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Implementarea proiectului a cuprins mai multe etape până în momentul prezent, acestea fiind:










Prelucrarea pe rând a carotelor primei campanii de prelevare a probelor, derulată în
noiembrie 2013 (când s-au luat în total 20 carote: 2 din lacul Cruhlig, 3 din Cuibida, 2
din Iacob, 3 din Isac, 3 din Matiţa, 4 din Merhei şi 3 din Uzlina), analizându-se în
totalitate carotele prelevate din lacul Cruhlig şi Iacob, precum şi câte două din cele
luate din lacul Matiţa şi Merhei.
Prelevarea altor carote supimentare cu o metoda noua de carotare din lacurile Deltei
Dunării: Matiţa, Merhei, Iacob, Cruhlic, Isac, Cuibida, Uzlina şi Ereniuc, cât şi din
zona insulei Sacalin. În campania de prelevare a probelor derulată în perioada
10.04.2014-15.04.2014 s-au prelevat 16 carote de sediment: 3 din Lacul Cruhlig, 2 din
Lacul Iacob, 2 din Lacul Matiţa şi 3 din Lacul Merhei. În perioada 28.08.201403.09.2014 s-au prelevat 2 carote din Lacul Uzlina și 3 din lacul Isac, în perioada
10.11.2014-13.11.2014 prelevându-se 2 probe din lacul Ereniuc și unul de pe insula
Sacalin.
Până în momentul de faţă s-au analizat din carotele celei de-al doilea campanii de
prelevare toate carotele aferente lacului Cruhlig şi Iacob, o carotă luată din lacul
Matiţa şi şi două din lacul Merhei. Probele au fost analizate folosind spectrometria
gama de înaltă rezoluție (cu detectori de germaniu hiperpur ORTEC GMX HpeGe
FWHM de 1,92KeV la 1,33MeV cu fereastră de Be 0,5 mm care permite înregistrarea
și determinarea energiilor joase) în vederea determinării cantităţii de 137Cs şi 226Ra,
precum și pentru determinarea coeficenților de atenuare pentru fiecare carotă
măsurată. Măsurătorile alfa spectrometrice au fost efectuate folosind spectrometrul
ORTEC SOLOIST cu detector tip PIPS de mărime 900mm2, cu o rezolutie de 19 keV
și sistem de achiziție a datelor ASPEC-92.
Metoda analitică aferenetă preparării surselor alfa de 210Pb a fost îmbunătățită în
vederea obținerii într-un timp minim de digestie, rezultate optime referitoare la
separarea 210Po dintr-o matrice apoasă de sediment. Metordologia îmbunătățită și
rezultatele obținute pentru carotele prelevate vor fi descrise în Anexa 1. și, respectiv
Anexa 2.
Prezentarea rezultatelor obținute s-a realizat prin participarea la o serie de conferințe
naționale și internaționale după cum urmează:

o Environment and Progress 2013 din Cluj-Napoca, România în perioada 18-19
septembrie 2013
o Eureopean Geosciences Union General Assembly 2014 din Viena, Austria în
perioada 27 aprilie – 2 mai 2014
o IV. Terrestrial Radioisotopes in Environment – International Conference on
Environmental Protection din Veszprem, Ungarie în perioada 21-23 mai 2014
o The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Varoius
Fields of Research din Nis, Serbia în perioada 27-30 mai 2014
o Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management din
Cluj-Napoca, România în perioada 18-19 septembrie 2014
o The 9th International Symposium on the Natural Radiation Environment din
Hirosaki, Japonia în perioada 22-26 septembrie 2014
o Oszi Radiokemia Napok 2014 din Balatonszarszo, Ungaria în perioada 13-15
octombrie 2014

Anexa 1
O procedură îmbunătăţită pentru determinarea 210Po prin spectrometrie
alfa pe probe de sediment din Delta Dunării

Abstract
Scopul acesti lucrări este găsirea unei proceduri optimale pentru extragerea 210Po din
probe de sediment. Se descrie o metodă îmbunătăţită, o optimalizare ce constă în reducerea
substanţială a timpului de extragere. Metoda a fost testată pe materiale standard de referinţă
IAEA şi comparată cu procedura clasică. Repetablitatea a fost estimată prin analiza a şapte
probe de IAEA 385 sediment din Marea Irlandeză. Cu toate acestea, rezultatele sunt
satisfăcătoare doar în cazul aplicării pe sedimente cu conţinut înalt de material organic. Pentu
silicaţi s-a folosit din acest motiv un amestec de trei acizi în vederea digestiei complete.
Cuvinte cheie: 210Po, sedimente, extragere, spectrometrie alfa
Introducere
210

Pb s-a arătat a fi un geocronometru ideal pentru estimarea vârstelor de sediment
lacustre depozitate în ultimii 100-150 ani. Etoda de tatare prin 210Pb a fost folosită pentru
prima dată pe gheţari de Goldenberg (1963). Abordarea sa a fost urmată de Krishnaswamy et
al. (1971) pentru datearea sedimentelor lacustre şi, ulterior, a fost introdusă şi pentu sedimente
marine de Koide et al. (1972). În ziua de azi, această metodă este folosită în multe ţări ale
lumii şi s-au făcut sute de studii pentru reconstruirea istoriei sedimentelor recente.
Măsurătorile de 210Pb se pot realiza fie folosind spectrometire gama cu fond scăzut, fie
prin măsurarea produsului de dezintegrare (210Po) a acestui element prin spectrometrie gama.
210
Po este un radionuclid natural aparţinând de seriei de dezintegrare 238U, format prin
dezintegrarea beta a 210Pb via 210Bi. Prin urmare 210Po reprezintă o alternativă potrivită pentru
determinarea cu acurateţe a 210Pb, având în vedere faptul că echilibrul secular dintre cei doi
radionuclizi se stabilizează în approximativ 2 ani. Este esenţială determinarea exactă a
valorilor de 210Pb din probe de sediment pentru a le determina vârstele.
Spectormetria alfa are un numâr mare de avantaje pentru măsurarea activităţilor mici,
incluzând sensibilitatea mare, fondul scăzut al detectorului şi eliminarea posibililor
interferenţi prin separare chimică. De asemenea, folosirea trasorilor fac ca metoda să fie mai
fiabilă. O sursă edecvată de poloniu pentru spectrometria afla trebuie să fie suficient de activă
pentru a obţine o statistică precisă şi stratul de poloniu trebuie să fie subţire şi distribuit
omogen.
S-au făcut multe studii pentru investigarea procedurilor de digestie, separare chimică
şi depoziţia 210Po în analize cantitative. Cele mai multe proceduri din literatura de specialitate
au la bază fie cantităţi mari de acizi, fie proceduri complexe care necesită mult timp. Cu toate
acestea, în scpul datării, când se anailzează un număr mare de probe, este nevoie de o
procesură rapidă, cu o recuperare chimică mare şi o rezoluţie bună a spectrului. Procesele
radiochimice trebuie deci optimalizate, pentru a obţine analize precise, în special la
concentraţii mici de 210Pb şi probe de dimensiuni mici.

În acest studiu se prezintă o metodă de determinare a 210Po în sedimente prin
alfaspectrometrie. Procedura folosită în această lucrare se bazează pe una dezvoltată de
Edgington şi Robbins. Dacă se urmăreste procedura aceasta, întregul proces de preparare (de
la probă la sursa alfa) dureată 4-5 zile, considerând evaporarea lungă a acizilor puternici. Din
această cauză s-au făcut mai multe teste pentru a îmbunătăţi tehnica de extragere a 210Po din
probele de sediment. S-a depus mult efor în scurtarea acestui pas, care este cel mai lung dintre
cele care duc la prepararea sursei. Scopul acestei lucrări este de a găsi o metodă optimală de
extragere a analitului din sedimente, pentru a obţine surse alfa de poloniu cu proprietăţi
spectrale bune şi un randament maxim posibil a procesului de depoziţie în cel mai scurt timp
posibil.
Materiale şi metode
Prelevarea probelor
Delta Dunării s-a dezvoltat în partea nord-vestică a Mării Negre, unde râul se varsă în
mare prin trei braţe principale de la nord la sud: Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe. Întreaga
deltă conţine peste 150 de lacuri şi mlaştini. Carotele de sediment au fost prelevate din Lacul
Iacob de la o adâncime de 1 m folosind un gravity corer (IA3 şi IA4). Lacul Iacob se situează
în centrul deltei la sud de braţul Sulina. Carotele de sediment au fost secţionate în subprobe de
1-3 cm, iar acest material a fost folosit la specrometria alfa şi gama.
Prepararea probelor şi spectrometria alfa
Procedura clasică de a extrage poloniul din probe urmăreşte următorii pasi: (1)
dizolvarea probei în acid azotic concentrat, (2) dizolvarea probei în acid clorhidric urmat de
(3) adăugare de peroxid pentru distrugerea materialului organic. Între aceşti paşi proba este
evaporată până când acesta este aproape uscată şi fiecare pas este repetat de cel puţin trei ori
în vederea garantării randalemntului înalt al poloniului.
Procedura îmbunătăţită propusă pentru extragerea poloniului din matricea probei este
descrisă în ceea ce urmează: După uscarea şi omogenizarea fiecărei probe, se adaugă 209Po (cu
o energie alfa de 4,979 MeV) ca şi trasor pentru determinarea recuperării chimice. Folosirea
209
Po prezintă avantajul unei separări mai bune faţă de peak-ul 210Po, permitând o mai bună
identificare a peak-urilor. Sedimentul uscat (0,5 g) a fost supus digestiei cu 10 ml de HCl
concentrat, după care acesta a fost evaporat la starea de aproape uscăciune. S-au adăucat 30
ml de 6N HCl la redizuu, după care proba a fost încălzită timp de o jumătate de oră la
temperatura constantă de 92 °C. Se adăugă 0,5 ml de 30% peroxid şi proba se încălzeşte din
nou pentru 30 de minute. Acest pas se repetă de cep puţin trei ori şi până când reacţia dintre
peroxid şi probă este activă. În cazul în care reacţia este una rapidă, acesta se poate controla
prin adăugarea a câteva picături de etanol. Proba se răceşte, se filtrează şi se transferă într-un
balon cotat de 100 ml. Pentru atingerea acestui volum se adaugă apă distilată. Se folosesc 50
ml din această soluţie pentru depoziţia poloniului. Pentru preveirea interferenţelor cu ioni
concurenţi în procesul de depozitare, se adaugă acid ascorbic înainte de depoziţie pentru a
reduce ionii de Fe3+ la Fe2+.
PH-ul se adjustează în domeniul 0,5 – 1 prin diluarea soluţiei cu apă distilată, chiar
dacă acest lucru duce la mărirea semnificativă a volumului probei (acesta putând ajunge a fi

chiar şi 100 ml). O parte a discurilor de oţel inoxidabil cu conţinut mare de nichel se
etichetează conform probelor cu ajutorul unui marker rezistent la apă acoperită cu bandă
adezivă, pe cealaltă parte depunându-se poloniul. Această parte este prealabil curăţată cu acid
clorhidric de 0,1 M şi etanol, discul punâdu-se pe fundul unui pahar Berzlelius, cu partea
scrisă orientată în jos. Soluţia se toarnă în acest vas. 210Po se depozitează spontan din această
soluţie pe discul de inox cu concentraţie înaltă de nichel, respectând precedurile standard la
temperatura de 82°C, pentru cel puţin 3 ore.
Măsurătorile au fost efectuate folosind un spectrometru alfa ORTEC Soloist cu un
detector PIPS. Rezoluţia teoretică a detectorului este de 19 keV şi achiziţia datelor este făcută
de un multicanal dula ASPEC-927. Eficienţele absolute ale detectorilor s-au determinat
folosind-se surse calibrate şi probe de sediment cu activităţi cunoscute. Regiunile de interes
au fost selectate manual pentru fiecare spectru şi fondul a fost substras pentru fiecare spectru.
Prepararea surselor alfa spectrometrice este necesită timp îndelungat şi mult efort,
precizia metodei fiind afectată în mare măsură de calitatea procedurilor experimentale. În cele
mai multe cazuri digestia sedimentelor este efectuată în vase deschise, folosind cantităţi mari
de acizi puternici şi dizolvarea sedimentelor poate dura un timp îndelungat. Considerând
cantitatea mare de material rezidual rămas după fiecare pas de dizolvare acidică, s-au efectuat
o serie de teste în vederea determinării randamentului de poloniu.
Spre exemplu s-au luat trei probe cu conţinut mare de material organic pentru primul
experiment. Fiecare din aceste probe s-a supus atât metodei clasice de digestie, cât şi metodei
inbunătăţite (Ambele metode fiind descrise sus), iar randamentul poloniul a fost calculat. Ca
prim pas am folosit metoda înbunatăţită. După filtrare, cantitatea masei reziduale după
digestia acidică a fost foarte mare (30-40% din masa iniţială). Această masă rămasă a fost
supusă digestiei, folosind procedura clasică. După depoziţia spontană a poloniului, s-a
calculat randamentul poloniului. Rezultatele obţinute sunt rezumate în Tabelul 1.
Tabelul 1 – Rezultatele pentru mase şi activităţi, aplicând cele două metode (în ordinea sus
descrisă) pe sedimente cu conţinut organic înalt
Nr. probă

Masa totală
(g)

Masa rămasă Activitate
după (g)
totală (mBq)

1
2
3

0.229
0.256
0.194

0.095
0.099
0.058

56 ± 7
40 ± 8
22 ± 4

Activitatea
după
(1)
(mBq)
52 ± 7
37 ± 8
20 ± 4

Activitatea
după
(2)
(mBq)
5 ± 0.6
3 ± 0.6
2 ± 0.4

Cu toate că se poate observa faptul că masa reziduului după aplicarea procedurii este
mare, randamentul poloniului este foarte bun (92%). Activitatea rămasă a 210Po este foarte
joasă (8%), încadrându-se în intervalul de eroare a măsurătorilor (13-21%).
Rezultatele obţinute arată că metoda aceasta, bine cunoscută în literatura de
specialitate, ar putea avea o alternativă mai rapidă şi mai bună, dacă se fac unele schimbări în
procesul de digestie. Am explorarat condiţiile sub care metoda modificată duce la cele mai
bune rezultate posibile, reducând şi timpul de digestie în mod semnificativ. Ca urmare toată
procedura poate fi efectuată în aprox. 3-4 ore, urmată de măsurarea peste noapte a surselor
alfa.

Pentru a asigura calitatea rezultatelor, s-au comparat cele două metode folosind patru
materiale de referinţă standardizate de IAEA (Fig. 1)

Fig. 1 – Valorile măsurate pentru ambele proceduri (classică – classical,
şi îmbunătăţită – improved) în comparaţie cu valorile certificate
Rezultatele obţinute s-au comparat cu valorile certificate ale acestor probe. Se poate
observa faptul că ambele metode prezintă valori similare cu cele certificate. Repetabilitatea
metodei îmbunătăţite a fost estimată prin analizarea a şapte duplicate de IAEA 385 (sediment
din Marea Irlandeză) şi rezultatele sunt prezentate în Fig. 2.

Fig. 2 – Repetabilitatea metodei folosind şapte duplicate de IAEA 385
(sediment din Marea Irlandeză)
Durata de timp necesară digestiei nu a fost singurul parametru luat în considerare la
îmbunătăţirea metodei, ci s-a pus accentul şi pe randamentul chimic şi rezoluţia sectrului.
Combinaţia unei probe preparate prin această metodă şi a unui detector de stare solidă pot
produce un spectru de o rezoluţie foarte bună, ajungând până la 19 keV.
Această metodă produce rezultate bune în cazul sedimentelor cu conţinut mare de
material organic şi conţinut mic de silicaţi. Acest lucru este demonstrat de măsurătorile
efectuate pe materialele de referinţă IAEA şi rezultatele testului de reproductibilitate. În cazul
analizei probelor cu conţinut înalt de silicaţi, situaţia este semnificativ diferită. În timp ce

pentru primul set de probe cu conţinut înalt de material organic metoda de digestie a dus la o
digestie completă, în cazul silicaţilor cantitatea de reziduu a fost una mare şi o concentraţie
foarte joasă de poloniu a fost extrasă. Rezultatele preliminarii pentru testarea acestor două
moduri de digestie arată că nici una dintre acestea nu este potrivită pentru probele cu conţinut
mare de silicaţi, deoarece se pot obţine erori mari (50%) datorită extragerii incomplete a
poloniului.
S-a folosit deci o a treia, a cţrei rezultate sunt prezentate în Tabelul 2. Reziduul rămas
după aplicarea primelor două metode a fost transferat în pahare de teflon fixate în recipienţi
de oţel inoxidabil. Acest sistem se poate folosi pentru digestia sub presiune a probelor. 0.5 g
din probe se tratează cu un amestec de trei acizi: 5 ml HF, 8 ml HNO3 şi 5 ml HCl, încălzite
pentru 3-5 ore la 95°C. Se adaugă 0.02 g de acid boric, astfel încât soloţia finală să poată fi
transferată într-un pahar Erlenmeyer. Soluţia se evaporă încet aproape în totalitate, după care
se adaugă 20 ml de HCl ce se evaporă la 2-5 ml. Se adaugă picături de peroxid, ce se evaporă
din nou. Probele se răcesc, se filtrează şi se tranferă într-un balon cotat de 100 ml. Pentru
depoziţia poloniului se folosesc 50 ml din acesta, depoziţia făcându-se în acelaşi mod ca şi în
celălalte două metode, descrise mai sus. Precum se prezintă şi în Tabelul 2, digestia totală a
silicatelor s-a putut realiza doar prin aplicarea celei de-al treilea metode.
Tabelul 2. – Rezultatele pentru mase şi activităţi, aplicând toate cele trei metode (în ordinea
sus descrisă) pe sedimente cu conţinut înallt de silicaţi
Nr. probă

Masă după
(1) (g)

4
5
6

0.188
0.302
0.222

Masă după Masă după Activitatea
(2) (g)
(3) (g)
după (1)
(mBq)
0.334
11 ± 2
0.304
16 ± 2
0.289
12 ± 2

Activitatea
după (2)
(mBq)
1.05
0.7
0.5

Activitatea
după (3)
(mBq)
5±1
4±1
6±2

Metoda propusă s-a folosit cu succes pentru sedimentele lacustre din Lacul Iacob,
Delta Dunării. Rezultatele preliminarii pentru vârstele obţinute (ani) sunt prezentate în Fig. 3
pentru ambele coloane de sediment (IA3 şi IA4).

Fig. 3 – Cronologia folosind 210Pb a celor două coloane de
sediment (IA3 şi IA4) colectate din Lacul Iacob

Rezultatele obţiunte la IA3 şi IA4 reflectă aceleaşi schimbări, diferenţa regăsindu-se în
rezoluţia mai bună a coloanei IA3. Se observă o creştere a ratei sedimentaţie înainte de 1970,
urmată de o scădere, care se poate cauza construcţiei Porţilor de Fier pe râu (Fig. 4).

Fig. 4 – Rata de sedimnetare cronologică pentru IA3 şi IA4
Seturi distincte acumulate au fost identificate în carote în jurul anilor 1980 şi 1993,
similare cu calte studii făcute anterior. Acest lucru este important, pentru că este în contrast cu
descărcarea de apă şi solizi, observatăîn alte puncte de prelecare, sugerând sursa de producere
in situ a sedimentelor. Pentru confirmarea acesti ipoteze este necesară măsurarea mai multor
carote din Delta Dunării.
Concluzii
În această lucrare este prezentată o metodă îmbunătăţită a procedurii de extragere a
Po din probe de sediment, din care rezultă o recuperare chimică înaltă şi un spectru de
rezoluţie bună. Optimalizarea metodei constă în reducerea substanţială a timpului de
extragere. Toata procedura poate fi efectuată în 3-4 ore, urmată de măsurarea surselor alfa
peste noapte.
Această metodă a fost comparată cu cea clasică prin folosirea meterialelor standard de
referinţă IAEA, rezultatele arătând bune concordanţe. Mai mult de atât, s-au obţinut rezoluţii
210

foatre bune ale spectrelor: ajungând chiar până la 19 keV. Trebuie amintit însă şi faptul că
rezultatele sunt satisfăcătoare doar în cazul aplicării pe sedimente cu conţinut înalt de material
organic.
Pentru silicaţi s-a folosit un amestec de trei acizi şi procedura prezentată a dus la o
digestie completă. Acesta este un aspect important al extragerii poloniului pentru rezultate
care prezintă cu exactitate activităţile acestui element.
Metoda îmbunătăţită propusă în această lucrare a fost aplicată cu succes pe sedimentle
colectate din Lacul Iacob, Delta Dunării, România.

Anexa 2
Rezultatele obținute pentru carotele de sediment prelucrate

Introducere
Delta Dunării reprezintă cea mai extinsă zonă umedă de pe teritoriul României, fiind
un complex ecologic și economic unic. Acest cosistem deltaic este prin natura sa unul dintre
cele mai sensitive sisteme naturale, constituind din punct de vedere geomorfologi punctul
terminalal al traseului continental al sedimentelor, a cărui funcționare și dezvoltare în timp
înregistrează și reflectă momentul și amploarea oscilațiilor tuturor factorilor de control
precum și a interacțiunii complexe dintre aceștia. Delta Dunării a fost afectată de activitțăile
antropice care au început să fie prezente în bazinul Dunării din epoca Neolitică, 8000 BC,
înregistrând o creștere accelerată în Antichitate (100 BC-300 BP) (Kaplan, 2011). Ritmul,
amploarea și diversitatea activitțăilor antropice a variat în timp, acest lucru influențând
puternic evoluția și fiziografia sistemului deltaic. Acest areal se află în criză datorită
numeroaselor și variatelor activități antropice desfășurate atât în bazinul Dunării, cât și pe
teritoriul deltei. Aceste activități au dus la diminuarea dramatică a celui mai important
“ingredient” al funcționării deltei: fluxul sedimentar. Prin activitățile de cercetare pe care leam propus în cadrul acestui proiect se urmărește reconstituirea și cuantificarea răspunsului
sistemului deltaic la diminuarea cantității de sedimente care intră, tranzitează sau se oprește
peteritoriul deltei.
Rezultatele studiilor privind cantitatea și distribuția sedimentelor pe teritoriul deltaic în
momentele actuale și recente (ex. ultimii 150 ani) prezintă o importanță deosebită pentru
înțelegerea funcționării ecositemului deltaic, respectiv pentru determinarea impactului direct
și indirect al scăderii volumului de sediment și pentru înțelegerea modalităților de adaptare a
ecosistemului la aceste schimbări.
Evenimentele cheie în funcționarea ecosistemelor deltaice sunt reprezentate de ciclul
inundațiilor fluviale anuale în timpul cărora sunt livrate cantitățile vitale de apă, sedimente,
nutrienți anorganici. material organic care stimulează producția primară și secundară. În
secolul al XIX-lea s-au construit cele mai multe baraje și lacuri de acumulare în bazinul
Dunării, iar în secolul al XX-lea au fost indiguite cele mai multe cursuri tributare, acestea
contribuind la o scădere de 2.8% a debitului fluvial. În această perioadă pe teritoriul deltei au
fost tăiate meandre ale cursurilor navigabile și a fost indiguit brațul Sulina. Au fost tăiate și
numeroase canale de legătură care au afectat puternic volumul și circulația sedimenelor pe
teritoriul deltei.
Până în prezent au fost efectuate prelevări de sedimente din Matița, Merhei, Iacob,
Isac, TreiIezere, Cuibida, Puiu, Erenciuc, Cruhlig și Meleaua Sacalinului, asigurând în acest
fel baza de analiză a regimurilor de sedimentare atât în sectorul fluvial, cât și în cel maritim al
deltei. Probele procesate până în momentul de față provin din lacurile Cruhlig, Iacob, Matița
și Merhei.

Lacul Cruhlig
Lacul Cruhlig este situat în delta maritimă, la sud de brațul Sf. Gheorghe, geneza sa
fiind legată de închiderea treptată a unei lagune prin retragerea și alipirea unui set alcătuit din
insule barieră, și spituri, acum ca. 500-330 ani. Accesul către lac este asigurat de un canal
lung de aprox. 3.5 km, cu o lățime cuprinsă între 0.5 – 1 m și adnâc până la 1 m, care face
legătura cu canalul Ciotic. Prinpoziția sa izolată, ratele de sedimenare în cadrul acestui lac
sunt semnificativ reduse, de ordinul milimetrilor, față de toate celelălte lacuri de pe teritoriul
deltei Dunarii.
Din acest lac au fost prelevate cinci carote de sediment, și anume CR1 (44° 53' 0,75''
N, 29° 32' 1.60'' E), CR2 (44° 52' 59,05'' N, 29° 31' 59.75'' E), CRII1 (44° 53' 3,30" N, 29° 32'
5,10" E), CRII2 (44° 52' 54,50" N, ) și CRII3 (44° 52' 48,80" N, 29° 31' 53,20" E) (Fig. 1).

Fig. 1 – Punctele de prelevale ale probelor din Lacul Cruhlig (via Google Earth)

Lungimea totală a carotei CR1 a fost de 73 cm, prezentând o compactare de aprox. 30
cm. Conținutul superior al carotei (primii 13 cm) pare a fi bogat în material organic și a fost
de culoare mai deschisă, umătooii 20 cm ai carotei au fost de culoare închisă, reprezentând
materialul organic compactat, iar ultima parte pare a avea un conținut ridicat de silicați.
Carota CR2 a prezentat o lungime totală a carotei de 74 cm. La adâncimea de 30 cm textura
sedimentului se schimbă din nisip bogat în material organic în nisip siltos, mai compact și
spre finalul carotei (60 cm) devine nisip fin. Carotele CRII1 şi CRII2 au avut lungimea de 38
cm şi, respectiv 36 cm, iar CRII3 a avut lungimea de 44 cm, prezentând o scurgere a stratului
superior de 3 cm (ce s-a considera a avea 1,5 cm grosime), carota având deci lungimea reală
de 42,5 cm.

Fig. 2 – Porozitatea carotelor de sediment CR1, CR2, CRII1, CRII2 şi CRII3

Fig.3 – Conţinutul de apă a carotelor CR1, CR2, CRII1, CRII2 şi CRII3

Fig. 4 – Densitatea a carotelor de sediment CR1, CR2, CRII1, CRII2 şi CRII3

Fig. 5 – Conţiuntul total de carbon a carotelor CR1, CR2, CRII1 şi CRII3

Fig. 6 – Coeficientul de atenuare a carotei CRII3

Graficele arată faptul că variaţia porozităţii (Fig. 2) şi a conţinutului de apă (Fig. 3) a
carotelor este direct proporţională şi ambii parametrii scad în funcţie de adâncime. Conţinutul
de carbon (Fig. 4) scade de asemenea cu adâncimea, ajungând în medie la un procent de 30%
în cazul fiecărei carote. Scăderea densităţii umede şi uscate (Fig. 5) arată o tendinţă de
creştere în funcţie de adâncime. Valoarea medie a densităţii uscate globale este de
aproximativ 1g/cm3, cea umedă ajungând să aibă valoarea de 1,5 g/cm3. Putem deci asuma
faptul că valorile porozităţii, a conţinutului de de apă şi de carbon sunt direct proporţionale,
toate trei fiind indirect proporţionale cu densitatea probelor. A fost măsurat şi coeficentul de
atuenuare (Fig. 6) în cazul unuia dintre carote (CRII3), care a fost comparat cu proba de
referinţă IAEA 385. Coeficienţii de atenuare lineari şi masici sunt în majoritatea cazurilor mai
mari decât valorile de referinţă.

a.

b.
Fig. 7 – a. Activitatea radionuclizilor 226Ra şi 210Pb pentru carotele CR1, CR2, CRII1 şi CRII2
b. Activitatea radionuclizilor 226Ra şi 210Pb pentru carotele CRII3 comparativ cu structura carotei

Analizând activităţile carotelor, se poate spune faptul că adâncimea la care 226Ra şi
210
Pb ajung a fi în echilibru este de 20 cm, acest punct fiind considerat orizontul de datare. În
cazul carotelor CRII1, CRII2 şi CRII3 concentraţia de plumb creşte între adâncimile de 15-20
cm, fapt datorat proceselor de inundare. Se poate observa faptul că concentraţia radiului este
în medie 30 Bq/kg, concentraţia maximă a 210Pb fiind în medie de 150 Bq/kg, cu excepţia
carotei CR1, unde valoarea maximă se încadrează în jurul valorii de 210 Bq/kg (Fig. 7).

Fig. 8 – Vârstele sedimentelor în funcţie de adâncime

Carotele aferenta lacului Cruhlig s-au putut data în medie până la anul 1890 (Fig. 8).
Se poate observa că carotele CR1 şi CR2 (carote prelevate în prima campanie de prelevare a
probelor), prezintă a scădere vizibil lineară a vârstelor în funcţie de adâncime, pe cân CRII1,
CRII2 şi CRII3 atată în primii 15 cm (aproximativ 50% din carote) acumulări mari de
sedimente depuse în ultimii 20 ani (1990-2013), fapt evidenţiat şi în ratele de sedimentare.

Fig. 9 – Ratele de sedimentare pentru carotele de sediment CR1, CR2, CRII1, CRII2 şi CRII3

Picurile vizibile în graficele ratelor de sedimentare prezintă în mod vizibil inundaţiile
din trecut. Toate cele cinci carote arată inundările majore ale Dunării din 1970 şi 2002, doar
carotele CRII1, CRII2 şi CRII3 indică şi inundaţia din 2006 (Fig. 9).

În carota CR1 media ratei de sedimentare este de 0,3 g/cm2an, prezentând o scădere
lineară din 1980 ajungând în 2013 la 0,04 g/cm2an, fapt datorat aportului scăzut de sedimente.
Se evidenţiază 3 maxime: prima fiind în 1935 (0,25 g/cm2an), a doua fiind perioada dintre
1960 şi 1970, timp în care valoarea medie a sedimentaţiei a fost de 0,35 g/cm2an, şi a treia
fiind 1975 când sedimentaţia a ajuns la valoarea maximă de 0,65 g/cm2an. Comparativ, CR2
are o medie a ratei de sedimentare mai mici (0,2 g/cm2an), fapt explicabil prin distanţa
punctului CR2 de canalul de alimentare a lacului Iacob (CR1 aflându-se în apropierea intrării
canalului în lac, posibil chiar în direcţia cursului acestuia). În acest punct de prelevare sunt
vizibile aceleaşi maxime, însă cu o întârziere de 2-5 ani: primul pic find prezent în 1937 (0,36
g/cm2an), al doilea în perioada 1950-1970 (cu o medie de 0,26 g/cm2an) şi ultima în 1980
(0,17 g/cm2an).
CRII1 şi CRII2 prezintă valori medii de 0,1 g/cm2an şi au doar câte o zonă de maxime.
În cazul CRII1 aceasta se înregistrează între 2003 şi 2008, când ratele de sedimentare ajung să
depăşească 4 g/cm2an, înregistrând astfele cele mai mari valori măsurate în acest lac (CRII1
aflându-se la intrarea canalului în lac). Maximele aferente CRII2 sunt vizibile între 1990 şi
2003, prezentând maxima de 1,4 g/cm2an şi media de 0,5 g/cm2an. CRII3 are aceaşi rată de
sedimentare medie ca şi CRII1 şi CRII2 (0,1 g/cm2an), având o maximă de 2 g/cm2an în 2006
(an în care s-a înregistrat una dintre cele mai mari inundaţii din Delta Dunării) şi o perioadă
cu sedimentări relativ mai mari (0,2 g/cm2an) între 1900 şi 1943.

Lacul Iacob
Lacul Iacob este situat în prima parte a deltei maritime, imediat la sud de brațul Sulina,
dar fără a avea o legătură actuală directă cu acesta. Cuveta lacului reprezintă o depresiune
între două grinduri alungite pe direcție NE-SV și a căror formare marchează stadii inițiale de
progradare ale lobului deltaic Sulina (ca. 3300 ani BP). În prezent principala cale de
comunicare și schimb sedimentar a acestui lac cu restul acvatoriului deltaic îl reprezintă un
canal secundar situat în partea de sud a lacului, care pornește din Canalul Caraorman,
secondat de alte două canale conectate cu brațul Sulina, dar cu un debit inferior celui din sud.
Lacul Iacob măsoară 4,6 km lungime și 1,6 km lățime, adâncimea maximă atingând 2 m.
Malurile lacului sunt marcate de stuf, acest lucru facilitând permeabilitatea și schimbul de apă
cu unitățile limitrofe.
Din acest lac au fost prelevate patru carote (Fig. 10) de aproximativ 60 cm fiecare
(IA3 - 45° 07' 49,30'' N, 29° 23' 38.80'' E, IA4 - 45° 07' 49,70'' N, 29° 23' 43,20'' E, IAII15 45° 8' 9,50" N, 29° 24' 3,10"E și IAII16 - 45° 9' 8,70"N, 29° 24' 2,70"E), investigațiile de
spectrometrie alfa și gamma, realizându-se pe eșantioane delimitate la 1cm, respectiv 3cm.

Fig. 10 – Punctele de prelevare ale carotelor din lacul Iacob
Lungimea totală a carotei IA3 a fost de 63 cm. La adâncimea de 27 cm se observă o
schimbare de culoare (devenind din gri-gălbui gri), la 29 cm se evidențiază un conținut ridicat
de scoici, iar la 57 cm conținutul carotei se schimbă în material organic (posibil turbă). Carota
aferentă punctului de prelevare IA4 a avut lungimea totală de 59 cm, la 36 cm începând
schimbarea dintr-o culoare mai deschisă în una mai închisă, ultimii 2 cm fiind de culoare
neagră, cu conținut înalt de material organic. Lungimea totală a carotei IAII15 a fost de 77
cm. Primii 10 cm fiind de culoare deschisă, cu posibil conținut înalt de materal anorganic
argilos, similar cu ultimii cca. 6 cm. Straturile carotei situate la 10-30 cm adâncime, cât și
cele situate la 40-50 cm reprezintă zona de tranziție dintre materialul anorganic și cel organic,
straturile aflate la mijlocul carotei (30-40 cm) fiind bogate în material organic (Fig. 11).

Fig. 11 – Compoziția carotei IAII15
Carota de sediment IAII16 a avut o lungime totală de 42 cm (Fig. 12), 75% din acesta
fiind reprezentat de sediment de culoare inchisă, bogat în material organic, urmat de o zonă de
tranziție, partea inferioară a carotei fiind compus din material anorganic, nisipos de culoare

galbenă.

Fig. 12 – Compoziția carotei IAII16
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Fig. 13 – Porozitatea carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16
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Fig. 14 – Conţinutul de apă a carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16

Fig.15 – Densitatea globală a carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16
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Fig. 16 – Conţinutul de carbon a carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16

Fig. 17 – Coeficientul de atenuarea a carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16
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În ceea ce priveşte parametrii fizici ai carotelor de sediment din lacul Iacob, este
incontestabilă similaritatea între carotele de sediment IA3 şi IA4 şi, respectiv IAII15 şi
IAII16. În cele ce urmează aceste două grupe de carote vor fi analizate separat.
În cazul carotelor IA3 şi IA4 se poate observa o tendinţă de creştere a porozităţii în
funcţie de adâncime (de la aprox. 40% la 90%), având o medie de 60% în cazul IA3 şi 55% în
cazul IA4 (Fig. 13). Ambele carote prezintă câte o minimă locală bine definită: IA3 la cca. 30
cm cu o porozitate de 20%, iar IA4 la cca. 17 cm cu o porozitate de 25%. Conţinutul de apă
(Fig. 14) arată aceleaşi minime ca porozitatea, având cantitatea medie de 50-60%. Densitatea
carotelor scade în ambele cazuri: densitatea uscată de la 0,5 g/cm3 la 0,2 g/cm3, iar cea umedă
de la 1,25 g/cm3 la 1 g/cm3 (Fig. 15). Conţinutul de carbon (Fig. 16) prezintă o creştere
dramatică în ultimii 10 cm ai carotei IA3 şi în ultima pătrime a carotei IA4, observându-se o
creştere de la media de 10% la 50% şi, respectiv 40%. Se poate observa o creştere dramatică a
carbonaţilor la cca. 10 cm adâncime în cazul IA3 de la media de 10% la 40%, şi o scădere la
cca. 30 cm în cazul IA4 de la media de 10% la 5%. Calculele aferente coeficientului de
ateneuare s-au efectuat folosind aceaşi probă de referinţă, IAEA 385, valorile prezentând şi în
cazurile IA3 şi IA4 valori mai mari ca cele de referinţă (Fig. 17).
În carotele IAII15 şi IAII16 se poate observa o tendinţă de scădere a cantităţii de apă
(Fig. 14) şi a porozităţii (Fig. 13) în funcţie de adâncime. În cazul IAII15 există o maximă
locală bine definită, prezentă în intervalul 15-35 cm printr-o creştere de la media de 70% la
80% în cazul porozităţii şi prin creşterea de la media de 70% la 95% în cazul conţinutului de
apă. La IAII16 se evidenţiază o scădere lineară, cu fluctuaţii minime între 10-20cm.
Densitatea (Fig. 15) are o tendinţă generală de creştere în ambele cazuri. Densitatea uscată
aferentă IAII16 prezintă o creştere de la 0,1 g/cm3 la 0,3 g/cm3, iar cea umedă de la 1 g/cm3 la
1,5 g/cm3, observându-se o minimă locală de 0,5 g/cm3 la 10 cm şi o maximă locală de 2
g/cm3 la 22 cm. Densitatea prezintă variaţii mai complexe în cazul carotei IAII15: se
evidenţiază o scădere până la jumătatea carotei (la densitatea uscată de la 0,8 g/cm3 la 0,1
g/cm3, iar la cea umedă de la 1,7 g/cm3 la 0,5 g/cm3) urmată de o creştere a densităţii (de la
0,1 g/cm3 la 1,25 g/cm3 în cazul densităţii uscate şi de la 0,5 g/cm3 la 2 g/cm3 în cazul celei
umede). De asemenea, se pot observa şi două maxime locale: prima fiind la 40cm (avănd
densităţi de 1,25 g/cm3 şi, respectiv 2,5 g/cm3), iar a doua la 50 cm (cu densităţi de 2 g/cm3 şi,
respectiv 3 g/cm3). Asemănător porozităţii şi conţinutului de apă, conţinutul total de carbon
(Fig. 16) arată o proporţionalitate indirectă cu densitatatea: în cazul IAII16 conţinutul total de
carbon scade cu adâncimea de la 30% la 10% (având media de 20%), iar în cazul IAII15
valoarea maximă se încadrează la mijlocul carotei (40 %) şi scade până la valori mai mici de
5% atât în partea superioară, cât şi în partea inferioară a carotei.

Fig. 18 - Activitatea radionuclizilor 226Ra şi 210Pb pentru carotele IA3, IA4, IAII15 şi IAII16
Ra are o medie de cca. 20 Bq/kg în cazul IA3, IA4 şi IAII15, iar în cazul
IAII16 de cca. 15 Bq/kg. În cazul tuturor carotelor se evidenţiază scăderea plumbului în concordanţă
cu legea dezintegrării, însă se pot observa minime locale, cauzate de diluările cu maerial sarac in 210Pb
stratelor de sediment în cauză (Fig. 18).
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Fig. 19 – Vârstele carotelor de sediment IA3, IA4, IAII15 şi IAII16

Toate carotele aferente lacului Iacob prezintă scăderea vârstelor în funcţie de adâncime
(Fig. 19). În cazul carotei IA3, s-au făcut şi măsurători pentru radionuclidul 137Cs pentru a
valida vârstele stratelor obţinute. Din grafic se pot observa cele două maxime ale cesiului
pentru anii 1986 (accidentul de la Chernobyl) şi 1963 (testele nucleare), care coincid cu
vârstele obinuţinute pentru straturile de sediment în cauză. Concordanţa dintre carotele de
sediment IA3 şi IA4 este bine vizibilă, vârstele în funcţie de adâncime suprapunându-se. Se
poate observa o uşoară stagnare cu o tendinţă minimă de scădere a vârstelor de sediment
aferente carotei IAII15 între 20 şi 40 cm, datorată cantităţii mari de sediment depuse în jurul
anului 1980, lucru vizibil şi în ratele de sedimentare de mai jos.

Fig. 20 – Ratele de sedimentare ale carotelor IA3, IA4, IAII15 şi IAII16

Analizând stratruile coloanei de sediment IA3 (Fig. 20), putem observa patru picuri,
care ne oferă informaţii despre eveimentele hidrologice din trecut şi anume inundaţiile din
anii 1970, 1991, 2005 şi 2013. Din cantitatea sedimentelor depuse şi din viteza de depunere a
acestora reiese faptul că inundaţia aferentă anului 2013 a fost cea mai semnificativă,
sedimentarea masică având valori de peste 2 g/cm2an şi cea lineară de peste 5 cm/an.
Următoarele două picuri sunt caracterizate prin sedimentări lineare de cca. 2,5 cm/an, ultimul
pic fiind urmarea clară a reglenentării cantităţilor de sediment de către Porţile de Fier
construite în 1973. Comparat cu IA3, IA4 prezintă doar două maxime: prima fiind darotată
inundaţiilor din 2005, a doua fiind probabil cauzată de procesele hidrologice din anii 1970.
Primul pic este de o intensitate mai mică, masa sedimentată fiind de maxim 2 g/cm 2an, al
doilea ajungând la valori de 5-6 g/cm2an. Comparând cele două carote de sediment, se poate
observa faptul că dintre cele patru picuri aferente IA3, două se pot observa şi în carota IA4.
Corelaţia nu este însă clară, pentru că secţionarea carotelor s-a făcut în mod diferit, IA3 fiind
înpărţit în substraturi mai mici, pe când IA4 în substraturi de o grosime mai mare.
În cazul carotei IAII15 se evidenţiză un pic în jurul anului 2010 şi o perioadă de cca.
10 ani (1970-1982), când ratele de sedimentare sunt cu aproximativ două ori mai mari. În
2010, rata de sedimentare masică are o valoare de 0,5 g/cm2an, iar cea linerară de 2,7 cm/an,
picul denotând o posibilă inundare a zonei. Perioada aferentă ratelor de sedimentare mari
arată sedimentări masice de valori medii de 1 g/cm2an, având partru maxime locale cu
sedimentări de 1,5-2 g/cm2an şi o maximă de 5,5 g/cm2an în anul 1980. Tot în această
perioadă se pot observa creşteri în sedimentarea lineară, media acesteia fiind de 3 g/cm. Sunt

vizibile trei maxime locale, ale căror rată de sedimentare se află în jurul valorii de 5 cm/an.
Carota IAII16 prezintă media de 1 g/cm2an în cazul sedimentării masice şi 0,3 cm/an în cazul
celei lineare. Sunt observabile trei maxime: câte una în 2005 (cu sedimentări de 1,5 g/cm2an şi
2 cm/an), 1997 (2,8 g/cm2an, respectiv 2,4 cm/an) şi 1975 (1,3 g/cm2an şi 0,5 cm/an), picuri
daturate inundaţiilor din anii respectivi.

Lacurile Matița și Merhei
Lacurile Matița și Merhei sunt situate în partea fluvială a deltei Dunarii, între brațele
Chilia (N) și Sulina (S), înscriindu-se între lacurile cu cele mai mari suprafețe din deltă
(cuprinse între 500-1000 ha) și adâncimi cuprinse între 0,2 si 2 m. Deși se află situate în
poziții îndepărtate de brațele Chilia și Sulina, principalele surse de sedimente în suspensie,
acestea sunt interconectate prin numeroase canale, cu lungimi cuprinse între 10-15km.
Lungimea mare a canalelor de legatură dintre lacuri și principalele surse de alimentare cu apă
și sedimente reprezintă un factor important al diminuării cantității de sedimente care ajunge în
cele două lacuri. Cel mai mare aport de apă și sedimente în aceste lacuri se produce
primăvara, în intervalul martie-iunie când se înregistrază cele mai mari niveluri ale Dunării.
Circulația apelor se realizează predominant dinspre brațul Chilia, însă în intervalele cu ani
secetoși direcția de circulație a apelor se poate schimba.
Din lacul Matița au fost prelevate trei carote: MA18 (45° 17' 54,93'' N, 29° 23' 0,94''
E), MA20 (45° 17' 22,61'' N, 29° 21' 28,73'' E) și MAII17 (45° 18' 26,30" N, 29° 22' 22,40"
E), iar din lacul Merhei au fost analizate patru carote, și anume ME15 (45° 19' 8,71'' N, 29°
24' 26,44'' E), ME16 (45° 19' 38,64'' N, 29° 25' 0,93'' E), MEII19 (45° 19' 3,60" N, 29° 25'
35,40" E) și MEII21 (45° 19' 27,70" N, 29° 27' 33,80" E) (Fig. 21).

Fig. 21 – Punctele de prelevare ale probelor din lacurile Matița și Merhei

Lacul Matița
Lungimea totală a carotei MA18 a fost de 51 cm. Primii 3-4 cm au fost bogați în
scoici, însă toată carota de sediment a avut un conținut înalt de material organic. Carota
MA20 a avut lungimea de 64 cm. Primii 19-20 cm au fost bogați în material organic, după
care conținutul de material anorganic argilos și bogat în scoici a crescut. Lungimea totală a
carotei MAII17 a fost de 41 cm, primii 4 cm fiind separați de restul carotei conținând o
cantitate mare de apă. Toată carota a fost bogată în material organic, ultimii 7 cm au prezintat
un conținut vizibil de material argilos și scoici.
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Fig. 22 – Porozitatea carotelot MA18, MA20 şi MAII17

Fig. 23 – Conţinutul de apă a carotelor MA18, MA20 şi MAII17
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Fig. 24 – Densitatea carotelor MA18,MA20 şi MAII17

Porozitatea carotelor prezintă o tendinţă generală de scădere (Fig. 22), lucru neclar
însă în cazul MA18, stratele consecutive de sediment variind de la media de 60% cu ± 10%.
Valorile medii înregistrate pentru MA20 şi MAII17 sunt de 30% şi, respectiv 60%. MAII17
prezintă o minimă locală de 40% la 2 cm, fiind probabil cauzată de compactarea mare a
stratului de sediment superior.
Cantitatea de apă prezintă de asemenea o tendinţă de scădere în cazurile MA20 şi
MAII17, MA18 fluctuând cu ± 10% în jurul valorii medii de 50% (Fig. 23). În această carotă
se evidenţiază o minimă de mai puţin de 5% la adâncimea de 32 cm. Conţinutul de apă
prezintă o scădere de 20% (de la 65% la 45%) în primii 5 cm ai carotei MA20, urmată de o
zonă de valori relativ constante în jurul 45%, cu o minimă tendinţă de creştere. Continuarea
carotei estre reprezentată de o scădere bruscă de la 15 cm la 20 cm, restul carotei (cca. 40 cm)
având valori de 30%. MAII17 se evidenţiază printr-un interval de valori de 65-70% până la
adâncimea de 10 cm, urmată de o scădere relativ lineară până la valoarea de 35% pe parcursul
restului carotei (20 cm).
Densitatea prezintă valori constante în ambele cazuri pentru MA18 (densitatea uscată
având media de 0,4 g/cm3, iar cea umedă de 1,2 g/cm3) şi se evidenţieză uşoare creşteri pentru
celălate două carote (Fig. 24). Aceată creştere este bine definită atât pentru MA20, cât şi
pentru MAII17, valorile nereprezentând fluctuaţii deosebite.

Fig. 25 – Concentraţia de 226Ra şi 210Pb a carotelor MA18, MA20 şi MAII17

Fig. 26 – Vârstele carotelor MA18, MA20 şi MAII17

Fig. 27 – Ratele de sedimentare ale carotelor MA18, MA20 şi MAII17

Vâstele sedimentelor scad în funcţie de adâncime (Fig. 26), însă se evidenţiază
particularităţi individuale pentru fiecare carotă. Spre exemplu, în cazul MA18 se pot vedea
două perioade: prima fiind până la mijlocul anilor 1990 – primii 40 cm, şi a doua,
caracterizată printr-o scădere mai abruptă a anilor în funcţie de adâncime, până în 1940. La fel
se întâmplă şi în cazul MAII17: primii 35 cm sunt de vârste tinere până în 15 ani, restul
carotei variind de la 15 la 65 ani. Situaţia este mai complexă în cazul MA20, aici observânduse două perioade de acumulări mai mari: primii 5-7ani (25 cm) şi perioada dintre 1975 şi 1980
(50-60 cm), date susţinute şi de ratele de sedimentare.
În cazul carotelor prelevate din lacul Matiţa se observă mai multe picuri aferente
ratelor de sedimentare generate în perioada ultimilor 20 ani comparativ cu lacurile Cruhlig şi

Iacob. Ratele de sedimentare masice au valori medii de 1 g/cm2an, 2 g/cm2an şi 4 g/cm2an,
cele lineare fiind de 1 cm/an, 1 cm/an şi 1,5 cm/ an pentru MA18, MA20 şi, respectiv MAII17
(Fig. 27).
Carota MA18 dispune de patru picuri până în anul 1995 având în vedere sedimentarea
masică şi cinci din punctul de dedere al sedimentării lineare. Maximele acestora sunt în ordine
cronologică 1,8 g/cm2an şi 2,6 cm/an în perioada 1997-1999, 1,5 g/cm2an şi 2,3 cm/an în
2002, 2,4 cm/an în 2004, 1,2 g/cm2an şi 2,2 cm/an în 2006 şi 1,4 g/cm2an şi 1,7 cm/an în
2008. Perioada 1940-1990 este caracterizată prin sedimentări masice şi lineare de uşoară
creştere, având valori medii de 0,25 g/cm2an şi 0,7 cm/an.
În cazul MA20, ratele de sedimentare prezintă două picuri bine definite în perioada
2012-2013 cu rate de sedimentare masice de peste 15 g/cm2an şi rate de sedimentare lineare
de 3,7 cm/an. În perioada 2007-2012, rata de sedimentare masică fluctuează în jurul valorii de
2 g/cm2an, între 1985 şi 2007 fiind de 1 g/cm2an. În jurul anului 1980 se poate obsera un pic
de 3 g/cm2an, confirmat şi de sedimentarea lineară având valoarea de 1,7 cm/an.
Sedimentarea lineară prezintă valori mari şi în anul 2006 şi perioada 2007-2012 (1,75 cm/an).
Toate aceste perioade sunt caracterizate de inundaţii.
MAII17 este carecteriztaî prin trei picuri majore în cazul ratei de sedimentare masice,
toate trei înregistrând valori de peste 11 g/cm2an în anii 2010-2011, şi de o perioadă de 5 ani
(2007-2011) cu valori de 2 cm/an în cazul sedimenrării lineare. Se poate observa şi o maximă
de 3 cm/an în anul 2013.

Lacul Merhei
ME15 a prezentat o lungime totală a carotei de 54 cm. Carota a fost în mare parte de
culoare închisă, gri spre negru (Fig. 28).

Fig. 28 – Compoziția carotei ME15
Lungimea totală a carotei ME16 a fost de 67 cm. La adâncimea de cca. 13 cm se poate
observa o schimbare de culoare din maro în negru, după care, la 45 cm începe un strat de
culoare deschisă, posibil argiloasă (Fig. 29).

Fig. 29 – Compoziția carotei ME16

Lungimea carotei MEII19 a fost de 58 cm, primii 2 cm fiind distincte (Fig. 30). Carota
prezintă în mare parte material de culoare închisă, partea superioară conţinând scoici, iar cea
inferioeară fiind bogată în material organic. Lungimea totală a carotei MEII21 a fost de 50
cm.

Fig. 30 – Compoziția carotei MEII19

Fig. 31 – Porozitatea carotelor ME15, ME16, MEII19 şi MEII21

Fig. 32 – Conţinutul de apă al carotelor ME15, ME16, MEII19 şi MEII21

Fig. 33 – Densitatea carotelor ME15, ME16, MEII19 şi MEII21
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Fig. 34 – Conţinutul total de carbon al carotelor ME15, MEII19 şi MEII21
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Fig. 35 – Coeficientul de atenuare al carotei ME16
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Porozitatea carotelor prezintă o tendinţă de creştere în cazul ME15 (20-95%) şi
MEII19 (40-80%). ME15 prezintă două maxime locale: de 97% la 32 cm şi de 94% la 40 cm,
precum şi o minimă locală la 35 cm de 50%. Îm cazul MEII19 se evidenţiază o zonă de valori
relativ constante în jurul valorii de 45% între 25 cm şi 40 cm şi o maximă locală de 75% la o
adâncime de 16 cm. ME16 fluctuează între valorile de 50-85%, iar MEII21 între 50-95% în
primii 32 cm, urmată de o constantizare între 70-80% pe parcursul restului de carotă (Fig. 31).
Conţinutul de apă prezintă schimbări specifice fiecărei carote (Fig. 32). În cazul ME15
primii 5 cm de scădere de la 65% la 60% sunt urmaţi de o creştere de la 60% la 80%, iar cele
de la 40 la 50 cm arată o scădere până la 65%. În carota ME16 se observă valoarea de 80% în
primii 30 cm, urmată de o scădere de la 80% la 40% în restul carotei. Faţă de primele două
caroteMEII19 prezintă o scădere relativ lineară de la 60% la 30% pe parcursul rimilor 40 cm,
urmată de o creştere de până la 80% în ultimii 20 cm. Comparativ, în MEII21 de observă o
scădere bruscă în primii 5 cm de la 65% la 35% urmată de două stagnări, prima fiind între 5 şi
31 cm cu un conţinut de apă de 40%, iar a două fiind de la 31 cm până la sfârşitul carotei cu
60%.
Densitatea uscată variază între 0,2-0,4 g/cm3 (valori relativ constante de 0,4 g/cm3 în
primii 20 cm, urmată de o scădere până la adâncimea de 30 cm la 0,2 g/cm3 şi o creştere până
la sfârşitul carotei până la 0,4 g/cm3) şi cea umedă între 0,5-1,5 g/cm3 pentru ME15. ME16
prezintă o creştere lineară de la 0,3 g/cm3 la 0,6 g/cm3 pentru densitatea uscată şi de la 0,6
g/cm3 la 1,8 g/cm3 pentru cea umedă. În cazul acestei carote se evidenţiază două maxime între
20-25 cm de 1,6 g/cm3 şi 1,8 g/cm3. Primii 42 cm ai carotei MEII19 se caracterizează prin
tendinţa de creştere a desnităţii (de la 0,4 g/cm3 la 0,8 g/cm3 pentru densitatea uscată şi de la
0,8 g/cm3 la 2 g/cm3 pentru cea umedă), urmată de o scădere (de la 0,8 g/cm3 la 0,3 g/cm3,
repsectiv de la 2 g/cm3 la 0,7 g/cm3). Comparativ, MEII21 se menţine între valorile de 0,250,5 g/cm3 densitate uscată şi 1-2,5 g/cm3 densitate umedă, având o usoară tendintă de scădere
(Fig. 33).
Cantitatea totală de carbon (Fig. 34) este cea mai mare în carote ME15, având o
valoare medie de cca. 15%, celălate carote având medii de cca. 12%. Este de menţionat faptul
că carota ME15 prezintă concentraţii foarte mari de material organic în a doua parte (cea
inferioară, de la 26 cm la 54 cm), concentraţii care depăşesc cu mult concentraţiile de
carbonaţi. Se poate vedea o maximă la 30-35cm, unde materialul organic ajunge a fi de cca.
40%. Primii 40 cm ai carotei MEII19 sunt relativ constante, după care prezintă creşteri atât în
cazul materialului organic, cât şi în cel al carbonaţilor. Similar se întâmplă şi în cazul MEII21,
creşterea observându-se de la 30 cm.
Calculele aferente coeficientului de atenuare (Fig. 35) s-au efectuat în mod asemănător
ca la lacurile Cruhlig şi Iacob, valorile depăşind şi în acest caz valorile de referinţă.

Fig. 36 – Concentraţia radionuclizilor de 226Ra şi 210Pb în ME15, ME16, MEII19 şi MEII21

Concentraţia de 226Ra este în jurul valorii de 15 ± 5 Bq/kg în cazul ME15, ME15 şi
MEII19 şi de 10 ± 3 în cazl MEII21. Carotele ME15, ME16 şi MEII19 prezintă scăderi ale
conţinutului de 210Pb în funcţie de adâncime conform legii dezintegrăii, prezentând valori
maxime de 73 Bq/kg, 52 Bq/kg şi 44 Bq/kg. Primii 10 cm ai carotei MEII19 şi toată carota
MEII21 sunt reprezentete de sedimente cu aport scăzut de plumb, plumbul fiind dizolvat şi
activitatea specifică a acestuia scăzând în timp (Fig. 36).

Fig. 37 – Vârstele stratelor de sediment aferente ME15, ME16, MEII19 şi MEII21
Toate carotele de sediment prezintă o bună reprezentare a scăderii vârstelor în funcţie
de adâncime (Fig. 37). Pe graficul aferemt carotei ME15 se evidenţiază o scădere cât se poate
de lineară, majoritatea sedimentului depus punându-se pe seama ultimilor 30 de ani, lucru
vizibil şi la carota MEII19. Linearitatea carotelor ME16 şi MEII21 este de asemenea
incontestabilă.

Fig. 38 – Ratele de sedimentare aferente ME15, ME16, MEII19 şi MEII21
Ratele de sedimentare confirmă prezenţa inundaţiilor de-a lungul timpului pe teritoriul
deltei. În două dintre carotele analizate (ME16 şi MEII21) se pot observa doar picurile
recente, adică sedimentările ultimilor 10-15 ani, pe când celălate două (ME15 şi MEII19)
denotă şi evenimentele mai vechi (Fig. 38).
ME16 prezintă trei picuri în perioada 1995-2013: primul fiind în 1995 (0,8 g/cm2an şi
1,7 cm/an), al doilea în perioada 2001-2002 (3,5 g/cm2an şi 1,2 cm/an) şi ultimul în 2004 (1,2
g/cm2an şi 0,5 cm/an). Comparativ, MEII21 prezintă două picuri: unul în 1996 (1,5 g/cm2an şi
1,5 cm/an) şi altul în 2010 (7,4 g/cm2an şi 4,3 cm/an). În cazul carotei ME15 se poate observa
un pic în jurul anului 1940 cu 0,9 g/cm2an şi 1,7 cm/an, altul în 1985 cu 0,9 g/cm2an şi 1,5
cm/an şi o creştere evidenţiată doar în cazul sedimentării lineare în 2013. Situaţia este mai
complexă în cazul MEII19: se observă şapte picuri în sedimentaţia lineară şi cinci în cea
masică, evidenţiindu-se picurile aferente inundaţiilor din 1997, 2006 şi 2013 şi consecinţele
construcţiei Porţilor de Fier.

Concluzii
Obţinerea ratelor de sedimentare înregistrate în ultimii 150 de ani în cadrul lacurilor
din Delta Dunării situate atât în compartimentul fluvial (Matița, Merhei), cât și în cel maritim
(Iacob, Cruhlig) al deltei Dunării reprezintă un instrument important în cuantificarea
proceselor de sedimentare lacustră și în evaluarea funcționării sistemului deltaic.
O caracteristică importantă a specificului de sedimentare lacustră este diferența între
modelul de sedimentare lineară și al masei de sedimentare, indicând manifestarea unor factori
suplimentari în procesul de sedimentare, diferiți de acumularea sedimentelor aflate în
suspensie. În analiza ratelor de sedimentare am procedat prin diferențierea între masa
materialului acumulat (g/cm2) și rata linerară (cm/an) de acumulare, acest lucru permițând
determinarea prevalenței materialului detritic anorganic fin, mediu specific diferitelor
evenimente hidrologice (niveluri ale apei) sau grosier și sedimentele de origine organică.
Astfel, înregistrarea unor rate mai mari ale sedimentării lineare comparativ cu cea a masei
sedimentare sugerează posibilitatea acumulării rapide de material organic asociat fenomenelor
de eutrofizare a lacurilor sau a sedimentelor anorganice grosiere asociate producerii unor
evenimente hidro-meteorologice extreme. Valori mici ale sedimentării lineare pot fi corelate

cu depunerea sedimentelor fine, aflate în suspensie. Situațiile în care modelul de sedimentare
lineară și este similar celui al acumulării masei de sedimentare indică o funcționare constantă
a surselor de alimentare cu sediement; spre deosebire de cazurile în care cei doi indicatori
diferă, acest fapt sugerează manifestarea unor factori exteriori care influențează ratele și
modelul dinamic al sedimentării în lacuri. În majoritatea cazurilor analizate, se evidențiază
prevalența sedimentării lineare asupra masei sedimentare.
Analiza ratelor de sedimentare în cele patru lacuri scoate la iveală rate de sedimentare
de ordinul constant al milimetrilor/an.
Cele mai mari rate de sedimentare au fost măsurate în lacul Matița, acestea situându-se
constant în intervalul 1970-1990 între 0,5 și 1cm/an. Un aspect important al sedimentării în
cadrul acestui lac îl constituie creșterea ratei de sedimentare lineară în intervalul 2006-2010,
aceasta situându-se constant la 2g/cm2/an. În ceea ce privește masa sedimentară acumulată
aceasta s-a menținut constant sub 1g/cm2 în intervalul 1960-1990, urmând o creștere ușoară în
intervalul următor, atingând 1 g/cm2 în 2000. În perioada 2010-2012 au fost înregistrate trei
salturi de până la 2g/cm2.
Într-un alt punct de prelevare, situate mai aproape de punctul de contact cu Canalul
Eracle, rata de sedimentare lineară a măsurat 0-0,25 cm/an în intervalul 1900-1935. Ratele de
sedimentare au crescut ușor în intervalul 1940-1980, masurând între 0,25-0,5 cm/an. În
intervalul 1970-2010 creșterea ratelor de sedimentare s-a menținut între 0,5 și 0,75cm/an.
Salturi excepționale s-au înregistrat în anii 1938 și 1940, când se acumulau 1,75cm/an. Alte
excepții de la rata medie de sedimentare s-au produs în anul 1983 (1,5cm/an) și 2010 (1,25
cm/an). Același model dinamic a fost înregistrat și în cazul masei de sediment acumulate.
În cazul sedimentelor prelevate din Lacul Merhei, analiza ratelor de sedimentare
determinate pe baza raportului Ra/Pb aratî pentru intervalul 1900-1980 rate constante de
sedimentare, cu o ușoară tendință de creștere, atingând 0,5cm/an în anii ’80. Acest prag este
depășit în intervalul următor, cele mai mari valori de sedimentare înregistrându-se între 19952000 pentru care au fost măsurate valori de 1cm/an. Un maxim de 2,3cm/an s-a produs în
1995±1. În cadrul acestui la, rata masei de sedimentare a înregistrat același model evoutiv cu
cea a sedimentării lineare indicând constanța surselor de alimentare.
În cazul Lacului Iacob, la fel ca în celelalte lacuri analizate, valoarea ratei lineare de
sedimentare se menține constant sub 1cm/an. Excepții de la această situație s-au înregistrat în
anul 1980 când masa sedimentelor acumulate a măsurat 5g/cm2, acest eveniment izolat fiind
indicator al manifestării unui eveniment excepțional, care nu participa în mod constant la
procesul de sedimentare în acest lac. În anul 1999±1 s-a înregistrat o valoare de 1,5cm/an, iar
în 2006, în condițiile producerii celor mai mari niveluri înregistrate pe Dunăre (de la 1840),
care au fost precedate de înregistrarea celui mai mare volum de apă care a tranzitat delta
Dunării (2005) rata de sedimentare lineară a atins un maxim de 5cm/an.
În cadrul Lacului Cruhlig au fost măsurate valori ale ratei lineare de sedimentare de
0,2cm/an, respectiv 0,1g/cm2/an. Aceste valori au fost depășite în anii ’30, când s-au
înregistrat 0,35 g/cm2/an, respectiv în anii ’60 pentru care au fost măsurate valori de ca. 0,25
g/cm2/an. Tendința ratei lineare de sedimentare prezintă o creștere în intervalul 1997-2000,
când valoarea medie se menține constant în jurul valorii de 0,4cm/an. Această valoare a
crescut excepțional în anul 1964±1, când s-au înregistrat 0,9cm/an.

