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Abstract. Probele stratului superior de sedimente de fund ale Mării Negre, recoltate în perioada 1982 – 2007, au fost studiate detaliat din punct de vedere
al continutului mineralogic. Recoltarea acestora s-a facut cu boden greiffer–ul de tip Van Veen sau cu multicorer Mark II-400. Peste 3000 de probe, colectate din locaţii semnificative, au fost investigate microscopic, atât calitativ cât şi cantitativ. Utilizând soft-uri specializate în cartografiea digitală, au fost
elaborate hărţile variaţiilor parametrilor mineralogici de bază, folosind metoda de interpolare Kriging. Distribuţia nisipurilor, siliciclastelor şi mineralelor
grele din stratul superficial de sedimente, aflat la interfaţa cu apa, conturează provincii mineralogice şi oferă indicii asupra ariilor sursă. Sunt consemnate
variaţiile în timp ale unor parametri caracteristici.
Cuvinte cheie. sedimente marine, siliciclaste, nisipuri, minerale grele, Marea Neagră

Material şi metoda de lucru
Datele prezentate în lucrare reprezintă rezultatele analizei sistematice a peste 3000 de probe, colectate în perioada
1982-2007, folosind boden-greiffer-ul Van Veen sau multicorer-ul Mark II - 400. Probele au fost obţinute în cadrul proiectelor de cercetare interne şi internaţionale derulate de INCD
GEOECOMAR (ex. EROS, GEF, CERES 4-174, Programele Nucleu GEOMAND şi FLUDITMAR).
Perimetrele investigate au fost: Delta Dunării, lacurile perilitorale, zona costieră românească şi platoul continental al
Mării Negre.
Din zona marină au fost prelevate şi probe pe intervale extinse, în profunzimea sedimentului, atunci când pentru
probare a fost utilizat multicorer-ul Mark II – 400, care permite
o penetrare în adâncime de până la 60 cm.
Probele prelevate au fost prelucrate şi analizate în laboratorul de mineralogie al INCD GEOECOMAR – Sucursala
Constanţa, metoda de investigare microscopică bazânduse pe determinatorul mineralogic special “Les Mineraux en
grains“(Parfenoff, Pomerol, 1970).

Probele studiate au fost sitate, extrăgându-se granoclastele arenitice, nisip fin şi foarte fin (clasa 0,250 - 0,063 mm). Conţinutul în carbonat şi siliclaste + oxizi + sulfuri al arenitelor din
clasa aleasă a fost calculat din datele obţinute prin cântăriri,
înainte şi după îndepărtarea carbonatului, prin tratament cu
acid clorhidric de concentraţie 16%. Granoclastele decarbonatate, în general siliciclastice, au fost separate cu bromoform
(densitatea 2,9 g/cm3) şi au fost studiate diferenţiat, pe subfracţii (grea şi uşoară). În vederea separării mineralelor grele
în funcţie de susceptibilitatea magnetică s-a utilizat separatorul tip Frantz Isodynamic. S-au calculat conţinuturile fiecărei
subfracţii, dar fără o raportare la întreaga probă, deoarece
carbonaţi şi siliciclaste pot exista şi în nisipurile grosiere +/cochilifere, în siltite şi lutite.
Fracţiile uşoară şi grea au fost studiate separat, atât din
punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, utilizând analiza
microscopică a peste 1000 de granoclaste/probă. S-a folosit
un substrat alb şi o lamă de sticlă pentru granulele transparente şi translucide. Studiul morfometric al cuarţului, granatului şi al mineralelor opace s-a realizat pe un număr similar
de granule pentru fiecare probă. Pentru detalii, în special în
cazul mineralelor grele subordonate, s-a folosit microscopul
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polarizant şi metoda imersiei granoclastelor de minerale
grele în glicerină. Probele cele mai interesante au fost fotografiate.

Rezultate şi discuţii
Planşa 1 marchează zonele de interes abordate în acest
studiu, fiind punctate locaţiile extreme ale probelor recoltare în campaniile de teren.
Hărţile de distribuţie ale nisipurilor fine şi foarte fine, ale
siliciclastelor şi a fracţiei cu minerale grele au fost grupate
astfel:
• Zona platoului continental românesc (Planşa 2);
• Aria investigată în cadrul proiectului internaţional EROS
(Planşa 3) a acoperit un areal mult extins faţă de zona
de demarcaţie a platoului continental românesc al Mării
Negre, fiind cuprins între sudul Peninsulei Crimeea (zona
Sevastopol, Ucraina) şi portul Burgas (Bulgaria);
• Proiectul GEF a permis efectuarea de investigaţii mineralogice pe probe recoltate din carote, Planşa 4 prezentând rezultatele obţinute doar pentru stratului superior,
de 0 - 4 cm;
• Hărţile de distribuţie ale mineralelor grele din zona costieră şi din lacurile perilitorale, sunt prezentate în Planşa
5a;
• Cele mai recente date mineralogice, referitoare la platoul continental românesc al Mării Negre, sunt prezentate
în Planşele 5 a – c, acestea detaliind informaţiile obţinute pentru 5 intervale distincte de adâncime.
Deoarece maniera de investigare nu este identică în cele
5 situaţii prezentate, au fost detaliaţi doar 3 parametri mineralogici.

1. Variaţia distribuţiei fracţiei nisipoase
Studiul mineralogic calitativ şi cantitativ a fost efectuat pe probe medii pentru granoclaste arenitice fine (0.250
- 0.063 mm), cu privire specială asupra mineralelor grele.
Mineralele terigene, în general siliciclastice, se acumulează,
de regulă, în intervalul granulometric 0.250 - 0.063 mm, corespunzând nisipurilor fine (0.250 - 0.125 mm) şi nisipurilor
foarte fine (0.125 - 0.063 mm). O sinteză a rezultatelor a condus la rezultatele de mai jos.
În perioada 1982-1996 acumulările de nisip fin şi foarte
fin sunt evidenţiate în Frontul Deltei, Prodelta Dunării, Prodelta Sinoe, în jurul insulei Sahalin şi spre zona de larg, până
la izobata de 60 metri (ex. zona Mangalia) (Planşa 2). Analiza
calitativă a nisipurilor indică prezenta unor posibile cordoane litorale fosile între izobatele de 60 şi 80 m.
Analizele mineralogice pe probele de sedimente nisipoase, efectuate la nivelul anului 1995, evidentiază aproximativ aceleaşi zone de maxim, pentru ambele clase granulometrice (Planşa 3). La sud de Odesa şi la nord de golful
Musura, în zona de influenţă a Nistrului, a putut fi delimitată
o zonă dominată de sedimente de fund nisipoase.
124

La nivelul anului 2003 distribuţia sedimentelor nisipoase, şi analizate din punct de vedere mineralogic, evidenţiază
foarte puţine nisipuri fine şi foarte fine, acestea fiind întâlnite în următoarele zone: Frontul Deltei, Prodelta Dunării şi
zona de influenţă a Dunării. Spre nord, în zona depresiunii
Paleo - Nistrene nisipurile, fin şi foarte fin, au o extindere
deosebită. Acelaşi lucru a fost remarcat şi în zona capului
Kaliakra (Bulgaria).
Cercetările de teren întreprinse în perioada 2002-2006
de-a lungul zonei costiere cuprinsă între localităţile Sf. Gheorghe, în nord, şi Vadu, în sud, până la izobata de 20 metri
spre larg, au pus în evidenţă acumulări importante de nisipuri fine şi foarte fin, în jurul insulei Sahalin, în sectorul Sinoe - grindul Chituc. De asemenea, suprafeţe semnificative
ale fundurilor lacurilor Razelm, Zmeica şi Sinoe sunt acoperite cu sedimentare dominant nisipoase.
Urmărind distribuţia pe verticală a nisipurilor fine (Planşele 5 a – c), s-a constat că, la gura de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe toate stratele investigate prezintă un conţinut
scăzut de nisip fin şi foarte fin.
Zona costieră, până la izobatele de 20-30 m este acoperită de nisipuri fine şi foarte fine în perimetrele Periteasca şi
Vama Veche. Pentru intervalul batimetric marcat de izobatele de 60-70 m analiza calitativă a mineralelor sugerează
prezenţa unui posibil cordon litoral relict. Între izobatele de
160 – 200 m au fost descrise şi sedimente nisipoase asociate
mecanismelor depoziţionale din zona canionului Viteaz.

2. Variaţia distribuţiei siliciclastelor
Distribuţia areală a mineralelor terigene, în general siliciclastice, alcătuite dintr-o subfracţie mineralogică uşoară
şi subfracţia cu minerale grele (greutatea specifică > 2,9 g/
cm3), este prezentată pe hărţile de distribuţie.
Din perioada 1982-1996 a fost analizat un număr de
1688 probe de sediment, care au prezentat conţinuturi
semnificative în minerale terigene (Planşa 6). Participarea
siliciclastelor la compoziţia mineralogică a sedimentelor de
fund este foarte importantă în Frontul Deltei, Prodelta Dunării şi Prodelta Sinoe, unde procentajul acestora poate fi de
peste 80%. De asemenea, valori mari ale mineralelor terigene au fost puse în evidenţă şi în zona de influenţă a Dunării,
pe un aliniament paralel cu linia de coastă, la adâncimi ale
apei de 70-80 m.
La nivelul anului 1995 sedimentele colectate şi investigate pe clase granulometrice, cu accent pe nisipurile fine şi
foarte fine, au indicat aceeaşi variaţie a distribuţiei siliciclastelor cu aceea din anii 1982-1996 (Planşa 7). Sedimente din
aceleaşi clase granulometrice au fost cartate şi în zona de
vărsare a Nistrului, la sud de Sevastopol, în zona capului Kaliakra şi spre partea superioară a pantei continentale.
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Planşa 8 redă variaţia distribuţiei siliciclastelor la nivelul
anului 2003, investigaţiile fiind concentrate doar pe intervalul de adâncime 0 - 4 cm. Se poate remarca influenţa apelor
tributare, precum Nipru, Nistru şi Dunărea (braţele Chilia şi
Sulina). Zona de influenţă a Dunării, de la Portiţa până la sud
de Capul Kaliakra, beneficiază de conţinuturi maxime ale siliciclastelor. În zona Burgas se conturează, de asemenea, un
aport siliciclastic.

În perioada 2002-2006 sedimentele lacurilor perilitorale
Razelm – Sinoe – Goloviţa - Zmeica au fost probate în vederea efectuării de analize mineralogice. Acestea au evidenţiat
conţinuturi > 4% ale fracţiei grele în câteva areale sudice,
plasate spre cordonul litoral şi spre zona grindului Chituc. În
zona insulei Sahalin au fost delimitate o serie de maxime ale
conţinutului în fracţie grea, acestea extinzându-se spre sud
până în zona grindului Chituc.

Detalii mineralogice, obţinute în intervalul 2002 – 2006,
cu referire la zona costieră Sulina – Vadu, până la izobata de
20 m, sunt redate în Planşa 9a. Distribuţia maximelor este
similară cu cea a repartiţiei nisipului fin şi foarte fin.

Probele de sediment colectate în cursul anului 2007, indică acumulări ale mineralelor grele pe zona de şelf, până
la adâncimi ale apei de 10-20 metri, în apropierea plajelor
Portiţa, Mamaia şi Vama Veche (Planşele 12 a - c). Pe profilul
Mangalia au fost puse în evidenţă asociaţii de minerale grele la adâncimi ale apei de 66 m, 90 m, respectiv 135 m.

Ultima situaţie prezentată, cu accent pe distribuţia sedimentelor nisipoase şi compoziţia lor mineralogică, se referă
la investigaţiile efectuate în anul 2007 (Planşele 9 a – c). De
această dată studiul mineralogic a fost efectuat pe 5 strate
nisipoase distincte. Au fost puse în evidenţă strate nisipoase cu un conţinut semnificativ în siliciclase în următoarele
zone: Prodelta Dunării, gura de vărsare a braţului Sfântu
Gheorghe şi zona de influenţă a Dunării plasată la sud de
acesta, inclusiv zone limitate situate spre larg (ex. în jurul
izobatei de 70 metri, în apropierea canionului Viteaz).

3. Variaţia distribuţiei fracţiei cu minerale grele
Mineralele grele, componente ale rocilor sau ale unor
acumulări sedimentare vechi, prin eroziune şi transport au
tendinţa de a se acumula mai ales în stratele nisipoase. Datorită particularităţilor lor chimice şi morfologice, acestea
reprezintă indicatori de arie sursă. Stabilitatea lor chimică
şi mecanică, rezistenţa mare la abraziune, le fac indicatori
ai maturităţii sedimentelor, unele putând indica reluarea în
mai multe cicluri de sedimentare. În perioada 1982-1996 au
fost identificate 5 areale importante cu maxime ale distribuţiei fracţiei cu minerale grele (> 3%).
În Prodelta Dunării, între gurile de vărsare ale braţelor
Sulina şi Sfântu Gheorghe se plasează cea mai mare acumulare de minerale grele cunoscută, aceasta extinzându-se şi
pe zona de self intern între izobatele 20-30 metri, în arealul
Portiţa – Vadu Chituc. Alte zone marcate de placer-suri de
minerale grele au fost puse în evidenţă în zona insulei Sahalin, în dreptul plajei Mamaia spre larg la adâncimea apei de
60-70 m. În dreptul plajei Vama Veche la adâncimea de circa
50 metri se plasează ultima acumulare de minerale grele cunoscută (Planşa 10).

Concluzii
Modelul distribuţiei nisipurilor, siliciclastelor şi mineralelor grele din stratul superior de sedimente conturează
diversele zone depoziţionale, provinciile mineralogice, indicând si tipul de arie sursă.
Conform datelor de specialitate sursele de minerale
grele, pentru zonele abordate în cadrul studiilor întreprinse
în perioada 1982 – 2007, sunt fluviile care se varsă în partea
de NV a Mării Negre (Dunărea, Nistru, Nipru, Bug). Regimul
hidrodinamic marin, amploarea eroziunii costiere, apropierea de sursa de aluviuni precum şi morfologia zonelor de
sedimentare implică fluctuaţii semnificative în răspândirea
nisipurilor fine şi foarte fine, siliciclastelor incluse şi fracţiei
cu minerale grele. Acţiunea simultană a factorilor menţionaţi a condus la coexistenţa sedimentelor deltaice cu cele
marine.
Deoarece ratele de sedimentare în domeniul marin sunt
diferite de la zonă la zonă (mai mari pe zona de şelf şi reduse
spre zona pantei continentale) coloanele de sedimente investigate oferă informaţii substanţiale şi diferite pentru un
interval larg de timp.
Astfel, o primă constatare o reprezintă diminuarea de
la an la an a conţinutului în minerale terigene, siliciclastice,
precum şi a procentului de minerale grele. Efectele segregării selective se accentuează, ariile caracterizate prin predominanţa netă a unuia dintre mineralele grele în cadrul
asociaţiei mineralogice fiind tot mai extinse.

În sedimentele colectate în anul 1995 fracţia grea reprezintă peste 3% din sediment doar în zona Prodeltei Dunării
şi în probele provenite din unele staţii de pe şelful extern,
situate la est de zona municipiului Constanţa.

Reducerea în ultimii 30 de ani a aportului sedimentar
danubian în bazinul Mării Negre, a generat schimbări în
distribuţia şi compoziţia nisipurilor fine şi foarte fine, dar şi
a mineralelor terigene, ducând la schimbări deosebite în
echilibrul morfostructural litoral.

În probele colectate în cursul anului 2003 au fost delimitate 4 acumulări de minerale grele, pe profilele Nistru, Sulina, Constanţa şi Kaliakra. Numărul redus de probe analizate
nu a permis o detaliere semnificativă a perimetrelor menţionate (Planşa 11).

Provincia mineralogică danubiană are ca principală arie
sursă bazinul de recepţie al Dunării, sursa de material terigen constituind-o debitul solid al Dunării. În această provincie coexistă sedimente actuale şi mai vechi dar şi relicte ale
cordoanelor litorale şi ale deltelor fosile.
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PLANŞA 1

Locaţiile extreme din profilele Sfântu Gheorghe şi Constanţa. Aprilie 2007
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PLANŞA 2

Marea Neagră 1982-1996 (total - 1688 probe analizate)
Distribuţia nisipului fin şi foarte fin în stratul superior de sedimente
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 3

Marea Neagră 1995
Variaţia conţinutului de nisip fin (0,250 - 0,125 mm)

Marea Neagră 1995
Variaţia conţinutului de nisip fin (0,125 - 0,062 mm)
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PLANŞA 4

Marea Neagră 2003
Variaţia nisipului fin în stratul superior de sedimente
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 5a
Marea Neagră
2002-2006
Nisip fin şi foarte fin
în stratul superior de
sedimente Razelm
- Sinoe - Goloviţa
- Zmeica şi Sfântu
Gheorghe - Vadu

Marea Neagră 2007
Nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
0-1 cm
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PLANŞA 5b
Marea Neagră 2007
Nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
1-2 cm

Marea Neagră 2007
Nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
2-4 cm
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 5c
Marea Neagră 2007
Nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
4-6 cm

Marea Neagră 2007
Nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
9-11 cm
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PLANŞA 6

Marea Neagră 1982-1996 (total - 1688 probe analizate)
Distribuţia siliciclastelor în nisipul fin şi foarte fin al stratului superior de sedimente
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 7

Marea Neagră 1995
Variaţia conţinutului în siliciclaste din nisipul fin de granulaţie 0,250-0,125 mm

Marea Neagră 1995
Variaţia conţinutului în siliciclaste din nisipul fin de granulaţie 0,125-0,062 mm
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PLANŞA 8

Marea Neagră 2003
Distribuţia siliciclastelor din nisipul fin al stratului superior de sedimente
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 9a
Marea Neagră
2002-2006
Siliciclaste din nisip
fin şi foarte fin în
stratul superior de
sedimente Razelm
- Sinoe - Goloviţa
- Zmeica şi Sfântu
Gheorghe - Vadu

Marea Neagră 2007
Siliciclastele din
nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
0-1 cm
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 9b
Marea Neagră 2007
Siliciclastele din
nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
1-2 cm

Marea Neagră 2007
Siliciclastele din
nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
2-4 cm
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 9c
Marea Neagră 2007
Siliciclastele din
nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
4-6 cm

Marea Neagră 2007
Siliciclastele din
nisip fin şi foarte fin în
sedimentele stratului
9-11 cm
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C. Fulga – Platoul continental al Mării Negre. Variaţia distribuţiei siliciclastelor din sedimentele stratului superior, în perioada 1982-2007

PLANŞA 10

Marea Neagră 1982-1996 (total - 1688 probe analizate)
Distribuţia fracţiei de minerale grele a nisipului fin şi foarte fin din stratul superior de sedimente
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PLANŞA 11

Marea Neagră 2003
Distribuţia fracţiei cu minerale grele în stratul superior de sedimente
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PLANŞA 12a

Marea Neagră
2002-2006
Distribuţia fracţiei de minerale grele în straturile lacurilor
Razelm - Sinoe - Goloviţa
- Zmeica şi zonei costiere
Sfântu Gheorghe - Vadu

Marea Neagră 2007
Distribuţia fracţiei
cu minerale grele în
sedimentele stratului
0-1 cm
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PLANŞA 12b
Marea Neagră 2007
Distribuţia fracţiei
cu minerale grele în
sedimentele stratului
1-2 cm

Marea Neagră 2007
Distribuţia fracţiei
cu minerale grele în
sedimentele stratului
2-4 cm
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PLANŞA 12c
Marea Neagră 2007
Distribuţia fracţiei
cu minerale grele în
sedimentele stratului
4-6 cm

Marea Neagră 2007
Distribuţia fracţiei
cu minerale grele în
sedimentele stratului
9-11 cm
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