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Scopul acestui proiect de cercetare a fost obținerea scenariilor de evoluție a peisajului 

deltaic și a rutelor navigabile în diferite momente istorice. Pentru a obține o perspectivă 

suplimentară asupra dinamicii deltaice în timpul Holocenului mijlociu și târziu, cercetarea noastră 

confruntă date geomorfologice, geochimice și biologice (paleovegetație, paleofaună), pe de o parte 

și surse istorice și arheologice pe de altă parte. În acest raport final al proiectului prezentăm detaliat 

materialul folosit (carote sedimentare) și metodele de cercetare aplicate, precum și rezultatele 

obținute. 

Fiecare serie de date a fost analizată în conformitate cu metodologia disciplinei sale. Patru carote 

sedimentologice noi (Sir 1, Par 1, Par2 și Kil1 de 8 m, 10 m, 4,5 m și respectiv 4 m) au fost 

prelevate cu sistemul de percuție Eijkelkamp Cobra TT și au fost poziționate topografic folosind 

Leika DGPS. În plus, s-au efectuat analize geochimice, paleofaunistice și paleovegetație, micro- 

și micro-cărbune pe KIL_1 și inventar de paleofaună și micro-cărbuni pe PAR_2. 

Carotele sedimentare au fost eșantionate în tuburi din PVC (ø 5cm), tăiate în jumătăți, curățate cu 

un cuțit de sticlă și acoperite cu plastic subțire pentru determinări de susceptibilitate magnetică 

(MS) cu cititor de sensibilitate Bartington MS 2 la fiecare 2 cm. 

Analiza texturii sedimentelor 

Probele de sedimente pentru analize granulometrice au fost prelevate la fiecare 5-10 cm, în funcție 

de modificările texturii sedimentului. După îndepărtarea materialului organic cu acid acetic (30%) 

și peroxid de hidrogen (10%) probele au fost spălate cu apă distilată și tratate cu soluție de 

polifosfat de sodiu 1% pentru a preveni alipirea particulelor fine. Granulometria materialuui 

sedimentar a fost măsurată cu un analizor de dimensiune a particulelor cu difracție laser LA-960 - 

HORIBA. În cele din urmă, mărimea granulelor a fost calculată conform clasificării Folk și Ward 

(1957), utilizând software-ul GRADISTAT 8.0. 

Determinări ale conținutuli de material organic (Loss of ignition-LOI) 



Pentru acest tip de analiză probele au fost uscate timp de 24 de ore la temperatura camerei. 

Aproximativ 3 g de sedimente au fost introduse în cuptor (Caloris L 1003) și arse în trei etape 

succesive: la 105oC timp de 24h; la 550oC timp de 6h și la 950oC timp de 2h. După fiecare ardere, 

probele au fost cântărite cu o precizie de 10-4g. În cele din urmă am calculat procentul de materie 

organică și carbon anorganic pentru fiecare probă, prin aplicarea formulelor Heiri (2001). 

Determinările elementelor geochimice au fost efectuate prin intermediul fluorescenței cu raze X 

dispersive în energie (ED-XRF) pentru a obține o perspectivă asupra compoziției mineralogice a 

sedimentelor. Analizele au fost efectuate folosind un spectrometru portabil Bruker Tracer S1 Titan. 

Acest spectrometru folosește un tub de anod Rhodium (Rh) pentru a genera un fascicul de raze X 

pentru a testa probele. Fasciculul generat are o energie maximă limitată la 40 keV. Fasciculul este 

trecut printr-un colimator, rezultând o pată cu diametrul de 8 mm pe probele selectate. Pentru a 

înregistra spectrele a fost utilizat un detector de derivare a siliciului (SDD) poziționat înapoi la un 

unghi de aproximativ 45 ° față de tubul anod Rh. Un punct selectat aleator a fost analizat pe fiecare 

probă, fiecare punct a fost expus la fascicul timp de 60 de secunde. Fiecare spectru caracteristic a 

fost ulterior analizat pentru a obține concentrații elementare. Rezultatele obținute sunt exprimate 

în părți pe milion (ppm). 

Pentru a minimiza erorile asociate dependenței elementelor geochimice de mărimea granulelor, au 

fost colectate și reduse mecanic până la 10 g de material din fiecare adâncime. Materialul a fost 

omogenizat și o alicotă de 2g a fost comprimată într-o peletă folosind o presă hidraulică automată 

de 25 de tone (Specac). Peletele rezultate au fost plasate într-un suport de plastic până la analiză. 

Analiza paleovegetației 

 Pregătirea sedimentelor a inclus aplicarea procedurilor standard pentru extracția polenului și a 

microsporilor (Faegri și Iversen 1989). O sumă de polen de cca. Pentru a calcula procentele de 

polen s-au folosit 300 de particule, inclusiv polenul copacilor și taxonilor din plante, dar excluzând 

Cyperaceae, taxonii acvatici și sporii. Între 140 și 200 cm adâncime, concentrația de polen a fost 

prea mică pentru a fi înregistrată. Pentru calculul și construcția diagramelor de polen, PSIMPOLL 

3.00 (Bennett 2007). Particulele microscopice de cărbune (> 75 µm2) au fost, de asemenea, 

numărate în aceste diapozitive, urmând criteriile lui Clark (1988): negru, complet opac și 

unghiular. 



 

Inventarul paleofaunei 

Studiul microfaunistic s-a bazat pe 22 de probe micropaleontologice colectate din nucleul KIL 

(Fig. 1). Fiecare probă cântărea aproximativ 100g și toate au fost spălate și cernute printr-o sită cu 

dimensiunea ochiului de 63 μm, urmând o abordare micropaleontologică standard (Stoica și colab., 

2013) 

Prelucrarea probelor de macrocharcoal 

Volumul probei a fost determinat cu metoda volumetrică (deplasarea apei). 

Probele (2-3cm2) au fost defloculate cu 10% KOH peste noapte, cernute și apoi decolorate timp 

de 3 ore folosind natriumhipoclorid (NaClO) 3% și cernute din nou cu o dimensiune a ochiurilor 

de 150 um. (Feurdean și colab., 2013). 

Determinarea cărbunelui macroscopic (> 150 um) a fost efectuată sub stereomicroscop, cu mărire 

de 35-45, utilizând o grilă pentru determinarea zonei de cărbune macroscopic. Compararea 

numărului de cărbune vs. suprafață poate ajuta la interpretarea cu privire la influența proceselor 

tahomonomice asupra depunerii de cărbune sau a prejudecăților rezultate din fragmentarea 

mecanică a cărbunelui în timpul eșantionării și pregătirii eșantionului. 

Clasificarea morfologică a particulelor carbonizate (pentru a face distincția între combustibilul 

lemnos și ne-lemnos) a fost efectuată după Jensen și colab. (2007), Mustaphi și Pisaric (2014) și 

Feurdean și colab. (2017). Clasificarea bazată pe clasa de mărime (pentru a identifica episoadele 

de incendiu mai locale) a fost efectuată după Florescu și colab. (2018). Studii recente au arătat că 

macrocarbunele> 500 um reflectă focurile au avut loc foarte aproape (maxim 1-2 km) de locul de 

prelevare, în timp ce particulele mai mici de macrocarbune (150-500 um) pot fi transportate pe 

distanțe mai mari (până la 10 km sau mai mult) ; Vachula și colab., 2018). Principalele morfotipuri 

de cărbune au fost clasificate ca: i) poaceae, inclusiv iarbă, dar mai ales stuf; ii) material erbaceu 

care conține în principal stuf, dar ar putea exista și fragmente de iarbă neidentificabile; iii) frunze 

ca particule având o morfologie tipică a frunzelor; acestea sunt în mare parte fragmente de frunze 

prohibite, dar unele ar putea fi și fragmente de frunze de iarbă; iv) lemn identificat prin prezența 

gropilor limitrofe, a celulelor cu raze și a altor caracteristici morfologice ale lemnului. 



Datări absolute 

Datarea radiocarbon prin spectrometrie de masă accelerată (AMS) a fost efectuată la laboratorul 

Ro-AMS de la Institutul Național de Fizică și Energie Nucleară Horia Hulubei. 

Probele care conțin materiale organice și cochilii au fost pre-procesate conform (Sava și colab., 

2019). Vârstele radiocarbon convenționale au fost normalizate în raport cu standardul internațional 

(NIST SRM 4990C) Acid oxalic II, astfel încât 74,59% din activitate reprezintă referința activității 

moderne 14C. Vârstele radiocarbon măsurate au fost corectate pentru nivelul gol și fracționarea 

izotopică folosind ~ 13C, care a fost calculată în raport cu materialul standard VPDB. Vârstele au 

fost în cele din urmă calibrate folosind OxCal online V 4.4 (Ramsey, 1995) și curba atmosferică 

IntCal13 (Reimer și colab., 2013). Referințele cronologice sunt exprimate ca ani BP (1950) 

împreună cu intervalele de vârstă calibrate pentru vârstele obținute prin datarea cu radiocarbon. 

Urme arheologice 

Descoperirile arheologice sunt rare și problematice în delta nordică. La E de Tulcea (vechiul 

Aegyssus), toate așezările mai vechi de 500 de ani par să fi fost situate pe continent în regiunea 

istorică a Basarabiei (Ucraina). O săpătură arheologică a fost efectuată în România (Chilia Veche); 

alte sondaje și campanii de salvare nu au adus rezultate concludente. Pe lângă tumulii din epoca 

bronzului cu inhumări secundare (Vasiliu, 1995; Mănucu-Adameșteanu, 1989), au fost raportate 

fragmente de nave, monede și fragmente ceramice găsite întâmplător pe canalele Tătaru și Chilia, 

pe insula Chilia Veche și pe gringul Letea, la Periprava  (Micu și colab. ., 2016). 

În Ucraina, pe lângă istoriile generale legate de Chilia Nouă (Iorga, 1928) și cataloagele tipologice 

de descoperiri (), majoritatea descoperirilor arheologice nu au fost niciodată publicate. Colecțiile 

eterogene de obiecte antice, bizantine și medievale pot fi văzute în muzeele din Chilia Nouă și 

Vîlkov și sunt menționate pe rețelele de socializare. Examinând aceste referințe am încercat să 

reconstituim dinamica modelului de așezare în ultimii 5000 de ani. 

Textele și hărțile istorice 

Toate textele și hărțile antice, medievale și moderne cunoscute până acum au fost citite în 

manuscrisele lor originale grecești, latine, slavone, italiene și otomane, în ediții critice, compendii 

și atlase (cum ar fi Atlas 2008 și 2011;) cu bibliografie extinsă. Am investigat contextul cultural 



al creației și transmiterii fiecărui document și am încercat să explicăm locul său în tradiția literară 

și cartografică. În ciuda rarității martorilor oculari, dovezile istorice sunt extrem de coerente, iar 

abaterile (intrări originale sau erori productive) pot fi întotdeauna explicate, după identificarea 

siturilor. Analiza detaliată a tuturor reprezentărilor spațiale, comparativ cu datele geoarologice, ne 

permite să propunem noi scenarii istorice pentru ultimele șase milenii. 

 

Caracteristicile sedimentare, paleofauna și crono-stratigrafia 

Caracterizarea tiparelor de sedimentare în partea de nord a deltei Dunării, după apariția celui mai 

recent braț al Dunării, se bazează pe evaluarea texturii sedimentului (diametrul mediu și sortarea 

medie a particulelor), conținutul de materie organică (OM): conținutul organic total - TOC, 

carbonați organici - Corg, carbonați anorganici - Cinorg), susceptibilitate magnetică (MS) 

măsurată pe patru carote noi: Sir 1, Par1, Par2, Kil1, coroborate cu datele déjà publicate : carotele 

F18 (Vespremeanu-Stroe și colab., 2017 ) și KP1 (Filip și Giosan, 2014). 

 

Figura 1 Poziția carotelor sedimentare în delta Dunării 



Înainte de a intra în bazinul Pardina și de a construi primul lob deltaic încadrat în topografia pre-

existentă, brațul Chilia a umplut bazinul Sireasa imediat după desprinderea sa de la cursul principal 

de apă al Dunării. Caracteristicile sedimentelor pe carota Sir 1 prezintă advecția sedimentelor 

predominant grosiere și a argilelor intercalate cu nisipuri fine care apar fie ca strate uniforme, fie 

ca laminate intercalate de nisipuri și silturi. Carota a fost extrasă din compartimentul Sireasa, la 

aproximativ 2 km E de actualul canal Chilia pentru a investiga stratigrafia deltaică în apropierea 

bifurcației Dunării între brațele Tulcea și Chilia. În cadrul acestei secvențe sedimentare au fost 

detectate patru unități principale de depozitare, în funcție de modificările semnificative ale texturii 

sedimentelor, conținutului de materie organică și valorilor MS (Fig. 2). 

 

Figura 2 Dimametrul mediu și sortarea sedimentelor, conținutul de materie organică și 

susceptibilitatea magnetică pe carota Sir 

În partea inferioară a acestei secvențe stratigrafice, de la 400 la 800 cm alternează orizonturi subțiri 

de nisip și silt (aproximativ 1-2 cm grosime), cu numeroase lamine intercalate (aproximativ 1cm 

grosime) de materiale organice care au început să se acumuleze aproximativ 9000 ani BP, cu o 



rată medie de 0,72 mm / an. Cele mai mari valori ale MS se întâlnesc între 740 cm și 460 cm, 

atingând valori medii de 4,5 ppu cu amplitudini numeroase și mari (stdev: 1,27). Aceasta este 

unitatea cu valori TOC relativ scăzute (0,66%) cu carbonați anorganici predominanți (stdev: 0,17) 

la o rată medie de 2,26% față de Corg care reprezintă doar 1,19% (Fig. 2.). După un strat gros de 

25 cm de nisip masiv între 425 cm și 450 cm, a fost instalat un nou ciclu de sedimentare (începând 

ca 5400 ani BP), cu sedimente care se schimbă în orizonturi fine și argilă între 428 și 329 cm. 

Ponderea OM ajunge la 3,52% în detrimentul Cinorg, care reprezintă doar 2,08%. Altfel, 

distribuția TOC, Corg și Cinorg arată cele mai mari variații de-a lungul carotei, cu patru vârfuri 

care perturbă tendința conținutului organic la 422 cm, 399 cm, 329 cm și, respectiv, 239 cm unde 

apare cea mai mare valoare a raportului Corg / Cinorg (Fig. 2c). De remarcat, structura lamelelor 

subțiri (groase de câțiva cm) a nisipurilor fine sau a celor grosiere cu lamine intercalate de OM 

reapare între 240 m, până la 130 cm. TOC scade din nou la 0,95%, cu Corg și Cinorg de 1,72% și 

respectiv 1,71%. Un strat de turbă cu grosimea de 1 m a fost interceptat de la 120 cm  la 70 cm 

acoperit de argilă și silt. Valorile MS sunt comparativ mai mici cu valori mai constante, în timp ce 

media TOC și raportul Corg / Cinorg cresc la 2,92%, respectiv 11,26; Corg crește la 5,26%, iar 

Cinorg scade la 0,44%. 

Carota Par 1 a fost efectuată în aval pe brațul Chilia în partea SV a bazinului Pardina (Fig. 1). 

Stratigrafia acestei carote a fost datată pe baza a patru vârste radiocarbon. Această secvență 

cronologică a fost verificată și validată de vârstele obținute de Filip și Giosan (2014) pe o carotă 

de sedimente prelevată în apropiere. 



 

Figura 3 Dimensiunea și sortarea sedimentelor, conținutul de material organic și susceptibilitatea 

magnetică pe carota Par 1 

Orizontul bazal este alcătuit din lamele grosiere și medii de silt de la bază, între 920 și 975 cm, 

urmate de sedimente medii omogene până la 775 cm. Stratele laminate de la baza carotei s-au 

acumulat într-un mediu predominant de apă dulce care a fost ulterior invadat de fauna sărată și 

marină de aproximativ 7700 ani BP după cum indică vârsta radiocarbon obținută la 900 cm. 

Orizontul cuprins între 800 cm și 750 cm este populat exclusiv cu specii de ostracode de apă dulce. 

TOC este relativ omogen, cu valori scăzute ale raportului Corg / Cinorg. Un regim moderat spre 

slab sortat a fost identificat în continuare până la 657 cm simultan cu o scădere rapidă (adică de la 

2,18 la 0,51%) în conținutul de Corg, suprapus de un vârf format din silt foarte grosier și foarte 

slab sortat. Analiza paleofaunei a identificat 7 specii și 5 subspecii (Amnicythere sp.) care indică 

mediul salmastu - marin, o specie de foraminifere marine (Ammonia beccarii), o specie euryhalină 

și numai 2 specii de mediu de apă dulce. Acest ansamblu de microfaună caracterizează de obicei 

un mediu de depozitare salmastru spre marin de la 725 la 650 cm. Unitatea este acoperită de silt 

foarte grosier până la 241 cm, cu excepția a două vârfuri de silt grosier la 630 și 475 cm. Populațiile 

de ostracode și foraminifere scad atât ca specii, cât și ca specimene (o specie de apă dulce: 



Dawinula stevensoni; o specie euryhalină: Cyprideis torrossa; două specii indicatoare de medii 

salmastre și marine: Heterocytereis, Amnicytere quinquetuberculata) de la 650 cm la 540 cm 

reflectând o întoarcere a condițiilor marine. De la 540 cm în sus, speciile salamastre și marine 

dispar în timp ce numai speciile de apă dulce cresc (Darwinula stevensoni, Candona schweyeri, 

Candona neglecta, Eucypris sp.) și devin mai abundente. Vârsta radiocarbon obținută la 600 cm 

adâncime indică faptul că acest strat a fost acumulat cca. 6000 ani BP. Această secvență relativ 

omogenă este perturbată între 486 și 437 cm de stratul de silt cu variații mari ale conținutului de 

carbonat organic și anorganic (stdev 0,44 și respectiv 0,74). Această schimbare a condițiilor de 

depozitare a avut loc aproximativ 4500 ani BP, după cum indică vârsta radiocarbon obținută la 450 

cm adâncime. De la 241 cm la 161 cm sedimentarea constă în principal din nisipuri fine slab 

sortate, cu un conținut mai ridicat de Cinorg (1,93%) și o pondere mai mică de materie organică 

(0,57%). Fracțiunea de sedimente se schimbă în silturi fine și medii, împreună cu o creștere rapidă 

a conținutului de materie organică, care atinge cele mai mari valori de-a lungul întregii carote 

(2,74%), indicând trecerea către un corp de apă stagnant, ulterior drenat. Schimbarea de la 

depunerea nisipului la silt a fost datată în cca. 1200 ani BP la 150 cm. 

 

Carota Par 2 are o adâncime de 450 cm, fiind situată pe un dig al unui fost canal secundar care 

traversează spre E fost lagună Pardina. Patru secvențe de depoziție au fost distinse pe baza 

modelului de variabilitate a diametrului mediu, sortarea sedimentelor, MS, Corg și, respectiv, 

Cinorg. 



 

Figura 4 Diametrul mediu și sortarea particulelor, conținutul de materie organică și 

susceptibilitatea magnetică pe carota Par 2 

Astfel, un strat bazal format din silt grosier până la mediu foarte slab sortat, de la 450 cm la 370 

cm  și în care conținutul de materie organică este ușor, dar în continuă scădere s-a acumulat la 

începutul primului mileniu e.n. Această secvență este acoperită de silt grosier până la nisip foarte 

fin acumulat în straturi foarte subțiri cu conținut de materie organică ușor variabil până la 233 cm. 

O bucată de lemn de la 325 cm adâncime a fost datată la cca. 4200 ani BP indicând faptul că 

materialul acumulat la această adâncime a fost remobilizat. Următorul strat de sedimente de până 

la 105 cm este alcătuit în principal din nisip slab sortat, foarte fin și fin, cu un vârf de nisip fin, dar 

foarte slab sortat la 170 cm. Vârsta radiocarbon obținută la 175m adâncime arată faptul că 

depunerea a fost activă ca. 1300 ani BP (Tabelul 1). Următorul strat, situat între 105 și 65 cm se 

distinge prin conținutul foarte ridicat de material organic (Corg / Cinorg: 3,08) într-o matrice de 

silt grosier și mediu slab sortat. Încetarea sedimentării minerale în acest loc a fost datată ca. 520 

ani BP. 



Carota Kil 1 lungă de 400 cm prelevată din partea NE a Promontoriului Chilia (Fig. 1). Aceasta a 

interceptat loessul pre-deltaic de la 400 la 300 cm, care este suprapus de silturi sortate slab spre 

mediu de la 300 la 180 cm (Fig. 5).  

 

Figura 5 Diametrul mediu și sortarea sedimentelor, conținutul de material organic și 

susceptibilitatea magnetică pe carota Kil 1 

O creștere bruscă a diametrului sedimentelor este marcată de aportul treptat de silturi grosiere și 

nisipuri fine. Acumularea de sedimente nisipoase a încetat brusc la 150 cm odată cu instalarea unui 

regim de acumulare a sedimentelor mai fine și slab sortate. Schimbarea regimului de sedimentare 

este, de asemenea, însoțită de creșterea conținutului de Corg și Cinorg, care atinge maxim 5% la 

130 și 75 cm. 

3.2. Analiza geochimică 

Măsurarea concentrației elementelor geochimice oferă o perspectivă asupra conținutului 

mineralogic și a caracteristicilor sedimentare, fie ca concentrație masivă a elementelor specifice, 

cum ar fi K și Si, care sunt direct legate de anumite clase granulormetrice sau diferite rapoarte între 

elementele geochimice (de exemplu, Ca / Fe, Zr / Rb, Si / S, Ca / Sr) care ar putea fi indicatori ai 

caracteristicilor mediului de sedimentare (de exemplu regim energetic, caracteristici fizice și 

chimice). Conținutul de K este de obicei asociat cu cele mai fine fracțiuni de sediment, cum ar fi 

argilele. Concentrația de Si reflectă tendințele fracțiunii siliciclastice mai grosiere precum siltul  

sau nisipul. Determinările mineralogice pe carota Kil 1 arată variația coincidentă a concentrațiilor 



de K și Si în partea inferioară, de la 195 la 400 cm și modelul lor antagonist probabil în raport cu 

schimbarea sursei de sediment și apariția unui sediment alohton mai grosier, nisipos (de la 195 

până la 150 cm), urmat de o trecere către un sediment mai fin în partea superioară a carotei. 

Creșterea bruscă a concentrației K este însoțită de scăderea raportului Zr / Rb în partea superioară 

a carotei, de la 140 cm în sus. Aceasta ar putea reflecta o schimbare către un mediu de acumulare 

mai calm (Fig. 5). Raportul Zr / Rb ca raport proxy erozional este deosebit de important deoarece 

evidențiază succesiunea a trei medii energetice diferite: între 400 ... 185 cm, 185 ... 150 cm și 150 

... 0 cm. Ca atare, valorile mari cuprinse între 180 ... 150 cm indică condiții de depozitare mai 

energetice, în acord cu datele texturale care devin mai grosiere la această adâncime. Raportul Si / 

S variază foarte mult de-a lungul carotei afișând valori mari în asociere cu impulsurile de advecție 

a sedimentelor de la 315 la 155 cm adâncime și valori mai mici indicative ale regimului stagnant 

al apei la 350 cm, 130 cm, 92 cm adâncime. O tendință similară, dar cu fluctuații mai ample o arată 

și raportul Ca / Sr, care este un indicator al condițiilor de salinitate (în raport fie cu intruziunea 

apei marine, fie cu desecarea) ca valorile scăzute (Ca / Sr: <50) ale raportul ar trebui să corespundă 

condițiilor mai mari de salinitate, în timp ce valorile mai mari (Ca / Sr:> 290), cum ar fi la 240 cm, 

195 și 155 cm, ar trebui să fie asociate episoadelor de advecție a apei dulci (cf. Hadler și colab., 

2018) (Fig. 5). Profilul raportului Ca / Sr la jumătatea carotei a Kil 1 arată o intrare bruscă de apă 

dulce la 350 cm după valori medii constante sub această adâncime. Această schimbare a valorilor 

raportului Ca / Sr coincide cu schimbarea stratigrafică de la loess la silturi omogene. Acest impuls 

de apă dulce este urmat de o creștere treptată a salinității până la 270 cm. De la această adâncime 

în sus, se pot distinge mai multe impulsuri de intrare cu apă dulce la 240 cm, 195 cm, 155 cm. De 

la 155 până la 95 cm fluctuațiile raportului Ca / Sr ar putea fi influențate de conținutul de carbonați 

și în continuare de creștere prin procesele de salinizare specifice terenurilor desecate. Cu toate 

acestea, valorile din ultimul metru sunt comparabile cu cele obținute în prima jumătate a carotei 

unde a fost interceptat loessul terestru. 

Inventarul microfaunei 

Pe carota KIL primele apariții microfaunice au fost identificate în nivelurile situate deasupra 

depozitelor de loess (Anexa 1). În orizontul de silturi de la 300 cm la 223 cm, microfauna este rară, 

limitată la câteva exemplare de foraminifere și ostracode de apă dulce și salmastră. Începând de la 

180 cm până la 152 cm, microfauna este mult mai abundentă, reprezentată de numeroase 



exemplare de foraminifere eurihaline : Ammonia beccari și Porosononion sp., împreună cu 

ostracode salamastre precum Tyrrhenocythere amnicola, Calistocythere diffusa, Amnicythere 

multipunctata, Amnicythere bendovanica, Loxocon sp., Candona schweyeri, Limnocythere 

inopinata și specia euryhaline Cyprideis torosa. Există, de asemenea, câteva ostracode de apă 

dulce, în principal Darwinula stevensoni, Ilyocypris gibba, Ilyocypris bradyi, Eucypris 

dulciformis, Cypridopsis vidua, Pseudocandona compressa, Cypria ophtalmica, Candona neglecta 

și Cyclocypris laevis. De la nivelul de 152 m al acestei carote, sedimentele mâloase nu mai conțin 

foraminifere și ostracode salamastre, ci doar ostracode de apă dulce pot fi identificate, în special 

exemplarele de I. gibba, I. bradyi, P. compressa și C. neglecta (Anexa 1) . 

Analiza palinologică 

Analiza sporo-polinică a fost efectuată pe carota Kil1. Nu s-au detectat grăunți de polen la 

adâncime mai mare de 140 cm. Variabilitatea conținutului de polen a condus la identificare a trei 

orizonturi distincte (anexa 2): 

LPAZ-C1 - polenul non-arborescent (AP) reprezintă până la 73% , iar cel al copacilor (27%) pe 

profil. Vegetația erbacee este reprezentată de: Poaceae, Chenopodiaceae și de tip Aster și 

Artemisia și Apiaceae. 

Copacii sunt reprezentați în principal de Quercus; sunt prezente de asemenea foioase cu frunze 

late ca Betula, Ulmus și Tilia, dar cu valori scăzute. Pinus este prezent, dar sub 10%, deci ar trebui 

luat în considerare transportul pe distanțe lungi. 

Între speciile caracteristice formațiunilor mlăștinoase și acvatice Cyperaceae sunt cele mai 

abundente (până la 40%). 

LAPAZ-C2 -creștere bruscă a concentrațiilor microscopice de cărbune (CHAC), indicând un 

episod puternic de incendiu în această zonă cu un vârf major în subzona C-2a la aproximativ 0,4 

cal. ani BA urmată de o scădere (încă ridicată) și un vârf secundar mult mai mic în subzona C-2b 

la aproximativ 0,49 cal. ani BP. 

Subzona C-2a - scăderea copacilor (la 10%) când CHAC atinge maximul. Ierburile continuă să 

domine. Poaceaeele predomină (15%) la 134 cm, dar vor crește la 23% imediat după și vor păstra 

această valoare până la C2-b. Vârful consistent la Chenopodiaceae (28%) și tipul Aster (20%), 



urmat imediat de un vârf maxim la Brassicaceae ajungând la 28%. De asemenea, valoarea minimă 

a Artemisiei și un vârf mic în Pinus (10%). Creștere ușoară a tipurilor de Rosaceae și Avena-

Triticum. Polygonum aviculare crește la scurt timp după max CHAC, spre vârful subzonei. 

După vârful maxim CHAC, între subzonele C-2a și C-2b (de la 124 la 80 cm adâncime) copacii 

au o mică creștere, în special Quercus și, de asemenea, există o mică creștere în Artemisia. Salix 

crește (dar scăzut) comparativ cu C-1, dar se va reduce din nou către partea de sus a zonei. 

Brassicaceae va avea un al doilea vârf la 100 cm adâncime, ajungând la 20%, dar se va reduce 

drastic de acum. În jur de 90 cm arbuști adâncimi au o mică creștere reprezentată de Corylus 

împreună cu o mică creștere în Betula, Ulmus și Alnus și o scădere în Quercus. Tipul Aster scade 

semnificativ în acest interval de timp. Juglanul atinge vârful în jur de 120 cm adâncime, tipul 

Avena-Triticum și tipul Hordeum cresc spre partea superioară a acestei zone. 

Subzona C-2b crește puțin în CHAC în timp ce copacii și arbuștii se diminuează. Există o creștere 

bruscă a Chenopodiaceae împreună cu o creștere a tipului Aster și reduceri în Poa și Artemisia. De 

asemenea, există o mică creștere a Potamogeton și Nymphoides peltata. 

LAPAZ-C3- scade în continuare în CHAC, cu excepția adâncimii de 43 cm, unde are un vârf mic. 

Chenopodiaceae rămân ridicate, au o mică scădere atunci când CHAC scade, dar vor ajunge la 

60% și vor deveni planta dominantă în partea de sus a profilului. Quercus are din nou o mică 

creștere atunci când CHAC scade și Pinus crește spre vârf în C-3a și C-3b b. Creștere mică a 

arbuștilor începând de la 58 cm în sus. Copacii scad în C-3b atingând cea mai mică valoare în 

profil de 16%, în timp ce Corylus crește. Brassicaceae au o creștere foarte mică la 43 cm adâncime. 

Poaceae cresc, dar apoi scad ajungând la 10% spre vârf. Tipul Aster scade și dispare în cele din 

urmă spre vârf. Creșterea Carpinus, în special Carpinus orientalis, prin zona de gaură și Betula în 

partea inferioară, în timp ce Corylus are o mică creștere în întreaga zonă. 

Juglans reapare dar mai jos, de tip Avena-Triticum reapare în C-3a și C-3b. Tipul Hordeum crește 

comparativ cu C-2b și se menține constant. Centaurea nigra are o mică creștere a C-3a, iar 

Potamogeton este prezent în C3, dar foarte scăzut și apoi se diminuează în continuare. 

Zygnemataceae apar în C-3b. Cyperaceae cresc puțin, dar scad la 10% spre vârf. Unitatea 

superioară (30 - 0 cm) are o concentrație mai mică de cărbune (1,6-5,5 particule / cm3) provenită 

din lemn și material erbaceu. 



Coroborarea datelor geomorfologice, sedimentologice, geochimice, micropaleontologice, sporo- 

polinice și încadrarea lor temporală cu ajutorul vîrstelor obținute prin radiocarbon au condus la 

elaborarea scenariului de evoluție a căilor navigabile în delta Dunării rezumat în Fig 7 și detaliat 

in Preoteasa et al, trims spre publicare la revista The Holocene. 

 

Figura 7 Schițe ale configurației deltaice la diferite momente temporale  
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