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Cercetarea integrată geofizică-geoecologică realizată în 
cursul anilor 2005 şi 2006 în sectorul litoral Sfântu Gheorghe 
– Vadu a privit cea mai importantă parte a zonei româneşti 
de tranziţie continent – mare, cu ape marine puţin adânci 
(cca 60% din suprafaţa totală, aproximativ 900 km2). Sectorul 
investigat a fost acoperit cu o reţea densă de profile geofi-
zice şi o reţea de probare complexă (sedimente, apă, biota) 
având densitatea de 1’x1’, ce însumează mai mult de 4600 km 
de profil geofizic cu înregistrare continuă şi, respectiv, pes-
te 400 de staţii de probare geologică şi biologică. Studiile au 
fost realizate în cadrul Proiectului de Cercetare nr. 174/2004 
finanţat prin intermediul Programului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare şi Inovare CERES. Lucrările de teren desfăşurate în 
cursul anului 2005 au fost cofinanţate de societatea comerci-
ală Piscicola Tour SRL Jurilovca. 

Cercetările realizate au constat în cartări geofizice de mare 
detaliu (batimetrie şi magnetometrie), studii sedimentologice 
(granulometrie), mineralogice, de susceptibilitate magnetică 
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Abstract. În zona costieră dintre Sfântu Gheorghe şi Vadu, în intervalul batimetric 0-20 m, au fost desfăşurate, în cursul anilor 2005 şi 2006, investigaţii 
complexe geofizice, geoecologice şi biologice. Rezultatele obţinute prin măsurătorile de teren şi din analizele de laborator, prelucrate şi integrate în baze de 
date de tip DPA, au permis elaborarea hărţilor tematice pentru: batimetrie, sedimentologie (repartiţia sedimentelor de fund, cu departajarea lor pe clase 
granulometrice), geochimie (pentru diferite categorii de poluanţi), mineralogie, susceptibilitate magnetică etc. 

Cuvinte cheie. zona costieră, hărţi geotematice, batimetrie, sedimentologie, mineralogie, susceptibilitate magnetică, vestul Mării Negre

etc., analize fizice şi hidrochimice (conductivitate electrică, pH, 
Eh, temperatură, conţinutul de O2, TDS, suspensii solide în apă), 
geochimice (metale grele: Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Cr, V, Ni, Co etc.; 
conţinutul de NO3

-, NO2
-, SO4

2-, PO4
3-, S2+, NH4

+, CN-, pesticide, 
TOC etc.), precum şi în studii biologice (bentos, zooplancton, 
fitoplancton). Rezultatele obţinute în cursul lucrărilor de teren 
şi prin analize de laborator au fost importate şi procesate în ba-
zele de date de tip DPA, fiind reprezentate prin intermediul mai 
multor hărţi geotematice.

În continuare sunt comentate rezultate ale cartării bati-
metrice de mare detaliu (fig. 1), a cărei precizie globală a fost 
mai bună de 5 cm, în pofida condiţiilor grele de măsurare din 
timpul campaniilor de teren (ambarcaţiuni de mici dimensi-
uni), precum şi o parte din datele sedimentologice.

Prin aplicarea unor metode moderne de investigare ba-
timetrică a fost posibilă separarea mai multor sectoare ca-
racterizate de regimuri distincte de variaţie a adâncimii fun-
dului mării (fig. 1). Astfel, pentru sectorul Gura Portiţa – Insula 
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Sacalin, creşterea adâncimii apei se realizează relativ lent, cu 
un gradient general al pantei fundului mării cuprins între 1,1 
şi 1,4 ‰. Valori mai accentuate ale pantei fundului marin au 
fost găsite în intervalul batimetric 2 – 5 m, acolo unde panta 
ajunge la valori de 3 – 4 ‰. În sectorul Insula Sacalin – Sfân-
tu Gheorghe, creşterea adâncimii apei are loc mult mai rapid. 
Gradienţii mari observaţi în această zonă se datorează pantei 
generale a fundului, cuprinsă în domeniul 2,6 – 3,6 ‰. Valori 
maxime ale pantei fundului mării (9,5 – 10 ‰) au fost evi-
denţiate la travers de sectorul în care insula Sacalin s-a ataşat 
la corpul deltaic, la adâncimi de 20 – 25 m. Valori deosebit 
de reduse (0,2 – 0,5 ‰) ale pantei fundului marin au fost ob-
servate, în mod firesc, în zona adăpostită cuprinsă între uscat 
şi insula Sacalin. De asemenea, valori ridicate ale pantei fun-
dului marin (2,7 – 3,7 ‰) au fost semnalate în sectorul Vadu 
– Periboina.

Analiza comparativă a hărţilor batimetrice obţinute pe 
baza seturilor de date achiziţionate în cursul anilor 1976 – 
1988 şi respectiv 2005 – 2006 a permis remarcarea tendin-
ţei generale de migrare a izobatelor, în direcţia uscatului. În 
sectorul Gura Portiţa – Insula Sacalin, zona corespunzătoare 
izobatei de 20 m este caracterizată de un regim hidro-geo-
morfologic relativ echilibrat. În sectorul Insula Sacalin – Sfân-
tu Gheorghe, sunt prezente fenomene intense de eroziune, 
care au determinat adâncirea fundului mării cu cca 5 – 10 m, 
în ultimii 15 – 20 de ani. Fenomene de eroziune au fost evi-
denţiate şi în sectorul Portiţa – Perişor, pentru intervalul ba-
timetric 5 – 10 m. A fost remarcată migraţia continuă, de la 
est spre vest, suferită de insula Sacalin (mai mult de 750 m în 
intervalul 1980 - 2000) şi alungirea cu cca 5 km spre vest-sud-
vest intervenită în ultimii 25 de ani.

În largul Gurii Portiţa şi al complexului de lacuri Leaho-
va – Pahane Rânec – Coşna, a fost remarcată existenţa unor 
elemente morfologice pozitive, bine exprimate pe direcţia 
NE-SV, caracterizate însă de amplitudini reduse (0,5–1 m). 
Acestea sunt considerate a reprezenta cordoane litorale fo-
sile, aparţinând deltei secundare Coşna – Sinoie, a cărei dez-
voltare s-a produs în urmă cu cca 3.500 - 1.500 ani, ca urmare 
a evoluţiei braţului secundar Dunavăţ (Panin, 1998). Riduri 
cu amplitudini de 1–2,5 m, orientate aproximativ paralel cu 
ţărmul, au fost observate în intervalul batimetric 3–10 m, 
la est de insula Sacalin. În faţa gurii de vărsare a braţului Sf. 
Gheorghe, a fost cartată o bară submersă de formă semicir-
culară, cu concavitatea orientată în direcţia fluviului, având o 
înălţime de 5 – 6 m şi o lăţime de 500 – 600 m. Aceasta este 
alcătuită din sedimentele actuale transportate în suspensie, 
prin saltaţie şi târâre pe fund, fiind depuse la gura de vărsare, 
atunci când viteza de curgere a apei dulci scade la contactul 
cu apele mării.

În sectorul Vadu – Gura Portiţa, în intervalul batimetric 
0 – 10 m, s-a constatat o pronunţată tendinţă de înaintare a 
izo batelor spre linia de ţărm, datorită existenţei în acest sec-
tor a unor procese intense de eroziune care au determinat 
adâncirea, în intervalul de timp considerat, a fundului mării, 

cu 3 - 4 m. Aceeaşi tendinţă caracterizează în acest sector şi 
intervalul batimetric 10 – 20 m.

O relativă stabilizare a procesului general de avansare a 
izobatelor spre linia de ţărm, corelată cu prezenţa proceselor 
de eroziune şi transport, s-a consemnat în zona Vadu, acolo 
unde se poate observa chiar o uşoară avansare a plajei, da-
torită preponderenţei în acest sector a fenomenelor de de-
punere şi acumulare a sedimentelor transportate de curentul 
litoral. În largul grindului Chituc, la o distanţă faţă de ţărm de 
peste 3 km şi o adâncime a apei cuprinsă în domeniul 12 – 24 
m, a fost pus în evidenţă un complex de dune subacvatice, 
cu caracter de fascicol în virgaţie, orientat paralel cu ţărmul, 
faţă de care nu prezintă decât o vagă tendinţă de cuplare în 
extremitatea sa sudică. S-a identificat existenţa unei dune 
principale, orientată paralel cu linia de ţărm, având o lungime 
de peste 6 km, din care se desprind spre nord-est mai multe 
dune secundare, a căror lungime nu depăşeşte, în general, 
1-2 km. Înălţimea dunelor care alcătuiesc complexul sedi-
mentar poate atinge chiar şi 3-4 m.

Cercetările geologice-sedimentologice au evidenţiat 
faptul că sedimentele superficiale care acoperă fundul mă-
rii în sectorul litoral Sfântu Gheorghe – Vadu (fig. 2) se înca-
drează într-o largă gamă de clase granulometrice, de la nisip 
mediu la nisip siltic, silt, silt argilos, până la argilă siltică. Sedi-
mentele aflate în categoria  “nisip” au în compoziţie peste 85 
% fracţie nisipoasă cu granulaţie fină (fracţiile “nisip foarte fin” 
şi “nisip fin”), cu caracter unimodal al distribuţiei; fracţiunile 
învecinate, 0,062 - 0,125 mm, respectiv 0,125 - 0,250 mm sunt 
bine reprezentate. Caracterul bimodal al distribuţiei sugerea-
ză prezenţa materialelor din două surse şi/sau existenţa unor 
mecanisme diferite de transport.

La nivelul anului 2006, sedimentele superficiale nisipoa-
se acoperă zone mai restrânse comparativ cu anul 1995, dar 
mai extinse faţă de imaginile cartografice cunoscute la nive-
lul anului 1986. Nisipurile, de la „foarte fine“ la „medii“, ocupă 
acum areale importante în apropierea coastei, în jurul insulei 
Sacalin şi paralel cu ţărmul, începând cu zona Zătoane până 
în dreptul localităţii Vadu, spre larg suprafaţa acoperită extin-
zându-se până la adâncimea apei de cca 10 m. Este de remar-
cat şi faptul că sedimentele nisipoase sunt cu mult mai fine 
(„nisip fin“ la „foarte fin“) la nivelul anului 2006, faţă de cele 
din 1995 („nisipuri mediu – grosiere“). Comparativ cu zona 
situată la sud de Gura Portiţa, care are o lăţime a depozitelor 
nisipoase de maximum 2500 m, spre sud, în dreptul grindului 
Chituc, lăţimea acesteia poate atinge valori de până la 4500 
m. Pe lângă aportul de sedimente nisipoase datorat contribu-
ţiei Dunării, o parte a substratului poate avea la origine cor-
doanele litorale fosile.

Sedimentele siltice domină zona estică a ariei studia-
te (Sud Zătoane) şi bordează doar parţial zonele dominate 
de nisipuri, faciesurile specifice aflându-se la adâncimi ale 
apei de peste 8 – 10 m. În dreptul locaţiei Gura Portiţa, zona 
acoperită de silturi are o extindere semnificativă spre larg 
(cca 8000 m). Spre sud, în sectorul Vadu, silturile sunt prezen-
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te până la  izobata de 20 m, continuând probabil spre larg, 
în afara zonei studiate. Trecerea de la nisipuri siltice la silturi 
argiloase se face gradat, prin creşterea treptată a procentelor 
de silt şi argilă, concomitent cu scăderea procentului de nisip. 
Sedimentele fine, de tip siltic, reprezintă, în principal, contri-
buţia Dunării, zona fiind sub directa influenţă a fluviului.

În sectoarele de adâncime maximă a perimetrului studi-
at, începând cu gura de vărsare a braţului Sfântu Gheorghe 
şi până în partea sud-estică a zonei cercetate, sedimentele de 
fund sunt dominant argiloase.

Depozitele cochilifere apar pe suprafeţe extinse, dispuse 
aproximativ paralel cu linia ţărmului, bordând arealul ocupat 
de sedimentele nisipoase. Aceste depozite prezintă o dispozi-
tie discontinuă, din dreptul Gurii Portiţa până în zona Periboi-
na, şi spre sud, în dreptul grindului Chituc. Sectoarele ocupate 
de depozitele cochilifere par să ocupe suprafeţe relativ largi. 
Este posibil ca acumulările de cochilii să reprezinte foste linii 
ale ţărmului, situate acum la adâncimi ale apei de peste 5 m.

Sedimentele amestecate (nisiar) ocupă aproximativ ace-
leaşi areale ca în 1995. Interferenţa curenţilor marini locali 
cu morfologia fundului implică acumularea de sedimente 
amestecate (nisiar) în anumite sectoare, pe arii limitate. De 
asemenea, procesele sedimentare depoziţionale şi post-de-
poziţionale desfăşurate în zona Sfântu Gheorghe - Vadu sunt 
influenţate şi de factorii biogeni, care pot provoca perturbări 
ale stratelor de sediment prin procese de bioturbare, frecvent 
întâlnite în zona marină oxică.

Actuala dispoziţie a sedimentelor de fund din sectorul 
Sf. Gheorghe – Vadu reprezintă rezultatul acţiunii conjugate 
a factorilor naturali: direcţii dominante ale vântului, variaţi-
ile direcţiilor curenţilor litorali, regimul şi direcţia valurilor, 
morfologia fundului etc. Curentul litoral local, cu o direcţie 
dominant sudică, favorizează acumularea sedimentelor fine 
şi foarte fine spre sud, la adâncimi ale apei mai mari de 20 m. 
În sezonul rece, atunci când direcţia dominantă a vânturilor 
este orientată spre nord, transportul sedimentelor se schim-
bă, permiţând acumularea acestora în apropierea coastei, in-
clusiv în zona adăpostită din spatele insulei Sacalin.

Analizele mineralogice de laborator, efectuate pe pro-
bele de sediment, au pus în evidenţă  importante acumu-
lări de minerale grele. Valorile de maxim ale concentraţiilor 
acestora se suprapun ariilor de dezvoltare ale deltelor se-
cundare Sfântu Gheorghe II, Coşna şi Sinoe (Panin, 1998). 
Uneori, acumulările de minerale grele pot forma adevăra-
te placers-uri, unele cu conţinuturi medii mult peste limita 
normală. În mod obişnuit, mineralele grele marchează zone-
le depoziţionale dominant nisipoase. 

Studiile microscopice au evidenţiat trei asociaţii majore 
de minerale grele:

opacite – amfiboli – granat•	 , dominante între izobatele de 
10 şi 20 metri din părţile de sud şi est ale sectorului stu-
diat; 
amfiboli – opacite – granat•	 , dominante în partea sud-
vestică a sectorului, de la ţărm până la izobata de 20 m;
granat – opacite – amfiboli – epidot•	 , în jurul insulei Saca-
lin, cu continuare spre vest, de-a lungul ţărmului, între 
Perişor şi Periteaşca. 

Asociaţiile descrise anterior reprezintă buni indicatori de 
arii-sursă, în timp ce caracteristicile morfometrice ale granule-
lor pot da informaţii asupra procesului de transport, precum 
şi asupra posibilei reluări a mineralelor în mai multe cicluri de 
sedimentare.

Distribuţia areală a valorilor susceptibilităţii magnetice 
a sedimentelor superficiale (fig. 3) recoltate din zona investi-
gată a evidenţiat tendinţa de descreştere a acestora spre larg, 
indicând conexiunea directă cu granulometria sedimentului. 
Valorile de susceptibilitate măsurate confirmă şi completează 
observaţiile anterioare (Rădan et al., 1998 a, b) privind exis-
tenţa unei bune corelaţii între valorile de susceptibilitate 
magnetică şi principalele ambianţe sedimentare separate 
în nord-vestul Mării Negre. Astfel, valorile mai ridicate ale 
susceptibilităţii magnetice corespund zonei frontale a Del-
tei Dunării şi celei a prodeltei Dunării, acolo unde influenţa 
sedimentelor transportate de Dunăre este maximă, precum 
şi sectorului aflat sub influenţa driftului spre sud al fluxului 
de sedimente provenite din Dunăre, în aria selfului din vestul 
Mării Negre.
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