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Abstract. Investigaţiile prezentate au fost realizate pe două profile din partea de NV a Mării Negre, localizate în faţa Gurii Portiţa şi în partea sudică a Insulei
Sahalin. Probele de pe profilul Portiţa, analizate din punct de vedere nannofloristic, conţin (până la adâncimea apei de 40 m) specii de nannofosile cretacice
şi terţiare remaniate. La o adâncime a apei mai mare de 40 m, în primii 10 cm de sediment, a fost observată dezvoltarea explozivă a speciei Emiliania huxleyi,
asociată cu prezenţa unor asociaţii de foraminifere bentonice diversificate generic şi specific. În carotele colectate din partea sudică a Insulei Sahalin, până
la adâncimea de 300 cm, nu au fost întâlnite asociaţii de nannoplancton calcaros in situ.
Cuvinte cheie. NV Marea Neagră, paleobiologie, paleomediu, paleoecologie, Holocen

1. INTRODUCERE
În timpul ultimei glaciaţiuni cuaternare, Marea Neagră a
devenit un imens lac cu apă dulce. Nivelul lacului era, probabil, cu cel puţin 100 m mai coborât decât actualul nivel al
Mării Negre (Lancelot et al., 2002). În Holocenul inferior, acum
circa 7.000 de ani, în evoluţia bazinului Mării Negre a avut
loc trecerea de la stadiul lacustru la stadiul marin, prin reluarea comunicării dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană,
prin Marea Marmara (Fig. 1). Dacă comunitatea ştiinţifică
internaţională este, în general, de acord că vârsta acestei
schimbări paleoambientale majore este de aproximativ 7000
de ani (i.e., Arthur şi Dean, 1998; Lericolais et al., 2006 şi sinteza datelor cunoscute în Yanko-Hombach et al., 2006), modalitatea în care a avut loc această schimbare suscită încă vii
dezbateri ştiinţifice.
În ceea ce priveşte transformarea Mării Negre într-un
bazin anoxic marin, acum 7.000 de ani, există două teorii
mai importante (Fig. 2). Una dintre acestea indică o creştere
bruscă a nivelului apei, care a dus la restabilirea conexiunii
dintre Marea Neagră şi Marea Mediterană, prin Marea Marmara şi strâmtoarea Bosfor. Ballard et al., 2000; Ryan et al., 2003
şi alţi autori autori consideră că această transgresiune majoră
şi rapidă reflectă miturile preistorice legate de “potopul” lui
Noe. O altă teorie arată că invazia apelor sărate dinspre Marea

Fig. 1 Paleogeografia SE Europei
(modificată după Popov et al., 2006)
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Mediterană spre bazinul Mării Negre a avut loc în mod treptat
(Panin, 1997; Görür et al., 2001; Yanko-Hombach et al., 2006).
Restabilirea comunicării dintre Marea Neagră şi Marea
Mediterană prin Marea Marmara este indicată de apariţia
mâlurilor coccolitice ‘coccolith ooze’ (Arthur şi Dean, 1998),
alge marine unicelulare Coccolithophoridae, care trăiesc la
suprafaţa apei.
Aceste alge trăiesc în zona fotică (0-50 m coloană de apă),
şi sunt foarte sensibile la modificări ambientale. De aceea,
modificările în compoziţia asociaţiilor de nannoplancton
calcaros au fost utilizate pentru a reconstitui paleomediul
depoziţional-marin, inclusiv paleoecologia şi paleogeografia
unor intervale din istoria planetei (Melinte, 2006). În prezent,
algele coccolithophoridae (prin specia cosmopolită Emiliania huxleyi) proliferează în toate mările şi oceanele lumii,
abundenţa lor fiind remarcabilă. Astfel, 1 litru de apă din
Marea Neagră conţine în jur de 40-50 milioane de celule ale
speciei de nanoplancton calcaros Emiliania huxleyi (Lancelot
et al., 2002). Este de remarcat că, deşi specia Emiliania huxleyi
a apărut la nivelul oceanului planetar acum circa 300.000
ani, ea a fost identificată pentru prima oară în Marea Neagră
în sedimente nu mai vechi de 3.000 ani (Bukry, 1974; Panin,
1997; Oaie et al., 2005; Oaie şi Melinte, 2005; Popescu et al.,
2006; Giunta et al., 2007), marcând momentul în care salinitatea bazinului s-a apropiat de cea actuală, permiţând proliferarea acestor alge.
În bazinul Mării Negre, sedimentarea marină din ultimii
7.000 de ani este caracterizată atât de sedimente laminitice
coccolitice, cât şi de mâluri sapropelice, ciclurile alternând
cu o frecvenţă remarcabilă (posibil şi multianual). De aceea,
este posibil, în opinia unor cercetători (Yanko-Hombach et al.,
2006), ca, pe baza studierii modificărilor biotice, sedimentologice şi geochimice, să se evidenţieze variabilitatea climatică
holocenă cu o înaltă rezoluţie (decadal sau chiar anual). Nu
în ultimul rând, evoluţia Mării Negre, ca zonă tipică pentru
dezvoltarea depozitelor bogate în carbon organic, poate
oferi răspunsuri asupra fluctuaţiilor ciclurilor biogeochimice
prezente şi asupra modalităţii de adaptare a unor specii de
faună şi floră la schimbări ambientale din epoca actuală.

2. STUDII ANTERIOARE ALE HOLOCENULUI
DIN MAREA NEAGRĂ
Unele dintre primele studii sistematice în depozitele
holocene ale Mării Negre au fost publicate în anii ’70. Ross
şi Degens (1974) au identificat: mâlurile coccolitice (depuse
în intervalul 3000 ani-Actual) sau “Unitatea 1”, mâlurile sapropelice sau “Unitatea II” (depusă în intervalul 3500-7100 ani) şi
mâlurile neoeuxinice sau “Unitatea III” (depusă în intervalul
7100-7600 ani). Studii mai recente, întreprinse în perioada
1998-2005, în cadrul proiectelor europene Blason şi Assemblage, au confirmat prezenţa acestor trei unităţi litologice
în partea de NV a Bazinului Mării Negre (Panin & Jipa, 1998;
Strechie et al., 2002; Oaie et al., 2005; Panin & Strechie, 2006;
Lericolais et al., 2006; Strechie-Sliwinski, 2007).
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Aceeaşi succesiune a unităţilor litostratigrafice din NV
Mării Negre, menţionată anterior, a fost identificată şi în SV
Mării Negre (Dimitrov, 1982; Slavova, 2004). În Holocenul inferior (11.000-7.500 ani B.C.), depozitele din SV Mării Negre
sunt caracteristice unei sedimentări într-un mediu dulcicol
+/- salmastru, salinitatea fiind de aproximativ 11 ‰. Macrofauna este dulcicolă şi salmastră, fiind reprezentată prin taxonii Dreissenia polymorpha, Monodacna caspia, Abra ovata şi
Cardium edule.
În Holocenul mediu (7500-3000 ani B.C.), începe sedimentarea depozitelor sapropelice, salinitatea în SV Mării Negre
ajungând la 15 ‰. Asociaţiile faunistice sunt caracterizate
prin prezenţa speciilor Mytilus galloprovincialis, Abra ovata,
Cardium edule şi Corbula mediteranea.
Începând cu Holocenul superior (acum aproximativ 3000
ani B.C.), începe sedimentarea mâlurilor coccolitice, iar salinitatea creşte până la 18 ‰. Macrofauna conţine taxonii Modiolus phaneolinus, Mytilus galloprovincialis, Abra ovata, Cardium
edule, Pitar rudis, Corbula mediteranea şi Cerithidium pusillum.
Acum trei milenii, în partea de SV a Mării Negre, apare specia
de nannoplancton calcaros Emiliania huxleyi, a carei prezenţă
indică faptul că salinitatea a crescut semnificativ, permiţând
proliferarea algelor coccolithophyceae.
Sedimentele Holocene ale zonei nordice ale Mării Negre au fost intens studiate de către cercetători ucrainieni şi
ruşi (sinteza acestor investigaţii este exhaustiv prezentată în
Yanko-Hombach et al., 2006). În nordul Mării Negre, ca şi în
celelate zone ale acestui bazin, a fost identificată prezenţa
sapropelului de vârstă Holocen mediu.
Depozitele subjacente sedimentelor sapropelice conţin dinoflagelate caracteristice unor ape cu salinităţi scăzute. În zona de
şelf, au fost identificate faune de moluşte de tip neoeuxinic (Dreissena polymorpha, D. rostriformis, Monodacna caspia, Clathrocaspia gmelini si Theodoxus pallas), cu afinităţi caspice. Unele dintre
speciile menţionate anterior continuă să supravieţuiască până în
zilele noastre în ape dulcicole şi salmastre, inclusiv în zonele cu
salinitate redusă ale mărilor Azov şi Caspică.
Asociaţiile faunistice şi floristice, identificate atât în zona
de şelf cât şi în zonele nordice mai adânci ale bazinului Mării
Negre, la baza sapropelului, au evidenţiat prima ocurenţa
post-glaciară a imigranţilor de tip mediteranean, marcată de
prezenţa moluştelor marine eurihaline (Cardium edule, Mytilaster lineatus, Mytilus galloprovincialis, Hydrobia ventrosa,
şi Abra ovata). Acest bio-orizont a fost datat cu izotopul 14C,
folosindu-se specimene intacte de Cardium edule şi M. caspia
(bivalve care se poziţionează în substrat, la o adâncime nu
mai mare decat diametrul cochiliei lor), precum şi exemplare
aparţinând speciei Mytilus galloprovincialis (taxon epibentic,
care se poziţionează pe substrat). În carote prelevate de la
adâncimi ale apei cuprinse între -49 şi -123 m, datările prin
metoda descrisă anterior au indicat vârste de 7150±100 ani
(Yanko-Hombach et al., 2006). Este posibil ca sedimentarea
depozitelor bogate în carbon organic să fi început simultan în
tot bazinul Mării Negre, în momentul in care comunicarea sa
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Fig. 2 Comparaţie între cele două modele de umplere a Mării Negre (după Aksu et al., 2002).

Fig. 3 Unităţile litostratigrafice holocene din NV Mării Negre (după Strechie-Sliwinski, 2007)
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cu Marea Mediterană a fost reluată. În ceea ce priveşte analizele izotopice 18O/16O, acestea au indicat pentru depozitele
subjacente sapropelului (depozitele neoeuxinice de vârstă
Holocen inferior, 11.000-7.500 ani B.C), valori cuprinse între
-8.0 to -4.0 ‰, considerate tipice pentru un mediu de apă
dulce.
La baza sapropelului, în depozitele datate 7200-7100 ani,
valorile raportului 18O/16O sunt mai mici decât 0.8 ‰, fapt
care sugerează o modificare substanţială în compoziţia apei
Mării Negre, concomitent cu invazia moluştelor euryhalinemarine. Din acea perioadă şi până în epoca actuală, valoarea
raportului 18O/16O a variat în limite extrem de reduse, indicând fluctuaţii minime în compoziţia apelor Mării Negre.
Aceeaşi succesiune a unităţilor litostratigrafice descrisă în
NV Mării Negre a fost identificată şi în sudul bazinului (Aksu
et al., 2002). În Holocenul inferior (11.000-7.500 ani B.C.), depozitele din sudul Mării Negre indică procese de sedimentare
într-un mediu dulcicol sau/şi salmastru. În Holocenul mediu
(7500-3000 ani B.C.), începe sedimentarea depozitelor sapropelice (Fig. 4), iar în Holocenul superior (acum aproximativ
3000 ani B.C.), debutează depunerea mâlurilor coccolitice,
eveniment sincron cu apariţia în bazinul Mării Negre a speciei
de nannoplancton calcaros Emiliania huxleyi.
Este de presupus că depozitele sapropelice s-au acumulat
ca rezultat al unei intensificări a stratificării maselor de apă, din
punct de vedere al salinităţii, temperaturii şi compoziţiei chimice. Existenţa unor asociaţii foarte sărace de foraminifere bentonice, la baza sapropelului, precum şi ocurenţele rare şi sporadice ale speciilor dixosice indică faptul că, în apele adânci ale
Mării Negre, condiţiile depoziţionale au fost aproape anoxice.
La partea superioară a sapropelului a fost observată dezvoltarea explozivă a genului de foraminifere Globobulimina
(Aksu et al., 2002), bio-eveniment care indică o îmbunătaţire
în oxigenarea apelor de adâncime ale Mării Negre.

Fluctuaţia nannofosilelor calcaroase din sudul Mării Negre
indică apariţia speciei Emiliania huxleyi la partea superioară a
sedimentelor sapropelice (prima invazie), specie care coexistă
în asociaţiile nannofloristice cu Calcidiscus leptoporus si Pontosphaera spp. A doua invazie (care reprezintă şi stabilirea
definitivă a acestei specii cosmopolite în bazinul Mării Negre)
are loc odată cu apariţia malurilor coccolitice (“Unitatea A” cea mai nouă din punct de vedere stratigrafic). Cea de-a doua
invazie a speciei Emiliania huxleyi este sincronă cu creşterea
semnificativă în abundenţă a taxonilor genului Helicosphaera (H. wallichii, H. selli si H. kamptneri). Baza Unităţii A este
marcată de asemenea de un alt eveniment nannofloristic, şi
anume dezvoltarea explozivă a speciei Gephyrocapsa oceanica. Distribuţia actuală a speciei Gephyrocapsa oceanica, la
fel ca şi a altor specii ale acestui gen din Marea Mediterană,
indică faptul că aceşti taxoni apar cu o frecvenţă maximă în
zonele cu salinitate minimă (Knappertsbusch, 1993), mai ales
în estul Mării Mediterane.

3. PALEOBIOLOGIE
Au fost probate două profile, respectiv Portiţa (PO2, PO3 şi
PO4 - Fig. 5) şi Sahalin (MN 07-03 - Fig. 5). Profilul Portiţa se află
localizat în faţa Gurii Portiţa, iar profilul Sahalin este plasat în
partea sudică a Insulei Sahalin. În profilul Portiţa, până la o adâncime a apei de 40 m, nannoflora calcaroasă este reprezentată
prin specii cretacice şi tertiare pe care le considerăm în totalitate remaniate (locaţiile PO2 şi PO3). Nu au fost identificate
specii holocene de nannofosile calcaroase in situ.
Probele recoltate din locaţia PO4 (adâncimea apei mai
mare de 40 m) au indicat dezvoltarea explozivă a speciei de
nannoplancton calcaros Emiliania huxleyi (Fig. 6), precum şi
prezenţa comună a genului de dinoflagelate calcaroase Thoracosphaera. Odată cu apariţia nannoplanctonului calcaros
holocen in situ, în asociaţia microfaunistică apar foraminifere,
cu o frecvenţă ridicată fiind identificate speciile Ammonia
beccarii (LINNE), A. viennensis (d‘ORB.), A. tepida CUSHMAN,
Cribroelphidium poeyanum (d‘ORB.) şi Porosononion sp., precum şi ostracodele Loxoconcha granulata SARS, L. lepida
STEPH., Leptocythere gracilloides SCHORNIKOV, L. (Callistocythere) diffusa (MULLER), microgastropode şi ciripede (piese
de Balanus) - Popescu Gheorghe, comunicare scrisă.
În profilul Sahalin, la o adâncime de probare în sediment
de până la 300 cm, nu au fost identificate tafocenoze de nannoplancton calcaros in situ. Probele colectate conţin exclusiv
taxoni cretacici, paleogeni şi neogeni remaniaţi.

4. PALEOECOLOGIE

Fig. 4 Modificări depoziţionale în timpul Holocenului în sudul Mării Negre
(după Aksu et al., 2002)
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Probele PO-01, PO-02, şi PO-03 de pe profilul Portiţa, ca şi
probele colectate din partea sudică a Insulei Sahalin (locaţia
MN 07-03), nu conţin specii de nannoplancton calcaros in
situ, nici alte microorganisme marine (foraminifere bentonice, ostracode marine, etc.). Acestea conţin însă, în cadrul
tafocenezelor alohtone, un număr foarte mare de taxoni
remaniaţi din depozite cretacice şi terţiare (eocene, oligocen,
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Fig. 5 Amplasarea locaţiilor de probare
Probele de pe locaţia PO-04 (adâncimea apei 40 m, probare până la 11 cm în sediment) arată dezvoltarea explozivă
a speciei Emiliania huxleyi (asemănătoare cu cea descrisă în
Unitatea I - coccolith-ooze din zonele mai adânci ale Mării
Negre), conţinând aproximativ 1800-1900 specimene/mm2
secţiune subţire. În afară de Emiliania huxleyi, a fost indentificat, cu o frecvenţă ridicată (10-15 % din totalul asociaţiei),
genul de dinoflagelate calcaroase Thoracosphaera, asociat
unor condiţii de instabilitate ambientală, cu un aport semnificativ de nutrienţi. Deoarece proba PO-04 nu se afla localizată
departe de o posibilă linie de paleo-ţărm, presupunem că
această zonă a fost caracterizată de un influx important de
nutrienţi, adus odată cu materialul terigen, dar şi printr-o salinitate mai ridicată, care a permis acumularea de tip ‘coccolith ooze’ a speciei Emiliania huxleyi. Se exclude remanierea,
deoarece, prin acest proces, ar fi fost prezente doar câteva
specimene. În ceea ce priveşte paleoecologia foraminiferelor
bentonice identificate in profilul Portiţa (locaţia PO-04), cei
mai frecvenţi taxoni ai asociatiei, Ammonia beccarii şi Elphidium spp., trăiesc într-un mediu lagunar până la un mediu
caracteristic şelfului intern.

Fig. 6 Dezvoltarea explozivă a speciei de nannoplancton calcaros
Emiliania huxleyi în Profilul Portiţa (adâncimea apei - 40 m, in
Punctul de probare PO3)
miocene, pliocene şi pleistocene). În cadrul remanierilor, nu a
fost observată specia actuală de nannofloră Emiliania huxleyi.
Acest fapt indică o salinitate scazută în ultimii 3000 ani. În
consecinţă, în imediata apropiere a zonei Gura Portiţa, nu au
fost îndeplinite condiţiile ambientale (în special salinitate)
pentru dezvoltarea acestui taxon.

5. PALEOMEDIU
Din punct de vedere litologic, probele investigate sunt
caracterizate prin prezenţa mâlurilor verzui cu frecvente fragmente de Mytilus, Mya, Melinna, Abra, Cardium, Spisula şi Balanus (în primii 2-3 cm de sedimente) şi a silturilor argiloase,
negricioase, plastice, slab unsuroase (în intervalul de adâncime 3-15 cm sediment).
Toate probele analizate de pe profilele Portita şi Sahalin
se plasează în unitatea de apă puţin adancă (Shallow Unit),
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care reprezintă echivalentul, în regiunile costiere ale Mării
Negre, Unităţilor I şi II ale lui Roos & Degenes (1974). În NV-ul
Mării Negre, această unitate de apă puţin adâncă variază ca
grosime între 100 cm, la o adâncime a apei de aproximativ 70
m în faţa lacului Razelm, şi 40 cm, la o adâncime a apei de 96
m la meridianul oraşului Constanţa (Giunta et al., 2007).
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Datele prezentate au fost obţinute prin investigaţii
finanţate în cadrul PNCDI II Idei - Contract 364/2007.
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