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În perioada noiembrie 2014-noiembrie 2015
În acest an implementarea proiectului a cuprins mai multe etape până în momentul prezent,
in ordine cronologica acestea fiind:
-Prelevarea probelor de sediment din lacul Isac și din lacul Uzlina pentru analizarea de LOI
(loss of ignition). Probele au fost prelevate de Simon Hedvig și Burghele Bety-Denisa în intervalul
08.05-14.05.2015.
-Participare la conferența: „Third International Conference on Radiation and Applications
in Various Fields of Research” în interval 07.06.-13.06.2015 cu lucrarea “Investigation of sediment
accumlation in the northern part of Danube delta (Romania)”. La conferința au participat Simon
Hedvig, Burghele Bety-Denisa, Gabor Alida și Begy Robert-Csaba.
-Prelevarea unor probe de sediment din lacul Matiță pentru analizarea de LOI (loss of
ignition) și parametri fizici. La prelevarea probelor au participat Burghele Bety-Denisa, Simon
Hedvig, Preoteasa Luminița și Begy Robert-Csaba în perioada 09.07-14.07.2015.
-Participare la conferința ENVIRA2015 „International Conference of Environmental
Radioactivity” în perioada 18.08.-27.09.2015 care a avut loc in Salonic Grecia. Lucrarile
prezentate:
„Flooding evidence for the las 30 years in different types of lakes from Romania”
„Insight on the geochronology and heavy metal concentration of the Iacob Lake, Danube
delta, Romania”. Lucraile au fost prezentate de Simon Hedvig și Begy Robert-Csaba.
-Participare la conferința „Isotope Workshop XIII, ESIR” în perioada 19.09.-25.09.2015 care
a avut loc in Zadar, Croatia. Lucrarile prezentate sunt:
„The evidence of anthropic events in the sedimentation processes of the Uzlina and Isac
Lakes, Danube Delta, Romania”
„Different potential uncertainties in the 210Pb dating method”. La conferința a participat
Preoteasa Luminița.
-Participare la conferința „Third International conference of Po and Radioactive Pb
isotopes” în perioada 10.10-15.10.2015, conferinta a avut loc in Kusadasi Turcia. Lucrarile
prezentate la aceasta conferinta sunt:

“Evidence Of Anthropic Influences In The Danube Delta (Romania) Evolutionary
Processes Based On Lacustrine Sediment Geochronology”
„Different Potential Systematic Uncertainties Involved in Pb Dating Method”
„Sedimentation Dynamics And Heavy Metal Pollution History in Cruhlic Lake, Danube
Delta”
„Coastal Sediment Dynamics Along The Sulina-Zatoane Danube Delta (Romania)
Seashore”. La conferința au participat Begy Robert-Csaba, Simon Hedvig și Burghele BetyDenisa.

Lacurile Uzlina și Isac
Lacurile Uzlina și Isac sunt situate unul în proximitatea celuilalt în centrul Deltei, între
brațele Sfântu Gheroghe și Sulina. Lacul Isac are două intrări de canale pe partea nordică, cu
lungimea de 20 km, prin care se face legătura între brațul Sfântul Gheorghe și lacul respectiv, fiind
legat cu lacul Isac pe partea sudică prin două canale. Lacul Uzlina este legat cu un singur canal de
2 km de brațul Sfântu Gheorghe pe partea sudică.
Din aceste două lacuri au fost prelevate opt carote de sediment, patru din lacul Isac cu
numele IS11 (N 450 5’ 51.7” E 230 16’ 35.3”), IS12 (N 450 5’ 57.4” E 230 16’ 28.7”), ISII9 (N 450
06’ 55.9” E 290 17’ 36.7”), ISII10 (N 450 07’ 01.5” E 290 17’ 36.7”) și patru din lacul Uzlina cu
numele UZ8,UZ9 (N 450 5’ 45.7” E 230 15’ 39.6”), UZ10 (N 450 5’ 13.6” E 230 15’ 28.7”), UZII7
(N 450 04’ 43.2” E 290 15’ 46.0”). Carotele de sediment au primit denumirea în felul următor: Exp.
IS.II.10 din care IS este prescurtarea lacului, numărul roman reprezintă perioada prelevării carotei
de sediment, iar numărul arabic reprezintă numărul carotei care a fost luată în perioadă respectivă.

Fig. 1 Punctele de prelevare a probelor din Lacurile Uzlina și Isac
Lungimea carotei IS11 este de 40 cm, fiind vizibilă în stratul superior o scurgere de 5 cm,
motiv pentru care acest strat a fost considerat de 2.5 cm, urmând ca lungimea efectivă să fie în final
37.5 cm. Această carotă de sedimentare a fost bogată în material organic și a avut culoarea mai
închisă. Carota IS12 a prezentat o lungime de 55 cm, din care lungimea reală a fost 54 cm luând în
considerare că primul strat de 2 cm avea o scurgere. Această carotă conținea scoici. Carota avea o
lungime de 31 cm din care lungimea reală este 30 cm din cauza scurgerilor. Între adâncimile 9-18
cm, culoarea maronie care reprezintă concentrația de material organic ridicat se schimbă în nisip

siltos cu culoarea gri. Carota de ISII10 a avut o lungime efectivă de 45 cm, din care o lungime de
10-18 cm pare a fi bogată în material organic de culoare neagră.
Carota UZ8 care a fost prelevată din lacul Uzlina chiar de lângă intrarea lacului, având o
lungime totală de 36 cm, primul strat superior neavând scurgere. Carota de sediment cu denumirea
UZ9 a avut o lungime totală de 65 cm care nu a prezentat scurgere. Primii 35 cm au avut o culoare
maronie, dupa acești 35 cm culoarea devenind mai deschisă, ceea ce denotă prezența materialului
organic. Carota UZ10 a avut o lungime de 78 cm, din care primii 35 cm au prezentat o culoare de
oxid de fier, după această lungime culoarea sedimentului devenind închisă. Ultima carotă care a fost
prelevată din lacul Uzlina a primit codul UZII7, această carotă având 37 de cm.

Parametri fizici

Fig. 2 Porozitatea carotelor de sediment IS și UZ

Fig. 3 Conținutul de apă al carotelor de sediment IS și UZ

Fig. 4 Conținutul total de carbon al carotelor UZII, UZ8 și UZ10

Fig. 5 Conținutul total de carbon al carotelor IS12, ISII10, IS11 și ISII9
Variația porozității (Fig. 2) și conținutului de apă (Fig. 3) a carotelor este direct
proporțională, cel mai bine văzându-se pe carota ISII9 unde ambii parametri scad în funcție de
adâncime. În situația lacului Uzlina, legăturile între porozități și conținutul de apă sunt direct
proporționale, la fel ca în situația lacului Isac. În acest caz se poate observa creșterea ambilor
parametri în funcție de adâncime. Această creștere se vede clar pe carotele UZ.9, UZ.10. Conținutul
de carbon în carotele IS12, ISII10 și ISII9 (Fig. 5) apare în scădere odată cu adâncimea, în carota
IS11 putându-se observa un punct maxim între 20-30 cm, cu valoarea de 35%. În cazul lacului
Uzlina (Fig. 4) în carota UZ10 conținutul de carbon crește de la 5% pâna la 35% în intervalul 45-70
cm. În cazurile UZII7, UZ8 conținutul de carbon rămâne relativ constant, neputându-se observa

nicio schimbare majoră a valorilor în funcție de adâncime. Această tendință se poate observa atât pe
porozitatea sedimentelor, cât și pe valoarile conținutului de apă. Se poate afirma faptul că valorile
porozității, a conținutului de apă și de carbon sunt direct proporționale.

Activitatea radionuclizilor Pb-210 și Ra-226

Fig. 6 Activitatea radionuclizilor Pb-210 și Ra-226 pentru carotele din lacul Isac

Fig. 7 Activitatea radionuclizilor Pb-210 și Ra-226 pentru carotele din lacul Uzlina
Determinând activitățile carotelor în lacul Isac, se poate spune că adâncimea la care 226Ra și
210
Pb ajung a fi în echilibru este între 45-70 cm. În lacul Uzlina acești doi izotopi ajung în echilibru
după 60 de cm, acest punct fiind considerat orizontul de datare. În cazul lacului Isac (Fig. 6) se pot
observa în fiecare carotă în activitatea 210Pb valori remarcabile, precum 40 Bq/kg la 20 de cm în
carota IS11, 110 Bq/kg la 41 de cm în carota IS12, 75 Bq/kg la 42 de cm în carota ISII9 și 50 Bq/kg
la 29 de cm în carota ISII10. În carota UZ8 care a fost prelevată din lacul Uzlina (Fig. 7), se vede un
vârf cu o valoare de 71 Bq/kg la 27 de cm. Acest vârf nu se poate descoperi în carotele UZ10 și
UZII7. Exceptând UZ10, activitatea 210Pb scade exponențial în funcție de adâncime.

Rata de sedimentare în lacurile Isac si Uzlina

Fig. 8 Ratele de sedimentare pentru carotele de sediment IS11, IS12, ISII9 și ISII10

Fig. 9 Ratele de sedimentare pentru carotele de sediment UZ8,UZ10 și UZII7
Analizând straturile coloanei de sediment IS11 (Fig. 8) se poate observa că după 1980, rata
de sedimentare a crescut de la 0.18 g/cm2y pâna la 0.45 g/cm2y în mijlocul anului 1990, această
valoare crescând peste 0.9 g /cm2y. În această coloană apar 5 vârfuri de la 1990 până în prezent. În
fiecare dintre coloane se poate observa o creștere după anul 1980. În coloana de sediment IS12,
rata de sedimentare după 1980 a crescut de la 0.16 g /cm2y până la 1.06 g /cm2y, în colana IS.II.9
înainte de 1980 rata de sedimentare era 0.07 g /cm2y și după 1980 până în 1996 rata de sedimentare
avea o medie 0.36 g /cm2y, această valoare ajungând până la 2.18 g /cm2y. În coloana IS.II.10 între
1960 și 1972 se văd două picuri cu rată de sedimentare de medie 0.51 g /cm 2y, iar această valoare
după 1972 scade până la 0.24 g /cm2y urmând o creștere bruscă în anul 1991 unde rata de
sedimentare ajunge până la 1.42 g /cm2y și scade până la 0.23 g /cm2y în 1996 având o valoare

relativ constantă de 0.25 g /cm2y. În această carotă se vede influența barajului Porțile de Fier care a
fost construit în 1972 și după acest an se vede o scădere semnificativă. Cea mai mare valoare
măsurată a fost în carota ISII9 în anul 1998 (3,78 g /cm2y). În fiecare coloană se poate observa o
creștere după anul 1980, această creștere coincide cu constructia canalelor pe meandra Mahmudia.
În carota care a fost prelevată lângă canal a fost a rată de sedimentare mai mare decât în celelalte
trei coloane de sediment.

Sedimentare lineară în lacurile Isac si Uzlina

Fig. 10 Sedimentare lineară și erorile pentru carotele de sediment IS11, IS12, ISII9 și ISII10

Fig. 11 Sedimentare lineară și erorile pentru carotele de sediment IS11, IS12, ISII9 și ISII10
În cazul lacului Uzlina (Fig. 9) în carotele UZ8 și UZ10 care au fost prelevate lângă intrarea
sudică începe cresterea ratei de sedimentare din 1990, în ambele carote au fost picuri în 1993
(UZ8-1.63 g /cm2y, UZ10-1.46 g /cm2y), 1998 (UZ8-1.64 g /cm2y, UZ10-2.16 g /cm2y), 2006
(UZ8-2.43 g /cm2y, UZ10-1.83 g /cm2y) și 2008 (UZ8-1.61 g /cm2y, UZ10-1.73 g /cm2y). Înainte
de 1990 rata de sedimentare în ambele carote este relativ constantă (0.23 g/cm2y) în carota UZ8 și
(0.31 g /cm2y) în carota UZ10. În carota UZII7 maximele afarente sunt vizibile după 2000, în anul
2003 înregistrându-se valoarea 1.21 g /cm2y și în anul 2008 valoarea 1.65 g /cm2y.
Ratele de sedimentare ale carotelor sunt direct proporționale cu sedimentarea lineară. Se pot
observa aceleasi picuri pe graficele de sedimentarea lineară comparativ cu ratele de sedimentare.
Urmărind ratele de sedimentare din coloanele IS.II. 9 şi IS.II.10 se poate concluziona că
există o dependenţă între scăderea aculumarii de sedimente în IS.II.10 şi creşterea sedimentării în
IS.II.9 începând cu 1990, acest fenomen fiind cel mai probabil influenţat de construcţia canalului
poziţionat între cele două puncte de prelevare, care a dus la formarea unui mini baraj de acumulare
a sedimentelor. Aceasta este clar evidenţiată de creşterea constantă a ratei de acumulare până în
1990 în IS.II.10, perioadă în care în IS.II. 9 valorile sunt scăzute şi constante, după care urmează o
scădere bruscă până la valori relativ scăzute în IS.II.10 însoţită de o creştere semnificativă a ratei de
sedimentare în coloana IS.II. 9.

Lacul Cuibul de Lebede (Cuibida)
Lacul Cuibida este situat în delta maritimă, între brațele Sulina și Sf. Gheorghe. Accesul
către lac se realizează prin două posibilități: de pe canalul Lung (lungime de 4.27 km) acesta
conectând direct brațul Sulina și canalul Litcov ce se intersectează cu canalul Perivolovca care duce
spre lac, o a doua modalitate de acces fiind intrarea din partea nordică a lacului prin canalul Litcov.
Lungimea traseului de pe brațul Sulina are în total 7.84 km în primul caz și 5 km în cazul al doilea.
Forma lacului este ușor alungită pe direcția nord sud și are o lungime de aproximativ 2 km cu o
lățime de 1 km.
Din acest lac au fost prelevate șapte carote de sediment, și anume CU5 (68° 43' 76'' N, 50°
00' 78'' E), CU6 (68° 42' 93'' N, 50° 00' 77.9'' E), CU7 (68° 42' 93'' N, 50° 00' 77.9'' E), CUII11

(45° 17' 47.7'' N, 29° 20' 33.7'' E), CUII12 (45° 17' 47.7'' N, 29° 20' 33.7'' E), CUII13 (45° 07'
26.7'' N, 29° 20' 24.7'' E), CUII14 (45° 07' 26.7'' N, 29° 20' 24.7'' E).

Fig. 12 Lacul Cuibida cu punctele prelevate
CU7 , CUII11
Lungimea totală a carotei CU7 este de 49 cm, iar a carotei CUII11 este de 30 cm. Conținutul
superior al carotei CUII11 (primii 17 cm) pare a fi bogat în material organic și este de culoare mai
închisă, umătorii 11 cm ai carotei sunt de culoare gri, reprezentând materialul organic compactat,
iar ultima parte (2 cm) pare a avea o culoare maronie. Sedimentul din carota CU7 la adâmcimea de
34 cm își schimbă culoarea din maro în gri, ceea ce reprezintă reducerea conținutului de materia
organică.
După prelevarea carotelor de sedimente și împărțirea lor în secvențe de 1-2 cm, stratele au
fost cântărite, uscate și omogenizate pentru a determina umiditatea și porozitatea. Rezultatele sunt
prezentate în mod grafic în Fig. 13.
Valorile de umiditate pornesc de la 80% în medie în carotele CU7 și CUII11 și sunt
neschimbate până la adâncime de 25 cm în punctul CU7, iar în CUII11 până la 30 de cm. În CU7
valorile maxime în partea superioară sunt urmate de o scădere treptată până la capătul carotei
obținând în ultimele strate 30%. De asemenea, se observă o scădere în CUII11 după 30 de cm până
la o valoare de 30%, ce rămâne constantă până la capăt.

Privind rezultatele obținute la porozitate se poate observa o asemănare izbitoare cu
umiditatea în punctul CU7. Valorile sunt aproximativ 60% până la adâncimea de 25 cm după care
este prezentată o scădere treptată până la 45 de cm atingând valoarea minimă cu 20%.

Fig. 13 Umiditatea și porozitatea carotelor CU7 și CUII11
Porozitatea în partea finală a carotei (ultimii 5 cm) are o valoare de 40% în medie. Privind
graficul carotei aferente punctului CUII11 se poate remarca un caz deosebit in ceea ce privește
variația valoriilor de porozitate, care se cresc în grup de 4 probe cu 10% la medie (65%, 75%, 85%)
până la adâncimea de 18 cm. După 20 cm porozitatea are o tendință de scădere obținând la stratul
final valoarea minimă de 40%. Concluzional, se poate afirma că Fig. 13 arată faptul că variaţia
porozităţii şi a conţinutului de apă a carotelor CU7 și CUII11 este direct proporţională cu
adâncimea, ambii parametri scăzând în funcţie de aceasta.
Prin aplicarea metodei pierderii prin ardere (loss-of-ignition) au fost determinate cantitățile
de descompuneri OM, IOC, TOC pentru carotele CU7 și CUII11 respectiv, rezultatele fiind
prezentate grafic în Fig. 14. În proba CU7 materia organică (OM) arată o creștere de la 15% pâna la
30% în primii 20 cm, ce este urmat de o scădere bruscă până la capătul carotei, unde se găsește doar
valoarea medie de 2.5%. De asemenea, în cazul carotei CUII11 valorile maxime de OM (20-25%),
se află în partea superioară care sunt continuate cu o scădere pâna la aproximativ 3%. Cantitatea de
descompunere a materiei anorganice (IOC) în CUII11 are o valoare de medie 15%, iar în punctul
CU7 valoriile scad (de la 20%) direct proporțional cu adâncimea pâna la 8%. La 25 cm se observă
deodată o creștere obținând iarăși 20%, ce este continuat din nou cu o tendință de scădere până la
sfârșitul carotei. Conținutul materiei organice totală (TOC) în CU7 scade treptat cu adâncimea de la
30% pâna la 8%. În CUII11 TOC se variează similar cu OM: obținând valori maxime în primii 15
cm (25% la medie), fiind urmărit cu o scădere gradată.

Fig. 14 Conținutul de materie organică și anorganică în carote CU7 și CUII11
Privind concentrația activității în carotele CU7 si CUII11 se poate afirma că valorile de
Ra și 210Pb sunt conform așteptărilor în ceea ce privește metoda de datare utilizată. În punctul
CU7 concentrația radiului 226 are o valorare medie de 17 Bq/kg având un trend relativ constant. În
cazul activitățiilor 210Pb se poate observa o scădere exponențială cu adâncimea, trecând de la
valoarea maximă de 90 Bq/kg la valoarea minimă de 16 Bq/kg. În carota CUII11 activitatea 226Ra
este constantă, având o valoare medie de 20 Bq/kg. Privind Fig.4 se observă faptul că scăderea
exponențială este mai vizibilă în jumătatea inferioară a carotei de la adâncimea de 35 cm. Partea
superioară a carotei CUII11 prezintă o scădere bruscă (de la 250 Bq/kg la 60 Bq/kg) urmând o
tendință ușoară de creștere.
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Fig. 15 Concentrația activității în carote CU7 și CUII2

În carotele de sedimente CU7 și CUII11 prelevate din lacul Cuibida rata de sedimentare
lineară și masică are o scădere exponențială cu adâncimea. Media ratei de sedimentare lineară a
punctului CU7 este de 1 cm/an, având a valoare maximă de 2.6 cm/an obținută în anul 2006. Se
evidențiază 3 maxime la rata sedimentară masică: prima fiind în 2007 (1.78 g/cm 2an), a doua fiind
perioada dintre 2004-2005, timp în care valoarea medie a sedimentației a fost 0.9 g/cm2an, și a treia
fiind în 1987 cu o valoare de 0.85 g/cm2an. Comparativ, punctul CUII11 are o medie a ratei de
sedimentare lineară mai mică (0.87 cm/an față de 1 cm/an) și la fel la cea masică (0.4 g/cm 2an față
de 0.5 g/cm2an). Deoarece ambele puncte sunt așezate în apropierea intrării unui canal în lac (CU7
la can. „Litcov”, CUII11 la „Can. Perivoliovca”), diferența se explică prin verificarea distanțelor
dintre punctele și brațul principal Sulina, rezultând că punctul CU7 este mai apropiat. Se poate
observa o similaritate semnificativă în cazul punctului maxim în carota CUII11 care apare, de
asemenea, la anul 2007 cu o valoare mai scăzută de 1.1 g/cm2an.

Fig. 16 Rata de sedimentare lineară și masică în carota CU7

Fig. 17 Rata de sedimentare lineară și masică în carota CUII11

Lacul Cuibul de Lebede (Cuibida)
Lacul Cuibida este situat în delta maritimă, între brațele Sulina și Sf. Gheorghe. Accesul
către lac se realizează prin două posibilități: de pe canalul Lung (lungime de 4.27 km) acesta
conectând direct brațul Sulina și canalul Litcov ce se intersectează cu canalul Perivolovca care duce
spre lac, o a doua modalitate de acces fiind intrarea din partea nordică a lacului prin canalul Litcov.
Lungimea traseului de pe brațul Sulina are în total 7.84 km în primul caz și 5 km în cazul al doilea.
Forma lacului este ușor alungită pe direcția nord sud și are o lungime de aproximativ 2 km cu o
lățime de 1 km.
Din acest lac au fost prelevate șapte carote de sediment, și anume CU5 (68° 43' 76'' N, 50°
00' 78'' E), CU6 (68° 42' 93'' N, 50° 00' 77.9'' E), CU7 (68° 42' 93'' N, 50° 00' 77.9'' E), CUII11
(45° 17' 47.7'' N, 29° 20' 33.7'' E), CUII12 (45° 17' 47.7'' N, 29° 20' 33.7'' E), CUII13 (45° 07'
26.7'' N, 29° 20' 24.7'' E), CUII14 (45° 07' 26.7'' N, 29° 20' 24.7'' E).

Fig. 18 Lacul Cuibida cu puncte prelevate
CU7 , CUII11
Lungimea totală a carotei CU7 este de 49 cm, iar a carotei CUII11 este de 30 cm. Conținutul
superior al carotei CUII11 (primii 17 cm) pare a fi bogat în material organic și este de culoare mai
închisă, umătorii 11 cm ai carotei sunt de culoare gri, reprezentând materialul organic compactat,
iar ultima parte (2 cm) pare a avea o culoare maronie. Sedimentul din carota CU7 la adâmcimea de
34 cm își schimbă culoarea din maro în gri, ceea ce reprezintă reducerea conținutului de materia
organică.
După prelevarea carotelor de sedimente și împărțirea lor în secvențe de 1-2 cm, stratele au
fost cântărite, uscate și omogenizate pentru a determina umiditatea și porozitatea. Rezultatele sunt
prezentate în mod grafic în fig 19.
Valorile de umiditate pornesc de la 80% în medie în carotele CU7 și CUII11 și sunt
neschimbate până la adâncime de 25 cm în punctul CU7, iar în CUII11 până la 30 de cm. În CU7
valorile maxime în partea superioară sunt urmate de o scădere treptată până la capătul carotei
obținând în ultimele strate 30%. De asemenea, se observă o scădere în CUII11 după 30 de cm până
la o valoare de 30%, ce rămâne constantă până la capăt.

Privind rezultatele obținute la porozitate se poate observa o asemănare izbitoare cu
umiditatea în punctul CU7. Valorile sunt aproximativ 60% până la adâncimea de 25 cm după care
este prezentată o scădere treptată până la 45 de cm atingând valoarea minimă cu 20%.

Fig. 19 Umiditatea și porozitatea carotelor CU7 și CUII11
Porozitatea în partea finală a carotei (ultimii 5 cm) are o valoare de 40% în medie. Privind
graficul carotei aferente punctului CUII11 se poate remarca un caz deosebit in ceea ce privește
variația valoriilor de porozitate, care se cresc în grup de 4 probe cu 10% la medie (65%, 75%, 85%)
până la adâncimea de 18 cm. După 20 cm porozitatea are o tendință de scădere obținând la stratul
final valoarea minimă de 40%.
Concluzional, se poate afirma că Fig. 13 arată faptul că variaţia porozităţii şi a conţinutului
de apă a carotelor CU7 și CUII11 este direct proporţională cu adâncimea, ambii parametri scăzând
în funcţie de aceasta.
Prin aplicarea metodei pierderii prin ardere (loss-of-ignition) au fost determinate cantitățile
de descompuneri OM, IOC, TOC pentru carotele CU7 și CUII11 respectiv, rezultatele fiind
prezentate grafic în Fig. 14. În proba CU7 materia organică (OM) arată o creștere de la 15% pâna la
30% în primii 20 cm, ce este urmat de o scădere bruscă până la capătul carotei, unde se găsește doar
valoarea medie de 2.5%. De asemenea, în cazul carotei CUII11 valorile maxime de OM (20-25%),
se află în partea superioară care sunt continuate cu o scădere pâna la aproximativ 3%. Cantitatea de
descompunere a materiei anorganice (IOC) în CUII11 are o valoare de medie 15%, iar în punctul
CU7 valoriile scad (de la 20%) direct proporțional cu adâncimea pâna la 8%. La 25 cm se observă
deodată o creștere obținând iarăși 20%, ce este continuat din nou cu o tendință de scădere până la
sfârșitul carotei. Conținutul materiei organice totală (TOC) în CU7 scade treptat cu adâncimea de la
30% pâna la 8%. În CUII11 TOC se variează similar cu OM: obținând valori maxime în primii 15
cm (25% la medie), fiind urmărit cu o scădere gradată.

Fig. 20 Conținutul de materie organică și anorganică în carote CU7 și CUII11
Privind concentrația activității în carotele CU7 si CUII11 se poate afirma că valorile de
Ra și 210Pb sunt conform așteptărilor în ceea ce privește metoda de datare utilizată. În punctul
CU7 concentrația radiului 226 are o valorare medie de 17 Bq/kg având un trend relativ constant. În
cazul activitățiilor 210Pb se poate observa o scădere exponențială cu adâncimea, trecând de la
valoarea maximă de 90 Bq/kg la valoarea minimă de 16 Bq/kg. În carota CUII11 activitatea 226Ra
este constantă, având o valoare medie de 20 Bq/kg. Privind Fig. 21 se observă faptul că scăderea
exponențială este mai vizibilă în jumătatea inferioară a carotei de la adâncimea de 35 cm. Partea
superioară a carotei CUII11 prezintă o scădere bruscă (de la 250 Bq/kg la 60 Bq/kg) urmând o
tendință ușoară de creștere.
226

Fig. 21 Concentrația activității în carote CU7 și CUII2

În carotele de sedimente CU7 și CUII11 prelevate din lacul Cuibida rata de sedimentare
lineară și masică are o scădere exponențială cu adâncimea. Media ratei de sedimentare lineară a
punctului CU7 este de 1 cm/an, având a valoare maximă de 2.6 cm/an obținută în anul 2006. Se
evidențiază 3 maxime la rata sedimentară masică: prima fiind în 2007 (1.78 g/cm 2an), a doua fiind
perioada dintre 2004-2005, timp în care valoarea medie a sedimentației a fost 0.9 g/cm2an, și a treia
fiind în 1987 cu o valoare de 0.85 g/cm2an. Comparativ, punctul CUII11 are o medie a ratei de
sedimentare lineară mai mică (0.87 cm/an față de 1 cm/an) și la fel la cea masică (0.4 g/cm 2an față
de 0.5 g/cm2an). Deoarece ambele puncte sunt așezate în apropierea intrării unui canal în lac (CU7
la can. „Litcov”, CUII11 la „Can. Perivoliovca”), diferența se explică prin verificarea distanțelor
dintre punctele și brațul principal Sulina, rezultând că punctul CU7 este mai apropiat. Se poate
observa o similaritate semnificativă în cazul punctului maxim în carota CUII11 care apare, de
asemenea, la anul 2007 cu o valoare mai scăzută de 1.1 g/cm2an.

Fig. 22 Rata de sedimentare lineară și masică în carota CU7

Fig. 23 Rata de sedimentare lineară și masică în carota CUII11
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Abstract: Metoda radiometrică 210Pb a fost aplicată în vederea determinării ratelor de sedimentare dintr-un lac
din nordul Deltei Dunării (Lacul Merhei) folosind metode α și γ spectrometrice pentru evaluarea radionuclizilor
de interes. Un alt scop este măsurarea geocronologiei fiecărui strat de sediment și determinarea dinamicii
caracteristice proceselor de sedimentare. Delta Dunării este a doua deltă ca mărime din Europa, având o
suprafață de aproximativ 4152 km2. Dunărea se împarte în deltă în 3 ramuri principale: Chilia, Sulina și Sf.
Gheorghe. Două carote de sediment (una din imediata apropiere a estuarului, iar cealaltă dintr-o zonă mai
izolată) au fost prelevate dintr-n lac Nordic, și anume lacul Merhei, ce s-a format între ramurile Chilia și Sulia.
Ratele de sedimentare au fost măsurate prin 210Pb folosind progenitura sa, 210Po, pentru determinarea
descărcării solide a brațelor Dunării și, respectiv, variațiile spațiale și temporal; pe când 226Ra (determinând atât
componentele ”supported” și ”unsupported” ale 210Pb din conținutul de sediment) a fost determinat folosint
sepctrometrie γ de înaltă rezoluție. Sedimentele au fost datate până la anul 1885, având media ratelor de
sedimentare masice de 0,30 ± 0,04 g/cm2an și lineare de 0,68 ± 0,18 cm/an. Sedimentul este transportat prin lac
în așa fel încât la unele adâncimi în partea izolată a lacului aportul de sediment este de până la douăyeci de ori
mai mare decât la estuar.
Keywords: rate de sedimentare, metoda de datare 210Pb, Delta Dunării

1. INTRODUCERE
Delta Dunării este a doua deltă fluvială ca
mărime din Europa având suprafața de 4152km2. La
gura celor trei brațe: Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe,
are loc formarea treptată a suprafețelor uscate, care
duc la expansiunea progresivă a deltei (Jweda &
Baskaran, 2011, Humphries et al., 2010).
Din cauza faptului că alimentarea de sediment
variază în timp și spațiu ca rezultat a remanierii
valurilor și curenților, procesele care cauzează ratele
de sedimentare sunt și ele în continuă schimbare.
Aceste variații sun cauzate atât de factori naturali cât
și de factori antropici (Nittrouer et al., 1979, Michels
et al., 1998), deci înțelegerea evoluției sitemului
sedimentar al Deltei Dunării în viitorul apropiat și în
evaluarea vulnerabilității la evenimente extreme
precum creșterea nivelului mării, furtuni, inundații,
secete etc. este în proporționalitate directă cu
procesele natural (schimbări climatic, vremea etc.) și
intervenții umane (baraje, regelementarea cursurilor
râurilor, central hidroenergetice, tăiarea meandrelor,
crearea ramurilor artificiale, pereți de protecție etc.),
evenimente (Kuehl et al., 1982, 1986; DeMaster et
al., 1985; Alexander et al., 1991; Harris et al., 1993),

care au fost executate in bazinul Dunării în ultimul
secol.
2. MATERIALE ȘI METODE
Două carote de sediment (ME15 de 54 cm,
prelevat de lângă estuary și ME16 de 67 cm, prelevat
dintr-o zonă mai izolată a lacului) au fost prelevate cu
ajutorul unui ”gravity corer” din lacul Merhei situate
între ramurile Chilia și Sulina în partea nordică a
Deltei Dunării. Fiecare carotă de sediment a fost
subeșantionată în secțiuni de 1-2 cm, a căror masă a
fost măsurată și care au fost uscate la temperature de
105°C într-o etuvă. Probele au fost omogenizate și
depozitate timp de 28 zile în vederea stabilizării
echilibrului secular dintre 226Ra și 222Rn. După
depoyitare, probele au fost măsurate cu un
spectrometru gama de înaltă rezoluție. Măsurătorile
pentru concentrațiile de 226Ra (210Pbsup) și 137Cs au fost
effectuate folosind un spectrometru ORTEC DigiDart
cu un detector HpGe, de tipul Gamma-X (GMX)
folosind energiile gama de 295 keV și 351 keV pentru
226
Ra. Conținutul total de 210Pb a fost determinat prin
210
Po, aceste două elemente ajungând în echilibru
secular după 2 ani. La o cantitate de 0,5 g probă
uscată a fost adăugată 0,3 ml de trasor 209Po (4.88

MeV), apoi probele au fost supuse digestiei acide în
sticle Erlenmeyer de 50 ml. Probele au fost tratate cu
20 ml 65% HNO3, 10 ml de 37% HCl și de trei ori 10
ml 6N HCl. După fiecare pas, probele au fost
evaporate pânâ la rezidu. 2 ml HClO4 și câteva
picături de H2O2 (până când reacția dintre probă și
reactiv are loc) au fost adăugate. Soluția rezultată se
aduce la 100 ml, iar pH-ul se reglază în domeniul 0,1
– 0,3 folosind HCl și NaOH de 2M. Sursa de 210Po se
prepară prin depunere spontană pe discuri de oțel
inoxidabil cu conținut înalt de nichel. Acestea au fost
încălzite în etuvă timp de 3 ore la 82°C. Înainte de
procesul de depoziție, acid ascorbic a fost adăugat la
probe pentru eliminarea interferenților. (Begy et al.,
2011).
Sursele de 210Po au fost măsurate apoi folosind
un system alfa spectrometric ORTEC Soloist cu
detector i Ultra ENS-U900 având suprafețe active de,
900 mm2 și rezoluții mai bune ca 29 keV.

Figure 1. Activitatea 226Ra și 210Pb a carotei ME16

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
Valorile 210Pb au fost măsurate prin progenitura
sa alfa emițătoare, 210Po, cu care ajunge în echilibru
secular după decurgerea a doi ani. În cazul ME16 (Fig
1) se observă o tenință descrescătoare in activitatea
poloniului/plumbului în concordanță cu legea
dezintegrării (de la 52 ± 3 Bq/kg la 22 ± 2 Bq/kg), pe
când activitatea carotei ME15 scade de la 73 ± 5
Bq/kg la 21 ± 3 Bq/kg și se evidențiază două maxime
locale, primul fiind la adâncimea de 23 cm, iar al
doilea la 47 cm (Fig 2). Acestea se pot explica prin
faptul că această carotă a fost prelevată la estuarul
lacului, unde amestecarea sedimentelor este mai
accentuată.
Componentul radiogenic primar a 210Pb rezultă
din deyintegrarea naturală a 226Ra în sol. Aceste două
elemente ajung a fi în echilibru secular, astfel încât
activitatea radiului este egală cu cea a plumbului de
origine terestră. Se poate oberva că în ambele cazuri
activitatea radiului este relative constant, media
acitivității fiind de 16 ± 5 Bq/kg.
Cantitatea excesului de plumb se poate calcula
prin substragerea concentrației de 210Pb in situ
(măsurat prin radioizotopul 226Ra) din concentrația
totală a 210Pb. Această cantitate de plumb se folosește
pentru datarea sedimentelor. Datarea carotelor s-a
efectuat conform modelului CRS, care se folosește în
cazul lacurilor cu sedimentație variabilă, dar care
primesc o cantitate constant de 210Pb de-a lungul
timpului.

Figure 2. Activitatea 226Ra și 210Pb a carotei ME15

În cazul carotei ME15 (Fig. 3), vârstele
sedimentelor arată o scădere lentă, dar constant, unde
majoritatea sedimentelor s-a depus în ultimii 30 ani,
pe când ME16 (Fig. 4) arată a scădere rapidă.
Din acestea se poate conchide, că partea lacului
în care se află ME16 primește o cantitate mai mică,
dar constant de sediment, având ca urmare că probele
eșantionate de sub 15 cm adâncime ajung la orizontul
de datare.

2007); și s-au înregistrat cinci inundații cum debite
maxime de peste 10 000 m3/s în perioada 1980-1990:
11 900 m3/s în Mai 1980, 14 800 m3/s în Martie 1981,
10 500 m3/s în Ianuarie 1982, 11 610 m3/s în May 1987
și 12690 m3/s în Aprilie 1988 (Patrut, 2010).

Figure 3. Vârstele stratelor de sediment din carota ME15
în funcție de adâncime

Figure 5. Ratele de sedimentare ale carotei ME15

ME16 arată o sedimentație lineară relativ
constantă cu valori cuprinse între 0,04 – 0,46 cm/an
cu o medie de 0,03 g/cm2an. Ambele rate de
sedimentare arată două maxime, prima fiind în 1914
(0,3 cm/an, 0,06 g/cm2an), al doilea fiind în perioada
1955 – 1964 (0,46 cm/an, 0,07 g/cm2an), dar
înregistrarea inundațiilor nu s-a fțcut systematic în
această perioadă.

Figure 4. Vârstele stratelor de sediment din carota ME16
în funcție de adâncime

După determinarea vârstei fiecărei probe de
sediment,s-au determinat ratele de sedimentare masice
și lineare. Datele astfel obținute confirmă prezența
inundațiilor majore în teritoriul Deltei Dunării. În cayul
ME15, sedimentația lineară are valori cumprinse între
0,11 cm/an și 1,82 cm/an, cu o medie de 0,71 ± 0,12
cm/an, pe când sedimentația lineară are o valoare
medie de 0,23 ± 0,02 g/cm2an, cu valori situate între
0,13 – 0,92 g/cm2an. De asemenea, se pot observa trei
perioade cu rate de sedimentare relativ constante 1890
– 1933 (0,11 ± 0,02 cm/an și 0,06 ± 0,01 g/cm2an),
1950 – 1980 (0,37 ± 0,05 cm/an și 0,14 ± 0,03
g/cm2an) și 1990 – 2013 (0,42 ± 0,05 cm/an and 0,23 ±
0,03 g/cm2an). Se evidențiază două depuneri majore de
sediment vizibile atât in ratele de sedimentare masice,
cât și în cele lineare. Una se evidențiază între 19801990, iar a doua aproximativ în 1940 (Fig. 5).
Aceste inundații sunt registrate în baza de date
națională (ANAR Report): cea produsă în 1940 a avut
un debit maxim de 15100 m3/s, fiind a doua cea mai
mare inundație înregistrată în ultimul secol (Diaconu,

Figure 6. Ratele de sedimentare ale carotei ME16

4. CONCLUZII
Ca și concluzie putem spuna, că metoda de
datare a 210Pb folosing metode α și α spectrometrice a
fost aplicată cu success pe lacul Merhei, Delta
Dunării, și atât ratele de sedimentare masice, cât și
cele lineare au fost calculate.
Reyultatele arată că carota de sediment situată
la un punct mai îndepărtat de estuary primește o
cantitade mai redusă de sedment decât cea situată în
imediata apropiere a estuarului. De asemenea ratele

de sedimentare diferă de cele ale ME15, motivul fiind
același: afluxul de sediment nu este transportat în
zonele mai isolate ale lacului. În cazul ME16,
sedimentarea
este
relative
joasă
și
constantă,ajungându-se la orizontul de datare la
adâncimi mai înalte decât la ME15. Ambele carote de
sediment susțin faptul că lacul Merhei a fost afectat
de inundații care au avut loc în urmă cu mai mult de
treiyeci de ani (cum ar fi inundația majoră din 1940 și
multiplele inundații din perioada 1980-1990).
Lacul Merhei prezintă sedimentații mai mari ca
lacurile mici și de adâncimi reduse (2,9 mm/an în czul
dedimentației lineare și 0,044 g/cm2y în cayul celei
masice) (Gasiorowski, 2008) la estuar (ME15), dar
valorile sunt similar în cayul punctului izolat ME16.
De asemenea punctual izolat are rate de sedimentare
similare cu cele măsurate în China (Qian, 2006).
Comparând ratele de sedimentare cu cele măsurate în
Great Lakes, se evidențiază faptul că chair și ME16
prezintă valori de mai mult de două ori mai mari atât
în cayul ratelor de sedimentare linare și masice (1,16
mm/an și 0,023 g/cm2an), decât lacul analizat; ME15
având valori de nouă ori mai mari în cazul ratelor de
sedimentare linere și de 21 ori mai mari în cayul celor
masice (Robbins, 1975). Comparând lacul Merhei
cuun lac într-o zonă polulată, se poate observacâ
media sedimentației lineare (6,38 mm/an) este
jumâtatea valorii ratei de sedimentare măsurate (12,7
mm/an) (Byrne et al., 2004).
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