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 Departe de tumultul 

lumii, călătorul află de-a lungul 

brațului Sfântu Gheorghe un 

peisaj deltaic dominat de 

volumul enorm de apă care se 

scurge spre mare, de meandre și 

zăvoaie. La capătul acestui drum 

se află o așezare străjuită de ape, 

acolo unde Dunărea 

îmbrățișează Marea Neagră, un 

vechi și rustic sat de pescari ce 

poartă numele brațului, Sfântu 

Gheorghe. […] 

 Sfântu Gheorghe (Km 0) – localitatea a fost declarată încă de câteva decenii ”sat turistic”, și pe 

bună dreptate: natura acestor locuri este plăsmuită parcă înadins pentru a relaxa spiritual și trupul. 

Aproape de gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe de către cei vechi ”gura sfântă”(Hierostomo). Spre 

nord se întinde uscatul maritim, grindul Sărăturile, și luând-o tot spre nord se poate ajunge la Sulina, 

aflată la o distanță de 30 km. Aici se găsesc kilometri de plaje pustii cu nisip fin, iubitorii de liniște se 

pierd cu bărcile prin hățișurile de gârle și canale, iar pescarii amatori sunt atrași de bogăția de pești de 

apă dulce și sărată.  

 În 1859, CED a instalat la gura brațului Sfântu Gheorghe un far văzut de la 14 mile (construit de 

turci, din lemn), pentru ca navele să evite bancul de nisip format la gură. Farul era situat spre sud, la 4 

km de Sf. Gheorghe, și a fost declarat monument istoric. În prezent vechiul far nu mai există, acesta 

arzând în întregime în anii 80. În 1968 s-a construit la Sfântu Gheorghe, la intrarea în mare, un far nou 

de navigație, cu înălțime de 57 m ce luminează până la o distanță de 50 km. Construit din beton, noul far 

are forma unei prisme cu baza triunghiulară.  

 Căutând marea și gura Dunării se întreprinde o adevărată călătorie până la țărm, străbătând 

unul dintre cele mai noi pământuri ale României, grindul Sărăturile. Este deosebit de interesantă 

priveliștea pe care o oferă intrarea apei tulburi a fluviului de culoare gălbuie, în zona de vărsare, în 

contrast cu apa mării, verzuie, în diferite nuanțe.  

 Se întâlnesc plante cu flori adaptate la mediul sărat: varza de mare (Crambe maritima L) – cu 

frunze cărnoase de culoare albastră și cu o îngrămădire de flori albe în vârful ramurilor, iarba porcului 

sau iarba sărată (Salicoma L).  

 Aproape de vărsare, din brațul Sf. Gheorghe se bifurcă Gârla de Mijloc și Gârla Turcească, 

ambele debușează într-un golf numit Meleaua Sfântu Gheorghe. Ramificații din braț au dat naștere unei 

mici delte secundare, cu un peisaj inedit, ce dezvăluie porțiuni înmlăștinate, mici insule și canale pe care 

se poate circula cu barca.  

 În fața dinspre mare a deltei secundare s-au format din aluviuni amestecate cu nisip marin două 

insule foarte apropiate, care în timp au crescut în dimensiune și s-au unit alcătuind ”Arhipelagul 

Sacalin”, un loc sălbatic de o frumusețe rară ce prezintă un interes deosebit pentru iubitorii de păsări. 

Rezervația ornitologică Sacalin – Zătoane se întinde pe 21.410 ha limitrofe litoralului fiind cea mai mare 

zonă strict protejată din deltă, o succesiune de grinduri, cu lacuri izolate, zone mlăștinoase, bălți nisipite, 

stuf.  



 Lacurile Zătoane, în special sunt locuri de pasaj, de 

popas și de clocit pentru lebedele mute, stârcii albi, roșii și 

galbeni, cormorani și alte colonii mixte în care abundă 

pelicanii.  

Pornind din localitatea Sf. Gheorghe turiștii se pot 

bucura de plimbări pe Dunăre, canale și lacuri, cu 

ambarcațiuni specific zonei sau cu ambarcațiuni cu motor, 

urmând traseul turistic nr.10: Sf. Gheorghe – Canalul Zăton 

– Canalul Buhaz – Canalul Palade – Canal Crasnicol – 

Brațul Sf. Gheorghe – loc. Sf. Gheorghe.  
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