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În cursul anilor 2002 – 2004, cercetări complexe geofizice, 
geologice, geochimice şi bio-ecologice, de mare detaliu, au 
acoperit întreaga suprafaţă cu ape puţin adânci a complexului 
lagunar Razelm – Sinoie. Studiile de teren, realizate în cadrul 
Proiectului de Cercetare CERES 156/2001, au reprezentat mai 
mult de 3600 km de profil geofizic cu înregistrare continuă şi 
peste 360 de staţii de probare (apă, sedimente, biota).

Cartarea batimetrică întreprinsă cu o precizie globală de 
± 3-4 cm s-a concretizat prin obţinerea  unei hărţi hipsometrice 
de mare detaliu, redată în figura 1. Adâncimile reprezentate în 
această hartă sunt relativ la nivelul „zero” al sistemului naţional 
de cote. Cele mai mari adâncimi ale cuvetei lagunare au fost 
puse în evidenţă în lacul Razelm, în largul Capurilor Doloşman 
şi Iancina (mai mult de -3,1 m, respectiv -3,2 m) şi în zona cen-
trală a lacului Sinoie (mai mult de -2,2 m).

În jumătatea sudică a lacului Razelm, în largul Capului Cuş-
burun şi al grindului Coşa, au fost cartografiate ridicări locale 
ale fundului, cu amplitudini de până la 0,3 ÷ 0,6 m, constituite 
din sedimente preponderent nisipoase, care separă mai multe 
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sub-bazine lacustre. Între Capul Iancina şi insula Grădiştea a 
fost evidenţiată prezenţa unui complex de mega-ripples, ori-
entat general NV-SE, cu înălţimi de doar 0,1 ÷ 0,2 m, dar cu o 
remarcabilă continuitate pe direcţie (cca 10 ÷ 12 km).

Pe suprafaţa lacurilor Zmeica şi Sinoie au fost cartate cor-
doane litorale fosile submerse, care se desprind din grindurile 
 Zmeica şi Lupilor. În zonele de etalare ale gurilor de vărsare ale 
canalelor magistrale Dunavăţ, Dranov, Canalul 2 şi Canalul 5, 
precum şi în faţa „spărturilor” din grindul Zmeica au fost puse 
în evidenţă bare submerse, semirotunde, cu înălţimi de 0,5 ÷ 
0,8 m, alcătuite din sedimente nisipoase. Acumulări masive de 
sedimente nisipoase au fost observate şi în faţa spărturilor din 
cordonul litoral al lacului Sinoie, la Periboina şi Cantonul Chituc. 

Sedimentele superficiale ale lacurilor Razelm şi Goloviţa 
sunt dominate de silturi şi argile siltice (fig. 2). Sedimentele ni-
sipoase ocupă cca 24% din suprafaţa fundului lacului Razelm, 
acestea fiind prezente mai ales în zona ridicărilor cartate în sec-
torul sudic şi, de asemenea, în vecinătatea grindurilor Coşa şi 
Zmeica. 
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Fig. 1   Harta hipsometrică a complexului lagunar Razelm - Sinoie
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Fundul lacului Zmeica este acoperit, în cea mai mare mă-
sură, de sedimente nisipoase, excepţie făcând doar extremi-
tatea vestică a acestuia, unde apar sedimentele siltice (fig. 2). 
Mai mult de 60% din suprafaţa lacului Sinoie este acoperită de 
sedimente siltice (argile siltice ÷ nisipuri siltice), cele nisipoase 
devenind dominante doar în vecinătatea cordonului litoral şi 
de-a lungul grindurilor Chituc şi Lupilor.

La scara întregului complex lacustru, analizele mineralo-
gice efectuate pe fracţia grosieră a sedimentelor au evidenţiat 
existenţa următoarelor asociaţii caracteristice de minerale gre-
le: (1) opacite -  amfiboli +/- granati, care sunt dominante în su-
dul lacului Razelm, între golful Holbina şi grindul Coşa, şi apar, 
de asemenea, în lacurile Goloviţa, Zmeica şi Sinoie; (2) amfiboli 
– opacite +/- granat, care sunt dominante în jumătatea nordică 
a lacului Razelm, dar apar şi în lacurile Goloviţa, Zmeica şi Si-
noie; (3) granat – opacite – amfiboli – epidot, o asociaţie tipică 
sedimentelor provenite din cordoane litorale relicte, ce apar 
sporadic în zona lacului Razelm, dar bine reprezentate şi  de-a 
lungul sectorului Periboina – Chituc.

Rezultatele măsurătorilor de susceptibilitate magnetică, 
realizate pe eşantioanele de sedimente superficiale recoltate 
din principalele lacuri ale sistemului lagunar, au dovedit, o dată 
în plus, utilitatea pe care o are acest instrument de investigare 
magneto-ambientală pentru caracterizarea geo-ecologică in-
directă a calităţii sistemului acvatic lagunar. 

Distribuţia areală a valorilor susceptibilităţii magnetice 
a sedimentelor (fig. 3) se corelează bine cu unele elemente 
 morfostructurale ale zonelor înconjurătoare, ceea ce demon-
strează existenţa unor influenţe ale acestor sectoare exondate 
asupra proceselor sedimentare. Astfel, variaţiile susceptibilităţii 
magnetice depind, în primul rând, de granulometria sedimen-
tului, dar sunt în acelaşi timp influenţate de conţinuturile în 
compuşi minerali, material organic şi carbonaţi. Valori ridicate 
şi foarte ridicate ale susceptibilităţii magnetice au fost consem-
nate în zonele de etalare a sedimentelor, la gurile canalelor 
magistrale (Dunavăţ, Dranov şi Mustaca), ce alimentează lacul 
Razelm cu apă provenită din Dunăre. O situaţie asemănătoare 
a fost observată şi în cazul gurilor canalelor 5 şi 2, în lacul Sino-
ie, doar că în aceste sectoare amplitudinea anomaliei suscepti-
bilităţii magnetice este semnificativ mai redusă.

Compararea seturilor de date de susceptibilitate magneti-
că privind sedimentele recoltate din arealul lagunar în cursul 
anilor 2002 – 2004 cu cele obţinute în perioada 1976 – 1978 nu 
a evidenţiat producerea unor modificări importante ale carac-
teristicilor regimului de variaţie al acestui parametru petrofizic 
(Rădan & Rădan, 2006, 2007). Ţinând seama şi de informaţiile 
magneto-susceptibilimetrice furnizate de sedimentele proba-
te într-o serie de faze de monitoring geo-ecologic, întreprinse 
în intervalul dintre cele două perioade de timp specificate (Ră-
dan & Rădan, 2004 a, b), se poate spune că, de-a lungul celor 
peste 25 de ani, condiţiile de sedimentare nu s-au schimbat în 
mod semnificativ.

Rezultatele analizelor geochimice au indicat o calitate în 
general bună a sedimentelor lacustre. Valori mai ridicate ale 
conţinuturilor de Cr şi Zn au fost observate în faţa gurilor de 

vărsare ale canalelor magistrale Dunavăţ şi Dranov, dar şi în 
dreptul localităţilor situate pe malul vestic al complexului la-
custru. Concentraţiile tuturor celorlalte metale grele analizate 
s-au păstrat la nivel redus. Conţinuturile mai mari în oxizi (TiO2, 
MnO) sau metale grele s-au corelat foarte bine cu prezenţa în 
acele sectoare a unor cordoane litorale fosile, acestea având 
conţinuturi mai ridicate de minerale grele.

Analizele hidrochimice, realizate pentru cei mai obişnuiţi 
poluanţi (NO3

-, NO2
-, SO4

2-, PO4
3-, pesticide etc.), au indicat, în 

general, o bună calitate a apei, excepţie făcând doar un sector 
aflat în dreptul localităţii Sarichioi, unde a fost surprinsă o undă 
de poluare cu NO2

- şi PO4
3-. Conţinuturile de oxigen determi-

nate au indicat o calitate a apelor de la „bună“ la „foarte bună“. 
Măsurătorile de salinitate realizate au atestat caracterul dulci-
col al apelor complexului lagunar. Sporadic, pe suprafaţa lacu-
rilor Sinoie şi Zmeica, au fost puse în evidenţă creşteri locale ale 
salinităţii apelor, datorate, fără nicio îndoială, influenţei marine, 
resimţite la Periboina şi Chituc, în lacul Sinoie (fig. 4).  

Intervenţiile antropice în decursul ultimelor decenii asupra 
sistemului lagunar Razelm-Sinoie, în vederea transformării aces-
tuia într-un rezervor de apă dulce pentru agricultură, cu unele 
sectoare marginale destinate pisciculturii intensive, au determi-
nat apariţia unor modificări importante ale ecosistemului aso-
ciat. Studiile biologice sistematice, realizate în perioada 2002 
– 2004, după o întrerupere de aproximativ 50 de ani, au furnizat 
date noi privind starea populaţiilor de organisme planctonice şi 
bentale ale complexului lagunar. Printre altele, investigaţiile în-
treprinse au permis evidenţierea contribuţiei importante pe care 
o au comunităţile de organisme cercetate la formarea producţiei 
biologice şi la procesele de autopurificare a apei.

Structura calitativă a zooplanctonului este alcătuită din 5 
grupe taxonomice majore (Rotatoria, Bivalvia, Cladocera, Cyclo-
pida şi Calanoida) cu 48 taxoni, dintre care 43 sunt consumatori 
primari, care reprezintă 90% din totalul zooplanctonului, iar 5 
sunt consumatori secundari. Rolul determinant, atât în cadrul 
consumatorilor primari, cât şi în cel al consumatorilor secundari 
este dat de rotifere. În condiţiile limnologice specifice anotim-
pului cald (cercetările au fost realizate în lunile iulie şi august), 
zooplanctonul din apele complexului Razelm - Sinoie a cunos-
cut o dezvoltare cantitativă importantă. Atât valorile densităţii 
numerice (12 567 ex.m-3 – pentru Razelm, 1 220 542 ex.m-3 – 
pentru Sinoie), cât şi cele ale biomasei totale a zooplanctonului 
determinate se situează la nivele care atestă un grad ridicat de 
troficitate în masa apei.

Bentosul este alcătuit din 106 taxoni aparţinând la 28 de 
grupe taxonomice; majoritatea sunt determinaţi la nivel de 
specie, câţiva fiind consideraţi doar ca taxoni supraspecifici 
(Nematoda, Oligochaeta, Copepoda şi Halacarida). În timp ce, la 
începutul anilor ’50, în bentosul complexului lagunar Razelm 
- Sinoie au fost identificaţi 35 de taxoni, la începutul secolului 
XXI numărul acestora este de 87 de taxoni; doar 17 dintre ei 
sunt prezenţi în cele două perioade, ceea ce face ca similitudi-
nea dintre cele două seturi de date să fie de doar 27,9%. (fig. 5). 
Variaţia în timp a regimului salin, tradusă prin tendinţa accen-
tuată de îndulcire din ultimii ani, datorată, pe de o parte, re-
ducerii treptate a influenţei marine (închiderea prin intervenţii 
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Fig. 2   Harta sedimentologică a complexului lagunar Razelm - Sinoie
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Fig. 3  Harta susceptibilităţii magnetice a sedimentelor superficiale din complexul lagunar Razelm - Sinoie
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dulcicole (90% din total), urmate de relictele ponto-caspice 
(7%) care au mai găsit totuşi condiţii favorabile de dezvoltare 
în complex, şi de elementele salmastre şi marine (3%). 

Fig. 5 Dendrograma de similaritate Sorensen pentru populaţiile 
bentale ale complexului lagunar Razelm - Sinoie

Cele mai importante modificări survenite în structura cali-
tativă a faunei lagunare au fost resimţite de moluştele benta-
le. Analiza comparată a materialului biologic din anii 2000 cu 
datele obţinute în anii `70 (Teodorescu–Leonte, 1977) arată 
că în lacurile cercetate au dispărut o serie de specii eurihaline 
(Cardiidae, Syndesmia (Abra), Hydrobia), precum şi cele dulci-
cole mai sensibile (Theodoxus). Acestea au fost înlocuite trep-
tat de către formele nou apărute, dulcicole-stenobionte, mai 
rezistente, cum ar fi Anodonta cygnaea, Corbicula fluminalis şi 
Unio pictorum etc. Prin urmare, succesiunea ecologică a com-
plexului lagunar, prin trecerea treptată de la mediul marin la 
cel lacustru, a permis evoluţia unui ecosistem format cu pre-
cădere din specii dulcicole.
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Fig. 4 Harta distribuţiei salinităţii apei lacului Sinoie în cursul lunii 
august a anului 2004

antropice a legăturilor naturale cu marea) şi, pe de altă parte, 
aportului crescând al apelor dulci ale Dunării, şi-a pus ampren-
ta asupra structurii calitative şi cantitative a populaţiilor benta-
le. Dacă înainte de 1956, peste 70% din componenţa zooben-
tonelor era formată de către relictele ponto-caspice şi numai 
30% de către formele dulcicole şi salmastre (Teodorescu-Leon-
te et al., 1956), la începutul secolului XXI raportul dintre acestea 
s-a modificat complet. Astfel, astăzi, dominante sunt formele 


