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Obiectiv : Elaborarea modelelor spațio-temporale de navigație în delta Dunării și evaluarea 

impactului acestora asupra comunităților umane locale. 

Ipoteza de lucru a cercetării noastre, formulată după documentarea minuțioasă a practicilor de 

navigație din bazinul Mării Negre și în special de la gurile Dunării, evidențiază schimbarea 

distribuției traficului naval între brațele Dunării din Antichitate până în prezent. Conform surselor 

istorice și arheologice, primele rute navigabile în Antichitate, au fost cele stabilite de coloniile 

grecești întemeiate pe coasta: Histria, Orgame, Tomis și Callatis. Din Polybius știm că după secolul 

III î.Ch., histrienii s-au confruntat cu probleme majore de înnisipare asociate cu formarea unor 

bancuri de nisip submerse sau cu bariere costiere, care au început să împiedice accesul navelor. 

Această situație geomorfologică a fost recent confirmată de studii geoarheologice preliminare 

(Preoteasa et al., 2013, Vespremeanu-Stroe et al. 2013), care susțin în continuare ipoteza din 

documentele istorice (Pârvan, 1923, Pippiddi, 1967) conform cărora vasele navigau pe  pe un braț 

sudic al Dunării (Peuce). În epocile romană și bizantină a avut loc declinul navigației la Histria în 

timp ce așezările situate de-a lungul brațului Sf. Gheorghe (Halmyris, Salsovia, Periaslaveț, 

Aegyssus, Noviodunum, Gărvan) înfloreau datorită activităților comerciale și militare erau 

concentrate de-a lungul acestei artere. O schimbare interesantă pare să fi avut loc în secolele 9-14 

d.Hr., deoarece majoritatea centrelor comerciale genoveze (Chilia, Vicina) și punctele de ancorare 

(Lycostoma) se aflau pe brațul nordului Dunării, Chilia. Cu excepția Chiliei, celelalte două așezări, 

în ciuda referințelor abundente din surse istorice care atestă existența lor, acestea nu sunt încă 

identificate în teren. 



Pe parcursul celei de-a doua faze a acestui proiect, am efectuat noi investigații care au inclus 

analize sedimentare (diametrul mediu, conținutul total de material organic), analize geochimice, 

microfauniste, palinologice și vârste absolute (C14). 

Pentru partea de nord a deltei Dunării am analizat patru carote noi: Sir 1, Par 1, Par2 și Kil1 de 8 

m, 10 m, 4.5 m și 4 m adâncime care au fost adăugate la alte patru carote deja publicate (respectiv 

F16, F15, F18 în Vespremeanu-Stoe et al., 2017 și KP1 și KP2 în Filip și Giosan 2014) care aduc 

informații noi despre textura sedimentelor, conținutul de materie organică și cronologia 

sedimentării. Analizele geochimice și microfaunistice au fost efectuate pe Kil 1, furnizînd 

informații despre natura sedimentelor si a mediilor de sedimentare (fluvială, lacustră sau marină a 

sedimentelor, respectiv: coastă deschisă, coastă adăpostită sau lagună închisă/semiînchisă) și a 

caracteristicilor hidroenergetice asociate. Carotele au fost preluate cu sistemul de percuție 

Eijkelkamp Cobra TT și poziționate topografic cu ajutorul DGPS-ului Leika. 

Analizele granulometrice au fost efectuate utilizând Horiba LA950 (Analizorul de mărime a 

particulelor cu difracție laser). Probele au fost tratate cu acid acetic (CH3COOH, 20%) și peroxid 

de hidrogen (H2O2, 30%) pentru a îndepărta conținutul organic, apoi s-au spălat cu apă distilată. 

Eșantioanele obținute au fost centrifugate cu apă distilată pentru a preveni flocularea sedimentelor 

fine. Înainte de fiecare citire, s-au adăugat mai multe miligrame de polifosfat de sodiu la fiecare 

probă pentru a dispersa particulele. Calculele ulterioare ale datelor brute au fost făcute în 

programul GRADISTATv8 (Blott, 2010) folosind ecuațiile dezvoltate de Folk și Ward (1957) 

pentru parametrii mărimii particulelor de nisip. 

Loss of Ignition (LOI) este o metodă rapidă pentru a determina conținutul de materie organică 

(OM) și a carbonaților anorganici (Cinorg). Materialul organic arde la temperaturi cuprinse între 

200 și 550 ° C, în timp ce Cinorg începe să se aprindă la temperatură. de 800 ° C (cu excepția 

dolomiților, unde Cinorg arde la ~ 700 ° C) (Dean, 1974). 37 de probe colectate din carota Kil1, 

cu greutate cuprinsă între 2,7 și 4,1 g, au fost uscate la temperatura camerei timp de patru zile. 

Eșantioanele s-au uscat la 150 ° C timp de 1,5 ore, apoi s-au răcit și s-au cântărit. Creuzetele au 

fost umplute cu sedimente și arse în trei trepte, într-un cuptor Caloris CD 1011: 105 ° C timp de 

12 ore; 550 ° C timp de 6 ore și 950 ° C timp de 2 ore. După fiecare ardere, acestea au fost cântărite 

la o precizie de 0.0001g. Pentru a afla ponderea conținutului de materie organică și carbon 

anorganic au fost utilizate ecuațiile Heiri (Heiri, 2001). 



 Măsurătorile de susceptibilitate magnetică (MS) au fost efectuate pe jumătatea nedisturbată a 

carotei la 145 de puncte de adâncime folosind un cititor de sensibilitate magnetică Bartington MS3 

și un senzor de suprafață MS2K. Senzorul are o suprafață de răspuns de 25,4 mm diametru, 

adâncimea de răspuns mai mică de 10 mm și o rezoluție maximă de 2x10-6 SI. Pentru fiecare punct 

am utilizat o perioadă de măsurare de 10 s și corecția în derivă. 

Analizele geochimice au condus la determinarea concentrației a 26 elemente chimice, detectată cu 

ajutorul fluorescenței cu raze X dispersante energetice (ED-XRF). Concentrația elementală a K 

este de obicei asociată cu cea mai fină fracțiune sedimentară, cum ar fi argilele. În cazul carotei 

Kil 1, tendința sa de scădere ascendentă între -4 m și -2 m ar putea fi legată de instalarea unui 

regim de mediu caracterizat prin apariția fracției grosiere. Scăderea bruscă între -2 și -1.5 m 

reflectă aportul fracției de nisip, confirmat și de datele texturale și raportul Zr / Rb pentru care 

valorile mai mari reflectă condiții de depunere mai energice. Variabilitatea concentrației 

elementale K și a raportului Zr / Rb reflectă trei tendințe principale care disting diferite straturi 

între -4 ...- 1.85m, -1.85 ...- 1.50m și -1.50 ... 0cm. Raportul Si / S variază în paralel cu Mn / Fe, 

prezentând valori relativ ridicate în medie cu 6, respectiv 0,025 până la -1,55 m, urmată de o 

scădere bruscă a creșterii. Aceeași tendință, dar cu fluctuații mai ample este reprezentată de 

raportul Ca / S, care reflectă condițiile de salinitate. 

Valorile relativ mari ale raportului Si / S sunt asociate unui mediu de depozitare predominant 

siliciclastic. Spre deosebire de acestea, valorile mari ale Mn / Fe și Ca / Sr indică depunerea de 

sedimente în condiții saturate de oxigen ale unui mediu ușor salmastru. Creșterea bruscă a 

concentrației K în tandem cu scăderea raportului Zr / Rb în partea superioară a miezului, începând 

de la -1.4 m, ar putea fi legată de o schimbare către un mediul productiv de sedimente mai fine, cu 

acumulare mai lentă. 

2.3. Analiza paleontologică 

În urma analizei microfaunistice am identificat un strat steril în baza carotei, la adâncimi mai mari 

de 3 m. De la -2.9 m în sus, există predominant specii fosile din Marea Neagră, densitatea 

specimenelor crește, dar diversitatea este redusă. O modificare a compoziției microfosilelor are 

loc la 1.8 m, unde populația monospecifică de Ciprideis torosa abundă lângă mai multe 

foraminifere. Între 1.52-1.70 m, în ciuda diversității scăzute a ansamblurilor de ostracode și 

foraminifere, abundența speciilor adaptate la condițiile de apă salmastră crește, permițând doar 



cca. ¼ pentru speciile de apă dulce. Conținutul de microfaună se schimbă de la -1.40 m în sus, cu 

specii de apă dulce devenind prevalente. 

Aceste investigații au fost folosite pentru a construi modele spațio-temporale ale căilor navigabile 

navigabile în timpul locuirii istorice a deltei Dunării. Aceste modele sunt relevante pentru a evalua 

interacțiunile dintre sistemele geomorfologice sensibile cum sunt cele deltaice și oameni. 

 

Fig. 1. Configurația morfologică și fluvială a Deltei Dunării în timpul diferitelor perioade istorice 

ale locuirii: Romană, Bizantină, Bizantină târzie/Genoveză, prezent 

 


