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Prefaţă 

 

Chiar dacă tema escatologică este recurentă în discursul umanităţii datorită 
perspectivelor religioase prezente în majoritatea societăţilor (iudaism, creştinism, 
hinduism etc), abia din secolul 20 avem de-a face cu o situaţie inedită în care 
societatea umană a atins o dezvoltare demografică şi tehnologică suficient de 
ridicată încât să poată periclita existenţa propriei specii pe Terra. Pericolele majore 
provin din modul în care diversele societăţi se pot adapta, sau nu, la schimbările de 
mediu, pe fondul unui necesar tot mai crescut de resurse de apă, hrană şi spaţiu 
vital. 

În contextul actual al evoluţiei societăţii umane (care se doreşte a fi una sustenabilă) 
într-un mediu înconjurător aflat în continuă schimbare, care în prezent se confruntă 
cu o încălzire globală tot mai pronunţată şi care alături de intervenţiile umane 
directe contribuie la exagerarea anvelopei care descrie intensitatea proceselor 
naturale cu consecinţe directe asupra creşterii frecvenţei de producere a 
fenomenelor extreme (cicloni, furtuni extra-tropicale, inundaţii fluviale şi costiere, 
secete, valuri de căldură, dezechilibre hidrologice etc.), este nevoie de un răspuns 
adecvat şi implicit de politici de mediu elaborate în cunoştinţă de cauză. 

Cunoaşterea schimbărilor de mediu din trecutul planetei şi din prezent, precum şi a 
mecanismelor generatoare, constituie un element cheie în estimarea răspunsului 
factorilor de mediu la modificările climatice actuale. Iată de ce, studiile 
paleoenvironmentale şi paleoclimatice au căpătat o amploare deosebită în spaţiul 
ştiinţific occidental începând din anii 1960, dar tot mai accentuată în ultimele două 
decenii. 

Pentru spaţiul continental, sistemele lacustre, carstice şi glaciare oferă cele mai 
bogate “arhive” de informaţii despre trecut. În România se constată un interes 
recent tot mai pronunţat pentru reconstrucţiile paleoenvironmentale exprimat 
printr-o creştere exponenţială a contribuţiilor din domeniu în ultimii 15 ani, astfel că 
pe plan naţional se impunea apariţia unei lucrări care să cuprindă întreaga 
metodologie de obţinere a datelor de paleomediu şi de interpretare a lor cu ajutorul 
paleolimnologiei. 

Cartea de faţă oferă nu numai punctul de plecare în cercetarea trecutului pe baza 
lacurilor, mlaştinilor şi turbăriilor, ci şi drumul de parcurs pentru a obţine datele 
despre trecut „ascunse” în interiorul stratelor de sedimente, şi informaţii pentru a le 
putea interpreta. 

Lucrarea este scrisă într-o perspectivă logică şi firească, evoluând de la simplu către 
complex, astfel că ea poate fi înţeleasă atât de către specialişti în diverse geoştiinţe 
interesaţi de reconstituirile paleoenvironmentale, cât şi de către studenţi. Realizată 
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într-o manieră atrăgătoare, cu o multitudine de imagini şi tabele edificatoare, 
suntem convinşi că se va bucura de interesul pe care îl merită în rândul 
cercetătorilor, profesorilor şi al studenţilor, care sperăm să vină cu aplomb spre 
aceste ramuri noi ale geoştiinţelor precocupate de reconstituirea istoriei mediului de 
pe Terra. 

 

 

Alfred Vespremeneanu-Stroe 

Universitatea București 
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Argument 

 

Trăim într-un mediu în continuă schimbare. Dinamica sa este dată de interacţiunea 
factorilor de control principali (climat, vegetaţie, om), pornind de la scară spaţială şi 
temporală restrânsă, către o perspectivă globală şi multi-milenară. Starea de 
moment a mediului, privit ca sistem, reprezintă consecinţa în timp a interacţiunilor şi 
modificărilor apărute la nivel intra- şi inter-sistemic. Prin urmare, fără o perspectivă 
cel puţin istorică nu putem şti cum s-a dezvoltat un anumit mediu şi ce măsuri 
trebuie luate pentru conservarea şi protecţia acestuia. 

O abordare pe termen lung a evoluţiei mediului nu este doar descriptivă, ci oferă 
contextul necesar pentru a ne pune o întrebare fundamentală: încotro ne 
îndreptăm? Încălzirea climatică pe care o traversează omenirea în prezent, pusă 
majoritar pe seama impactului antropic (IPCC, 2014), este cea mai amplă din ultimul 
mileniu (Büntgen et al., 2011; Mann et al., 2009). Doar pe parcursul ultimelor cinci 
decenii temperatura medie globală a crescut cu 0.6°C (IPCC, 2014), fapt care a 
generat o serie de reacţii din partea comunităţii ştiinţifice internaţionale îndreptate 
către identificarea conscinţelor probabile şi găsirea de soluţii. S-a văzut astfel că 
sistemul terestru trece actualmente prin schimbări majore, violente, şi că prognoza 
pe termen lung este deloc favorabilă dezvoltării social-economice globale. În acest 
context, au fost prioritizate eforturile îndreptate către anticiparea schimbărilor 
climatice şi a impactului pe care aceste schimbări îl vor induce componentelor 
sistemului terestru. 

Pentru a construi scenarii cât mai precise de evoluţie viitoare a climatului şi a 
impactului acestuia asupra componentelor mediului sunt necesare informaţii de 
paleomediu bine documentate, cu o acoperire teritorială cât mai bună şi cu o 
întindere temporală de ordinul cel puţin al sutelor de ani. Cu alte cuvinte, este 
nevoie să înţelegem şi să utilizăm trecutul pentru a putea prezice viitorul. Astfel se 
conturează un avantaj evident al arhivelor de mediu, din rândul cărora fac parte şi 
sedimentele lacustre şi turba: ele au potenţialul de a răspunde la astfel de probleme, 
pornind de la local către global, de la ani la scară milenară, sub diverse abordări 
metodologice. 

Pe fondul relaţiei cauză-efect, din cadrul ştiinţelor de bază ale pământului, care se 
ocupau tradiţional cu studierea componentelor geosistemului terestru (geosferele) 
au evoluat treptat ştiinţele aplicate, din rândul cărora face parte şi paleolimnologia 
(studiul sedimentelor lacustre). Aceste ştiinţe aplicate au o istorie relativ recentă: s-
au dezvoltat ca reacţie la situaţia globală problematică, se caracterizează prin 
noutate şi utilitate, prezintă cerinţe (interdisciplinaritate şi colaborare) şi necesităţi 
(rezultate concrete, pentru găsirea de soluţii). Necesitatea stringentă este dată de 
procesul demonstrat al încălzirii globale. 
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Utilizarea sedimentelor lacustre în reconstituiri de paleomediu (paleolimnologie) 
este cu atât mai interesantă cu cât constituie o apariţie relativ recentă pe scena 
ştiinţifică românească. De aici şi interesul nostru pentru o direcţie de cercetare cu 
potenţial de a îmbogăţi stratigrafia paleoclimatică şi de paleomediu naţională, de a 
oferi direcţii concrete de fundamentare a managementului mediului pe principii 
sustenabile şi de a contribui la dezvoltarea multidisciplinară a geografiei sucevene. 

Lucrarea de faţă îşi propune să treacă în revistă principalele metode şi tehnici 
utilizate în extragerea sedimentelor lacustre şi analiza caracteristicilor acestora. 
Totodată, se încearcă o enunţare a principalelor dificultăţi cu care cei interesaţi se 
pot confrunta în interpretarea rezultatelor obţinute. Cum a luat naştere şi de ce este 
atât de importantă această nouă direcţie de studiu reprezintă două întrebări de bază 
la care lucrarea de faţă încearcă de asemenea să răspundă. 

Prezentul ghid practic de paleolimologie este aşadar adresat tuturor celor interesaţi 
de această nouă direcţie în cercetarea românească, respectiv studenţilor, 
masteranzilor şi tinerilor cercetători. Motivaţia care stă la baza elaborării acestui 
ghid se regăseşte în necesitatea de a obţine cu uşurinţă informaţii relevante, în limba 
română, cu privire la o serie de aspectele de interes practic, în condiţiile în care 
paleolimnologia reprezintă o direcţie de studiu nouă, interdisciplinară şi deosebit de 
complexă. Mai mult decât atât, cea mai mare parte a lucrărilor de specialitate în 
domeniul paleolimnologiei, sau în domenii conexe, precum paleoecologia sau 
paleoclimatologia, chiar şi studii publicate având ca zonă de cercetare regiuni din 
România sau din întregul areal carpatic, sunt foarte dispersate şi din acest motiv incă 
rămân relativ necunoscute publicului academic larg. Demersul nostru are ca scop 
secundar abordarea acestei probleme prin aducerea în atenţia cititorului a celor mai 
relevante astfel de publicaţii. 

Lucrarea nu îşi propune să treacă în revistă întreaga paletă de metode, tehnici şi 
aspecte practice din cercetarea paleolimnologică, întrucât aceasta este deosebit de 
vastă. În schimb, dorinţa autorilor este în principal de a introduce persoanele 
interesate în obiectul şi relevanţa studiului sedimentelor lacustre, lăsând la 
latitudinea cititorului posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele prin consultarea 
atât a referinţelor, cât şi a altor lucrări în domeniu. 

Pentru a diferenţia o serie de etape de bază în cadrul demersului paleolimnologic, 
am ales să structurăm prezentul ghid în 7 capitole principale. 

Primul capitol introduce gradual cititorul în subiectul lucrării, prin abordarea unor 
noţiuni introductive de sedimentologie, utilitatea sedimentelor lacustre în 
reconstrucţii de paleomediu şi respectiv descrieri de paleoclimat şi paleovegetaţie. 

Capitolul al doilea tratează succint evoluţia cercetărilor paleolimnologice şi conexe, 
atât la nivel european cât şi naţional, în scopul delimitării unui cadru de referinţă 
pentru stadiul actual al studiilor în domeniu. 

În cel de-al treilea capitol sunt abordate o serie de metode aplicate în 
paleolimnologie şi utilizate în etapa de teren, de la identificarea celui mai potrivit sit 
de studiu şi alegerea punctelor de prelevare a sedimentelor, până la efectuarea unor 
măsurători conexe în arealul de studiu, premergător sau imediat ulterior extragerii 
sedimentelor. 
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După transportarea în laborator şi anterior secţionării, sedimentele extrase pot fi 
supuse unui set de măsurători preliminare, acestea putându-se efectua prin diferite 
metode, abordate mai pe larg în capitolul al patrulea. 

Capitolele 5 şi 6, poate cele mai complexe din componenţa lucrării şi totodată 
esenţiale în cadrul studiului paleolimnologic, tratează analiza principalelor 
proprietăţi fizice, chimice (capitolul 5) şi biologice (capitolul 6), ale sedimentelor 
lacustre. Descrierea succintă a semnificaţiei şi importanţei acestor proprietăţi, 
metodele calitative şi cantitative de analiză, precum şi eventualele probleme ce pot 
surveni în interpretarea rezultatelor constituie de asemenea parte integrantă a 
capitolului. Totodată, sunt prezentate şi o serie de resurse bibliografice şi electronice 
suplimentare pentru extinderea perspectivei în domeniul analizei şi interpretării 
indicatorilor de paleomediu în sedimente. 

În cel de-al şaptelea capitol sunt trecute în revistă o serie de metode utilizate pe larg 
în prelucrarea datelor obţinute, în scopul facilitării interpretării acestora. Capitolul 
menţionează metode prin care se pot obţine informaţii suplimentare din analiza 
datelor brute, cu accentuarea rolului şi importanţei prelucrării statistice, dar şi a 
abordării multidisciplinare, integrate. 

Lucrarea se încheie cu trasarea unor concluzii, care încearcă să sublinieze principalele 
caracteristici ale demersului paleolimnologic, precum şi importanţa acestuia din 
perspectivă ştiinţifică. 

Sperăm ca prezentul ghid să contribuie la construirea unei viziuni mai ample asupra 
importanţei paleolimnologiei ca ştiinţă, dar şi asupra necesităţii studiului arhivelor de 
paleomediu. Si totodată ne dorim ca aportul informaţional aferent să ducă la o mai 
bună înţelegere a proceselor şi interacţiunilor care au loc în cadrul sistemului format 
din climat, mediu înconjurător şi om. 
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1. Noţiuni introductive 

 

Reconstituirile de paleoclimat şi paleomediu au devenit o necesitate a perioadei 
actuale, în paralel cu evoluţia tehnicii şi extinderea cunoştinţelor privind 
mecanismele de funcţionare a sistemului terestru. Astfel de studii au cunoscut o 
dezvoltare apreciabilă începând cu a doua jumătate a secolului XX, iar popularitatea 
lor în creştere se datorează faptului că acestea oferă un răspuns pertinent, 
documentat ştiinţific, pentru trei mari probleme actuale, manifestate la nivel global:  

 reconstituirea variabilităţii naturale a climatului, sub acţiunea factorilor 
modelatori (forcing factors), cu efectuarea de predicţii (prognoze) climatice 
pentru viitor; 

 managementul ecologic şi sustenabil al ecosistemelor naturale;  
 istoria poluării antropice recente şi efectele sale asupra climei şi vegetaţiei. 

Cea mai mare parte a reconstituirilor de paleoclimat şi paleomediu în domeniul 
continental au fost realizate prin studiul sedimentelor (vechi sau recente), în primul 
rând datorită proprietăţii acestora de a integra şi păstra semnalele climatice. 

 

1.1. Noţiuni generale de sedimentologie. Medii depoziţionale. Mediul 
depoziţional lacustru 

 

Pettijohn (1957) defineşte sedimentul drept produsul dintre sursa de provenienţă şi 
mediul care şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor sale. Sedimentele joacă un rol 
major în demersurile ştiinţifice de reconstituire a paleomediului (Reineck et al., 1975; 
Starkel, 2001; Last & Smol, 2002; Smol, 2008), motiv pentru care înţelegerea 
proceselor de formare, transport şi acumulare a sedimentelor este necesară în 
studiile de acest tip. 

În literatura de specialitate (Pettijohn, 1957; Reineck et al., 1975; Anastasiu et al., 
1983, Miclăuş, 2006 etc.), un mediu sedimentar depoziţional este definit ca o sumă 
de condiţii hidrodinamice, chimice şi biologice în care un anumit sediment a fost 
depus. Pettijohn (1957, citat de Reineck et al., 1975, p. 4) oferă următoarea definiţie: 
„un mediu sedimentar depoziţional este o unitate geomorfică în cadrul căreia are loc 
depunerea sedimentului”. Un astfel de mediu se caracterizează printr-un set unic de 
procese fizice, chimice şi biologice, care acţionează la o/cu rată şi intensitate 
specifice şi care îşi pun amprenta suficient de mult, astfel încât să ducă la formarea 
unui depozit sedimentar caracteristic. Sedimentul astfel produs va avea caracteristici 
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determinate atât de intensitatea procesului care a stat la originea formării sale, cât şi 
de durata de timp în care se continuă această acţiune asupra sa. 

Primele însemnări privind mediile sedimentare aparţin lui Aristotel (Meteorologica) 
şi Strabo (Geografia), care enunţă o serie de observaţii legate de evoluţia în timp a 
apelor curgătoare şi rezultatele acţiunii acestora (Mudroch & Azcue, 1995). Interesul 
asupra materialului adus şi depozitat de apele curgătoare, manifestat din vremuri 
atât de îndepărtate, a reprezentat pasul de debut al investigaţiilor moderne privind 
caracteristicile sedimentelor depozitate. 

Un exemplu elocvent de mediu depoziţional sedimentar îl reprezintă lacurile. 
Depunerea sedimentelor în mediul lacustru se realizează în natură prin aportul 
majoritar a doi vectori - apa şi aerul. De-a lungul existenţei, lacurile acumulează 
sedimente ce vor duce, într-un ritm mai accelerat sau mai lent (în funcție de rata de 
sedimentare), la colmatare, și ulterior la eroziune prin expunerea sedimentelor la 
agenții de eroziune externi. 

Vechimea lacurilor ca medii depoziţionale variază considerabil, de la câţiva ani până 
la câteva zeci de mii şi chiar milioane de ani (ex. Lacul Baikal cu o vârstă de peste 25 
milioane ani (Williams et al., 1997), Lacul Sfânta Ana - peste 26000 ani (Magyari et 
al., 2014); Tăul dintre Brazi (Munţii Retezat) - aprox. 15000 ani (Buczkó et al., 2012 
a,b); Lacul Roşu - aprox. 180 ani (Begy et al., 2009b) etc.). Procesul de sedimentare în 
mediul limnic fiind în general continuu, sedimentele lacustre au potenţialul de a oferi 
informaţii cronologice legate atât de condiţiile de paleoclimat, paleomediu sau 
paleovegetaţie înregistrate de-a lungul existenţei lor, cât şi de modificările recente 
ale caracteristicilor mediului terestru şi acvatic având la bază cauze naturale sau 
antropice. 

 

1.2. Rolul sedimentelor lacustre în reconstituirile de paleomediu 

 

Primele interpretări de paleomediu au apărut încă din secolul XV şi i-au aparţinut lui 
Leonardo da Vinci, care a susţinut că fosilele nu sunt altceva decât rămăşiţe de 
animale conservate. El a observat corali şi cochilii de stridii încastrate în rocile de pe 
muntele Monte Ferrato din regatul Lombardiei şi a concluzionat că prezenţa lor în 
acel loc indică faptul că ele s-au depus în mediu marin şi că regiunea respectivă 
fusese în trecut acoperită de ape (Richter, 1967). De atunci şi până în perioada 
actuală, cercetările privind reconstituirile de paleomediu au evoluat şi s-au 
diversificat considerabil, acoperind intervale tot mai extinse din istoria geologică a 
Pământului/Terrei, si oferind un grad de detaliu din ce în ce mai ridicat. 

Actualmente se recunoaşte importanţa studierii sedimentelor recente (Pettijohn, 
1957; Reineck et al., 1975; Ghenea & Mihăilescu, 1991; Howard et al., 2004; Perşoiu 
et al., 2011; Chiriloaiei et al., 2012 etc.), atât pentru reconstituiri ale schimbărilor de 
vegetație, ale variabilităţii climatice şi impactului antropic asupra diferitelor 
ecosisteme, cât şi în scopul monitorizării calităţii mediului. Din categoria 
sedimentelor recente fac parte şi sedimentele lacustre, motiv pentru care în ultimii 
50 de ani studiul acestora a luat o mare amploare (Bradley, 1999; Smol, 2008; Cohen, 
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2003; Begy et al., 2009; Rose, 2009; Feurdean, 2004, 2012, 2013; Akinyemi et al., 
2012; Mîndrescu et al., 2013, 2016b; Hutchinson et al., 2015 etc.). 

În acest domeniu al investigării condiţiilor de mediu din trecutul planetei, lacurile nu 
reprezintă singurele resurse pentru alcătuirea de baze de date paleoclimatice 
regionale. Fiecare dintre următoarele arhive de mediu - speleotemele, gheaţa fosilă, 
inelele de creştere ale arborilor, sedimentele marine, loess-ul, coralii etc. - şi-au adus 
contribuţia la starea actuală de cunoaştere a mecanismelor şi efectelor interacţiunii 
dintre climat, ecosisteme şi om la diferite scări spaţio-temporale. Mai mult, ca 
avantaj cumulat, ele acoperă tot globul şi oferă date comparabile. 

Cu toate acestea, sedimentele lacustre sunt considerate cele mai valoroase arhive de 
mediu din domeniul terestru (Bradley, 1999; Last & Smol, 2001a; Cohen, 2003; Smol, 
2008), deoarece au potenţialul de a oferi serii lungi de date la rezoluţie temporală 
foarte ridicată (decadală, anuală, uneori sezonieră), din regiuni terestre cu vechime a 
locuirii umane, din regiuni montane înalte, şi în special acolo unde nu există alte 
arhive de mediu reprezentative. La cele enumerate se mai adaugă şi faptul că 
depozitele sedimentare lacustre sunt mult mai facil de interpretat stratigrafic. 

Lacul şi bazinul său hidrografic se prezintă sub forma unui sistem deschis sau 
ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe, materiale etc.) dependente între ele, 
ce formează un întreg organizat. Procesul sedimentării în mediul lacustru este 
controlat astfel de o serie de factori care interacţionează la nivel intra- şi 
intersistemic (litologia și vegetația din bazinul hidrografic şi lacustru, climatul, 
activitatea vulcanică, activităţile antropice etc.) (Fig. 1.1). 
 

 
Fig.1.1. Factorii de control ai sedimentării în mediul lacustru şi ai proprietăţilor sedimentelor. 

Aceste interacţiuni stau la baza complexităţii caracteristicilor sedimentelor. În funcţie 
de provenienţă, sedimentele lacustre sunt clasificate în două mari categorii (Bradley, 
1999; Smol, 2008): 

PROPRIETĂŢILE 
SEDIMENTELOR 

LACUSTRE 

MEDIUL LIMNIC 

(Temperatură, densitate, 
chimism,  productivitate, 
pH, dinamica apei etc.) 

ACTIVITĂŢI ANTROPICE 

(industriale, agricole, 
poluare etc.) 

CLIMAT 

(regimul temperaturii şi 
precipitaţiilor, sezonalitate, 

bilanţ energetic, evenimente 
climatice extreme etc.) 

GEOLOGIE  

(tectonică, structură, 
compoziţia chimică a 

rocilor etc.) 

MORFOLOGIA RELIEFULUI 

(altitudine, pantă, expoziţie, 
dimensiunea bazinului 

hidrografic, procese 
geomorfologice etc.) 

HIDROLOGIE ŞI MEDIU 
FLUVIAL 

(tipuri de scurgere, 
proprietăţile apei, 

transportul 
sedimentelor etc.) 

VEGETAŢIE ŞI SOLURI 

(acoperirea terenului, tipuri 
de vegetaţie, diversitatea 

speciilor etc.) 
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 sedimente alohtone (care provin din afara lacului); 

 sedimente autohtone (rezultate în urma activităţii biologice, fizice şi chimice din 
mediul lacustru). 

Lacul primeşte astfel materie şi energie atât din exterior - de pe suprafaţa bazinului 
său hidrografic, din apa subterană, din depuneri atmosferice, din căldura produsă de 
soare, cât şi din interior, ca rezultat al productivităţii proprii. În cadrul bazinului 
hidrografic al lacului se desfaşoară procese de origine naturală (succesiunea şi 
varietatea speciilor în teritoriu, variaţii ale unor procese geomorfologice, ale 
factorilor climatici etc.) şi activităţi antropice (activităţi agricole, forestiere, 
industriale etc.). 

Toate aceste procese generează şi eliberează anumite substanţe - materii minerale 
anorganice, nutrienţi (P, N), detritus organic, resturi de plante, alte resturi biogenice, 
substanţe toxice (pesticide, hidrocarburi aromatice policiclice etc.), ce ajung în lac fie 
antrenate de scurgerea de suprafaţă sau de vânt, fie deversate în mod direct, sau 
infiltrate în pânza de apă freatică. Acestor procese li se adaugă aportul atmosferic 
(nuclizi radioactivi, cenuşi anorganice, fragmente organice carbonizate, metale, 
granule/grăuncioare de polen şi spori, substanţe toxice, pesticide, sulfaţi, nitraţi, 
praf, etc.), depus direct prin căderea gravitaţională a particulelor, sau indirect, prin 
precipitaţii sau mişcarea curenţilor/maselor de aer. La aportul sedimentar se adaugă 
şi materia produsă în lac şi alcătuită din diverse specii vegetale şi animale (peşti, 
macrofite acvatice, Cladocera, ostracode, crisofite, diatomee, chironomide etc.), dar 
şi diverse precipitate minerale (Fig. 1.2, 1.3). 

Procesul de sedimentare este unul complex, iar capacitatea lacurilor de a depozita 
sedimente este bine cunoscută. Acest proces implică o suită de relaţii de tip cauză – 
efect, cu atât mai mult cu cât există diferenţieri majore în procesul de sedimentare în 
funcţie de: litologia pe care este grefat bazinul hidrografic al lacului, climatul local şi 
regional, modul în care s-a format lacul, dimensiunile, precum şi tendinţa evolutivă a 
acestuia, caracteristicile hidrologice, circulaţia internă şi productivitatea organică a 
lacului. Toţi aceşti factori se află în strânsă legătura, dezvoltându-se inter-relaţii. 

Dintre factorii enumeraţi mai sus, o importanţă foarte mare o prezintă factorul 
climatic, care îşi pune amprenta în mod semnificativ asupra caracteristicilor 
sedimentelor lacustre. Climatul controlează cantitatea de precipitaţii, evaporaţia, 
tipul de vegetaţie, şi implicit evapotranspiraţia, natura dezagregării și alterării rocilor, 
precum şi tipurile de soluri din cadrul bazinului hidrografic al lacului. Fluctuaţiile 
sezoniere ale parametrilor şi elementelor climatice determină  variaţiile de debit 
lichid şi solid ale scurgerilor de suprafaţă, şi deci şi cantităţile de materiale minerale 
(sediment anorganic, siliciclastic) şi organice (fragmente de vegetaţie terestră - 
frunze, ramuri, polen, fragmente animale de origine terestră etc.) care ajung în lac. 
Mai mult, climatul condiţionează şi tipurile de activităţi antropice cu potenţial de 
dezvoltare, atât la nivel local şi regional, cât şi pe o scară mai largă. 

Pentru un interval de timp relativ scurt, procesul de sedimentare dintr-un sit 
oarecare cu condiţii exterioare relativ constante, prezintă de regulă discontinuităţi 
spaţiale, date de topografia bazinului lacustru. Din acest punct de vedere, Twenhofel 
(1932), Håkanson&Jansson (1983) şi Rădoane (1983) disting trei zone majore în 
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cadrul bazinelor lacustre: o zonă de eroziune, o zonă de transport şi o zonă de 
acumulare, ultima reprezentând de fapt obiectul principal al interesului 
paleolimnologic, întrucât este zona cea mai adăpostită de turbulenţele induse de 
fluxul de apă și vânt, de colapsul versanţilor submerși sau de alte procese (Fig. 1.3). 
 

 

Fig. 1.2. Reprezentare 
schematică a 
principalelor surse de 
provenienţă a 
sedimentelor în cadrul 
bazinului lacustru. 

 

 

Fig. 1.3. Reprezentare 
schematică a 
principalelor fluxuri de 
material în cadrul 
bazinului lacustru (după 
Håkanson, 2012). 

 

Principala caracteristică din punct de vedere paleolimnologic a sedimentelor lacustre 
rezidă aşadar în calitatea acestora de a integra şi păstra semnalele de mediu, cu 
acurateţe temporală mare. Sedimentele, formate în urma unei suite întregi de 
procese fizice, chimice şi biologice cu intensitate specifică, sunt depuse relativ 
continuu şi succesiv, conform principiului superpoziţiei stratelor (stratele mai vechi 
se găsesc la baza profilului iar cele mai noi la partea superioară a sa), până în 
momentul colmatării naturale a lacului sau al oricărei alte intervenţii naturale sau 
antropice care întrerupe procesul de sedimentare. Practic, analizând această arhivă 
de mediu, putem obţine informaţii despre orice input de materie, fie atmosferic-
ajuns în lac prin cădere liberă sau antrenat de precipitaţii (praf, substanţe poluante, 
polen, cenuşă vulcanică, fragmente de vegetaţie carbonizată etc.), fie transportat de 
scurgerea de suprafaţă sau de cea subterană (material detritic, fragmente organice 
etc.) sau produs prin activitatea chimică (precipitate, minerale etc.) şi biologică 
(diatomee, crisofite, chironomide etc.) din lac şi din exteriorul bazinului lacustru. Pe 
baza acestor informaţii putem aprecia - cantitativ şi calitativ - condiţiile de mediu în 
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care sedimentele au fost depuse, precum şi evoluţia interrelaţiilor dintre principalele 
componente ale mediului (climat, vegetaţie, om). 

Există însă şi dezavantaje ale utilizării sedimentelor lacustre ca arhive de mediu 
(detaliate în Smol, 2008; Last & Smol, 2002a,b; Smol et al., 2002a,b etc.). 
Discontinuităţile sau hiatusurile în profilul sedimentar, procesele active de amestec 
fizic (tasare, evacuarea apei din pori, relocarea/remanierea sedimentului etc.), 
biologic (bioturbaţia) şi modificarea caracteristicilor chimice ale sedimentelor 
lacustre (migrarea unor elemente chimice în adâncime, procese incipiente de 
diageneză etc.) (Fig. 1.3) reprezintă doar o serie de aspecte care pun probleme 
studiului paleolimnologic şi trebuie luate în considerare. 

 

1.3. O scurtă istorie a schimbărilor climatice recente pe teritoriul 
european 

 

Când vorbim despre schimbări climatice recente, ne referim la ultima perioadă din 
istoria geologică a Pământului, respectiv Holocenul (11.700 ani calibraţi BP1–
prezent), dar şi la tranziţia dintre Holocen şi ultima fază glaciară care a precedat 
Holocenul, respectiv ultimii 15000 ani calibraţi BP. 

Întrucât puţine sunt lacurile a căror vechime depăşeşte perioada mai sus 
menţionată, studiul sedimentelor lacustre în scopul reconstituirilor de climă şi 
vegetaţie, precum şi a descifrării mecanismelor care generează aceste schimbări, 
este astfel restrictiv. Pe de altă parte, oportunităţi mai bune din acest punct de 
vedere oferă sedimentele oceanice, marine, cele acumulate în lacurile cu o vechime 
considerabilă, dar şi depozitele de gheaţă (gheţari montani, calote glaciare din 
zonele polare, gheaţa fosilă din peşteri etc.), formaţiunile depoziţionale carstice 
(stalagmite), depozitele glaciare, paleogeomorfologia fluvială etc. Studiul acestor 
formaţiuni a extins nivelele de cunoaştere a condiţiilor de paleomediu dincolo de 
Pleistocen, către perioade şi epoci tot mai vechi. 

Holocenul, şi îndeosebi tranziţia dintre Pleistocen şi Holocen, şi cea (în dezbatere) 
dintre Holocen şi Antropocen - considerat încă parte componentă a Holocenului, 
prezintă o importanţă semnificativă în principal datorită modificărilor ample ale 
factorilor şi elementelor de mediu, pe intervale relativ scurte de timp, reflectate în 
caracteristicile, distribuţia şi rezilienţa speciilor vegetale şi animale în teritoriu. Mai 
mult decât atât, variabilitatea climatică accentuată a Holocenului a influenţat şi 
dezvoltarea comunităţilor umane, favorizând evoluţia sau dimpotrivă, recesiunea 
economico-socială a acestora, cu accentuarea şi, respectiv, diminuarea intensităţii 
impactului antropic asupra mediului natural. 

Cea mai recentă - şi din acest motiv cea mai studiată schimbare majoră de ordin 
climatic care a generat aspectul şi caracteristicile principale ale reliefului încă vizibil 
astăzi în Emisfera Nordică - o reprezintă glaciaţia Pleistocenă. Studiul glaciaţiei 
Pleistocene a evidenţiat faptul că o perioadă glaciară se compune de fapt din 

                                                           
1
 BP (abr. engl. before present) = înainte de prezent, prezentul fiind considerat anul 1950. 
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episoade reci (faze glaciare), separate de intervale mai calde (faze interglaciare), în 
timpul cărora au loc schimbări vizibile în peisaj, precum retragerea gheţarilor, 
modificări la nivelul extinderii şi compoziţiei speciilor vegetale, intensificarea 
proceselor fluviale şi eoliene etc. Aceste faze de răcire sau încălzire nu au fost 
uniforme din punct de vedere al temperaturilor înregistrate. Uneori fazele reci erau 
întrerupte, pe scurt timp, de episoade de încălzire (interstadii glaciare) în timp ce 
fazele calde erau întrerupte de episoade scurte de răcire (stadii glaciare). 
 

Tab. 1. Caracteristicile principalelor arhive naturale de paleomediu: T – temperatură; P – 
precipitaţii, umiditate sau bilanţ hidric; C – compoziţia chimică a aerului (CA) şi a apei (CW); B – 
informaţii privind vegetaţia şi biomasa; V – erupţii vulcanice; M – variaţii ale câmpului 
geomagnetic; L – variaţii ale nivelului mării; S – activitatea solară; (Bradley, 1999) 

Tipul de arhivă naturală 
Rezoluţia minimă la 

prelevare/secţionare 

Intervalul 
temporal acoperit 

(ani) 

Informaţia 
potenţial valabilă 

Informaţii istorice Zi/oră ~10
3
 T, P, B, V, M, L, S 

Inelele de creştere ale 
arborilor 

An/sezon ~10
4
 T, P, B, V, M, S 

Sedimente lacustre An (varve) – 20 ani ~10
4
 - ~10

6
 T, B, M, P, V, CW 

Corali an ~10
4
 CW, L, T, P 

Carote de gheaţă an ~5 x 10
5
 T, P, CA, B, V, M, S 

Polen 20 ani ~10
5
 T, P, B 

Speleoteme 100 ani ~5 x 10
5
 CW, T, P 

Paleosoluri 100 ani ~10
6
 T, P, B 

Loess 100 ani ~10
6
 P, B, M 

Caracteristici geomorfice 100 ani ~10
6
 T, P, V, L 

Sedimente marine 
500 ani (în circumstanţe 

rare – sedimente cu 
varve  <= 10 ani) 

~10
7
 T, CW, B, M, L, P 

 

Primele idei privind manifestarea glaciaţiunii Pleistocene au fost avansate de către 
Charpentier (1834) care, pornind de la o serie de observaţii ale glaciologului M. 
Venetz, a încercat să explice prezenţa blocurilor eratice alpine de dimensiuni 
impresionante în valea Ronului, din preajma lacului Geneva. Ulterior, pe baza acestor 
idei, Aggasiz (1837) prezintă o teorie a producerii ultimei glaciaţiuni ca fază recentă 
de răcire semnificativă în istoria climatică a Pământului, iar Lyell (1840) aduce noi 
dovezi în sprijinul acestei teorii. Actualmente, prin contribuţia a numeroase cercetări 
în domeniu, studiul glaciaţiei Pleistocene constituie un obiectiv de bază în contextul 
în care descifrarea mecanismelor producerii sale poate oferi explicaţii asupra 
cauzelor succesiunii perioadelor glaciare de-a lungul istoriei climatice a Pământului. 

Depozitele glaciare formate în timpul fazelor glaciare sunt alcătuite din strate care 
reflectă succesiunea acestor intervale climatice. Potrivit lui Reineck et al. (1975), 
intervalele mai calde au fost caracterizate de creşterea considerabilă a numărului 
lacurilor glaciare, în care s-au format straturi de sedimente foarte bogate în materie 
organică, ducând uneor la formarea de depozite de turbă. De asemenea, tranziţia 
Pleistocen-Holocen este clar observabilă în majoritatea cazurilor pe carotele de 
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sedimente extrase din lacurile glaciare, dacă sedimentarea a fost continuă, date fiind 
caracteristicile distincte ale materialului depus în condiţii de temperatură, precipitaţii 
şi vegetaţie diferite. 

Tranziţia Pleistocen-Holocen, dar şi variaţiile climatice ale Holocenului timpuriu, s-au 
caracterizat de asemenea prin succesiunea bruscă a unor intervale reci şi calde în 
cadrul cărora gradienţii şi amplitudinile termice au avut valori foarte mari (Davis, 
1981; Levesque et al., 1993), iar temperatura medie a lunii celei mai calde a depăşit 
pe plan local (ex. Groenlanda) chiar şi cu 4 grade valorile actuale (Johnsen et al., 
1995). Prin urmare, studiul acestor tranziţii poate oferi informaţii asupra limitelor de 
toleranţă şi adaptabilitate a speciilor vegetale şi animale, precum şi a condiţiilor de 
echilibru ale sistemelor naturale, în contextul actualului trend de încălzire globală. 

Holocenul sau Postglaciarul, în calitate de cea mai recentă etapă din istoria geologică 
şi climatică a Pământului, a avut o evoluţie termică de mică amplitudine, comparativ 
cu perioadele mai vechi, dar s-a caracterizat printr-un număr apreciabil de anomalii 
climatice (Fig. 1.4.a). Wanner et al. (2011) au evidenţiat prin analiza statistică a 
seriilor temporale de date proxy (date obținute prin metode diferite și din arhive de 
mediu diverse) că la scară multidecadală şi multiseculară Holocenul s-a caracterizat 
printr-un climat stabil şi cald, întrerupt de o serie de evenimente climatice de răcire. 
Succesiunea acestor evenimente nu a avut un caracter ciclic, iar manifestarea lor 
spaţio-temporală este atât de complexă încât nu poate fi explicată sau atribuită unui 
singur factor cauzant. Fluctuaţii în intensitatea insolaţiei, perturbări în circulaţia 
oceanică termohalină, erupţii vulcanice şi alte fenomene cu manifestare locală sau 
regională pot constitui cauza apariţiei unor astfel de perturbări ale climei şi pot 
acţiona singular sau concomitent/simultan. 

Succesiunea perioadelor calde şi reci din Pleistocenul inferior şi Holocen nu a fost 
sincronă la nivel global, ci mai mult la nivel continental, cu variaţii semnificative 
regionale. Delimitarea spaţială şi temporală a acestor faze, precum şi reconstituirea 
condiţiilor de paleomediu specifice fiecăreia variază considerabil în teritoriu, în 
special pentru Emisfera Nordică. Limitele între stadii, interstadii şi faze diferă şi în 
funcţie de metoda utilizată în stabilirea cronologiei (izotopi de radiocarbon, polen, 
tephra, varve, inelele de creştere a arborilor etc.). Un exemplu semnificativ de/ca 
metodă de identificare a succesiunii de faze climatice distincte îl reprezintă 
determinarea raportului izotopic dintre 16O şi 18O (δ18O) din carotele de gheaţă 
extrase din Groenlanda, pe baza căruia au fost realizate stratigrafii paleoclimatice 
(ex. GISP2 - Alley, 2000; GRIP - Walker, 2013; NGRIP - Blockley et al., 2014, etc.) (Fig. 
1.4.b). 

În ceea ce priveşte clasificarea perioadelor climatice ale Pleistocenului Inferior şi 
Holocenului, apar de asemenea diferenţe. Cele mai utilizate sisteme de clasificare 
sunt Blytt-Sernander (1881-1890) şi zonele polinice elaborate de diverşi autori la 
nivel regional, pentru România (Pop, 1942) și Europa Centrală (Firbas, 1949). 

Axel Blytt la sfârşitul secolului XVIII şi Rutger Sernander la începutul secolului XIX 
elaborează primul sistem de clasificare a perioadelor climatice ale Holocenului pe 
baza studiului depozitelor de turbă din Danemarca. Această clasificare, ulterior 
completată de către Lennart von Post prin asocierea perioadelor climatice cu zonele 
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polinice (RPAZ- zonarea polinică regională), a fost concepută înainte ca metodele de 
datare cu grad de precizie mai ridicat (radiocarbon, OSL etc.) să devină cunoscute. 
 

 

Fig. 1.4. a. Temperaturile 
medii anuale din Holocen 
reconstituite din diverse 
arhive de mediu din Europa 
(după Schönwiese, 1995); 
b. Temperaturile 
reconstituite pe baza 
analizei raportului izotopic 
δ

18
O din carota de gheaţă 

GISP2 extrasă din 
Groenlanda (după Alley, 
2000). 

 

Conform clasificării Blytt-Sernander, episoadele climatice ale Pleistocenului inferior, 
potrivit vârstelelor 14C calibrate, sunt următoarele: 

 Ultimul Maxim Glaciar (Last Glacial Maximum), LGM (26.000 - 19.000 cal yr BP) 
- perioadă rece care s-a caracterizat pe teritoriul Europei centrale şi nord-vestice 
prin ariditate pronunţată, covor vegetal extrem de restrâns şi sol nefixat, 
coroborat cu viteze mari ale vântului (Kasse et al., 2002). Este climaxul ultimei 
faze glaciare (MIS 2 - marine isotope stage), când ghețarii au înregistrat cele mai 
mari dimensiuni. În România, pe baza reconstituirilor de paleomediu efectuate 
pentru lacul Sfânta Ana (Magyari et al., 2014), ultimul maxim glaciar a fost 
descris ca fiind caracterizat prin precipitaţii reduse, productivitate scăzută a 
mediului lacustru, asociată unui input eolian ridicat, pe fondul climatului rece. 

 Stadialul Oldest Dryas (Dryasul timpuriu sau inferior) (18.050 - 14.670 cal yr 
BP2) - perioadă rece, evidenţiată doar în unele regiuni prin studiul arhivelor de 
mediu. În Munţii Alpi corespunde ultimului stadial al glaciaţiei Würm. Numele 
său (ca şi numele perioadelor Older Dryas şi Younger Dryas) este dat de către 

                                                           
2
cal yr BP = abreviere stabilită prin convenţie internaţională (Stuiver şi Reimer, 1998) pentru a 

desemna anii calibraţi înainte de prezent. 

a. 

b. 
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specia indicatoare Dryas octopetala, caracteristică regiunilor alpine şi arctice, al 
cărei polen a fost identificat în depozitele glaciare formate în timpul acestui 
stadiu. Ca urmare a deplasării către nord a culoarului vânturilor de vest din 
regiunea mediteraneană şi a creşterii insolaţiei din timpul verii (Huntley et al., 
2013; Berger and Loutre, 1991 citaţi de Magyari et al., 2014) climatul european a 
cunoscut o uşoară încălzire asociată cu o creştere a precipitaţiilor. În România, 
această perioadă a fost înregistrată diferenţiat în arhivele de mediu lacustre, 
zonele de la altitudini joase prezentând o sensibilitate redusă comparativ cu 
ariile montane. 

 Glaciarul Târziu sau Tardiglaciarul (Late Glacial, LG) (14.600 - 11.700 cal yr BP), a 
reprezentat perioada de tranziţie către Holocen. Pe teritoriul României, 
magnitudinea schimbărilor climatice din acest interval a fost mult redusă 
comparativ cu Europa vestică (oceanică) (Feurdean et al., 2014). În componenţa 
Tardiglaciarului intră următoarele perioade: 

 Interstadialul (oscilaţia) Bølling (aprox. 14.670 - 14.100 cal yr BP) - perioadă 
mai caldă, cu debut brusc, în timpul căreia s-au înregistrat creşteri ale 
nivelului marin de peste 100 m, datorate topirii gheţarilor. În arhivele 
lacustre din România, interstadialul Bølling a fost marcat printr-o creştere a 
temperaturii lunii celei mai calde cu 2.8°C (Tóth et al., 2012), fapt care a 
favorizat instalarea vegetaţiei de arbori şi stabilizarea versanților. 

 Stadialul Older Dryas (Dryasul mijlociu) (aprox. 14.100 - 13.700 cal yr BP) - 
perioadă rece şi uscată, delimitată de interstadialele calde Bølling şi Alleröd 
ale Pleistocenului târziu. Stadialul a fost mai evident îndeosebi în Eurasia de 
nord, dar identificat doar la nivel regional în arhivele de mediu. În România, 
această perioadă a fost caracterizată prin condiţii climatice reci şi uscate, 
care au determinat şi scăderea nivelului lacurilor (ex. Tanţău et al., 2014a). 

 Interstadialul (oscilaţia) Alleröd (aprox. 13.700 - 12.900 cal yr BP) - perioadă 
caldă şi umedă de la sfârşitul ultimei faze glaciare, cu manifestare globală, în 
cadrul căreia temperaturile au ajuns aproape de cele actuale în regiunea 
Atlanticului de Nord; comunităţile umane caracteristice erau cele de 
vânători-culegători. Tranziția Alleröd - Dryasul recent este marcată de așa 
numita oscilație Gerzensee (care ar fi durat aproximativ 100 de ani) (Bjorck 
et al., 1998) identificată în sedimentele lacurilor din Suedia (Siegenthaler et 
al., 1984) şi are corespondent şi pe teritoriul Americii de Nord (Levesque et 
al., 1993). Această oscilaţie apare slab reprezentată în arhivele sedimentare 
ale Europei Central-Estice, şi este posibil ca impactul său să nu fi fost 
suficient de semnificativ încât să modifice vizibil caracteristicile sedimentelor 
din partea continentală europeană. În România, scurte perioade de încălzire 
a climatului, cu diminuarea sezonalizăţii, dar şi a umidităţii au fost asociate 
oscilaţiei Alleröd (Buczkó et al., 2009b, 2012a,b; Feurdean et al., 2008a etc.). 

 Stadialul Younger Dryas (Dryasul recent sau inferior, YD) (aprox. 12.900 - 
11.700 cal yr BP) - perioadă relativ scurtă de răcire climatică şi scădere a 
umidităţii, care a întrerupt trendul general de încălzire început în timpul 
Ultimului Maxim Glaciar (LGM, acum aproximativ 20.000 ani); a determinat 
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o reinstalare a condiţiilor glaciare la latitudinile mari ale Emisferei Nordice; 
cercetările indică faptul că tranziţia climatică s-a produs într-o perioadă 
foarte scurtă de timp, egală cu un deceniu. Scăderea temperaturii 
caracteristică Dryasului recent a fost înregistrată în arhivele sedimentare 
lacustre din întreaga regiune carpatică românească. Potrivit reconstituirilor 
paleoclimatice şi de paleomediu, scăderea temperaturii a caracterizat 
îndeosebi anotimpul rece şi a fost asociată unei reduceri accentuate a 
cantităţii de precipitaţii (Feurdean et al., 2014; Tóth et al., 2012 etc.). Aceste 
modificări ale parametrilor climatici indică o tranziţie progresivă către 
condiţiile climatice cu nuanțe mai continentale, respectiv o sezonalitate mai 
pronunţată, şi au determinat o “deschidere” a peisajului, cu extinderea 
suprafeţelor acoperite de ierburi. 

Momentul 11.700 cal yr BP (regional 11.500 cal yr BP) este considerat debutul 
Holocenului. La scară temporală multidecadală - multicentenară, climatul din 
Holocen a variat între perioade calde-reci şi umede-aride (Mayewski et al., 2004). Pe 
baza vârstelor 14C calibrate, în cadrul Holocenului se disting mai multe perioade: 

 Preboreal (aprox. 11.700 - 9.000 cal yr BP) - este episodul climatic care se 
succedă după perioada mult mai rece Young Dryas (YD) şi se caracterizează prin 
modificări climatice abrupte şi creştere rapidă a nivelului marin. Dacă o mare 
parte a Eurasiei şi Americii de Nord fuseseră acoperite de tundră şi pe alocuri de 
taiga pe parcursul stadialului YD, în Preboreal are loc o înlocuire rapidă a acestor 
habitate de către păduri temperate În ceea ce priveşte comunităţile umane, se 
produce tranziţia între cultura Paleolitică şi cea Mezolitică. Pe teritoriul 
României, Preborealul corespunde fazei Pinus, extinsă şi pe parcursul 
Tardiglaciarului (Pop, 1942), cu dominarea genului Pinus, dar şi cu prezenţa 
genurilor Picea, Betula, Alnus, Salix. Tot acum este consemnată prima apariţie a 
genurilor Quercus, Ulmus, Tilia şi Corylus (Feurdean, 2004). Această expansiune 
şi diversificare a vegetaţiei lemnoase a avut loc pe fondul creşterii temperaturii, 
în special în sezonul cald (ex. Björkman et al., 2002, 2003; Fărcaş et al., 2006; 
Feurdean et al., 2007a,b etc). 

 Boreal (aprox. 9.000 - 8.000 cal yr BP) - este un episod climatic mai rece, uscat, 
dar cu temperaturi în creştere ca trend general. Sezonul rece devine treptat mai 
blând, iar verile sunt mult mai calde decât în perioada actuală, caracteristice în 
special pentru nordul Europei. În cadrul acestei perioade s-a produs evenimentul 
climatic rece 8.2 ka BP (Mayewsky et al., 2004), după un interval cu temperaturi 
medii în general pozitive. Evenimentul este reprezentat într-o serie vastă de 
arhive lacustre din România (ex. Buczkó et al., 2012a; Magyari et al., 2009; 
Schnitchen et al., 2006, Feurdean et al., 2008 a,c etc.) şi a fost caracterizat în 
general prin ierni reci şi veri uscate, intensificarea activităţii eoliene şi scăderea 
nivelului lacurilor. Conform clasificării lui Pop (1942), pe teritoriul României 
perioada Borealului (ca şi Preborealul târziu) corespunde fazei Pinus-Picea, 
manifestată prin extinderea pădurilor de Pinus la altitudini ridicate în Carpaţi, a 
pădurilor de Picea la altitudini medii şi prin prezenţa pe arii restrânse a genurilor 
Quercus, Ulmus, Tilia şi Acer (Feurdean, 2004). 
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 Atlantic (aprox. 8.000 - 5.700 cal yr BP) - episod cu climă caldă şi umedă, în 
timpul căruia se înregistrează temperaturile maxime din cadrul Holocenului, fiind 
cunoscut şi sub numele de Optimul Climatic Postglaciar. În cadrul acestui 
interval creşterea nivelului marin a depăşit cu 3 metri nivelul actual, iar limita 
superioară a pădurilor din munţii de la latitudini mari a înaintat cu până la 900 
m, cu migrarea speciilor termofile spre nord; pe teritoriul Europei, comunităţile 
umane intraseră în epoca Mezolitică. În România, Atlanticului îi corespunde faza 
Picea - Quercetum Mixtum - Corylus, specifică şi Borealului târziu (Pop, 1942); se 
înregistrează declinul genului Pinus, cu extinderea pădurilor mixte de Quercus şi 
a pădurilor de Picea la altitudini mai ridicate, Corylus la altitudini joase şi Tilia în 
partea central-sudică a României (Feurdean, 2004). Din punct de vedere climatic, 
acest interval s-a manifestat printr-o relativă stabilitate climatică, predominând 
iernile mai răcoroase, respectiv verile mai calde şi mai umede (Schnitchen et al., 
2006; Feurdean et al., 2008c; Buczkó et al., 2013b, Magyari et al., 2009a,b; 
Tanţău et al., 2011a,b etc.). 

 Subboreal (aprox. 5700 - 2600 cal yr BP) - echivalentul epocilor istorice Neolitică 
şi a Bronzului, a fost caracterizat printr-un climat mai uscat şi mai răcoros decât 
al perioadei anterioare (Atlantic), dar mai cald decât cel actual. Nivelul marin se 
situa cu un metru sub cel actual. Acest intrerval a fost întrerupt de evenimente 
izolate, precum răciri manifestate la scară regională (NV Germaniei, regiunea 
Levantului etc.) sau secete pe intervale scurte de timp. În cadrul acestui interval 
a avut loc evenimentul climatic 4.8-4.5 ka BP evidenţiat prin studiul carotelor de 
gheaţă din Groenlanda, şi care s-a caracterizat prin prezenţa anomaliilor termice 
negative, dar care nu a fost sincron pe întreg teritoriul european (Wanner et al., 
2011). Un al doilea eveniment climatic rece, evidenţiat prin multiple proxy-uri de 
pe teritoriul Eurasiei, a fost cel specific intervalului 3.3-2.5 ka BP. Pe teritoriul 
României, aceste două evenimente au fost identificate atât în diagramele 
sporopolinice (Feurdean & Willis, 2008b) și dinamica amoebelor testate 
(Schnitchen et al., 2006), cât şi prin analize izotopice ale sedimentelor lacustre 
(Magyari et al., 2013). Subborealului din România îi corespunde faza Picea-
Carpinus (Pop, 1942), în timpul căreia se consemnează şi apariţia genului Fagus 
(Feurdean, 2004), dar şi prima apariţie a polenului speciilor de cereale. 

 Subatlantic (aprox. 2600 - 0 cal yr BP) - ultimul episod climatic al Holocenului, cu 
temperaturi medii uşor mai scăzute decât în cazul celor două intervale 
precedente. În cadrul acestei faze s-au produs o serie de oscilaţii termice rapide 
cu impact observabil asupra faunei şi florei, şi implicit asupra evoluţiei 
comunităţilor umane, precum Perioada Caldă Romană (2200 - 1800 cal yr BP - 
echivalentul a 200 BC - 200 AD), Perioada rece a Marilor Migraţii (eveniment 
climatic care a avut loc între 1750 - 1350 cal yr BP sau 300 - 600 AD: Dark Ages 
Cold Period - DACP), Perioada Caldă Medievală (1200 - 1000 cal yr BP sau 800 - 
1000 AD: Medieval Climate Anomaly - MCA), Mica Glaciaţiune (600 - 150 cal yr 
BP sau 1600 - 1850 AD: Little Ice Age - LIA). Este perioada către finele căreia 
impactul antropic asupra mediului atinge nivelul maxim. În România, 
reconstituirile paleolimnologice au evidenţiat o creştere a temperaturilor din 
sezonul rece şi anuale, precum şi o scădere cu aproximativ 100 mm a cantităţii 
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anuale de precipitaţii (Feurdean et al., 2008b). Variaţiile rapide ale climatului (ex. 
DACP, MCA, LIA etc.) au fost de asemenea înregistrate în arhivele de mediu 
lacustre (ex. Cristea et al., 2014). Raportat la zonele polinice elaborate de Pop 
(1942), Subatlanticului îi corespunde pe teritoriul României zona Picea-Fagus-
Abies, cu dominarea pădurilor alcătuite din aceste genuri. La altitudinile joase 
domină pădurile de Quercetum Mixtum (Feurdean, 2004). 

Această structură a Holocenului (Preboreal, Boreal, Atlantic, Subboreal, Subatlantic), 
elaborată iniţial pe baza stratigrafiilor sporo-polinice se utilizează tot mai rar în 
prezent. Recent, pe baza noilor informaţii privind dinamica paleoclimatului la scară 
subcontinentală, continentală şi emisferică, Holocenul a fost divizat în trei mari 
perioade, respectiv Holocenul Timpuriu (11.700 - 8.000 cal yr BP), Holocenul Mediu 
(8.000 - 3.000 cal yr BP) şi Holocenul Târziu (3.000 cal yr BP - prezent). 
 

Tab. 2 Clasificarea stratigrafică a glaciaţiei Weichseliene (după Haq & Eysinga, 1998) 
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Informaţiile paleolimnologice, alături de cele derivate din alte arhive de mediu 
terestre şi din domeniu marin, au fost utilizate pentru elaborarea de stratigrafii 
geologice, climatice şi ecologice complexe la nivel global, regional şi local. Un 
exemplu concludent în acest sens îl constituie demersul realizat de Haq şi Eysinga 
(1998), care au elaborat un tabel geologic extrem de complex ce detaliază, printre 
altele, şi episoadele componente ale ultimei glaciaţiuni de pe teritoriul Europei (Tab. 
2). Cu toate că de la publicarea sa şi până în momentul actual s-au strâns numeroase 
informaţii noi care au fost incluse în stratigrafiile climatice regionale şi locale, această 
sursă bibliografică rămâne un instrument de bază în cercetarea paleolimnologică. 
Haq şi Eysinga (1998) oferă o imagine generalizată a perioadei de final a glaciaţiunii 
continentale Weichseliene, respectiv Tardiglaciarul (Glaciarul Târziu) şi Holocenul, cu 
stadiile şi interstadiile componente, precum şi perioadele istorice corespondente, cu 
precizarea că întinderea temporală a tuturor acestor subdiviziuni poate varia spaţial. 

În concluzie, studiul sedimentelor lacustre a fost utilizat extensiv în reconstituirile de 
paleomediu ale Pleistocenului târziu şi Holocenului, ca demers ştiinţific de sine 
stătător sau complementar informaţiilor obţinute din studiul altor arhive de mediu. 

Din această perspectivă, principalul avantaj al sistemelor lacustre faţă de alte arhive 
de mediu îl constituie însăşi caracteristica lacurilor de sisteme sedimentare închise 
(numit foarte sugestiv “microcosmos”), în cadrul cărora răspunsul stratigrafic al 
sedimentelor acumulate la modificările climatice şi de mediu este mult amplificat, cu 
o rezoluţie mai mare şi implicit, mai evident şi mai uşor observabil (Last & Smol, 
2002a). Rolul paleolimnologiei este, aşadar, de a întregi perspectiva generală a 
evoluţiei climatice, biogeografice şi antropice prin aportul de elemente specifice 
cadrului local, având ca rezultat o mai bună înţelegere a mecanismelor care stau la 
baza modificărilor de mediu. 
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2. Evoluţia cercetărilor paleolimnologice pe plan internaţional 

 

Paleolimnologia reprezintă o ştiinţă de graniţă, interdisciplinară şi multi-disciplinară, 
al cărei demers îl constituie studierea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale 
sedimentelor din lacuri, mlaştini şi turbării în scopul reconstituirii condiţiilor de 
paleomediu şi descifrării relaţiilor complexe dintre componentele mediului (Smol, 
2008; Last & Smol, 2002a). Modalitatea de abordare spaţială porneşte de la nivel 
local către extra-local şi regional, tinzând către o viziune holistică, globală. Rezultatul 
practic al acestui demers implică: 

 Prognoze mai precise de evoluţie a climatului la nivel regional şi global; 
 Evaluarea variabilităţii spaţiale a răspunsului şi rezilienţei factorilor de mediul la 

fluctuaţiile climatice; 
 Crearea unui cadru ştiinţific, bine fundamentat, pentru implementarea unui 

management sustenabil, pornind de la nivel local. 

Studiul sedimentelor lacustre în relaţie cu schimbările de mediu are o istorie 
îndelungată (încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea). Iniţial, astfel de studii au 
fost centrate pe analiza componentei biologice din sedimente şi din apa lacului, 
deoarece se dorea descifrarea mecanismelor de desfăşurare a anumitor procese (ex. 
productivitatea) ce au loc în mediul limnic. Ulterior, necesitatea de a contracara 
procesele tot mai alarmante de eutrofizare sau acidificare a lacurilor rezultate în 
urma impactului antropic vizibile în special în America de Nord (Smol, 2008) au 
imprimat o nouă direcţie cercetărilor paleolimnologice. Schimbările climatice recente 
şi conştientizarea la scară largă a impactului potenţial al acestora asupra societăţii 
redefinesc trendul actual în studiul paleolimnologic. 

În amplul său tratat privind istoria şi evoluţia sistemelor lacustre din perspectiva 
paleolimnologică, Cohen (2003) face o trecere în revistă a primilor cercetători care 
au fost preocupaţi de studierea în detaliu a sedimentelor din lacuri, precum şi a 
legăturii acestora cu schimbările de mediu - Sedgwick şi Murchison (1829), Lyell 
(1830), Whittlesey (1838, 1850), Agassiz (1850). După aproape jumătate de secol de 
la apariţia acestei noi direcţii de cercetare, legătura dintre proprietăţile sedimentelor 
şi variabilitatea climatică şi hidrologică devine clară prin studiul sedimentelor de 
vârstă Pleistocenă (Cohen, 2003). 

Cercetările limnologice realizate de către Forel începând cu anul 1869 asupra lacului 
Geneva (Elveţia), urmate de cele efectuate de către Birge şi Juday la începutul 
secolului XX asupra proprietăţilor fizico-chimice ale sedimentelor unor lacuri din 
partea nordică şi centrală a Statelor Unite ale Americii (Fig. 2.1.a) sunt considerate 
cele mai importante studii ştiinţifice clasice din literatura de specialitate (Reeves, 
1968). Universitatea Wisconsin-Madison, USA, unde cei doi cercetători şi-au 
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desfăşurat activitatea, este considerată locul unde au debutat cercetările limnologice 
şi paleolimnologice pe continentul american. 

În anul 1988, datorită creşterii interesului şi intensificării activităţii în acest domeniu, 
John Smol pune bazele revistei Journal of Paleolimnology (JOPL), considerată şi în 
prezent cea mai importantă publicaţie în domeniul reconstituirii şi interpretării 
istoriei sistemelor lacustre. 
 

  

  

Fig. 2.1.a. Prelevare de probe de fitoplancton din Lacul Mendota, SUA, de către Birge şi Juday 
(1917)

3
; b. Măsurarea temperaturii sedimentelor de pe gheaţă (1927)

4
; c. Prelevare de sedimente 

de pe pod de gheaţă în scop paleolimnologic (anii ’70)
5
; d. Sistemul cu platformă utilizat la 

carotarea Lacului Meerfeldermaar, Germania (anii ’90)
6
. 

Caracterul interdisciplinar al paleolimnologiei a devenit evident încă de la începutul 
secolului al XX-lea, când cercetători din diferite domenii au iniţiat colaborări, fiind 
interesaţi de proprietăţile biologice, paleoclimatologice şi geologice ale sedimentelor 

                                                           
3
 ://uwcfl.org/photo-album/photo-

search.php?base_album=&max_results=30&basic_search=birge&page_num=1#results 
4
 http://uwcfl.org/photo-album/photo-

search.php?base_album=&max_results=30&basic_search=birge&page_num=1#results 
5
 http://www.nap.edu/read/5146/chapter/4#30 

6
 Leroy & Colman (2001) 

a. b. 

c. 
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lacustre (Livingstone, 1991, citat de Cohen, 2003). Cohen (2003) subliniază faptul că 
publicarea unor ample investigaţii interdisciplinare realizate pe lacuri glaciare din 
Europa, sistemul Marilor Lacuri, precum şi alte lacurile ale Americii de Nord 
reprezintă impunerea paleolimnologiei ca ştiinţă de sine stătătoare, dar generează şi 
desprinderea din rândul său a unor ramuri distincte. 

Paleolimnologia s-a dezvoltat vertiginos pe plan internaţional începând cu anii ‘60, în 
special datorită descoperirii şi aplicării în domeniu a primelor metode absolute de 
stabilire a cronologiei sedimentelor (14C, 210Pb etc.), şi mai ales după recunoaşterea 
manifestării schimbărilor climatice drept o problemă globală (1979) de către 
Organizaţia Mondială de Meteorologie (WMO). 

O nouă direcţie, de această dată orientată către găsirea de soluţii pentru a 
preîntâmpina efectele încălzirii globale, se conturează cu claritate începând cu anul 
1988, când sunt puse bazele IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change). Sub 
egida acestui organism au fost elaborate o serie de rapoarte privind problemele 
globale curente şi proiecţiile de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului 
terestru. Raportul publicat de IPCC în 2014 subliniază că până în anul 2100 
temperatura aerului va creşte cu până la 6.5°C, iar nivelul mării va creşte cu 20-60 
cm faţă de nivelele înregistrate în anul 1990. 

Rezultatele concrete şi aplicabile obţinute în domeniul paleolimnologiei sunt 
reflectate în evoluţia uimitoare a metodologiei şi tehnicilor din ultimele decenii, cu 
precădere a metodelor de obţinere a informaţiilor cantitative pe baza analizei unor 
proprietăţi ale sedimentelor lacustre. Acest parcurs, atât al finisării metodologice, cât 
şi al extinderii viziunii spaţiale, la nivel european şi global pe parcursul ultimelor trei 
decenii, este descris detaliat de către Berglund (1986), Bradley (1999), Last & Smol 
(2002 a,b), Smol et al. (2002 a,b), Cohen (2003), Smol (2008), Birks et al. (2012) și 
alții. 

 

2.1. Paleolimnologia ultimelor decenii în contextul schimbărilor climatice 

 

Cauzele care au stat la baza schimbărilor climatice din trecutul planetei, precum şi 
mecanismele de producere a acestora, au fost intens studiate în ultimele decenii 
(Bond et al., 2001; van Geel et al., 2003 etc.), iniţial la nivel local şi ulterior la scară 
globală. Prin urmare, în studiile paleolimnologice s-a pus accentul pe evaluarea 
magnitudinii şi a caracteristicilor spaţio-temporale ale fluctuaţiilor climatului, dar în 
special pe latura practică a efectelor asupra mediului şi comunităţilor umane. În 
acest context, prezintă o importanţă deosebită înţelegerea poziţiei climatului în 
cadrul sistemului terestru, precum şi a interrelaţiilor complexe dintre climat, 
vegetaţie, mediul local şi componenta umană. 

La elaborarea rapoartelor IPCC, dar şi a altor cercetări vizând evoluţia Pleistocenă şi 
Holocenă a componentelor sistemului terestru, a fost resimţită pe deplin distribuţia 
spaţială neuniformă a informaţiilor de paleoclimat şi paleomediu, atât la nivel global, 
cât şi în cadrul Europei. Din acest punct de vedere, studiul arhivelor terestre de 
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paleomediu şi în special studiul sedimentelor lacustre a contribuit semnificativ la 
construirea stratigrafiilor climatice regionale în cadrul Europei continentale. 

Astfel de informaţii şi-au dovedit utilitatea în special atunci când au fost comparate 
cu arhivele paleoclimatice de referinţă (ex. stratigrafia raportului izotopic al 
oxigenului (δ18O) obţinută pe baza analizei carotelor de gheaţă extrase din calota 
Groenlandei - NGRIP, 2005; GRIP, 1992; GISP2, 1993 etc. (Blockley et al., 2014; 
Rasmussen et al., 2006 etc.), cu informaţiile obţinute din analiza speleotemelor (ex. 
Onac et al., 2002 etc.) sau cu rezultatele studiilor dendrocronologice (ex. Büntgen et 
al., 2005, 2011 etc.), contribuind la întregirea perspectivei continentale şi globale cu 
privire la dinamica paleoclimatului. 

Studiul comparativ al arhivelor sedimentare lacustre şi al stratigrafiilor 
paleoclimatice de referinţă, alături de apariţia şi dezvoltarea unor metode şi tehnici 
inovative de extragere a informaţiei de mediu din proprietăţile fizice, geochimice şi 
biologice ale sedimentelor, a oferit recent o imagine holistică a climatului ultimilor 
60 ka, şi în special a Holocenului. Pe baza rezultatelor cercetărilor de pionierat în 
domeniul reconstituirii paleoclimatului şi domeniile conexe, Holocenul a fost 
perceput în general ca o perioadă relativ caldă şi stabilă din punct de vedere climatic, 
comparativ cu oscilaţiile la scară milenară produse pe parcursul ultimei perioade 
glaciare. 

Studiile recente au arătat, însă, că în Holocen climatul a fluctuat semnificativ şi 
abrupt, dar cu intensitate mai redusă comparativ cu perioadele anterioare și cu 
variaţii regionale considerabile (Bond et al., 1997, 2001; Mayewski et al., 2004; 
Weniger et al., 2009; Wanner et al., 2011 etc.). Aceste fluctuaţii s-au produs datorită 
perturbării circulaţiei termohaline a Atlanticului de Nord (Bond et al., 1997; Bond et 
al., 2001) sau a modificării activității solare (Bond et al., 2001; van Geel et al., 2003; 
Mayewski et al., 2004), afectând considerabil şi mediul. Prin urmare, raportat la 
continentul european, ele au fost resimţite accentuat în Europa Atlantică. 

Concomitent cu evoluţia multi-direcţională a acestui domeniu de cercetare, în 
repetate rânduri a fost evidenţiată nevoia de întocmire a unor baze de date 
paleolimnologice la scara întregii Europe (Battarbee et al., 2007, 2011; Buczkó et al., 
2009 etc.). Ca urmare a implementării unor proiecte europene la scară largă au 
rezultat o serie de astfel de baze de date. 

Cel mai vechi demers de acest tip datează încă din anul 1976, odată cu debutul 
proiectului IGCP 158 (Palaeohydrology of the Temperate Zone During the Last 15,000 
Years) (Berglund, 1986), urmat de ELSDB (European Lake Status Data Base) (Yu & 
Harrison, 1995), ELDP (European Drilling Programme) (Brauer & Negendank, 2004), 
Meta-baza de date (Meta-database) (Battarbee et al., 2007, 2009), urmate de mai 
recentele EPD (European Pollen Database) 
(http://www.europeanpollendatabase.net/), EDDI (European Diatom Database 
Initiative, http://craticula.ncl.ac.uk/Eddi/jsp/index.jsp), Baza de date globală a paleo-
incendiilor de vegetaţie (Global Charcoal Database / Palaeofire Database, 
http://gpwg.org/) etc. 

Alături de construirea acestor baze de date, un rol semnificativ în dezvoltarea 
paleolimnologiei l-au jucat şi o serie de proiecte ştiinţifice, ale căror obiective au 
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pornit de la evaluarea impactului revoluţiei industriale asupra lacurilor din zona 
montană europeană şi s-au direcţionat ulterior către studiul paleoclimatului şi 
paleomediului la nivel global. 

Astfel de proiecte ştiinţifice la scară largă, precum AL:PE, MOLAR şi EMERGE 
(http://www.mountain-lakes.org/), care au cuprins parţial şi arealul Carpaţilor 
româneşti, au îmbogăţit paleta studiilor paleolimnologice prin analize complexe şi 
multi-direcţionale ale proprietăţilor sedimentelor, însă doar pentru Holocenul Târziu. 
Unul dintre cele mai recente proiecte de acest tip, INTIMATE (INTegrating Ice core, 
MArine and TErrestrial records - 60,000 to 8000 years ago, 
http://intimate.nbi.ku.dk/) şi-a propus sincronizarea informaţiilor paleoclimatice 
provenind din toate tipurile de arhive de mediu (inclusiv sedimente lacustre şi turbă), 
printre care o serie de situri de pe teritoriul României joacă un rol cheie în 
reconstituirile paleoclimatice şi de paleomediu ale ultimilor 40 ka pentru Europa 
Central-Estică (Feurdean et al., 2014; Magyari et al., 2014 etc). 

Proiectul WMRC GLORIA (http://www.wmrc.edu/projects/GLORIA/default.html), 
aflat în desfăşurare, îşi propune monitorizarea dinamicii diversităţii speciilor de 
plante subalpine şi alpine din arealele montane de pe teritoriul continentului 
european (Pauli et al., 2012) şi la nivel mondial. Deşi nu se centrează în jurul unei 
abordări paleolimnologice, proictul GLORIA prezintă o importanţă deosebită, întrucât 
rezultatele sale oferă dovada certă a impactului încălzirii climatului asupra 
biodiversităţii regiunilor montane înalte şi pot fi utilizate în plan comparativ în cadrul 
studiilor de paleoecologie. Pentru teritoriul României (munţii Rodnei), rezultatele 
proiectului au evidenţiat o dinamică altitudinală a distribuţiei plantelor, o creştere a 
diversităţii speciilor termofile în paralel cu scăderea celor adaptate la condiţii mai 
reci. Autorii evidenţiază tendinţa clară de reducere a biodiversităţii în arealele 
subalpine şi alpine (inclusiv ale munţilor Rodnei), cu riscul dispariţiei speciilor 
endemice şi reducerii drastice a biodiversităţii. 

Mega-proiectul PAGES (Past Global Changes) (http://www.pages-igbp.org/) are ca 
obiectiv principal sprijinirea cercetărilor în domeniul reconstituirilor de paleoclimat şi 
paleomediu la diverse scări spaţio-temporale, utilizând diferite arhive de mediu. 
Scopul principal îl constituie înţelegere dinamicii paleomediilor pentru realizarea 
unor predicţii de evoluţie cât mai corecte şi facilitarea adoptării unor strategii 
sustenabile. În cadrul PAGES funcţionează o serie de grupuri de lucru bine cunoscute, 
care sunt prezentate detaliat pe site-ul proiectului, şi din cadrul cărora enumerăm: 

 Euro-Med 2K - al cărui obiect principal îl constituie studiul dinamicii 
paleomediului pe parcursul ultimelor două milenii în Europa şi Regiunea 
Mediteraneană; 

 C-PEAT - studiază dinamica spaţială şi temporală a acumulării carbonului în 
turbării; 

 LandCover 6K - abordează dinamica globală a modului de utilizare a terenului pe 
parcursul ultimelor 6 milenii, indiferent dacă aceasta a fost determinată climatic 
sau antropic; 

 GPWG (Global Paleofire Working Group) - îşi propune să reconstituie regimul 
global al incendiilor de vegetaţie de la scară multi-seculară la multi-milenară, 

http://intimate.nbi.ku.dk/
http://www.wmrc.edu/projects/GLORIA/default.html
http://www.pages-igbp.org/
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pornind de la datele ce alcătuiesc Baza de date Globală a fragmentelor 
carbonizate organice din sedimente (Global Charcoal Database); 

 VWG (Varves Working Group) - un grup de lucru ce îşi propune studiul 
sedimentelor (marine sau lacustre) cu laminaţii anuale, cu scopul de a 
îmbunătăţi cronologia evenimentelor climatice şi de mediu şi de a calibra 
informaţiile obţinute; 

 Floods Working Group - îşi propune reconstituirea paleo-inundaţiilor atât pe 
baza sedimentelor lacustre (în special a celor ce prezintă laminaţii), cât şi a altor 
surse precum: sedimente marine, speleoteme, paleo-morfologii de albie, 
documente istorice etc., cu scopul de a îmbunătăţi predicţiile şi a controla 
apariţia şi efectele acestor fenomene; 

 WCB (Carpathian-Balkan Working Group) - un grup recent înființat, după 
conferința PAGES din iunie 2011 care a avut loc la Universitatea Suceava, care își 
propune realizarea și promovarea studiilor paleoclimatice din Europa Centrală, 
Estică și Sud-Estică prin utilizarea datelor multi-proxy. Această inițiativă a venit 
din partea Departamentului de Geografie al Universității Suceava 
(http://atlas.usv.ro/www/climatechange). 

Mega-proiectul CLIVAR (Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change) 
(http://www.clivar.org/) are ca obiectiv descifrarea dinamicii şi interacţiunilor din 
cadrul sistemului atmosferă-ocean, cu scopul de a facilita observarea, analiza şi 
predicţia modificărilor în sistemul climatic al Pământului. Deşi reconstituirile 
paleolimnologice nu reprezintă decât tangenţial obiectul acestui proiect, ele pot 
contribui cu informaţii relevante (ex. paleodinamica maselor de aer, 
paleotemperatura etc.). 

Alături de aceste proiecte îşi desfăşoară activitatea în prezent şi o serie de asociaţii 
precum: 

 Asociaţia Internaţională de Paleolimnologie (International Paleolimnology 
Association - IPA) (http://paleolim.org/), care îşi propune promovarea şi 
dezvoltarea pe plan global a paleolimnologiei, precum şi a aplicaţiilor acestei 
ştiinţe. 

 Asociaţia de Cercetare a Cuaternarului (Quaternary Research Association, QRA) 
(https://www.qra.org.uk/) a fost fondată în 1964, potrivit informaţiilor de pe 
pagina web, şi are ca scop promovarea conservării siturilor cuaternare prin 
activităţi specifice (întruniri, simpozioane, conferinţe etc.) şi finanţarea de 

proiecte de cercetare, în special pentru tinerii cercetători. 

 

2.2. Paleolimnologia în România 

 

Peste un secol a trecut de la prima prelevare şi analiză a sedimentelor lacustre din 
România şi până la utilizarea studiilor paleolimnologice în reconstituiri de climat, 
vegetaţie şi mediu. În anul 1900, De Martonne şi Munteanu-Murgoci au publicat o 
analiză geomorfologică şi sedimentologică a bazinului hidrografic şi sedimentelor 
lacului Câlcescu din Munţii Parâng (Sondage et analyse des boues du lac Câlcescu, 

http://www.clivar.org/
http://paleolim.org/
https://www.qra.org.uk/
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„Comptes rendus de l'Académie des Sciences”), ca o primă încercare de a lega 
caracteristicile acestora de evoluţia climatului local. Deşi lipsa unei cronologii a 
sedimentării a constituit un impediment serios în stabilirea de legături cauzale între 
proprietăţile sedimentelor şi condiţiile de mediu, această iniţiativă a generat 
informaţii legate de mineralogia sedimentului, granulometria, structura şi 
componenta sa biologică. În ciuda faptului că a fost cel mai timpuriu demers de acest 
tip în România, frapează complexitatea analizei sedimentologice. Cu toate acestea, 
pe plan global se încearcă relaţionarea proprietăţilor sedimentelor lacustre cu 
schimbările de mediu încă din 1838, şi cu schimbările climatice încă din 1862 
(Whittlesey 1838; Ramsay,1862, citaţi de Cohen, 2003). 

Evoluţia incipientă a paleolimnologiei în România a continuat după 1928 prin studiile 
palinologice efectuate pe materialul extras din turbării, cu realizarea de stratigrafii 
sporo-polinice, tot în absenţa unei cronologii independente, absolute a 
sedimentelor. De excepţie sunt cercetările realizate de către Pop (ex. 1929, 1934, în 
Erdtman, 1943). Studii având ca temă sursele de provenienţă şi dinamica 
sedimentelor au fost realizate de către Bojoi (1968), Pişota (1971), Rădoane (1983) 
etc., utilizând şi tehnici de evaluare a sedimentelor lacustre, dar fără a aborda 
aspectul paleoclimatic şi de paleomediu. 

Momentul de referinţă în cercetarea paleolimnologică românească este anul 1999, 
când Fărcaş şi colaboratorii publică primul studiu paleoecologic raportat la o 
cronologie absolută stabilită cu ajutorul radiocarbonului, pentru siturile Iezerul 
Călimani şi Tăul Zănoguţii (pentru comparaţie, prima utilizare a izotopilor de 14C în 
datarea sedimentelor lacustre are loc în jurul anilor ’50, în Europa). Din acest 
moment, cercetarea paleolimnologică din România cunoaşte o dezvoltare explozivă 
şi multidirecţională, impulsionată şi de contextul european favorabil. 

În ciuda acestei evoluţii accelerate, Europa central-estică şi implicit România au fost 
considerate până nu demult o ‘pată albă’ pe harta reconstituirilor de paleoclimat şi 
paleomediu a regiunii Europei şi Atlanticului de Nord (Björkman et al., 2002). Pe 
parcursul ultimului deceniu, numărul şi calitatea studiilor paleoclimatice şi de 
paleomediu au crescut însă considerabil, făcând astfel posibilă comparaţia cu 
stratigrafia specifică a Europei nord-vestice. Ele au demonstrat că, alături de 
schimbările climatice ample ale Glaciarului Târziu (Tardiglaciar), modificări climatice 
abrupte şi de scurtă durată din cadrul Holocenului (RCC7), identificate în vestul şi 
nordul continentului, s-au manifestat şi în Europa central-estică, iar impactul lor a 
fost identificat şi pe teritoriul României (Magyari et al., 2013; Buczkó et al., 2012b; 
Tanţău et al., 2009; Feurdean et al., 2008a,b; Feurdean et al., 2014 etc.). 
Identificarea unor astfel de evenimente climatice în România si testarea 
sincronicităţii acestora cu evenimente manifestate în alte regiuni ale Europei au 
devenit posibile datorită preluării şi utilizării unor metodologii avansate, care au fost 
dezvoltate în timp în statele occidentale. 

Dar poate cel mai important factor l-a constituit prezenţa siturilor cu potenţial de a 
deveni arhive paleoclimatice de foarte bună calitate. Aici ne referim, din punct de 
vedere strict paleolimnologic, la numărul ridicat de lacuri glaciare (Mîndrescu et al., 

                                                           
7
 RCC = Rapid Climate Changes (Mayewski et al., 2014). 
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2016a) distribuite în arealele montane înalte, la care se adaugă şi o serie de alte 
lacuri naturale vechi (foste cratere vulcanice, lacuri de baraj natural, lacuri cantonate 
în meandre părăsite etc.), dar şi o varietate de turbării răspândite în arealul carpatic 
şi subcarpatic. La avantajul oferit de lacurile şi turbăriile vechi se adaugă şi poziţia 
geografică a ţării la intersecţia a patru mase de aer principale, respectiv vestice, 
Scandinavo-Baltice, Siberiene şi Mediteraneene, fapt care extinde semnalul climatic 
potenţial captat de situri. 

Toate aceste condiţii au contribuit semnificativ la o dezvoltare uimitoare a studiilor 
paleoclimatice şi de paleomediu pe parcursul ultimului deceniu. Ca dovadă în acest 
sens, foarte puţine studii paleolimnologice tratând evoluţia tardiglaciară şi holocenă 
a mediului, vegetaţiei şi climatului României au fost publicate înainte de 2002. 

În cadrul Europei central-estice, România deţine patru dintre cele mai lungi şi bine 
conservate secvenţe sedimentare cu potenţial paleolimnologic considerabil. Dar cu 
excepţia acestor situri foarte studiate, care includ Preluca Ţiganului şi Steregoiu 
(Wohlfarth et al., 2001; Björkman et al., 2002, 2003; Feurdean et al., 2005, 2008c, 
etc.), Lacul Sfânta Ana (Magyari et al., 2006, 2009c, 2014; Buczkó et al., 2007 etc.) şi 
Tăul dintre Brazi (Buczko et al., 2013, 2012a,b, 2009a,b; Magyari et al., 2013, 2011, 
2009a,b; Tóth et al., 2012 etc.), şi comparativ cu paleta largă a cercetărilor similare 
din ţările Europei nordice, vestice şi centrale, numărul siturilor analizate sub aspect 
paleolimologic este foarte redus. Autorii acestui ghid, împreună cu colaboratorii, au 
realizat o bază de date cuprinzând lacurile și turbăriile studiate în România în 
vederea obținerii de rezultate peleoclimatice, privind istoria vegetației și a poluării 
post-industriale (Mîndrescu et al., 2016a). 

Pentru arhivele disponibile şi datate (Fig. 3.2), cei mai comuni indicatori analizaţi 
sunt polenul şi plantele macrofosile, alături de litostratigrafia secvenţelor 
sedimentare lacustre şi de turbă (Fărcaş et al., 1999, 2003, 2006a, b; Wohlfarth et al., 
2001; Björkman et al., 2002, 2003; Tanţău et al., 2003a, b, 2006; Feurdean & 
Bennike, 2004, Feurdean et al., 2008 a,b etc.), iar perioadele studiate prioritar sunt 
Tardiglaciarul (14.7 - 11.7 ka cal BP) şi Holocenul Timpuriu (11.7 - 8 ka cal BP). Cărui 
fapt s-a datorat această situaţie preferenţială? În primul rând, analiza 
caracteristicilor geochimice, precum şi a unor proprietăţi fizice este mai complexă, 
mai greu de interpretat şi aşadar puţin accesibilă; în al doilea rând, accentul pus pe 
Tradiglaciar, Holocen Timpuriu şi tranziţia dintre ele se datorează fluctuaţiilor 
climatice ample caracteristice acestei perioade. În anumite intervale calde valorile 
temperaturii medii au depăşit ca magnitudine orice valoare prevăzută pentru finalul 
acestui secol, astfel că perioada în cauză este extrem de utilă pentru examinarea 
posibilului răspuns al mediului local la creşterea temperaturii medii faţă de cea 
actuală peste pragul critic de 4°C. 

În cadrul numărului restrâns de studii paleolimnologice de pe teritoriul României, 
reconstituirile paleoclimatice cantitative aproape că lipsesc, cu câteva excepţii 
(Feurdean et al., 2008a,b, 2012, 2015; Tóth et al., 2012, 2014), în timp ce informaţia 
calitativă (ex. cald vs. rece, umed vs. uscat) este mai frecventă. 

Cronologia secvenţelor sedimentare lacustre a fost stabilită în principal pe baza 
datărilor cu radiocarbon (14C) pentru materialul mai vechi de 150 ani, cu ajutorul 
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izotopilor radioactivi ai plumbului şi cesiului (210Pb, 137Cs) pentru sedimentele 
recente şi prin alte metode de datare acolo unde erorile 14C erau considerabile (ex. 
optically stimulated luminescence - OSL, pentru sediment carbonatic, în cazul Lacului 
Sfânta Ana). 

Poziţia României pe harta europeană a reconstituirilor paleoclimatice şi de 
paleomediu a fost redefinită cel mai recent de către Feurdean et al. (2014). Lucrarea 
rezumă cele mai importante rezultate pentru diferite areale şi altitudini de pe 
teritoriul României în perioada 14.7 - 8 ka cal BP şi le structurează sub forma unei 
cronostratigrafii complexe care include pe lângă secvenţe lacustre şi alte arhive de 
mediu (gheaţă fosilă, loess etc.). Rezultatele au fost ulterior corelate cu informaţii 
paleoclimatice specifice altor state din Europa centrală, precum şi cu stratigrafia 
izotopică a oxigenului (δ18O) construită pe baza analizei carotei de gheaţă NGRIP 
extrase din Groenlanda (Blockley et al., 2014). 
 

 

Fig. 2.2. Localizarea siturilor pe care au fost realizate cercetări paleolimnologice în vederea 
reconstituirilor de paleomediu

8
; 1) Preluca Ţiganului; 2) Steregoiu; 3) Fenyves-Tetö (Văratec); 4) 

Turbuţa; 5) Tăul Mare Bardău; 6) Cristina; 7) Buhăescu Mare; 8) Poiana Ştiol; 9) Iezerul Sadovei; 10) 
Bolătău: 11) Iezerul Călimani; 12) Lacul Roşu; 13) Luci; 14) Lacul Sfânta Ana; 15) Mohoş; 16) Lacul 
Negru (Bisoca); 17) Lacul cu Muşchi (Bisoca); 18) Tăul dintre Brazi; 19) Lacul Galeş; 20) Tăul 
Zănoguţii; 21) Semenic; 22) Peşteana; 23) Căpăţâna; 24) Călineasa; 25) Molhaşul Mare; 26) Padiş; 
27) Bergerie; 28) Ic Ponor; 29) Pietrele Onachii; 30) Iaz; 31) Padiş Sondori; 32) Lacul Ştiucilor; 33) 
Măgheruş; 34) Avrig; 35) Gărgălău (Florescu, 2015).  

În ciuda incertitudinilor datorate cronologiei, a informaţiilor cantitative restrânse şi a 
paletei largi de metode utilizate (cu excepţia analizei sporo-polinice), reconstituirea 

                                                           
8
 Situri cu cronologie stabilită pe baza cel puţin a unei vârste absolute. Baza de date extrasă din 

Buczko et al. (2009), cu modificări şi completări. 
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paleoclimatică şi de paleomediu pe teritoriul României este relativ unitară. 
Remarcăm însă diferenţieri la nivel regional şi altitudinal în ceea ce priveşte gradul 
de reflectare a evenimentelor climatice în răspunsul mediului, dar şi în ce priveşte 
evoluţia impactului antropic. 

Rezultatele cercetărilor paleolimnologice de pe teritoriul României scot în evidenţă 
diferenţieri importante în magnitudinea, impactul şi extinderea spaţială a 
fenomenelor climatice. Astfel, regimul variabilităţii climatice, precum şi impactul 
asupra mediului au fost şi în trecut, la fel ca şi astăzi, sensibil influenţate de 
modificările survenite în circulaţia maselor de aer vestice şi Scandinavo-Baltice în 
nord-vestul României, partea de sud-vest a ţării a fost afectată de modificările de 
regim ale maselor de aer vestice şi mediteraneene, iar porţiunea estică a intrat şi în 
raza de acţiune a centrilor barici estici. De aici pornesc diferenţe observabile în 
temperaturile reconstituite, tipul şi răspunsul vegetaţiei la variabilitatea climei, 
evoluţia ecosistemelor locale şi a impactului antropic, cu atât mai mult cu cât 
modificările în circulaţia termohalină a Atlanticului de Nord, în activitatea solară sau 
cea orbitală au exercitat o influenţă considerabilă şi asupra circulaţiei, intensităţii şi 
influenţei maselor de aer pe teritoriul Europei continentale. 
 

 

Fig. 2.3. Reprezentarea siturilor utilizate în reconstituiri de paleomediu pe teritoriul României în 
funcţie de altitudine (m), vârstă (cal yr BP) şi perioadele climatice; LG - Glaciarul Târziu, OD - 
Dryasul Vechi, LGM - Ultimul Maxim Glaciar, YD - Dryasul nou, B-A - interstadialele Bølling şi 
Alleröd. 
 

Putem astfel dezbate pe tema avantajului principal al stadiului curent al evoluţiei 
cercetărilor paleolimnologice în ţara noastră: a produs o reţea de situri amplasate la 
diferite altitudini (Fig. 2.2, 2.3), cu o localizare geografică variată, caracteristici 
morfometrice şi de vegetaţie distincte, fapt care prezintă potenţialul de a scoate în 
evidenţă diferenţele locale şi regionale în vulnerabilitatea mediului la fluctuaţiile 
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climatice şi presiunea antropică. Investigarea acestor diferenţe constituie baza 
pentru construcţia unor modele predictive climatice şi de mediu mai bune, dar şi 
pentru implementarea unui management local şi regional pe principii sustenabile. 

Paleolimnologia ultimelor două decenii s-a caracterizat în România printr-un debut 
brusc şi o evoluţiei accelerată. Ca urmare, anul 2015 surprinde un număr relativ 
mare de situri paleolimnologice (39), dar foarte restrâns comparativ cu situaţia 
statelor Europei centrale şi occidentale. 

Conform bazei de date alcătuite în 2009 pentru întreaga regiune carpatică de către 
Buczkó şi colaboratorii, se remarcau un număr de 120 situri distribuite după cum 
urmează: Ungaria = 37, Polonia = 38, Cehia = 6, Slovacia = 15, România = 24. Lucrarea 
trece in revista doar siturile paleolimnologice datate radiometric, cu cel puţin doi 
indicatori analizaţi, dintre care unul biologic. O analiză a distribuţiei spaţiale a 
siturilor evidenţiază concentrarea lor majoritară în arealele carpatice din afara 
graniţelor României. Deşi până în prezent numărul siturilor studiate în România a 
crescut considerabil (Fig. 2.2, 2.3), teritoriul ţării nu este încă explorat în totalitate 
din această perspectivă. 
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3. Metode utilizate în cercetarea din teren (on-site) 

 

În cercetarea paleolimnologică este necesară utilizarea mai multor surse de 
informaţie pentru verificarea şi interpretarea rezultatelor obţinute, cu atât mai mult 
cu cât intervalul studiat este mai apropiat de perioada actuală, întrucât condiţiile de 
mediu s-au modificat progresiv sub acţiunea componentei umane, pierzându-şi 
parţial sau chiar complet caracteristicile iniţiale. 

Amprenta antropică s-a manifestat tot mai pregnant asupra mediului natural, în 
special din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - când a avut loc debutul revoluţiei 
industriale în Europa de Vest (vizibil şi în caracteristicile sedimentelor lacustre), 
îngreunând totodată interpretarea rezultatelor paleolimnologice. Din acest motiv 
este necesară utilizarea comparativă a multiple surse de informaţii, pentru a 
discerne între modificările induse de variabilitatea naturală a mediului şi cele 
determinate de activitatea antropică. 

În cercetarea paleolimnologică, utilizarea diferitelor surselor de informaţie a dus la 
constituirea unei adevărate metodologii, care cuprinde atât metode generale, 
aplicabile şi altor ştiinţe sau ramuri, cât şi metode specifice, derivate în special din 
sedimentologie. 

Smol (2008) identifică patru mari surse de informaţii cu privire la schimbările 
bioclimatice pe termen mediu si lung, manifestate pe plan regional sau local. 

Prima dintre acestea este cercetarea istorică, ce implică atât studierea hărţilor şi a 
documentelor vechi, în care situl de interes este menţionat şi/sau descris, cât şi 
utilizarea unor măsuratori efectuate anterior, în condiţiile în care acestea există sau 
sunt disponibile. Informaţiile istorice prezintă o importanţă majoră, însă de regulă 
sunt foarte rare, uneori nu au o calitate satisfăcatoare, şi cel mai adesea acoperă o 
perioadă de timp insuficientă sau prezintă discontinuităţi temporale. În aceste 
condiţii, rezultatele astfel obţinute necesită completarea cu date provenite din alte 
surse de informare. Cercetarea istorică implică la rândul ei o serie de metode, printre 
care se remarcă metoda cartografică. 

O altă sursă de informare o constituie compararea sau substituirea condiţiilor din 
lacurile care fac obiectul studiului cu lacuri similare (sub aspect geologic, morfologic, 
climatic, ca vârstă, istoric al vegetaţiei, caracteristici ale apei etc.) dar mai puţin 
afectate antropic, cu scopul determinării condiţiilor iniţiale sau anterioare 
manifestării unui dezechilibru în sistemul lacustru studiat. Spre exemplu, substituirea 
a fost utilizată în studii legate de acidificarea sau eutrofizarea apelor din lacuri (Smol, 
2008), în cadrul cărora au fost comparaţi parametrii actuali de calitate ai apei 
lacurilor la nivel regional; lacurile au fost împărţite în două categorii, cu menţiunea 
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că un set de date a fost constituit din lacuri afectate (de precipitaţiile acide, fluxul 
crescut de nutrienţi sau fertilizanţi etc.), iar celălalt set de date din lacuri neafectate. 

Substituirea astfel constituită dispune de metode generale de cercetare, aflate la 
baza oricărui studiu, respectiv observaţia, compararea datelor, analiza şi sinteza 
informaţiilor, deducţia, inducţia, dar şi de metode specifice cercetării 
paleolimnologice. 

Modelarea este cea de-a treia posibilitate majoră de a obţine informaţii cu privire la 
efectele anumitor factori de stres asupra condiţiilor de mediu. Este strâns legată de 
progresul tehnologic şi se bazează în principal pe metoda informatică, dar şi pe 
metodele utilizate in colectarea, organizarea şi interpretarea datelor din teren. Sunt 
cunoscute condiţiile şi procesele actuale care determină dezechilibre ale sistemelor 
lacustre, astfel că, prin intermediul modelării computerizate, se poate încerca o 
estimare a modului în care diverşi factori, cu intensitate mai mare sau mai scăzută 
decât în prezent, produc anumite modificări în condiţiile iniţiale ale acestor sisteme. 

Un exemplu ar fi estimarea efectelor pe care le-ar produce o dublare sau triplare a 
cantităţii de nitraţi, fosfaţi sau sulfaţi care intră într-un lac, în ceea ce priveşte 
eutrofizarea sau acidificarea, în condiţiile în care lacul este deja sensibilizat la aceşti 
factori (Smol, 2008); în mod analog, efectele produse de realizarea anumitor 
construcţii sau defrişări în bazinul hidrografic al lacului. 

Mai mult, în contextul modelării variaţiei unuia sau mai multor parametri climatici 
dintr-o regiune (precipitaţii, temperatură etc.) pe un anumit interval de timp, există 
posibilitatea estimării modificărilor anterioare şi viitoare ale mediului la nivel local, 
regional, cu posibilităţi de extindere către o abordare globală. 
 

 

Fig. 3.1. Etapele standard de lucru ale unui studiu paleolimnologic. 
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Însă cea mai importantă sursă de informare în cadrul cercetării paleolimnologice o 
reprezintă studiul propriu-zis al sedimentelor lacustre. Acesta se realizează prin 
metode şi tehnici specifice, repartizate şi utilizate în funcţie de etapele studiului (Fig. 
3.1). Ele vor fi detaliate în secţiunile următoare. 

 

3.1. Alegerea sitului / siturilor de studiu 

 

Nu toate lacurile reprezintă situri cu potenţial în cercetarea sedimentologică şi 
paleolimnologică. Utilitatea acestor tipuri de investigaţii este strâns legată de poziția 
geografică a lacului, de adâncimea sa, tipul de lac, continuitatea procesului de 
sedimentare, climă, intervenţiile antropice asupra bazinului lacustru etc. De precizat 
că în acest sens, o situaţie specială apare în cazul lacurilor cu o adâncime redusă a 
apei. Această limită a fost stabilită convențional la 4-5 m adâncime (Smol, 2008; Last 
& Smol, 2002; Cohen, 2003). Lacurile cu adâncime mai mică decât această valoare au 
sedimentele expuse unor forţe perturbatoare, precum valurile produse de vânt, 
tasări submerse, procese intense de bioturbaţie etc., fapt care îngreunează 
considerabil obţinerea de informaţii cronologice pertinente. Alegerea sitului care va 
constitui obiectul studiului depinde în principal de scopul şi obiectivele investigaţiei 
în sine. 

Uneori, orice tip de dezechilibru produs la nivelul unui sistem lacustru (ex. 
contaminare, anoxie, colmatare accelerată etc.) este suficient pentru a iniţia studiul 
sedimentelor lacustre cu analizele aferente problematicii abordate (Smol, 2008). Mai 
mult, în cazul unor probleme regionale, precum procesele de eutrofizare sau 
acidificare cu potenţial perturbator asupra lacurilor, sunt necesare studii de mai 
mare amploare, mai detaliate şi comparative, care să includă o mare parte din 
siturile afectate. În cazul monitorizării distribuţiei substanţelor contaminante faţă de 
o sursă punctuală de emisie, se recomandă alegerea mai multor situri, situate la 
distanţe crescătoare faţă de sursa poluantă (Simpson et al., 2005), luând în 
considerare şi caracteristicile generale ale circulaţiei atmosferice locale. 

Un considerent esenţial în alegerea unui sit potrivit pentru reconstituirea 
variabilităţii climatice şi impactului antropic la nivel regional sau local îl reprezintă 
continuitatea în sedimentare a lacurilor selectate, alături de o anumită adâncime a 
apei, structură si textură particulare ale sedimentelor, absenţa sau manifestarea 
minimală a proceselor care determină amestecul sedimentelor etc. Pentru a 
investiga potenţialul sitului în scop paleolimnologic se recomandă o analiză 
prealabilă a bazinului hidrografic al lacului, a cuvetei lacustre şi a probelor de 
sedimente extrase. 

Indiferent de obiectivul care stă la baza studiului, trebuie să se ţină cont de 
caracteristicile cuvetei lacustre ca mediu depoziţional, respectiv dimensiunea şi 
forma sa, în condiţiile în care acestea, pe lângă factorii climatici, îşi pun amprenta 
asupra caracteristicilor ulterioare ale depozitelor lacustre (Reineck et al., 1975). 

Spre exemplu, în cazul lacului Iezerul Sadovei (Fig. 3.2), ales ca şi sit de cercetare 
pentru reconstituirea variabilităţii climatice şi a impactului antropic la nivel local de-a 



                                                                                               37 Cap. 3  Metode utilizate în cercetarea din teren (on-site)
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

lungul ultimului mileniu (Mîndrescu et al., 2013; Florescu, 2015; Florescu et al., 
2016), deşi adâncimea acestuia nu se situează peste valoarea de 5 metri, un 
argument solid care îl face potrivit pentru studii de paleolimnologie îl reprezintă 
structura laminară a sedimentelor. Prezenţa acestei structuri nederanjate sugerează 
faptul că manifestarea proceselor de amestec al sedimentelor, fie din cauze fizice, fie 
bio-chimice, a fost semnificativ diminuată. Această structură a fost constatată în 
repetate rânduri la analiza observaţională a carotelor extrase din lac, şi descrisă într-
o serie de lucrări (Mîndrescu et al., 2010, 2012), cu menţiunea că laminele se 
păstrează pe toată lungimea coloanei de sedimente, fără mari deranjamente 
produse de bioturbaţie, fiind evidente diferenţierile de structură, textură și culoare. 
 

  
Fig. 3.2. Lacul Iezerul Sadovei, a. 2010 - vedere din amonte, nord-vest; b. 2014 - vedere dinspre 
versantul stâng, estic; lacul a fost parţial desecat pentru decolmatare şi refacerea mecanismului de 
control al debitului (Florescu, 2015). 
 

Alte situri, cum sunt spre exemplu lacurile glaciare, prezintă potenţial pentru studiul 
paleolimnologic întrucât localizarea geografică le face mai puţin susceptibile la 
intervenţii antropice directe, au o vechime considerabilă, iar prin poziţionarea lor 
altitudinală pot înregistra informaţii privind evoluţia limitei superioare a pădurilor 
(Geantă et al., 2014), succesiunea în teritoriu a speciilor caracteristice mediului 
subalpin şi alpin (ex. Magyari et al., 2011), dinamica peisajelor subalpine în relaţie cu 
activitatea incendiilor de vegetaţie (ex. Haliuc et al., 2015) sau intensitatea poluării 
atmosferice ( Hutchinson et al., 2015). 

Adiţional, datorită localizării la altitudini mari, lacurile glaciare pot înregistra 
informaţii la scară regională, fiind mult mai sensibile la modificările climatice (Diaz et 
al., 2003). Studierea lacurilor glaciare din România a devenit mult mai facilă în 
ultimul timp datorită realizării hărții și nomenclatorlui lacurilor glaciare din Carpații 
românești (Mîndrescu et al., 2016a). 

Ulterior alegerii siturilor de studiu, se recomandă întocmirea unui plan care să 
presupună realizarea urmatoarelor etape: alegerea punctelor de prelevare, 
prelevarea (carotarea sau sondarea lacului), evaluarea preliminară a sedimentelor 
extrase, secţionarea şi analiza probelor. În acest sens, este utilă revizuirea tuturor 
surselor bibliografice şi cartografice în care se face referire la siturile alese, precum şi 
o evaluare pe teren a condiţiilor existente în cadrul bazinului hidrografic aferent 
lacurilor în cauză. 

 

a. b. 
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3.2. Determinarea punctului / punctelor de carotare 

 

Pentru determinarea celor mai potrivite puncte de carotare, care să reflecte 
condiţiile generale de acumulare a sedimentelor în lac, este necesară cunoaşterea 
topografiei bazinului lacustru, precum şi a modificărilor survenite în suprafaţa 
acoperită de apă în decursul timpului. Prin urmare, o reconstituire istorică a evoluţiei 
suprafeţei lacustre de la formarea sa, din surse cartografice şi documente vechi şi 
compararea acestora cu hărţile batimetrice actuale sunt deosebit de utile. Cu toate 
acestea, alegerea poziţiei punctelor de carotare depinde în principal de scopul 
studiului paleolimnologic, însă reprezintă o etapă critică, în sensul că din raţiuni de 
timp şi financiare, un număr maxim de două profile sedimentare din acelaşi lac pot fi 
de regulă analizate în detaliu în cadrul aceluiaşi studiu (Smol, 2008; Last & Smol, 
2002). Prin urmare, carotele extrase trebuie să fie reprezentative pentru modificările 
generale ale condiţiilor limnologice şi de mediu local. 

În cazul în care se optează pentru prelevări de suprafaţă (maxim primii 10 cm de 
sediment) în scopul monitorizării poluării, prelevarea se poate face din mai multe 
puncte în cadrul aceluiaşi bazin lacustru, pe diferite considerente: fie punctele de 
prelevare se aleg aleatoriu, pentru o evaluare generală a caracteristicilor 
sedimentelor de pe întreaga arie a bazinului lacustru, fie, în contextul existenţei unei 
surse locale fixe de poluare, punctele vor fi amplasate la distanţe crescătoare faţă de 
sursa generatoare de contaminanţi (Simpson et. al, 2005). 

În condiţiile în care obiectul studiului îl reprezintă reconstituirea condiţiilor de mediu 
din trecut, prelevarea implică extragerea unei cantităţi mai mari de sediment (una 
sau mai multe carote, pentru reconstituirea parţială sau integrală a profilului 
sedimentar din lac), care să acopere un interval de timp semnificativ (sute sau chiar 
mii de ani). 

Majoritatea lucrărilor teoretice de paleolimnologie (Smol, 2008; Last & Smol, 2002; 
Cohen, 2003 etc.) recomandă ca profilul sedimentar sa fie extras dintr-o zonă 
centrală a lacului, unde adâncimea sa este apropiată de cea maximă, şi unde 
gradienţii de pantă să aibă valori minime, şi mai puţin din zonele cu ape puţin adânci, 
cu posibile procese de bioturbaţie sau alte tipuri de amestec pe verticală al 
sedimentelor. 

În mod ideal, fiecare lac trebuie carotat în zona sa de acumulare, în trei puncte care 
să alcătuiască împreună un transect: un punct în zona de maximă adâncime a lacului, 
un punct în zona de adâncime medie şi un punct în zona marginală (A. Brauer, 
comunicare personală, 2013); însă din raţiuni de timp şi resurse disponibile, metoda 
este rareori aplicată. 

Atunci când scopul studiului îl constituie analiza indicatorilor biologici (macrofosile 
de plante, ramăşiţe ale unor diverse specii acvatice animale etc.), punctele de 
carotare sunt situate aproape de malurile lacului (Last & Smol, 2002; Begy, 2008 
etc.). De asemenea, pentru reconstituiri de paleomediu, Smol (2008) recomandă 
evitarea amplasării punctelor de carotare în cadrul arealelor traversate de o apă 
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curgătoare, cum este cazul lacurilor cu afluent şi emisar, din cauza perturbărilor 
induse de regimul hidrologic al cursului de apă respectiv. În consecinţă, şi scopul 
studiului dictează în oarecare masură alegerea punctelor de carotare. 

Mai mult, în acest sens prezintă utilitate şi modelul teoretic ideal al distribuţiei 
sedimentelor în lac, elaborat pe considerentele diferenţelor de energie hidraulică 
existente în cadrul unui bazin lacustru. Twenhofel (1932), citat de Reineck et al. 
(1975, p. 213) este autorul primului astfel de model (Fig. 3.3), care prezintă - pentru 
un lac de formă relativ circulară - o dispunere în zone concentrice a principalelor 
fracţiuni granulometrice (pietrişuri, nisipuri, silt, argilă) conform distribuţiei zonal-
concentrice a energiei hidraulice (materialele  grosiere sunt depuse în zonele 
marginale ale lacului; acestea descresc în dimensiune pe măsură ce ne apropiem de 
centrul lacului, astfel că zona centrală va avea sedimente compuse majoritar din silt 
fin şi argilă). În natură însă, acest model suportă nenumărate variaţii introduse de o 
serie de variabile, precum configuraţia bazinului hidrografic şi lacustru, dimensiunile 
bazinului lacustru, prezenţa tributarilor și emisarilor, direcţia şi viteza dominantă a 
vântului etc. 
 

 

Fig. 3.3. Distribuţia schematică a 
sedimentelor în lac (după 
Twenhofel (1932), din Reineck 
(1975), cu modificări). 

 

De exemplu, în cazul lacului Iezerul Sadovei (Mîndrescu et al., 2013; Florescu, 2015), 
s-a optat pentru o suprafaţă relativ plană, situată în zona cu cea mai mare adâncime 
(Fig. 3.4), din următoarele motive: 

 lacul a suferit de-a lungul existenţei sale numeroase modificări ale formei şi 
suprafeţei, zona sa centrală fiind în permanenţă acoperită de ape; 

 lacul a luat naştere prin bararea unui pârâu de munte, cu regim torenţial, de 
către o alunecare de teren; pârâul există şi în prezent, şi se continuă şi în aval de 
lac, iar regimul său hidrologic influenţează toată partea dreaptă a lacului; 

 pe partea opusă celei influenţate de pârâu, Iezerul Sadovei este delimitat de un 
drum forestier, care urcă în paralel cu malul stâng al lacului spre culme, şi pe 
care se desfăşoară o circulaţie montană relativ intensă; 

 capătul dinspre aval al lacului este afectat de procese de eutrofizare; 
 lacul mai primeşte încă doi afluenţi de mici dimensiuni pe partea stângă. 

Astfel, singurul areal cu potenţialul de a reflecta procesul de acumulare nederanjată 
şi influenţată în mică măsură de factori perturbatori îl constituie zona centrală. 
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Au fost elaborate lucrări consistente care alocă un număr de pagini considerabil 
dezbaterii acestui aspect, respectiv a determinării celor mai potrivite puncte de 
carotare (Last & Smol 2001; Smol 2008; Cohen, 2004 etc), cu trecerea în revistă a 
metodelor şi tehnicilor de determinare a configuraţiei cuvetei lacustre. Printre cele 
mai cunoscute metode, autorii mai sus menţionaţi enumeră ecosondarea, 
determinarea configuraţiei cuvetei lacustre prin intermediul reflectării undelor 
seismice, utilizarea diferitelor tipuri de radar etc., unele dintre acestea oferind chiar 
posibilitatea de a surprinde şi grosimea stratului de sedimente, precum şi 
diferenţierile de structură şi textură în cadrul său (Fig. 3.4 și 3.5). 

 

 

Fig. 3.5. Utilizarea GPR pentru determinarea grosimii sedimentelor lacustre la Iezerul Sadovei 
(Lesenciuc et al., 2010). 
 

În acest context se evidenţiază ca fiind deosebit de eficientă metoda utilizării undelor 
seismice de diferite tipuri pentru a contura o stratigrafie sedimentară, a cărei 

 
 

Fig. 3.4. a. Batimetria lacului Iezerul Sadovei; b. secţiune transversală a lacului Iezerul Sadovei 
(Mîndrescu et al., 2013). 

a. 

b. 
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aplicare se extinde începând cu 1998 (Shanley & McCabe, citaţi de Last & Smol, 
2002a), de la structuri sedimentare marine către cele lacustre. De menţionat că 
această metodă poate fi utilizată în cazul lacurilor de mari dimensiuni. 

Tot mai des întâlnită este şi utilizarea radarului (Ground Penetrating Radar, GPR), a 
cărui manevrare în cazul lacurilor este posibilă şi de pe podul de gheaţă (Fig. 3.6). 
Principiul său de funcţionare este similar echipamentelor care utilizează undele 
seismice, în sensul că undele electromagnetice transmise sunt reflectate diferit în 
funcţe de caracteristicile materialelor prin care trec. Un impediment în utilizarea pe 
scara largă a acestei metode pentru realizarea hărților batimetrice, precum şi a 
structurii stratului de sedimente îl constituie faptul că valorile mari ale salinităţii apei 
pot împiedica funcţionarea eficientă a aparatului, astfel încât radarul poate fi folosit 
doar pentru bazine cu apă dulce (Last & Smol, 2002a). 
 

   
Fig. 3.6. Stânga: Măsurători GPR pe pod de gheaţă, lacul Bolătău (martie 2014). Dreapta: 
Corelarea profilelor sedimentare cu profilele GPR. 
 

La cele menţionate mai sus se mai pot adaugă metodele şi tehnicile utilizate în 
determinarea paleoliniilor de ţărm, pentru lacuri cu o întindere mai mare în trecut, 
precum şi a formelor de relief actualmente subaeriene, formate într-un paleo-mediu 
lacustru. În această privinţă, geomorfologia oferă o serie de metode utilizate 
extensiv şi în sedimentologie şi stratigrafie (observaţia la faţa locului, consultarea 
materialelor topografice locale la scară mare, studiul fotografiilor aeriene, 
consultarea documentelor istorice locale, studierea diferenţelor din structura, 
textura şi culoarea sedimentelor, a gradului de sortare a sedimentelor, a 
diferenţierilor de vegetatie etc.), întrucât „geomorfologia reprezintă un aspect 
esenţial în studiul paleolacurilor, deoarece acţionează dual, fiind cauză şi totodată 
efect al existenţei sistemelor lacustre” (Last & Smol, 2002a, p. 50). 

 

3.3. Prelevarea sedimentelor 

 

Procesul de prelevare a sedimentelor reprezintă o acțiune foarte importantă care, 
dacă nu este realizată corespunzător, poate afecta iremediabil calitatea 
sedimentelor extrase. 
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Debutul echipamentelor de sondare a mediilor acvatice s-a realizat iniţial în cadrul 
studiilor oceanografice începând cu anii ’20, fiind preluate şi utilizate cu succes în 
domeniu lacustru cu trei decenii mai târziu (Azcue & Mudroch, 1995). Tipurile de 
echipamente de carotare a lacurilor au evoluat şi s-au diversificat de-a lungul 
timpului, astfel încât în prezent există o gamă extinsă de metode şi aparatură 
specifice, a căror alegere se face în funcţie de: 

 locaţia geografică şi, implicit, accesibilitatea sitului de studiu; 
 scopul studiului; 
 adâncimea apei; 
 grosimea totală a stratului de sedimente; 
 natura sedimentelor; 
 intervalul sedimentar dorit pentru prelevare. 

Prin urmare, fiecare sit în parte, precum şi fiecare obiectiv al studiului necesită 
găsirea celei mai bune combinaţii de tehnici, metode şi echipamente de prelevare, în 
funcţie de care se vor aplica ulterior metode specifice de secţionare şi analiză a 
sedimentelor extrase. Indiferent de opţiunea aleasă pentru prelevare, aceasta 
trebuie argumentată clar din perspectiva aplicabilităţii în atingerea obiectivelor 
studiului în cauză. Printre cele mai utilizate carotiere utilizate pentru preleverea 
sedimentelor lacustre, indiferent de scopul şi obiectivele studiului, se diferenţiază 
sonda gravitaţională pentru extragerea sedimentelor de suprafaţă şi sonda de tip 
piston pentru sedimentele din adâncime (Fig. 3.7), (a, d: http://www.gfz-potsdam.de 
/en/research/organizationalunits/departments/department-5/climate-dynamics-
and-landscapeevolution/infrastructure/technical-field-equipment/drilling-of-long-
cores/). 
 

  

  

Fig. 3.7. Sonde piston cu diferite modificări (a,b,c) şi pistonul folosit pentru extragerea 
sedimentelor (d). 

a. b. 

c. d. 
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Se pot distinge două direcţii principale de cercetare a sedimentelor lacustre, care 
implică metode şi modalităţi relativ diferite de prelevare: monitorizarea calităţii 
mediului şi reconstituirile de paleomediu (metodele se întrepătrund pe măsură ce ne 
apropiem de perioada actuală). 

Prima dintre acestea, monitorizarea calităţii mediului, urmăreşte să determine 
prezenţa, distribuţia spaţială şi temporală a substanţelor contaminante, precum şi 
efectele acestora asupra echilibrului ecosistemelor locale, acvatice şi terestre, în 
scopul facilitării implementării pe baze ştiinţifice a unor acţiuni de management 
sustenabil la nivel local şi regional. De asemenea, tot în cadrul acestei direcţii de 
studiu, se poate urmări transportul substanţelor poluante în cadrul sistemelor 
hidrologice şi ecologice, procesele care asigură autopurificarea (autoepurarea în 
cazul mediilor acvatice), evaluarea poluării de fond, a circuitului nutrienţilor (N, P) 
dar şi modul în care aceşti poluanţi afectează organismele terestre şi acvatice 
reprezentative din cadrul sitului/siturilor de studiu. 

Ca urmare a eterogenităţii fizice şi chimice a sedimentelor, nu orice metodă de 
prelevare este potrivită în cadrul unui asemenea studiu de monitorizare. De 
asemenea, nu orice secţiune sedimentară poate fi folosită pentru determinarea 
concentraţiei de substanţe poluante. În general, distribuţia contaminanţilor se află în 
strânsă legătură cu dimensiunea particulelor (US, EPA, 2001; Simpson et al., 2005), 
dată fiind afinitatea contaminanţilor pentru particulele fine, de care se ataşează prin 
adsorbţie. Particulele sedimentare nisipoase sau siltice de dimensiuni mari (0.06-2 
mm diametru) sunt de regulă minerale silicatice anorganice stabile care, datorită 
dimensiunii lor, a capacităţii specifice mici (cantitatea de apă interstiţială) şi a sarcinii 
electrice superficiale aproape neutră (US EPA, 2001), au în general un conţinut foarte 
scăzut de contaminaţi. 

Din motivele enunţate mai sus, aceste particule nu reprezintă un pericol mare pentru 
organismele bentice. Pe de altă parte, particulele argiloase şi siltice cu diametre mai 
mici de 0.06 mm prezintă o capacitate specifică mult mai mare, sarcini electrice 
pozitive sau negative şi un raport mai mare suprafaţă/volum, fapt ce determină 
interacţiunea activă din punct de vedere chimic, fizic şi biologic şi proprietatea de a 
reţine substanţele contaminante (US EPA, 2001; Simpson et al., 2005). 

În cadrul studiilor de monitorizare, rata de sedimentare este cea care dictează 
frecvenţa prelevărilor. De asemenea, pentru detectarea impactului contaminanţilor 
asupra organismelor bentice, este bine de ştiut că acestea îşi desfăşoară activitatea 
preponderent în primii 10 cm de sediment. Prin urmare, obiectivul studiului va dicta 
adâncimea până la care se vor preleva probe. În cazul în care rata de sedimentare 
este mică (< 1 cm/an), atunci nu se justifică o prelevare a primilor 10 cm de sediment 
pentru a surprinde perioada actuală, caz în care se recomandă prelevarea doar a 
primilor 2 cm (Simpson et al., 2005). Prelevarea trebuie făcută cu echipamente care 
nu perturbă stratele sedimentare, ştiut fiind faptul că sedimentele cele mai noi, 
situate la contactul cu apa, sunt cele mai instabile şi pot fi deranjate cu uşurinţă. O 
alternativă la prelevarea sedimentelor superficiale o reprezintă instalarea capcanelor 
de sedimente (Smolen et al., 1988; USEPA, 1993), care au avantajul de a oferi un 
control cronologic precis al sedimentării. 
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A doua direcţie de cercetare este demersul paleolimnologic de reconstituire a 
variabilităţii climatice, a modificărilor de vegetaţie şi a răspunsului ecosistemelor 
locale la intervenţiile antropice, pe o durata mai mare de timp (de la câteva zeci şi 
sute de ani, până la mii şi chiar zeci de mii de ani). 
 

 

 

Fig. 3.8. Prelevare de sedimente de pe pod de gheaţă 
cu ajutorul unui carotier rusesc; a. Lacul Iezerul 
Sadovei; b. Lacul Roşu.  

 

În teorie, orice lac poate fi utilizat pentru prelevarea de secvenţe sedimentare în 
mod eficient, în condițiile în care se utilizează cele mai potrivite tehnici şi 
echipamente pentru situl respectiv (Last & Smol, 2002a). Dat fiind faptul că scopul 
prelevării îl reprezintă obţinerea unei secvenţe sedimentare (şi în ultimă instanţă a 
unui profil sedimentar) complete, nederanjate şi reprezentative pentru condiţiile 
generale de acumulare ale lacului, cu cât coloana de apă este mai mare, cu atât mai 
dificil devine procesul de extragere a carotelor de sedimente. În cazul turbăriilor, 
prelevarea din stratul de turbă este mai facilă din cauza absenţei sau adâncimii 
reduse a stratului de apă de la suprafaţă. 

În acest context, avantajul principal al anumitor lacuri sau turbării (ex. lacul Iezerul 
Sadovei (Obcina Feredeului), Lacul Roşu (Munţii Hăghimaş), turbăria Tăul Muced 
(Munţii Rodnei) etc.) îl constituie însăşi poziţia lor geografică, fapt care implică 
existenţa unei căi facile de transport şi, în cazul lacurilor, a unui pod de gheaţă în 
timpul iernii, de pe care să se poată efectua o prelevare de probe corespunzătoare 
(Fig. 3.8, 3.10). 

De asemenea, prezintă importanţă şi numărul de profile extrase din fiecare sit de 
studiu. Un profil sedimentar lacustru poate fi constituit dintr-o singură carotă 
extrasă, acolo unde grosimea stratului de sedimente nu depăşeste lungimea camerei 
de depozitare a carotierului, precum şi din mai multe carote extrase si corelate prin 
diferite metode. Numărul profilelor prelevate se află în strânsă legatură cu scopul 
general şi obiectivele studiului. Spre exemplu, Rose şi colaboratorii (2009), în cadrul 
unui studiu paleolimnologic asupra lacului Negru din munţii Retezat, au extras patru 

a. b. 
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profile sedimentare, pe care le-au folosit după cum urmează: primul pentru 
măsuratori şi analize geochimice, al doilea pentru datări radiometrice, proflul al 
treilea pentru evaluarea indicatorilor biologici, iar ultimul profil a fost păstrat pentru 
eventuale reverificări. 
 

  

 

Fig. 3.9. Prelevare de sedimente de turbă din 
zona malului nordic al lacului Sfânta Ana cu 
ajutorul unui carotier rusesc (iunie, 2014):  
a. extragere, b. extrudare, c. măsurare şi 
efectuarea de observaţii preliminare. 

 

Aşa cum am subliniat anterior, sedimentele se acumulează în lacuri conform legii 
superpoziţiei stratelor. Astfel, sedimentele cele mai vechi vor fi întotdeauna situate 
la o adâncime mai mare, iar sedimentele cele mai noi la suprafaţă, la contactul cu 
apa. Cu alte cuvinte, sedimentele mai noi acoperă progresiv în decursul timpului 
sedimentele deja depuse, iar cu cât stratul sedimentar acumulat devine mai gros, cu 
atat sedimentele cele mai vechi - şi aşadar cele mai adânc îngropate - vor fi supuse 
unei presiuni litostatice mai mari. Rezultatul va fi o reducere a porozităţii 
sedimentelor, cu evacuarea apei din pori şi creşterea densităţii aparente (greutăţii 
volumetrice). 

Dacă la partea superioară a stratului de sedimente densitatea aparentă are valori în 
general egale cu 0.1 g cm-3, datorită conţinutului mare de apă, cu cât materialul este 
mai compact, cu atât valoarea densităţii aparente creşte, depăşind chiar şi 2 g cm-3 
(Last & Smol, 2002a, p. 75). Din acest motiv, un singur tip de echipament de carotare 
nu va putea preleva eficient sedimente cu densităţi aparente diferite, în special 
sedimentele de la contactul imediat cu apa, şi prin urmare se recomandă asocierea 
diferitor tipuri de echipamente pentru extragerea de profile sedimentare complete. 

Marea varietate de sonde/carotiere disponibile facilitează procesul de carotare, însă 
în absenţa unor echipamente variate, pentru extragerea unei carote complete, care 
să includă şi partea superioară de sedimente de la contactul cu apa, am optat pentru 

a. b. 

c. 
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următoarea metodă, în cazul lacurilor studiate: utilizarea unei sonde ruseşti/carotier 
rusesc (Russian corer/Russian peat borer) pentru sedimentele mai vechi, cu o 
densitate mai mare, iar pentru partea superioară - primii 30-50 cm - prelevarea s-a 
realizat cu ajutorul unui carotier gravitaţional (gravity corer, tip Uwitec). Carotierul 
rusesc a fost iniţial conceput pentru prelevarea profilelor de turbă (Fig. 3.9), dar 
poate fi utilizat cu succes şi în cazul sedimentelor lacustre (Fig. 3.8, 3.11). 
Superioritatea carotierului rusesc faţă de alte modele de carotiere constă în faptul că 
acesta permite aplicarea unei forţe mecanice suplimentare care facilitează 
extragerea de la adâncimea dorită a unui volum mare de material. Mai mult, 
deoarece acesta introduce din lateral sedimentele în camera de depozitarea, acestea 
nu vor fi compactate suplimentar precum se întâmplă la carotierele cu piston. 
 

  

  

Fig. 3.10. Prelevare de pe pod de gheaţă 
efectuata cu ajutorul unui carotier 
gravitațional, Lacul Roşu, martie 2013:  
a. lansarea în apă a carotierului gol; b. 
extragerea carotierului cu sediment. Se 
poate observa tranziţia bruscă între 
sedimentele predominant organice şi cele 
predominant minerogene în treimea 
inferioară a carotei (c.), precum şi structura 
laminară a sedimentelor în partea 
superioară a carotei (d.). 

 

În cazul sedimentelor de suprafaţă, respectiv interfaţa sediment-apă, unde 
prelevarea este dificilă tocmai din cauza pericolului amestecului de sedimente, cele 
mai potrivite sunt carotierele gravitaţionale (Fig. 3.10, 3.12) care păstrează primii 
centimetri de sedimente aproape nederanjaţi. Comparativ cu carotierul rusesc care 
are o greutate semnificativă, avantajul carotierului gravitaţional este dat de 
greutatea mai mică, potrivită pentru prelevări din lacurile situate în zone greu 
accesibile, unde apare necesitatea stringentă de a transporta manual echipamentul 
de carotare. 

Pincipiul de funcţionare al carotierului gravitaţional este foarte simplu (Fig. 3.12.a): 
tubul care formează camera de depozitare a sedimentelor este coborât gravitaţional 
în sedimente până la umplerea sa (se coboară până la o anumită distanță față de 
profundalul lacului după care este lăsat să cadă gravitațional), urmată de sigilarea 

a. b. 

c. d. 
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capătului superior, ridicarea tubului până aproape de suprafaţa apei şi sigilarea 
capătului inferior; se verifică dacă în tub la suprafaţa sedimentului există vietăţi 
acvatice (chironomide, viermi tubulari) sau alge - prezenţa lor indică o prelevare 
corectă. 

Dacă secţionarea nu are loc în teren, se recomandă transportul tubului cu sediment 
în poziţie verticală. Există variante modificate de carotiere gravitaţionale, 
majoritatea operate automat, capabile să extragă carote de sedimente cu lungimi ce 
ating şi chiar depăşesc 3 metri (Fig. 3.12.b). Acestea se utilizează preponderent în 
domeniul marin și oceanic. 
 

 
Fig. 3.11. Carotier rusesc - secţiune transversală (1) şi longitudinală (2)

9
; principiu de funcţionare 

(USEPA, 1999). 

Pe lângă importanţa atribuită echipamentelor de carotare utilizate în extragerea 
eficientă a profilelor sedimentare lacustre, este necesar să se ia în considerare şi 
stabilitatea în manevrarea acestor echipamente. În cazul în care prelevarea nu se 
realizează de pe un pod de gheaţă, poate fi utilizată o plută sau o platformă de 
carotare, amenajată fie prin legarea a două bărci gonflabile (bărci penumatice sau 
canoe) cu un cadru de lemn care să confere suport şi echilibru, fie prin montarea 
cadrului respectiv pe o singură barcă, sau prin utilizarea de perne 
gonflabile/pneumatice cu pod de susţinere. De precizat însă că, în timp ce utilizarea 
carotierului gravitaţional pentru sedimentele de suprafaţă nu pune mari probleme, 
prelevarea de probe de la mare adâncime folosind o singură barcă fără cadru de 
echilibru este deosebit de dificilă. 
 

                                                           
9
 Sursa imaginii: http://clu-in.org/programs/21m2/sediment/, 

http://www.aquaticresearch.com/russian_peat_borer.htm 



48                                    Cap. 3  Metode utilizate în cercetarea din teren (on-site)
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

  

Fig. 3.12. Carotier gravitaţional; a. principiu de funcţionare
10

, b. exemplu de extragere de 
sedimente din mediul marin (Golful Mexic), utilizând un carotier gravitaţional de dimensiuni mari

11
. 

 

 
Fig. 3.13. Carotier cu piston - părţi componente şi principiu de funcţionare (Last & Smol, 2002a). 

Cele două tipuri de carotiere descrise mai sus reprezintă o parte infimă din întreaga 
paletă de echipamente de carotare care permit prelevări în diverse condiţii de mediu 
şi de la adâncimi ale stratului de sedimente care pot depăşi 20 metri. 

Utilizate pe scară largă sunt şi carotierele cu piston de tip Livingstone sau Braun (Fig. 
3.13), dar şi carotierele pneumatice, vibro-carotierele (pentru sedimente care pun 

                                                           
10

 Sursa imaginii: http://chemwiki.ucdavis.edu/@api/deki/files/12581/Figure7.08.jpg 
11

 Sursa imaginii: http://www.sailblogs.com/member/chmaster/?xjMsgID=125792 

a. b. 
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dificultăţi semnificative procesului de prelevare de la mari adâncimi, cum ar fi 
sedimentele nisipoase) şi carotierele ce funcţionează pe principiul prelevării prin 
îngheţ a sedimentelor (foarte eficiente pentru extragerea de probe de la interfaţa 
sediment-apă). 

Smol (2008) şi Last & Smol (2002a) oferă descrieri detaliate pentru fiecare dintre 
tipurile de echipamentele de carotare existente, clasificări după diferite criterii, 
precum şi descrierea principiilor de funcţionare ale acestora. 

Tipurile de carotiere descrise anterior se utilizează în mediul lacustru, în general 
pentru extragerea de carote relativ scurte. Manevrarea lor, de cele mai multe ori 
manuală, trebuie făcută cu grijă, pentru a nu se crea valuri de turbulenţă sau alte 
condiţii care să deranjeze sedimentele din poziţia lor iniţială. Pentru extragerea de 
sedimente din zone cu adâncime a apei mai mare de câteva zeci de metri, sau de la 
partea inferioară a unui strat de sedimente cu grosimi foarte mari din mediul 
lacustru sau marin se folosesc echipamente şi tehnici specializate de forare (Last & 
Smol, 2002a). 

 

3.4. Analize şi observaţii efectuate în teren 

 

În evaluarea caracteristicilor sedimentelor lacustre şi ale sedimentelor turboase, o 
importanţă deosebită prezintă măsuratorile şi observaţiile realizate în teren la 
momentul prelevării, cum ar fi numele, codul şi coordonatele spaţiale (GPS) ale 
sitului din care urmează să se facă prelevarea, coordonatele spaţiale ale punctelor de 
prelevare, data şi ora extragerii carotelor, temperatura aerului, claritatea şi 
turbulenţa apei, condiţiile meteorologice etc. La acestea se adaugă şi măsurători ale 
parametrilor de calitate a apei (temperatura apei, pH, potenţialul de oxido-reducere 
(Eh), oxigenul dizolvat, conductivitatea electrică / sărurile totale dizolvate, 
turbiditatea, adâncimea apei). Simpson et al. (2005) recomandă ca aceste măsurători 
să fie efectuate la adâncimea de 5-20 cm deasupra punctului de carotare. De 
asemenea, se recomandă măsurarea pH-ului şi a potenţialului redox (Eh) pentru 
sedimentele de suprafaţă şi adâncime, imediat după prelevare. 

Tot imediat după prelevare şi extrudare, sedimentele sunt fotografiate, analizate 
vizual şi descrise din punct de vedere structural, textural, al culorii şi litologiei, 
utilizându-se diferite protocoale. Orice modificare în aceste caracteristici trebuie 
notată, iar descrierea se recomandă a fi făcută, în cazul în care nu sunt disponibile 
aparate automate de măsurare a acestor caracteristici, prin raportare la un sistem 
(spre exemplu, protocolul UCL indică pentru descrierea culorii raportarea la sistemul 
de culori Munsell, iar pentru observaţii texturale utilizarea descrierii Troels-Smith). 

Se recomandă (Last & Smol, 2002; Simpson, 2005) ca observaţiile să fie făcute la 
scurt timp după prelevare, întrucât anumite procese chimice, cum ar fi oxidarea, pot 
altera caracteristicile vizuale ale sedimentelor. De asemenea, prezenţa atât a 
diferitelor tipuri de fragmente organice, cât şi a modificărilor de culoare, trebuie 
consemnate alături de intervalul de adâncime specific. Prezenţa fragmentelor 
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macroscopice de vegetaţie oferă informaţii asupra proximităţii unor specii vegetale 
din bazinul lacustru. 

Culoarea unui strat de sedimente este o caracteristică a sedimentelor care oferă 
informaţii asupra condiţiilor chimice în care a fost depus stratul respectiv. Culoarea 
sedimentelor este dată în principal de compoziţia mineralogică şi cantitatea de 
materie organică din compoziţia sedimentului. Din categoria mineralelor, cele mai 
importante sunt cele care conţin fier (Fe) şi care dau culori de la brun spre roşu (dacă 
în componenţa sedimentului se află forma oxidată a Fe (Fe3+), respectiv culori de la 
gri spre verde (pentru sedimentele care conţin Fe în forma redusă (Fe2+) (Henningsen 
(1969) citat de Reinck et al., 1975). Prin urmare, culoarea brun spre roşu a 
sedimentelor indică depunerea în condiţii de oxidare, iar culoarea gri spre verde 
sugerează depunerea într-un mediu de reducere. Culorile închise (gri, negricios şi 
negru) ale sedimentelor indică de asemenea existenţa unui mediu de reducere în 
momentul depunerii (Simpson, 2005). Culoarea verde a sedimentelor indică prezenţa 
în componenţa acestora a unor minerale precum cloritul sau glauconitul. De 
asemenea, culoarea albastră, albă, verde poate indica prezenţa vivianitului (fosfat 
hidratat de fier). 
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4. Metode preliminare utilizate în cercetarea de laborator 

 

Orice modificare survenită în clima, vegetaţia, regimul hidrologic sau activităţile 
antropice din bazinul hidrografic al unui lac influenţează procesul de acumulare a 
sedimentelor în cuveta lacustră, precum şi caracteristicile acestora - structură, 
textură, culoare, granulometrie, densitate aparentă, compoziţie chimică, proprietăţi 
magnetice, conţinut de materie organică etc. Prin urmare, caracteristicile 
sedimentelor pot oferi informaţii pertinente asupra condiţiilor de mediu din lac şi din 
bazinul hidrografic al acestuia la un moment dat, cu condiţia să se construiască o 
cronologie independentă a sedimentării prin stabilirea de vârste absolute (ex. cu 
ajutorul radiocarbonului) sau relative (ex. cu ajutorul polenului) ale sedimentelor. 

 

4.1. Logging-ul sedimentelor 

 

Pentru a putea realiza un set complet de măsurători şi analize asupra sedimentelor 
este necesară extragerea a cel puţin două profile sedimentare. Extragerea mai 
multor profile impune corelarea şi evaluarea primară a acestora, pentru obţinerea 
unor rezultate cu o marjă de eroare cât mai mică. Logging-ul este una dintre 
metodele existente de corelare a carotelor din componenţa unui profil sedimentar 
sau a profilelor multiple extrase din acelaşi bazin lacustru, precum şi de evaluare 
primară a potenţialului acestora pentru studii paleolimnologice, având avantajul de a 
fi rapidă şi non-distructivă (Last & Smol, 2002a). 

Fie că este vorba de aparate cu raze gamma care măsoară densitatea aparentă, fie că 
ne referim la magnetometre portabile pentru evaluarea susceptibilităţii magnetice, 
la spectrometre cu raze X sau la sisteme complexe de prelevare de imagini şi scanare 
în diverse spectre ale radiaţiei luminoase, toate aceste măsurători sunt incluse în 
ampla categorie a tehnicilor de logging şi se efectuează la faţa locului după prelevare 
sau în laborator, fără secţionarea carotelor. Printre puţinele echipamente de acest 
tip adaptate şi accesibile pentru studiul profilelor întregi de sedimente lacustre, 
turbă sau sedimente marine se numără spectrometrele portabile de tip XRF şi 
anumite tipuri de senzori pentru măsurarea susceptibilităţii magnetice, la care se 
adaugă echipamente şi software-uri de analiză digitală a imaginilor (Fig. 4.1 și 4.2). 

Aceste metode se pot utiliza şi pentru analiza detaliată a întregului profil sedimentar 
(la rezoluţii temporale foarte bune) sau pentru identificarea secvenţelor importante 
care ar putea corespunde unor schimbări abrupte în condiţiile de mediu sau climă 
existente la momentul depunerii secvenţei sedimentare respective. 
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Spre exemplu, după extragerea sedimentelor din lacul Iezerul Sadovei, logging-ul s-a 
realizat pe baza analizei digitale a imaginilor. Carotele de sedimente au fost 
fotografiate imediat după prelevare cu o cameră tip DSLR, iar ulterior imaginile alb-
negru au fost prelucrate cu ajutorul unui software gratuit (UTHSCSA Image Tool 3.0) 
şi a câtorva scripturi special concepute pentru analiza sedimentelor lacustre cu 
structură laminară (Mîndrescu et al., 2013). 

Metoda de lucru a inclus: trasarea unei serii de linii longitudinale cu o grosime de 10 
pixeli (1 pixel = 0.03 cm) pe fotografiile fiecărei carote din componenţa profilului 
sedimentar şi calcularea valorii medii a fiecăruia dintre pixelii intersectaţi. Valorile 
RGB obţinute, variind între 0 - negru şi 768 - alb, au fost reprezentate grafic şi redau 
variaţia de culoare a benzilor din structura profilului sedimentar (Fig. 4.3). 
 

  
Fig. 4.1. a. Scaner optic special adaptat analizei imagistice a carotelor de sedimente

12
; b. 

Instrument fix pentru fotografierea carotelor sedimentare, tip Canon EOS 5D
13

. 

 

 
Fig. 4.2. Rezultatul analizei imagistice a carotelor de sedimente (succesiunea stratelor şi 
modificările litostratigrafice reliefate prin reprezentarea grafică a evoluţiei valorilor pixelilor de-a 
lungul profilului sedimentar)

14
. 

Avantajul acestui tip de logging îl constituie oferirea unei imagini de ansamblu 
asupra variaţiei secvenţelor de acumulare a sedimentelor, în funcţie de culoarea 
acestora. În combinaţie cu o evaluare microscopică a structurii şi texturii profilului, 

                                                           
12

sursa imaginii: www.gfz-potsdam.de 
13

sursa imaginii: www.gfz-potsdam.de 
14

sursa imaginii: www.icdp-online.org 

a. b. 

http://www.gfz-potsdam.de/
http://www.gfz-potsdam.de/
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metoda poate oferi informaţii legate de succesiunea fazelor de sedimentare pentru 
situl de studiu, dar este utilizată cu precădere pentru sedimentele ce prezintă 
laminaţii (anuale, sezoniere). 

Dezavantajul îl constituie apariţia erorilor de măsurare în condiţiile în care imaginile 
nu sunt prelucrate în prealabil. Erorile pot fi generate de o laminaţie înclinată în 
cadrul carotelor, de crăpături sau goluri care perturbă continuitatea cromatică, sau 
de o insuficientă corecţie a culorilor, în cazul în care se optează pentru fotografii sau 
scanări color. De asemenea, o altă problemă o reprezintă spaţiul limitat de stocare 
necesar păstrării tuturor datelor (a imaginilor scanate, precum şi a rezultatelor 
prelucrării şi analizei acestora). 
 

  
Fig. 4.3. a. Interfaţa de lucru a programului UTHSCSA Image Tool 3.0; b. Logging pe baza analizei 
imaginilor digitale, corespunzător carotei 240-300 cm, extrasă din lacul Iezerul Sadovei 
(Mîndrescu et al., 2013). Valorile mici ale pixelilor corespund laminelor închise la culoare 
(alcătuite predominant din material organic), iar valorile mari corespund laminelor deschise la 
culoare (predominant minerogene). 
 

Deşi logging-ul este o metodă rapidă, non-distructivă şi eficientă pentru obţinerea 
unui set de date de bază în cercetarea paleolimnologică, echipamentele şi 
instrumentele cu care se poate realiza nu sunt accesibile pe scara largă şi doar o mică 
parte dintre acestea sunt adaptate studiului sedimentelor lacustre (Last & Smol, 
2002a). 

 

4.2. Secţionarea carotelor de sedimente 

 

În general se recomandă secţionarea sedimentelor chiar la faţa locului imediat după 
carotare (Smol, 2008; Last & Smol, 2002; Cohen, 2003; Rose et al., 2009). Analiza 
vizuală primară a carotelor obţinute, fotografierea şi eventualele determinări de pH 
şi Eh trebuie de asemenea efectuate în teren.  

a. 

b. 
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Cu toate acestea, scopul şi obiectivele studiului, instrumentarul folosit şi dificultatea 
efectuării unor astfel de operaţii pe teren (mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă) 
pot impune transportarea carotelor de sedimente în laborator, urmată de 
secţionare. Acest ultim aspect impune la rândul său o metodologie aparte, întrucât 
multitudinea de analize şi măsuratori ce pot fi efectuate este direct proporţională cu 
cantitatea de material sedimentar necesară. 

Cu alte cuvinte, pentru fiecare tip de analize de laborator este necesară o anumită 
cantitate de material, datorită caracterului distructiv al anumitor analize (care 
alterează structura, textura şi compoziţia iniţială a sedimentului, făcându-le inutile 
pentru testarea ulterioară). Spre exemplu, în cazul în care se doreşte utilizarea 
sedimentului pentru datări de tip OSL15 este necesară deschiderea carotelor doar în 
laborator. În acest caz, carotele sunt secţionate longitudinal în încăperi special 
amenajate, ferite de contactul direct sau indirect cu lumina solară. Sedimentele în 
cauză sunt supuse unor procedee chimice de preparare (tratare cu lichide grele, acid 
clorhidric, acid fluorhidric) care au ca rezultat păstrarea doar a granulelor de cuarţ cu 
anumite dimensiuni, pe care se efectuează măsurătorile propriu-zise (ex. Brown & 
Forman, 2012). 
 

 

 

Fig. 4.4. a. Secţiune 
longitudinală într-o carotă 
sedimentară; b) instrumente 
folosite pentru secţionarea, 
curăţarea şi prelevarea 
probelor (Foto: Aritina 
Haliuc). 

 

Conform metodei standard de lucru, secţionarea unei carote de sedimente (de formă 
predominant cilindrică sau semicilindrică) presupune tăierea acesteia în primul rând 
longitudinal (Fig. 4.4), apoi în secţiuni de grosime variabilă (de la câţiva milimetri 
până la câţiva centimetri). Dacă echipamentele disponibile permit efectuarea analizei 
pe secţiuni sedimentare de maxim 10 cm (engl. sediment slabs) şi ulterior pe 
microsecţiuni (engl. thin sections), maximizarea rezoluţiei depăşeşte ordinul 
milimetrilor. Cu cât creşte grosimea secţiunilor, cu atât se va micşora rezoluţia 

                                                           
15

 abr. engl., ‘optically stimulated luminescence’. 

a. 

b. 
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temporală la care se efectuează analizele, în contextul în care, spre exemplu, un 
centimetru de sediment se depune de regulă în câţiva ani/zeci de ani, în funcţie de 
rata de sedimentare locală. În plus, o grosime mai mare a secţiunilor poate influenţa 
rezultatul măsurătorilor, deoarece proba va reflecta proprietăţi ale sedimentelor ce 
însumează zeci sau sute de ani, în timp ce anumite evenimente hidrologice, climatice 
sau de altă natură care au determinat fluctuaţii în rata de sedimentare pot prezenta 
variaţii mai subtile (sezoniere, anuale sau multi-anuale). 
 

   

Fig. 4.5. Laminaţie 
orizontală a sedimentelor 
din lacul Iezerul Sadovei. 
Pot fi observate 
caracteristicile diferite ale 
stratelor sedimentare, 
precum şi prezenţa locală a 
unor fragmente organice 
de dimensiuni mari (lemn). 

 

O problemă particulară o reprezintă secţionarea sedimentelor cu structuri laminare 
(ex. Fig. 4.5), unde se recomandă ca secţionarea să respecte structura în benzi. În 
funcţie de aparatura disponibilă, se poate opta pentru analiza pe microsecţiuni sau 
pe secţiuni sedimentare de o anumită lungime. Indiferent de caz, secţionarea se face 
utilizând o linie gradată şi preferabil instrumente de plastic pentru evitarea 
contaminării. Instrumentele se curăţă după fiecare secţiune sau prelevare. 

Secţiunile sedimentare sunt introduse în recipiente sau pungi de plastic (cântărite, 
dacă se doreşte determinarea ulterioară a umidităţii sedimentelor) cu închidere 
ermetică şi etichetate, după ce în prealabil s-a notat adâncimea fiecărei secţiuni în 
parte. La secţionarea carotelor se va observa dacă există structuri de bioturbaţie 
(canale, şănţuleţe, striaţii etc.), iar în cazul confirmării existenţei acestora se vor lua 
notițe privind adâncimea la care apar în coloana de sedimente, precum şi forma şi 
dimensiunea acestor formaţiuni. 

Inevitabil, secţionarea afectează proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale 
sedimentelor (Fig. 4.6). Pentru a minimiza intensitatea modificărilor induse, carotele 
extrase trebuie ţinute la rece (4°C), cu scopul de a reduce pierderea substanţelor 
volatile şi a diminua activitatea bacteriană (Last & Smol, 2002; Simpson et. al., 2005; 
Smol, 2008). 
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Fig. 4.6. Exemplu de laminaţie 
orizontală pentru sedimentele 
din lacul Iezerul Sadovei - 
secţiune longitudinală; a, b - 
jumătăţi de secţiune. Sunt 
evidenţiate stratul de 
sediment oxidat de la 
suprafaţa carotei (ce se 
recomandă a fi îndepărtat la 
prelevarea de probe), precum 
şi două stucturi tubiforme de 
bioturbaţie. 

Manipularea sedimentelor produce dezechilibre în cadrul sistemului sediment-apă 
interstiţială (apa din pori), iar secţionarea permite pătrunderea aerului în interiorul 
carotei de sedimente, ceea ce conduce la oxidarea unor substanţe (ex. în cadrul 
segmentelor cu valori mari ale potenţialului redox, se produce oxidarea Fe din 
compuşii feroşi - Fe(II)/Fe(OH)3/FeS). 

Pentru a minimiza contactul sedimentelor cu aerul, în condiţiile în care secţionarea 
nu se poate realiza într-un spaţiu saturat în azot, argon sau alt gaz inert, Simpson et 
al. (2005) recomandă umplerea completă a recipientelor în care se face colectarea 
probelor. De asemenea, pentru a reduce posibilităţile de contaminare, se recomandă 
înlăturarea stratului exterior al sedimentelor care s-a aflat în contact cu pereţii 
carotierului (Last & Smol, 2002; Simpson et al., 2005), precum şi curăţarea 
corespunzătoare a ustensilelor cu care se face secţionarea şi manevrarea probelor. 

De regulă, un singur profil obţinut prin carotare nu va oferi suficient material pentru 
efectuarea tuturor analizelor necesare (măsurarea caracteristicilor fizice, analize 
chimice, analiza indicatorilor biologici, stabilirea vârstei sedimentelor, analize 
izotopice etc.). Există, totuşi, posibilitatea extragerii de carote multiple şi corelarea 
temporală a acestora prin diverse metode (în funcţie de modificările litologice: 
structură, textură, culoare, proprietăţi magnetice, pe baza diferitelor tipuri de 
logging etc.), riscul fiind cel de introducere a unei variabilităţi adiţionale în 
rezultatele măsurătorilor obţinute (Smol, 2008; Rose et al., 2009). 

La sondarea lacului Iezerul Sadovei în februarie 2013 au fost utilizate în combinaţie 
două tipuri de carotiere: un carotier gravitaţional (tip Uwitec, diametrul camerei de 
depozitare = 7 cm, lungimea camerei de depozitare = 1 m) pentru sedimentele de 
suprafaţă şi un carotier rusesc (lungimea camerei de depozitare = 60 cm), pentru 
cele de adâncime (Florescu, 2015). Prelevarea cu ajutorul carotierului rusesc a fost 
realizată secţional prin suprapunere (overlapping) pentru a obţine un profil 
sedimentar complet şi pentru a evita o eventuală contaminare a sedimentelor cu 
capetele sondei. Pe teren a fost efectuată şi o corelare preliminară a carotelor. După 
prelevare şi extrudare, sedimentele au fost fotografiate, analizate vizual şi descrise 
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sumar din punct de vedere structural, textural şi al culorii. Orice modificare 
semnificativă a acestor caracteristici a fost notată, împreună cu adâncimea 
corespunzătoare. 

Carotele extrase cu ajutorul sondei ruseşti au fost ulterior plasate în semicilindre de 
PVC, înfăşurate în folie de plastic pentru a se evita amestecul şi contaminarea şi 
transportate în laborator, în vederea secţionării. Carotele extrase cu ajutorul sondei 
de gravitaţie au fost păstrate în camera de depozitare a sondei până la extrudare. 

Atunci când se doreşte păstrarea carotelor întregi de sedimente pentru perioade mai 
lungi de timp, studiile de specialitate recomandă păstrarea lor în stare umedă în 
condiţii de temperatură (aproximativ 4°C), umiditate şi luminozitate optime: 
luminozitate scăzută sau inexistentă (Last & Smol, 2002; Simpson et al., 2005 etc.) 
(Fig. 4.7). 

Depozitarea sedimentelor la temperaturi negative poate duce la modificări chimice 
ale materialului, prin distrugerea celulelor bacteriilor şi eliberarea elementelor 
chimice acumulate din acestea în apa interstiţială, precum şi pierderea semnalului 
magnetic prin alinierea granulelor magnetice constituente (Simpson, 2005). De 
asemenea, îngheţarea poate duce la modificări ale caracteristicilor biologice, prin 
fragmentarea grăuncioarelor de polen, a macrofosilelor de plante, a fragmentelor 
vegetale carbonizate şi a particulelor carbonacee aeropurtate, denaturând rezultatul 
unei eventuale utilizări a materialului pentru analiza acestor indicatori biologici. 
 

  

Fig. 4.7. Camere frigorifice pentru stocarea sedimentelor în condiţii optime de temperatură şi 
umiditate (GFZ, Potsdam) (Foto: Aritina Haliuc). 

 

Perioada de păstrare a carotelor depinde de scopul în care acestea vor fi utilizate. 
Simpson et al. (2005) afirmă că probele care urmează a fi folosite pentru analiza 
conţinutului total de metale pot fi păstrate astfel pe timp nelimitat, cu menţiunea că 
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după câteva zile de la prelevare anumite metale pot evolua în altele prin speciaţie, 
iar modificările survenite în activitatea bacteriană vor influenţa concentraţiile de 
amoniac, sulfiţi şi Fe2, dar şi alte componente active biologic din componenţa 
sedimentului. 

Pentru măsurarea concentraţiei de poluanţi organici (pesticide organice, 
hidrocarburi aromatice policiclice, bifenili policloruraţi, hidrocarburi, dioxine etc), 
Simpson et al. (2005) recomandă ca sedimentele să nu fie mai vechi de 14 zile sau 
chiar 7 zile, dacă se urmăreşte analiza compuşilor volatili sau a celor care se 
degradează prin activitate microbiană. Probele destinate efectuării testelor de 
toxicitate (pe organisme biologice - ex. bivalve, alge, viermi etc.) nu trebuie să fie mai 
vechi de 8 săptămâni (USEPA, 2001), însă unii autori recomandă ca acestea, în 
funcţie de proprietăţile sedimentelor în cauză, să fie analizate cât mai repede posibil 
după prelevare (Last & Smol, 2002; Simspon, 2005). 

Păstrarea îndelungată a probelor poate duce, pe lângă pierderea compuşilor, şi la 
modificări în potenţialul redox, ca urmare a modificărilor survenite în activitatea 
bacteriană, cu efecte asupra concentraţiilor de elemente şi compuşi chimici care 
urmează a fi măsurate. Probele trebuie păstrate în recipiente de plastic sau sticlă. 

 

4.3. Pregătirea probelor în vederea efectuării măsurătorilor 

 

În unele cazuri, în funcţie de obiectivele studiului şi de dotarea laboratorului, după 
secţionarea carotelor şi prelevarea probelor de sedimente, cu îndepărtarea în 
prealabil a materialului contaminat, probele se pregătesc diferenţiat, în funcţie de 
seturile de măsurători şi analize ce urmează a fi realizate. Cele mai importante şi mai 
utilizate metode de pregătire a probelor includ omogenizare, sitarea, uscarea şi 
dezagregarea chimică. Produsul rezultat este supus altor procedee fizice şi/sau 
chimice, manuale sau automatizate, în urma cărora se obţine valoarea parametrului 
măsurat (ex. concentraţia chimică elementară, conţinutul de materie organică şi 
carbonaţi etc.). 

Orice interacţiune a sedimentului cu mediul extern (prin secţionare, sitare, 
omogenizare etc.) produce modificări suplimentare în caracteristicile sale chimice, 
fizice şi biologice (fragmentarea particulelor organice şi anorganice, volatilizarea 
substanţelor organice, modificarea potenţialului redox, modificarea pH-ului, reacţii 
de oxidare şi reducere, contaminarea cu material alohton etc.). Astfel, pentru 
pregătirea sedimentului în vederea efectuării diferitelor măsurători, efectul acestor 
interacţiuni trebuie redus la minimum. Simpson et al. (2005) recomandă efectuarea 
unor testări în prealabil, pentru a vedea în ce măsura aceste acţiuni pot influenţa 
caracteristicile fizico-chimice şi biologice ale sedimentelor. 

 

4.3.1. Omogenizarea 

Se face atunci când se doreşte măsurarea unor caracteristici fizice şi chimice 
reprezentative pentru întreaga secvenţă sedimentară din care este prelevată proba, 
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dar mai ales pentru a asigura distribuirea uniformă a componentelor în cadrul 
sedimentului din care urmează a se extrage diferite sub-probe, pentru diverse 
măsurători şi analize (metale, proprietăţi magnetice, conţinut de materie organică şi 
carbonaţi, granulometrie etc). 

Pe de altă parte, omogenizarea probelor poate duce la distrugerea sau fragmentarea 
cenuşilor aeropurtate, a fragmentelor organice carbonizate, a granulelor de polen şi 
spori, precum şi a altor resturi biologice (fragmente de Cladocera, Ostracode, 
Chironomide etc) (Fig. 4.8.a). În cazul în care analiza acestor componente prezintă 
interes, sedimentele nu se omogenizează decât dacă protocolul folosit recomandă 
acest lucru. 

 

4.3.2. Sitarea 

Se face de regulă în anumite situaţii: 

 atunci când fracţiunile granulometrice mari (nisip, particule organice şi 
anorganice de dimensiuni mari etc.) pot denatura rezultatul măsurătorilor (ex. la 
măsurarea concentraţiei elementelor chimice prin intermediul spectrometrelor 
cu raze X); 

 când se doreşte măsurarea unor parametri pe diferite categorii granulometrice 
(fiind cunoscut faptul ca majoritatea poluanţilor aderă la fracţiunea mai fină a 
sedimentelor; totodată, se cunoaşte afinitatea metalelor pentru particulele de 
silt (3.9 - 63µm), la care aderă prin adsorbţie); 

 când măsurătorile ce urmează a fi efectuate prevăd înlăturarea fragmentelor 
organice de dimensiuni mari (ex. în cazul în care protocolul folosit pentru 
analizele de toxicitate recomandă sitarea); 

 când măsuratorile prevăd îndepărtarea particulelor minerale fine (de exemplu, 
pentru măsurarea concentraţiei de macroparticule carbonizate organice, se 
înlătură prin sitare fragmentele mai mici de 150µm; prelevarea de materie 
organică pentru datările cu radiocarbon necesită sau nu sitare, în funcţie de 
metoda utilizată). 

Sitarea se poate face pe sedimentul ud sau uscat, înainte sau după omogenizare, 
conform tipurilor şi metodelor de analiză alese (Fig. 4.8.b). Spre exemplu, dacă 
probele colectate servesc efectuării atât pentru măsurarea parametrilor geochimici 
cât şi pentru analizele de toxicitate, Simpson et al. (2005) recomandă iniţial sitarea, 
urmată de omogenizare şi de împărţirea materialului, astfel încât să fie suficient 
pentru fiecare dintre cele două categorii de analize. Dacă însă obiectivul 
măsurătorilor îl constituie analiza concentraţiei de contaminanţi în sediment pe 
fracţiuni granulometrice, literatura de specialitate (Last & Smol, 2002; Simpson et al. 
2005; Smol, 2008 etc.) recomandă omogenizarea riguroasă a sedimentului ud, 
urmată de sitarea acestuia, îndepărtarea sedimentului ud din ochiurile sitei urmând 
a se face cu ajutorul apei deionizate. 

Cu toate acestea, în timpul sitării există posibilitatea redistribuirii anumitor 
substanţe contaminante de la o fracţiune granulometrică mai grosieră la alta mai 
fină, prin solubilizare. În acest caz, Simpson et al. (2005) recomandă analiza doar a 
concentraţiilor totale de contaminanţi, determinarea distribuţiei granulometrice a 
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poluanţilor urmând a se face prin sitare pentru o sub-probă extrasă din proba 
iniţială. 
 

  

Fig. 4.8. a. Omogenizarea sedimentului utilizând mojarul şi pistilul; b. Sitarea umedă a sedimentului 
la dimensiunea ochiurilor sitei de 150µm. 

 

Dacă sedimentul este destinat măsurării anumitor categorii de substanţe organice 
volatile din compoziţia sa, nu se recomandă sitarea, întrucât procesul ar putea duce 
la pierderea prin volatilizare a substanţelor respective. 

 

4.3.3. Extragerea apei interstiţiale 

Definită ca fiind apa cantonată în spaţiile dintre particulele ce compun sedimentul, 
apa interstiţială ocupă de regulă 30-80% din volumul total al sedimentului, fiind 
reţinută în loc prin capturare, atracţie ionică sau atracţie capilară. 

Extragerea şi analiza chimică a apei interstiţiale se realizează în special ca parte 
integrantă a procesului de monitorizare a calităţii mediului şi este utilă din 
următoarele considerente: 

 în multe medii depoziţionale, apa din porii sedimentelor nu circulă sau circulă cu 
o viteza foarte mică; 

 există un echilibru termodinamic între concentraţiile substanţelor contaminante 
din apă interstiţială şi din sedimentele în care aceasta este cantonată (Simpson 
et al., 2005); anumite studii contrazic însă existenţa acestui echilibru 
termodinamic (ex. Chapman et al., 2002); 

 concentraţiile contaminanţilor din apa interstiţială sunt de cele mai multe ori 
mai ridicate decât cele din apa lacului în cauză; 

 testarea apei interstiţiale elimină erorile produse de granulometria diferită a 
materialului; 

 oferă indicaţii asupra gradului de expunere la substanţele contaminante a 
organismelor bentice (Chapman et al., 2002), în condiţiile în care numeroase 
organisme bentice se află în contact direct cu apa din pori. 

Pe de altă parte, există şi o serie de aspecte negative şi dezavantaje ale utilizării 
acestei metode: 

a. b. 
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 caracteristicile sedimentului (pH, dimensiunea granulelor, conţinutul de materie 
organică, Eh, mineralogia etc.) influenţează în mod considerabil repartizarea 
contaminanţilor între sediment şi apa interstiţială. 

 concentraţia contaminanţilor din apa interstiţială variază în funcţie de anotimp, 
adâncimea în stratul de sedimente, concentraţia de macrofite etc. (Chapman et 
al., 2002), obiectivele studiului dictând momentul şi locul prelevării. 

 nivelul unor contaminanţi (metale) poate fi supraestimat (ex. prin oxidarea 
sulfurilor, care în condiţii anoxice crează legături cu metalele), sau subestimat, 
dacă în timpul extragerii apei interstiţiale, modificările chimice induse provoacă 
precipitarea fierului (Fe), precum şi a altor metale. 

Apa interstiţială prezintă sensibilitate accentuată la orice intervenţie externă; de la 
extragere şi până la testare, apa interstiţială este scoasă din mediul său de echilibru 
şi supusă mai multor procedee şi metode care (implicând un contact prelungit cu 
aerul atmosferic şi implicit cu oxigenul, temperatură şi presiune diferită faţă de 
mediul din care aceasta a fost extrasă, contactul cu materialele şi echipamentele de 
teren şi laborator) îi pot altera iremediabil caracteristicile chimice iniţiale. 

Potrivit lui Chapman et al. (2002), deoarece manipularea probelor şi însuşi procesul 
de extracţie a apei interstiţiale pot cauza cu uşurinţă modificări în încărcătura 
chimică a acestor ape, ele devin inutilizabile pentru analizele ulterioare. Până în 
prezent încă nu s-a găsit o metodă de extragere a apei interstiţiale care să nu 
influenţeze caracteristicile sale chimice (Chapman et al., 2002; Simpson et al., 2005). 
Aceasta deoarece apa din pori conţine concentraţii foarte reduse de oxigen dizolvat, 
precum şi elemente chimice foarte uşor oxidabile (ex. Fe2), şi prin urmare păstrarea 
acestor caracteristici după extragerea din sediment este practic imposibilă. 
Paleolimnologii consideră că în condiţiile prezentate mai sus, şi având în vedere 
faptul că aceasta nu este singura metodă pentru determinarea concentraţiei de 
contaminanţi, testarea chimică a apei interstiţiale nu este realistă din punct de 
vedere chimic sau biologic. 

Simpson et al. (2005) subliniază pe de altă parte faptul că analiza apei interstiţiale nu 
se efectuează decât pentru situri în cazul cărora concentraţiile de poluanţi au depăşit 
limitele maxime admise. Mai mult decât atât, atunci când se optează pentru analiza 
apei interstiţiale, aceasta nu se va extrage din sedimente alcătuite predominant din 
fracţiuni grosiere (nisip grosier, pietriş), la care nu aderă contaminanţii, şi nici din 
argile compactate, unde cantitatea de apă din pori este foarte mică. 

Apa interstiţială se poate extage atât pe teren, cât şi în laborator. Prin tehnicile de 
teren (cu aparate construite pe principiul sucţiunii) nu se obţin de regulă volume de 
apă suficiente pentru efectuarea analizelor. Prin urmare, mulţi cercetători preferă 
extragerea apei din pori în laborator, prin centrifugare sau stoarcere. Dacă apa astfel 
obţinută urmează a fi supusă testelor de toxicitate, nu se recomandă filtrarea sa, 
întrucât poluanţii ar putea rămâne în hârtia de filtru, împreună cu particulele 
coloidale şi fine. 

Totodată, extragerea apei interstiţiale ar trebui efectuată într-o încăpere cu 
atmosferă inertă sau săracă în oxigen, iar analizele trebuie efectuate în maxim 24 ore 
de la extragere. Dacă se optează pentru depozitarea apei extrase înainte de 
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efectuarea măsurătorilor, recipientele în care se va păstra aceasta trebuie umplute 
complet, pentru a reduce contactul cu aerul, şi depozitate la 4°C cât mai curând 
posibil. 

 

4.4. Cronostratigrafia sedimentelor 

 

Această etapă a studiului paleolimnologic este esenţială, întrucât conferă profilului 
sedimentar extras o rezoluţie temporală, chiar şi în condiţiile în care vârsta lacului 
este cunoscută şi precizată în diverse documente. Analizele cronostratigrafice se pot 
face atât înainte (recomandat în literatura de specialitate), cât şi după realizarea 
analizei proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale sedimentelor. 

Efectuarea unor datări precise permite, pe lângă reconstituirea variaţiilor în timp ale 
parametrilor de mediu, climatici, de vegetaţie etc. pe plan local, şi stabilirea 
sincronicităţii unor evenimente înregistrate în diferite arhive de mediu la scară 
spaţială mai extinsă, respectiv determinarea existenţei relaţiilor de tip cauză-efect 
între aceste evenimente. 
 

 

Fig. 4.9. Mediile depoziţionale din 
Cuaternarul Târziu (calotele glaciare 
și aisbergurile - 2,3; depozite glaciare 
- 8; loess şi dune de nisip - 6; arbori - 
1,4; sedimente marine - 1,2,3,5,6,7; 
speleoteme - 1,7; sedimente lacustre 
- 1,2,3,5,6,7) și tehnicile de datare 
asociate inclusiv intervalul specific de 
datare (după S. Bertrand

16
). 

 

Datările izotopice nu sunt singurele opţiuni pe care un paleolimnolog le are pentru 
stabilirea geocronologiei unui profil sedimentar. Ca indicatori geocronologici pot fi 
utilizate şi alte elemente (polen, strate de tephra, varve etc.), însă cu răspândire 
locală sau regională, în funcţie de specificul fiecărui sistem lacustru, şi în strânsă 
dependenţă cu amplasarea geografică şi implicit climatică a sitului de studiu (Fig. 
4.9). Cu toate acestea, cele mai recente studii în domeniu sunt bazate pe tehnici de 

                                                           
16

 http://pages142.unibe.ch/science/cct1goals.html. 

http://pages142.unibe.ch/science/cct1goals.html
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datare absolută (ex. 14C, 210Pb, 137Cs), în corelaţie cu indicatorii geocronologici 
amintiţi anterior. 

Deşi stabilirea cronologiei sedimentelor necesită un volum mare de timp şi resurse 
financiare, astfel de analize sunt indispensabile studiilor paleolimnologice, deoarece 
un profil sedimentar prelevat dintr-un lac, complet, nederanjat şi necontaminat în 
timpul procedurilor de pe teren şi din laborator, oferă informaţii preţioase cu privire 
la: 

 variaţia în timp a ratei de eroziune din interiorul bazinului hidrografic al lacului 
(ca rezultat al dinamicii suprafeţelor împădurite, modificării practicilor agricole, 
variaţiei cantităţii şi regimului precipitaţiilor, fluctuaţiilor de temperatură etc.); 

 modificările cronologice ale valorilor parametrilor de calitate ai apei lacului (pH, 
nutrienţi, O2 dizolvat, salinitate etc.); 

 evoluţia valorilor factorilor şi elementelor de climă şi vegetaţie; 
 evoluţia presiunii antropice şi a impactului uman asupra mediului la scară locală 

şi regională. Lacul şi bazinul său hidrografic joacă în acelaşi timp şi rolul de sistem 
de monitorizare a calităţii mediului, poluării atmosferice etc. (Last & Smol, 2002; 
Smol, 2008). 

Pentru ca aceste informaţii să-şi găsească utilitatea în plan comparativ, interpretativ 
şi mai ales din perspectiva utilizării practice, stratele sedimentare marker trebuie 
fixate pe scara timpului cu precizie. 

Modalităţile de datare izotopică abordate în acestă secțiune acoperă o mică parte 
din metodele existente. Metoda aleasă pentru stabilirea cronologiei sedimentării 
este strâns legată de vârsta şi compoziţia sedimentelor. Spre exemplu, pentru vârste 
de până în 150 ani, se utilizează izotopul radioactiv natural al plumbului 210Pb; pentru 
vârste de până la 50-60 mii ani, izotopul 14C este utilizat pe scară largă; pentru 
sedimente vechi, cu conţinut extrem de redus de materie organică, se poate opta 
pentru metoda OSL. 

 

4.4.1. Metodele radioizotopice 

Metoda 210Pb. Izotopul radioactiv natural al plumbului 210Pb reprezintă produsul de 
dezintegrare al 222Rn (radon), care la rândul său provine din 226Ra (radiu), un izotop 
omniprezent in materialele crustale (Bradley, 1999; Onac, 2004). Toţi aceşti izotopi 
fac parte din seria de dezintegrare a uraniului. Timpul de înjumătăţire a radonului 
după intrarea în atmosferă este de 3.82 zile (Onac, 2004). În urma dezintegrării 
izotopului 222Rn, rezultă izotopul radioactiv 210Pb care, în 10-30 zile de la formare, 
este readus la suprafaţa scoarţei terestre prin precipitaţii şi se acumulează în diverse 
medii depoziţionale (soluri, gheaţă, sedimente lacustre şi oceanice etc.) unde începe 
să decadă - cu o perioadă de înjumătăţire egală cu 22,3 ani - până la formarea 
izotopului stabil 206Pb (Onac, 2004). 

Practic, în funcţie de cantitatea de 210Pb conţinută într-un sediment, se poate 
determina vechimea acestuia, ştiind că sunt necesari 150 de ani pentru 
dezintegrarea sa totală. Principalul avantaj al metodei este dat de posibilitatea 
verificării vârstei obţinute prin compararea cu datele istorice (Onac, 2004). 
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Deşi a fost utilizată cu succes şi pentru situri (i.e. lacuri, turbării etc.) cu rate de 
sedimentare neuniforme, potrivit autorilor Last & Smol (2002a) şi Smol (2008) 
aceasta metodă de datare este foarte eficientă în cazul mediilor stabile, cu rate 
uniforme de acumulare a sedimentelor. 

Pentru determinarea concentraţiei izotopului 210Pb în sedimente sunt disponibile 
două modele de datare: CRS (constant rate of 210Pb supply) si CIC (constant initial 
concentration). Acestea nu sunt însă infailibile, cu atât mai mult cu cât 
particularităţile sitului impun modelul care urmează a fi utilizat, iar anumite procese 
fizice sau biologice de amestec al sedimentelor pot duce la invalidarea ambelor 
metode (Last & Smol, 2002a). 

Metodele 137Cs şi 241Am. Cei doi radionuclizi, respectiv 137Cs (cesiu) şi 241Am 
(americiu), a căror origine este artificială (antropică), alături de alţi radionuclizi 
artificiali precum 90Sr (stronțiu), 239, 240, 241Pu (plutoniu) sau 131I (iod) au fost eliberaţi 
în atmosfera ca urmare a experimentelor şi accidentelor nucleare, depunându-se 
ulterior în diverse medii de acumulare. 
 

 

Fig. 4.10. Depunerea 
atmosferică de 

137
Cs în 

emisferele nordică şi 
sudică, prezentate ca 
procent din depunerea 
totală cumulată 
înregistrată până în anul 
1985 (Last & Smol, 
2002a). 

 

137Cs a ajuns iniţial în atmosferă în anul 1945, a crescut cantitativ după 1952 când s-a 
extins la nivel global testarea armelor termonucleare, atingând în 1954 valori 
semnificative în emisfera nordică. Acest radionuclid a înregistat o creştere mică dar 
constantă până în anul 1958, cand a fost impus un moratoriu global asupra testelor 
nucleare; a cunoscut o nouă creştere în 1961, cu un maximum evident în perioada 
1962-1963, urmată de o scădere constantă, ca rezultat al interzicerii experimentelor 
nucleare în 1963. O nouă eliberare în atmosferă a 137Cs a avut loc în anul 1986, ca 
urmare a exploziei de la Cernobâl, însă acest eveniment a avut doar impact regional 
(Last & Smol, 2002a; Smol, 2008). 

În funcţie de această evoluţie a concentraţiei de 137Cs în sedimente (Fig. 4.10), pot fi 
plasate pe profilul sedimentar anumite date-cheie, precum cele enumerate mai sus. 
În cazul siturilor din Europa Central-Estică, depunerea de 137Cs aferentă anului 1986 
este clar identificabilă comparativ cu vestul Europei sau cu regiuni mai îndepărtate. 

Aceeaşi evoluţie este întâlnită şi în cazul radionuclidului 241Am, cu precizarea că 
acesta prezintă concentraţii mult mai mici. Ca avantaj, este mult mai stabil în 
sedimente comparativ cu 137Cs (Appleby et al., 1991; Smol, 2008). În cazul 
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sedimentelor cu conţinut mare de materie organică, mobilitatea depoziţională a 
137Cs poate influenţa rezultatele datărilor (Davis et al, 1984). 

Pentru maximizarea preciziei măsurătorilor, este foarte importantă măsurarea 
corectă a conţinutului de apă din porii sedimentului, precum şi a densităţii aparente, 
ale căror valori influenţează rezultatul final (Last & Smol, 2002a). 

Metoda 14C (radiocarbon). Este utilizată predilect pentru datarea sedimentelor cu 
vechimi cuprinse între 500 - 40.000 ani, limita extinzându-se chiar şi până la 60.000 
ani. Izotopul 14C face parte din categoria radionuclizilor cosmogeni, rezultaţi în urma 
reacţiilor nucleare naturale (captură de neutroni, spalație etc.) care au loc în 
învelişurile superioare ale atmosferei, dar şi la suprafaţa pământului (Onac, 2004). În 
partea superioară a atmosferei, fluxul solar cosmic determină coliziunea neutronilor 
liberi cu diverşi atomi şi molecule. Prin bombardarea cu neutroni, atomii de 14N pierd 
protoni, luând astfel forma izotopilor 14C, care la rândul lor se oxidează la 14CO2 şi se 
amestecă ulterior cu 12CO2, fiind absorbiţi în apă şi în organismele vii (Last & Smol, 
2002a; Smol, 2008). Raportul izotopic 14C:12C din celulele organismelor vii se află în 
echilibru cu CO2 atmosferic doar în timpul vieţii acestora (Onac, 2004), însă la 
moartea lor asimilarea CO2

 se opreşte, iar 14C acumulat în ţesuturi începe să se 
dezintegreze până la elementul stabil 14N, având o perioadă de înjumătăţire egală cu 
5730 ± 40 ani (Bowman, 1990; Smol, 2008). 

Întrucât datările mai vechi cu 14C se bazează pe rata de dezintegrare calculată iniţial, 
respectiv 5568 ± 30 ani, s-a convenit ca aceasta să fie valoarea de referinţă utilizată 
pentru toate măsurătorile cu radiocarbon, însă pentru transformarea datelor 
obţinute în vârste a căror bază de calcul să fie noua perioadă de înjumătăţire, este 
necesară aplicarea unei corecţii, respectiv înmulţirea datelor obţinute cu 1.03 (Onac, 
2004). 

Vârstele obţinute în urma datării cu 14C necesită o calibrare ulterioară, iar rezultatul 
se exprimă sub forma x ± y cal BP (x - vârsta obţinută, y - intervalul de confidenţă, BP 
- prescurtarea internaţională pentru „before present”, prezentul fiind considerat anul 
1950). Calibrarea se realizează prin aplicarea unor factori de corecţie determinaţi 
prin datarea cu 14C a inelelor de creştere anuală a unor arbori din Germania, a căror 
durată de viaţă acoperă ultimele 12 milenii, în combinaţie cu datarea cu 14C a 
sedimentelor marine laminate şi cu datarea cu 14C/U-Th a coralilor (Stuiver et al., 
1998; Smol, 2008). 

După cum reiese din cele menţionate anterior, metoda 14C nu poate fi aplicată decât 
resturilor organice. Sedimentele lacustre au de regulă în compoziţia lor cantităţi de 
materie organică (plante acvatice sau terestre, resturi animale), fapt ce conferă un 
real avantaj pentru datările cu radiocarbon. Spre exemplu, în cazul lacului Iezerul 
Sadovei, au fost efectuate datări cu radiocarbon pe o bucată de lemn de molid, 
găsită la adâncimea de 386 cm, rezultând vârsta de 913 ± 21 14C care a fost calibrată 
ulterior, ajungându-se la vârsta cuprinsă între 1035-1176 cal BP, cu o valoare medie 
de 1105 cal BP (Mîndrescu et al., 2013). În cazul lacului Bolătău din apropiere s-au 
realizat 9 datări 14C pe baza cărora a fost construit modelul cronologic al 
sedimentelor (depth-age model), determinându-se astfel vârsta sedimentării (5-6.5 
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mii ani BP) și vechimea alunecării de teren care a a condus la formarea lacului (6,8-7 
mii ani BP) (Mîndrescu et al., 2016b). 

Datarea cu 14C se poate face prin metode convenţionale (numărătoare pe baza ratei 
de dezintegrare) şi moderne - prin intermediul spectrometrului de masă cu 
acceleraţie (AMS), cu precizarea că prima metodă necesită o cantitate mult mai mare 
de materie organică uscată (>1 g), comparativ cu cea de-a doua (>1 mg). Pentru 
acurateţea rezultatelor obţinute la datarea cu radiocarbon este importantă 
cunoaşterea provenienţei materialului organic din sedimente (autohton sau 
alohton), ştiut fiind faptul că anumite tipuri de macrofosile datate dau vârste mai 
mari decât cele reale. Aceste tipuri de macrofosile pot acţiona ca şi rezervor, 
acumulând în ţesuturi carbon mai vechi, redepozitat din pânza freatică sau din 
relocarea carbonului deja depus. Spre exemplu, Oswald et al. (2005) au testat o serie 
de macrofosile aparţinând atât unor specii de plante acvatice, cât şi terestre, din 
strate de sedimente depuse sincron, pe diferite niveluri de adâncime, iar la 
compararea vârstelor obţinute prin datarea cu radiocarbon (AMS) au fost evidenţiate 
următoarele: 

 macrofosilele de plante acvatice dau în general vârste mai mari decât cele 
terestre (efect de rezervor); 

 dintre resturile de plante terestre, fragmentele de lemn şi charcoal (lemn sau 
vegetaţie terestră carbonizată) indică vârste mai mari decât cele reale; 

 cantitatea diferită de material organic a probelor analizate nu a influenţat 
rezultatul datărilor cu radiocarbon. 

Paşii care trebuie parcurşi pentru pregătirea probelor în scopul determinării 
concentraţiei izotopului de radiocarbon depind în principal de materialul ce se 
doreşte a fi analizat și datat. În cazul în care din probele trimise la datat nu se 
doreşte separarea materiei organice, se procedează astfel: carota se secţionează în 
funcţie de rezoluţia temporală dorită, probele sunt puse în recipiente de sticlă 
etichetate, sterile şi cântărite în prealabil; recipientele cu probe se acoperă cu folie 
de aluminiu perforată şi se usucă la 110°C, se răcesc, se cântăresc, se închid şi se 
trimit laboratorului unde se va realiza datarea. Această opţiune oferă un grad de 
incertitudine mai mare în cazul vârstelor obţinute, deoarece nu este cunoscută sursa 
materialului organic pe baza căruia se efectuează datarea. 

Dacă se doreşte extragerea şi datarea doar a macrofosilelor din probele respective se 
parcurg următorii paşi: probele sunt pre-tratate cu NaOH (dacă au un conţinut foarte 
mare de materie organică) sau Na4P2O7 (dacă au un conţinut ridicat de argilă), apoi 
se sitează sub jet de apă, folosind o sită cu dimensiuni ale ochiurilor mai mici sau 
egale cu 0.5 mm; ce rămâne în sită se selectează şi se introduce în recipiente cu apă 
distilată, fiind apoi închise şi depozitate la temperaturi scăzute (nu mai mult de 7 
zile), urmată de trimiterea la laborator (Last & Smol, 2002a). 

În condiţiile în care se optează pentru datarea polenului din sedimente, a fracţiunii 
lipidice solubile sau insolubile, a acizilor humici etc., etapele devin mult mai 
complexe. 

În ciuda calibrării şi a utilizării de protocoale şi aparatură modernă, există o serie de 
alţi factori care pot compromite vârstele rezultate. Datarea cu radiocarbon poate fi 
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aplicată eficient dacă se consideră că producţia de 14C este constantă în timp, însă 
aceasta fluctuează cvasi-periodic (Sonett & Finney, 1990; Onac, 2004) sub acţunea 
modificărilor repetate în intensitatea câmpului magnetic (Bradley, 1999; Onac, 
2004), datorită efectului de rezervor în circulaţia carbonului marin (Bradley, 1999; 
Last & Smol, 2002; Onac, 2004) sau ca urmare a activităţilor umane - revoluţia 
industrială şi experimentele atomice (Onac, 2004; Smol, 2008). Datările pot fi 
compromise şi ca rezultat al contaminării - naturale (prin redepozitarea sedimentelor 
mai vechi) sau artificiale (prin manipularea necorespunzătoare) a materialului 
(Bradley, 1999; Last & Smol, 2002; Onac, 2004; Smol, 2008). 

Alte metode radiometrice de datare. Alături de datările pe baza radionuclizilor 
cosmogeni (ex. 14C, 10Be etc.), a izotopilor radioactivi artificiali (137Cs, 90Sr, 241Am, 
etc.), precum şi a dezechilibrelor din seria uraniului (210Pb, etc.), alte metode de 
datare, tot mai frecvent utilizate în ultimii ani, sunt cele bazate pe efectele radiaţiilor 
asupra mineralelor (termoluminescenţa - TL; luminescenţa stimulată optic - OSL; 
rezonanţa electronică de spin etc.), cele care se bazează pe raportul izotopic tată/fiu 
(238U/206Pb, 87Rb/87Sr, etc.), metodele care utilizează paleomagnetismul, precum şi 
cele care au la bază racemizarea aminoacizilor. Acestea pot extinde perioada de 
datare până la 150.000 ani, şi chiar până la 800.000 ani (luminescenţa stimulată optic 
- OSL), până la 56-106 ani (rezonanţa electronică de spin), respectiv 105-108 ani (în 
cazul paleomagnetismului). Last & Smol (2002a) oferă o descriere detaliată a 
fiecăreia dintre aceste metode, a avantajelor şi dezavantajelor utilizării lor, atât 
pentru datarea sedimentelor lacustre, cât şi pentru alte tipuri de materiale. 

 

4.4.2. Cronologiile bazate pe varve 

Studiul varvelor este considerat cea mai precisă metodă de datare a sedimentelor 
lacustre şi marine, cu o istorie de peste 150 ani (Lamoureux, 2002; Reeves, 1968; 
Cohen, 2003). Oferă posibilitatea de a reconstitui cronologic, la o rezoluţie temporală 
foarte mare (anuală, sezonieră) variabilitatea climatică, tipul şi intensitatea 
activităţilor antropice, precum şi impactul acestor factori asupra ecosistemelor 
locale. Practic există o legătură directă între alternanţa şi grosimea varvelor şi 
condiţiile de mediu în care acestea au fost depozitate, astfel încât orice modificare în 
regimul precipitaţiilor, fluxul energiei solare sau intervenţiile directe în bazinul 
hidrografic al lacurilor studiate se regăseşte în structura şi compoziţia varvelor 
(Brauer, 2004). 

Cea mai veche secvenţă sedimentară cu varve, care datează de acum 100.000 ani, a 
fost descoperită în lacul Grande di Monticchio (Italia) şi a fost studiată de către Allen 
şi colaboratorii (1999). Studiul a fost publicat în revista Nature şi a avut ca obiect 
reconstituirea modificărilor rapide ale paleomediului Europei sudice în timpul ultimei 
faze glaciare, prin compararea arhivei sedimentare Grande di Monticchio cu 
stratigrafia izotopică 18O a carotei de gheaţă GISP2 din Groenlanda (Grootes et al., 
1993). 

Varvele reprezintă laminaţii (strate) sedimentare diferite din punct de vedere 
structural, textural şi mai ales al culorii, care au fost depozitate succesiv şi ritmic în 
condiţiile ciclicităţii anotimpurilor. De Geer (1912) afirmă că varvele reprezintă cicluri 
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anuale de depozitare, având în componenţa lor două strate diferite: un strat mai 
deschis, preponderent format din silt, depus în timpul sezonului de topire a 
zăpezilor, şi un alt strat, alcătuit predominant din argilă, a cărui formare se plasează 
în timpul sezonului rece, sub acoperişul de gheaţă. Tot autorul mai sus menţionat 
este cel care pune bazele utilizării varvelor lacustre ca metodă pentru stabilirea 
geocronologiei, fiind cel care a introdus în domeniul geologic termenul 
,,geocronologie” şi scara temporală la rezoluţie anuală (Lamoureux, 2002). Ulterior, 
Saarnisto (1986) afirmă că nu toate sedimentele laminate reflectă cicluri anuale de 
sedimentare, în timp ce Simola (1992) precizează că natura anuală a sedimentelor 
laminate trebuie determinată pentru fiecare caz în parte, pe baza elementelor 
structurale şi compoziţionale ale sedimentelor. 

Petterson (1996, citat de Ojala, 2003) detaliază procesul de formare a varvelor, care 
pe parcursul unui ciclu depoziţional ajung să fie constituite din trei straturi 
principale: un strat alcătuit din material minerogenic deschis la culoare depus 
primăvara, un alt strat format din particule de material organic (plante, alge etc.) din 
timpul verii, cu o culoare mai închisă, precum şi un strat subţire, închis la culoare şi 
format din particule fine de materie organică, depus iarna. Autorul mai preciează că 
benzile minerogene deschise la culoare prezintă un grad de sortare normal, cu 
particulele cele mai fine situate la partea superioară, pe măsură ce se realizează 
subtil trecerea la stratul superior, organic, de culoare închisă, în timp ce partea 
inferioară se află în contact abrupt şi clar observabil cu stratul închis la culoare peste 
care stratul minerogen a fost depozitat. Mai mult, potrivit aceluiaşi autor, acest tip 
de varve este caracteristic lacurilor dimictice, în cazul cărora ploile de primăvară, 
precum şi topirea zăpezilor, în condiţiile unui sol incomplet acoperit de vegetaţie, 
determină un aport crescut de silt sau argilă, rezultând în formarea benzilor deschise 
la culoare. Lacurile dimictice au de regulă un hipolimnion anoxic sezonier, fapt care 
împiedică deranjarea stratelor de sedimente prin procese de bioturbaţie. Ojala 
(2003) precizează, însă, că foarte rar se întruneşte ansamblul de condiţii care permit 
formarea de secvenţe lungi de varve. 

Bradley (1999), citându-l pe Zolitschka (1996), afirmă că varvele sunt specifice 
mediilor temperate-reci, în special în cazul lacurilor adânci, anoxice, cu pod de 
gheaţă în anotimpul rece, în care aportul sedimentar poartă o puternică amprentă 
sezonieră. 

Potrivit lui Reineck et al. (1975, p. 176), o probabilitate mare de formare a 
sedimentelor cu o structură de tip varve există în cazul lacurilor de vale glaciară, în 
special în masivele montane care dețin sau au deținut gheţari. Datorită regimului 
termic anual specific, sedimentele ajung în lac doar în perioada caldă a anului 
(primăvara şi vara). Fracţiunea grosieră a sedimentului (pietriş, nisip) este depozitată 
de regulă în părţile marginale ale lacului, în timp ce fracţiunea fină (argilă, silt, nisip 
fin) se depune mult mai lent, din suspensie, îndeosebi în partea centrală a lacului. În 
cadrul acestei fracţiuni fine, nisipul, fiind mai greu, este depozitat primul. În perioada 
rece a anului, când în lac nu mai ajung sedimente, argila se depune din suspensie 
peste stratele mai grosiere de nisip şi silt, formând un strat uşor identificabil. 
Procesul acesta se repetă an de an, ducând la formarea de grupuri de laminaţii 
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anuale. Prin numărarea şi studiul laminaţiilor în parte, se poate determina evoluţia 
ratei de sedimentare şi în anumite limite şi vârsta lacului. 
 

 
Fig. 4.11. Modificare bruscă de micro-facies la limita dintre Allerød şi Dryas-ul nou (12680 ani varve 
BP) în sedimentele lacului Meerfelder Maar. a. reprezentarea grafică a grosimii varvelor (notă: 
scara vârstelor pentru (a) a fost ajustată în funcţie de imaginea (b)); b. Scanare a microsecţiunilor 
(în lumină polarizată) pe care este suprapus profilul concentraţiei Fe, indicând straturile bogate în 
siderit (carbonat de Fe), care se depun în timpul iernii; imaginile microsecţiunii (lumină simplă, 
paralelă) pentru c. varve din perioada de debut a Dryas-ului nou, caracterizate prin layere de 
primăvară/vară deschise la culoare, alcătuite din diatomi şi layere închise la culoare, compuse 
predominant din material minerogenic şi organic redepozitat; d. varve formate în perioada Allerød 
târziu, alcătuite din strate de siderit închise la culoare (Brauer et al., 2009). 

 

Pentru analiza laminaţiei anuale (varve) din cadrul unui profil sedimentar se poate 
utiliza metoda microsecţiunilor (thin-sections), elaborată de către Lamoreux (1994) şi 
îmbunătăţită de către Brauer (2009). În acest scop se îndepărtează stratul superior 
de sedimente prin mişcări paralele cu direcţia planurilor de contact între laminaţii, 
urmat de acoperirea suprafeţei astfel curăţate cu o folie transparentă de plastic 
pentru a preveni oxidarea şi a minimiza reflecţia. În cazul sedimentelor cu conţinut 
mare de fier sau sulfit de mangan este necesară oxidarea tocmai pentru a face 
vizibile structurile (Renberg, 1981, citat de Last & Smol, 2002a). Printre cele mai 
utilizate opţiuni se numără fotografierea şi scanarea cu raze X, efectuarea de analize 
digitale ale imaginilor, precum şi utilizarea microscopiei electronice (Fig. 4.11). 
Brauer et al. (2009) introduc pentru prima dată scanarea XRF pe microsecţiuni. Astfel 
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de analize microsedimentologice ale laminațiilor de tip vare au fost realizate și 
pentru lacul Bolătău (Mîndrescu et al., 2016b). 

Punctul de pornire al analizei varvelor îl constituie investigaţiile asupra condiţiilor din 
bazinul hidrografic al lacului, dar şi din cadrul cuvetei lacustre, urmate de analiza 
propriu-zisă a varvelor, pentru verificarea valabilităţii şi continuităţii cronologiei 
acestora. Se recomandă compararea vârstei rezultate în urma numărătorii varvelor 
cu vârsta determinată prin alte metode sau cu strate reper de vârstă cunoscută (ex. 
tephra) (Last & Smol, 2002a). 

 

4.4.3. Cronologiile bazate pe polen 

Polenul şi sporii sunt în general elemente comune în componenţa sedimentelor 
lacustre. Morfologia grăuncioarelor de polen este strict dependentă de familia, genul 
şi chiar specia de provenienţă, şi derivă din compoziţia chimică diferită a exinei 
(membrană care protejează grăuncioarele de polen şi spori şi care determină 
conservarea satisfăcătoare a acestor elemente în mediile de acumulare) (Dragastan, 
1980). Studiul polenului poate oferi informaţii asupra istoricului vegetaţiei din 
regiunea de interes, dar poate oferi şi anumite repere cronologice. 

Ca factor cronologic, distribuţia stratigrafică a polenului este legată de producerea 
unor evenimente cunoscute, precum modificări abrupte sau ample în structura 
vegetaţiei din zona de studiu (ex. reducerea suprafeţei împădurite vs. extinderea 
terenurilor agricole, introducerea unor noi specii de plante, proliferarea plantelor 
ruderale, fluctuaţii climatice de anvergură etc.). Spre exemplu, momentul apariţiei 
primelor grăuncioare de polen de specii ruderale coincide cu primul impact antropic 
în zonă; apariţia sporilor de bălegar (dung spores) indică debutul activităţilor 
pastorale; creşterea bruscă a procentajului polenului non-arboricol (NAP) în 
detrimentul celui arboricol (AP) sugerează reducerea semnificativă a suprafeţelor 
împădurite (este necesară o relaţionare cu evenimentele de acest tip consemnate 
istoric); prezenţa speciilor cerealiere coincide cu debutul cultivării acestora la nivel 
regional; modificări importante şi de lungă durată în ponderea diverselor specii sau 
asociaţii vegetale marchează tranziţii între fazele climatice etc. 

 

4.4.4. Evenimentele episodice naturale 

Tephrocronologia se numără printre metodele cele mai utilizate din această 
categorie, oferind o serie de repere temporale rezultate în urma producerii unui 
anumit tip de evenimente, respectiv erupţiile vulcanice. Este considerată o metodă 
unică, de mare precizie temporală şi spaţială, care leagă informaţii de natură 
geologică, paleoecologică, paleoclimatică şi arheologică mai eficient decât oricare 
altă metodă geocronologică (Dugmore et al., 2004). 

Investigaţiile realizate în depozite de turbă din Scandinavia şi Insulele Feroe de către 
Persson (1971) au arătat că materialul produs în timpul activităţii vulcanice din 
Islanda poate fi transportat la mii de kilometri distanţă de sursă. Prin urmare, 
stratele de tephra au potenţialul excepţional de a fi utilizate ca izocron în stabilirea 
unei singure geocronologii pentru diferite tipuri de arhive de mediu unde se pot 
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acumula astfel de particule (sedimente lacustre şi marine, turbă, gheaţă de calotă 
sau din componenţa gheţarilor montani etc.). 
 

 

Fig. 4.12. Fragmente de sticlă 
vulcanică (tephra) având morfologii 
variate, observate la microscop în 
lumină polarizată

17
. 

 

 
Fig. 4.13. Exemplu de strat de tephra cu o grosime apreciabilă (Ignimbrit Campanian, 39.300.000 
BP), intercalat în sedimentele din lacul Grande di Monticchio (stânga). Fragmente tipice de piatră 
ponce şi sticlă vulcanică în depozitele de Ignimbrit (dreapta)

18
. 

                                                           
17

 sursa imaginii: https://tmi.laccore.umn.edu/uniqueIdentification/show/61 
18

 sursa imaginii: www.gfz-potsdam.de 
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Importanţa studiilor bazate pe tephra în cercetarea Cuaternarului a continuat să 
crească datorită necesităţii tot mai stringente de a dispune de informaţii 
(paleoenviromentale sau arheologice) de rezoluţie temporală ridicată şi clar 
delimitate cronologic. Această metodă a jucat un rol fundamental în cadrul unor 
proiecte globale precum INTIMATE (Integration of Ice core, Marine and Terrestrial 
records) - pentru studierea în detaliu a ultimei tranziţii glaciar-interglaciar (60.000 - 
8000 ani calibraţi BP), SUPRAnet (Studying Uncertainty in Paleoenvironmental 
Reconstruction - a net) şi RESET (Response of humans to abrupt enviromental 
transitions) (Froese et al., 2008; Lowe, 2008; Lowe et al., 2008a, 2008b). Prin aceste 
demersuri s-a dorit în principal standardizarea metodelor utilizate în 
tephrocronologie. 

Termenul de ‘tephra’ este utilizat pentru toate categoriile granulometrice ale 
materialelor vulcanogene, de la cenuşi fine la bombe vulcanice (Last & Smol, 2002a; 
Lowe et al., 2011). Lowe et al. (2011) oferă următoarea clasificare: 

 cenuşi (granule cu diametrul mai mic de 2 mm, din categoria cărora fac parte şi 
fragmentele de sticlă vulcanică/cryptotephra - cele mai studiate) (Fig. 4.12; 
4.13); 

 lapilli (2-64 mm în diametru) (Fig. 4.13); 
 bombe vulcanice (fragmente uşor rotunjite, mai mari de 64 mm în diametru). 

Dimensiunea particulelor identificate în sedimente este, în mod evident, invers 
proporţională cu distanţa dintre situl cercetat și locul de provenienţă a materialele 
vulcanice. 

Nu toate siturile dispun însă de potenţial pentru studiile de tephrocronologie, iar 
arealele de răspândire a materialelor de tephra depind de puterea erupţiei vulcanice, 
proporţia diferitelor categorii granulometrice în materialele expulzate, precum şi de 
direcţia şi intensitatea vântului. Culorile acestor strate pot induce în eroare 
(orizonturile de tephra care provin din exploziile bazaltice sunt negre, cele de 
provenienţă andezitică sunt gri, iar riolitul generează strate de tephra de culoare 
albă), motiv pentru care se recomandă efectuarea de analize geochimice pentru 
confirmarea naturii şi compoziţiei lor (Last & Smol, 2002a). 

Pentru identificarea particulelor de tephra în sedimente, pentru extragerea acestora, 
dar şi pentru plasarea în timp a stratelor de tephra se folosesc metode mai 
complexe, descrise de Last et al. (2002a), cu precizarea că încă nu există o 
metodologie unitară în acest domeniu. 

Pentru detectarea particulelor foarte mici, neobservabile cu ochiul liber în 
sedimente, sunt măsurate atât proprietăţile magnetice - inclusiv separarea 
magnetică (Froggatt & Gosson, 1982, citaţi de Last & Smol, 2002a), cât şi compoziţia 
chimică (ex. valori ridicate ale sulfului corelate cu valori ridicate ale concentraţiilor 
de Si, K, Ti). 

De asemenea, metodele de laborator mai pot include examinarea mineralogică 
(petrografică) prin intermediul unui microscop optic, şi analize geochimice ale 
fragmentelor de sticlă vulcanică sau ale mineralelor (cristale individuale) prin 
intermediul microsondei electronice sau altor instrumente analitice (Lowe, 2008). 
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S-a conturat chiar şi un domeniu nou de studiu, tephrostratigrafia, care este definită 
ca studiul secvenţelor de tephra şi a depozitelor asociate, distribuţia acestora şi 
relaţiile stratigrafice dintre ele (superpoziţie), precum şi vârsta lor relativă şi absolută 
(Lowe, 2011). 

Tot în categoria evenimentelor episodice naturale se numără şi incendiile de 
proporţii, care generează strate cu concentraţie mare de fragmente organice 
carbonizate. Metoda este valabilă din punct de vedere cronostratigrafic doar în cazul 
în care se reuşeşte corelarea stratelor respective cu incendiile cauzatoare a căror 
dată de manifestare este cunoscută. Analog, stratele foarte bogate în material eroziv 
(silt şi argilă) pot identifica anumite evenimente climato-hidrologice de anvergură 
(precipitaţii foarte bogate, însoţite de inundaţii, eroziune accelerată şi acumulare a 
sedimentului spălat etc.), cu condiţia cunoaşterii datei la care acestea s-au produs. 

Indiferent de informaţiile avute la dispoziţie şi de metoda utilizată, Smol (2008) 
recomandă verificarea rezultatelor şi prin alte metode geocronologice. 

 

4.4.5. Alte repere temporale de factură antropică 

O serie de produse reziduale rezultate în urma activităţii antropice pot fi utilizate 
cronostratigrafic, dacă se cunoaşte activitatea care a generat produsul respectiv, 
precum şi data la care aceasta a demarat. Plumbul, cuprul, nichelul, cadmiul, zincul, 
arsenicul etc., sunt doar câteva dintre elementele cu potenţial cronostratigrafic, 
alături de care mai pot fi menţionate insecticide, pesticide, poluanţi organici 
persistenţi etc. Smol (2008) oferă ca exemplu utilizarea DDT-ului, care a debutat în 
anul 1939, fiind ulterior interzisă. Prin urmare, identificarea acestei organocloruri în 
sedimente delimitează temporal sedimentele mai noi de 1939, în condiţiile în care nu 
a fost evidenţiată o mobilitate post-depoziţională a DTT-ului. Analog, creşterea 
concentraţiilor de Pb şi Hg în sedimente este de cele mai multe ori asociată cu a 
doua jumătate a secolului 19, caracterizată de industrializarea accelerată. 

Plumbul poate fi asociat şi combustiei benzinei cu Pb, dacă evoluţia concentraţiei 
corespunde evenimentelor care au determinat fluctuaţii ale acestui parametru (Siver 
& Wozniak, 2001). Astfel, în anul 1923 a fost introdus plumbul în benzină, în 1979 au 
fost adoptate primele măsuri care dispuneau reducerea cantităţii de Pb în benzină, 
iar în anul 1996 utilizarea benzinei cu Pb a fost definitiv interzisă. Metoda poate fi 
confirmată prin studiul compoziţiei izotopice a plumbului în sedimente. Această 
metodă poate fi utilizată şi pentru corelarea carotelor sedimentare extrase din 
acelaşi bazin lacustru. 

Impactul antropic de natură fizică (ex. construcția unui dig) asupra unei unități 
lacustre naturale este “înregistrat” de magnetismul sedimentelor. În urma unei 
intervenții antropice semnificative, semnalul magnetic este mai putenic datorită 
creșterii ratei de sedimentare a unor fracțiuni noi și mai grosiere. În acest mod s-a 
marcat pe coloana de sedimente a lacului Știol (munții Rodnei) intervenția antropică 
agresivă din luna octombrie, 2002 (Mîndrescu et al., 2010). 
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5. Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor 

 

Analiza acestor indicatori din sedimente reprezintă etapa cea mai amplă din cadrul 
studiului paleolimnologic, date fiind multitudinea de elemente potenţial indicatoare 
ale unor condiţii de paleomediu, metodologia bogată şi varietatea aparaturii şi 
echipamentelor disponibile. 

Datele obţinute în urma analizelor efectuate asupra indicatorilor fizici, chimici şi 
biologici din sedimente (date proxy) pot oferi informaţii legate de starea mediului 
local şi regional la un moment dat, precum şi de evoluţia sa temporală în contextul 
schimbărilor climatice naturale şi a interferenţei factorului antropic. Rezultatul 
concret al acestui amplu demers constituie de obicei baza implementării unui 
management sustenabil la nivel local şi regional. 

Cu scopul de a reduce timpul necesar analizei indicatorilor se poate opta pentru o 
rezoluţie preliminară de analiză la fiecare 2 cm sau 4 cm din profilul sedimentar, cu 
recomandarea ca acest interval să fie par, pentru a facilita îmbunătăţirea rezoluţiei 
prin înjumătăţirea intervalului. Ca avantaj al acestei metode, pe lângă economia de 
timp, cercetătorul are posibilitatea de a-şi forma o imagine asupra tendinţei de 
evoluţie a indicatorului analizat, şi în cazul în care anumiţi indicatori au valori 
interesante, are implicit posibilitatea de a decide dacă este necesară îmbunătăţirea 
rezoluţiei măsurătorilor pe anumite intervale sau pentru întreg profilul sedimentar. 

 

5.1. Indicatorii fizici 

 

5.1.1. Evaluarea vizuală a caracteristicilor structurale şi texturale (microscopie)  

Conform literaturii de specialitate (Anastasiu, 1986; Tovissi, 1972; Reineck, 1975 
etc.), un strat sedimentar reprezintă o unitate de sedimentare care a fost depozitată 
în condiţii fizice constante. Totuşi, este posibil ca strate care arată asemănător sau 
chiar identic conform percepţiei ochiului uman, să fi fost depuse în condiţii fizice 
diferite. Stratele sunt separate prin planuri de stratificaţie care apar de regulă vizibile 
cu ochiul liber din cauza diferenţelor texturale şi structurale. Aceste planuri de 
stratificaţie marchează schimbări abrupte în regimul depoziţional (pot marca şi 
întreruperi ale depunerii sedimentelor, sau chiar suprafeţe și discontinuităţi 
erozionale). Stratele cu grosime sub 1 cm sunt denumite convenţional lamine 
(Anastasiu, 1986; Miclăuş, 2007), deşi unii autori consideră laminele drept subunităţi 
din componenţa stratelor (Reineck, 1975). 
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Sedimentele lacustre se caracterizează adeseori prin prezenţa unei înşiruiri de strate 
de grosimi variabile care se diferenţiază vizibil unele de altele. Din motivele enunţate 
mai sus, efectuarea de observaţii vizuale asupra acestor strate, imediat după 
extragerea sedimentului, necesită atenţie sporită. 

La pregătirea carotelor pentru fotografiere, numărarea laminelor sau logging, şi 
ulterior în timpul secţionării acestora, se recomandă observarea, identificarea şi 
notarea discontinuităţilor sau diferenţierilor structurale, texturale şi de culoare 
vizibile cu ochiul liber. Determinarea la faţa locului a texturii se face de regulă prin 
frecarea materialului între degete. Dacă pentru granulele mai mari (nisip, pietriş) 
încadrarea lor vizuală într-o categorie granulometrică nu prezintă probleme, în ce 
priveşte fracţiunile granulometrice mai fine (silt, argilă) clasificarea devine dificilă. O 
modalitate prin care siltul se poate diferenţia de argilă o reprezintă presarea 
materialului între dinţi: textura plastică indică predominanţa argilei, iar dacă este 
materialul este abraziv, crocant, conţine în proporţie ridicată silt (Reineck, 1975). 

În timpul secţionării se va încerca şi identificarea structurilor de bioturbaţie, dacă 
acestea există. În cazul sedimentelor laminate, dacă există discontinuităţi evidente în 
laminaţie, respectiv porţiuni semnificative nestructurate, se recomandă, unde este 
posibil, identificarea tipului de gradaţie (ex. gradaţie normală, inversă etc.). În cazul 
existenţei unei gradaţii normale (particulele cu dimensiunile cele mai mari depuse în 
partea de jos a stratului, particulele cele mai fine în partea sa superioară) se poate 
estima că la originea depunerii stratului repectiv au stat curenţii de turbiditate, cel 
mai probabil în cadrul unui eveniment hidrologic de mare energie (Miclăuş, 2006). În 
acest caz, există posibilitatea existenţei unor discontinuităţi în sedimentare ca 
urmare a eroziunii exercitate la depunerea stratelor turbiditice. Prin urmare, se 
recomandă observarea la stereomicroscop a carotelor sedimentare şi eventual a 
probelor rezultate prin secţionare, cu scopul de a determina proprietăţi structurale şi 
texturale care nu sunt vizibile cu ochiul liber. 

Existenţa unei stratificaţii în cadrul unui profil sedimentar este dată, pe lângă 
culoare, şi de granulaţie, greutatea specifică şi compoziţia mineralogică a 
sedimentului (Tövissi, 1972). Practic, parametrii texturali influenţează decisiv 
structura stratelor sedimentare, întrucât dimensiunea granulelor, forma acestora, 
contactul dintre granule şi nu în ultimul rând porozitatea materialului se reflectă 
vizual sub forma structurii, oferind totodată informaţii cu privire la caracteristicile 
sedimentelor componente. 

De exemplu, în cazul lacului Iezerul Sadovei obsevaţia vizuală a carotelor de 
sedimente indică prezenţa unor secţiuni cu laminaţie fină, întrerupte de secvenţe 
grosiere aparent fără structură, care au fost depuse cel mai probabil ca urmare a 
unor evenimente hidrologice de mare energie (ex. perioade cu precipitaţii 
abundente, viituri etc.). 

 

5.1.2. Densitatea sedimentelor 

Variaţiile densităţii de-a lungul unui profil sedimentar indică fluctuaţii în compoziţia 
sedimentului, în sursa de provenienţă a materialului şi, respectiv, diferenţieri în 
gradul de compactare. Densitatea poate fi determinată atât pentru sedimentul uscat, 
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cât şi pentru cel aflat în stare udă. În vederea măsurării densităţii sedimentului ud, 
protocolul UCL (www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/support-services/ 
laboratory/laboratory-methods/lake-sediment-analysis/wet-density) propune 
următoarea metodă: 

 Imediat după secţionarea carotei de sedimente, probele rezultate sunt introduse 
în recipiente cu o capacitate şi masă cunoscute; 

 Recipientele cu probe se cântăresc, utilizându-se un cântar cu 4 zecimale. 
Protocolul recomandă utilizarea unor recipiente cu o capacitate egală cu 2 cm3 
(volumul de sediment va fi de asemenea 2 cm3, menţinut egal pentru toate 
probele); 

 Recipientul este umplut în mod gradual prin tasarea sedimentului în interiorul 
acestuia, până ajunge la nivel cu marginea sa superioară; 

 Recipientul plin este cântărit, iar rezultatul obţinut se împarte la 2, pentru 
determinarea densităţii în g/cm3. Înainte de refolosire, recipientele trebuie 
spălate şi uscate, pentru a se evita contaminarea. 

Masa sedimentului ud (mu) se determină după formula: 

mu= M2-M1, 

unde: M2 reprezintă masa recipientului cu sediment, iar M1 masa recipientului gol. 

Densitatea sedimentului ud (ρ1) se calculează după formula: 

ρ1 = mu/V, 

unde: mu - masa sedimentului ud, iar V - volumul sedimentului ud. 

Dacă la extragerea sedimentelor este utilizat un carotier de tip gravitaţional, sau un 
alt tip de carotier la care se cunoaşte diametrul camerei de depozitare, se poate 
determina indirect volumul ocupat de o anumită secţiune a sedimentului ud. După 
determinarea masei secţiunii respective se poate calcula astfel şi densitatea acesteia. 

Densitatea sedimentului uscat se măsoară după o uscare prealabilă a probei de 
sediment, la o anumită temperatură (37-40°C, 60°C, 105°C), în funcţie de protocolul 
utilizat. Densitatea sedimentului uscat (ρ2) se calculează astfel: 

ρ2 = m2/V, 

unde m2 - masa sedimentului uscat, iar V - volumul sedimentului. Densitatea 
sedimentului uscat are valori invers proporţionale porozităţii. 

 

5.1.3. Conţinutul de apă (umiditatea sedimentului) 

Reprezintă apa reţinută în spaţiile dintre particulele de sediment, fiind asociată de 
regulă densităţii, porozităţii şi conţinutului de materie organică al sedimentului. 

Valorile acestui parametru sunt controlate de distribuţia granulometrică şi de 
conţinutul de argilă din fiecare probă de sediment. Prin urmare, determinarea 
procentuală a conţinutului de apă oferă informaţii utile în ce priveşte compoziţia 
sedimentelor. 
 

http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/support-services/


                                                                                                            77 Cap. 5  Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

  
Fig. 5.1. Măsurarea umidităţii sedimentelor din lacul Iezerul Sadovei; a. introducerea probelor cu 
sediment ud în etuvă; b. cântărirea probelor uscate, cu ajutorul unei balanţe analitice. 

 

Potrivit lui Byrne (2004), umiditatea sedimentului poate fi utilizată pentru 
determinarea schimbărilor de litologie şi în corelarea carotelor extrase din acelaşi 
bazin lacustru. Adiţional, Menounos (1997) evidenţiază pentru lacurile alpine 
existenţa unor relaţii semnificative, nonliniare, între conţinutul de apă al 
sedimentului, materia organică şi densitatea sedimentului uscat; autorul arată că 
valorile concentraţiei de materie organică şi ale densităţii sedimentului uscat pot fi 
estimate indirect la rezoluţie mare prin calcularea conţinutului de apă. Ca observaţie 
la relaţia dintre conţinutul de apă şi materia organică, aceasta din urmă 
îmbunătăţeşte capacitatea sedimentului de a reţine apă, de unde rezultă o corelare 
direct proporţională între cei doi parametri (Avnimelech et al., 2001; Martynova et 
al., 2008). Potrivit lui Niwa et al. (2010), conţinutul de apă al sedimentului se poate 
utiliza şi ca indicator al dimensiunii granulelor. 

Măsurarea umidităţii sedimentului se realizează gravimetric, prin determinarea 
cantităţii de apă pierdută prin uscare la o anumită temperatură. Dacă măsurarea 
umidităţii se face pe o subprobă dintr-o probă iniţială de sediment, se recomandă o 
bună omogenizare a probei înainte de extragerea subprobei. 

După calcularea densităţii sedimentului ud (dacă este cazul), probele se usucă în 
etuvă la 37-40°C timp de 48 ore, 60°C timp de 36 ore sau 105°C timp de 24 ore (după 
diverse protocoale), după care se recântăresc. Murdoch et al. (1997) recomandă 
uscarea la 110ºC şi oferă metode alternative de determinare, atât a umidităţii 
sedimentului, cât şi a densităţii şi porozităţii acestuia. 

Umiditatea sedimentului se măsoară direct după următoarea formulă: 

u= (m1-m2)/ m1, 

unde: m1 - masa probei ude, m2 - masa probei după uscare. 

Pentru facilitarea calculelor se poate include în ecuaţia de mai sus şi masa 
creuzetelor, astfel: 

u = (mb-mc)/(mb-ma), 

unde: ma - masa creuzetului gol; mb - masa creuzetului cu sedimentul ud; mc - masa 
creuzetului cu sedimentul uscat. 

a. b. 
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Pentru valori procentuale, în ambele cazuri, rezultatul se înmulteşte cu 100. 

Determinarea umidităţii sedimentului nu se va realiza pe sedimente destinate 
determinării concentraţiei de contaminanţi, ci separat, pe subprobe. Simpson et al. 
(2005) precizează că procesul de uscare poate cauza modificări în chimia 
sedimentului, şi implicit diminuarea concentraţiei anumitor contaminanţi. Din acest 
motiv, este de preferat ca determinarea concentraţiei contaminanţilor în sedimente 
să se realizeze pe sedimentul ud. 

Măsurarea umidităţii sedimentului, cât şi a densităţii sale, şi analiza valorilor acestor 
parametri de-a lungul profilului sedimentar pot releva modificări în preponderenţa 
anumitor procese specifice sedimentării (ex. depunerea de materie organică se 
caracterizează în general prin densitate mică şi valori mari ale umidităţii), aportul de 
material mineral, clastic (densitate mare, umiditate scăzută), sau variaţii ale 
granulometriei materialului sedimentar depus. Totodată, prin măsurarea celor doi 
indicatori se poate observa efectul compactării sedimentelor sub propria lor 
greutate, cu descreşterea valorilor umidităţii şi creşterea valorilor densităţii către 
baza stratului sedimentar. 

Variaţia în adâncime a umidităţii sedimentului depinde aşadar de: 
 variaţia în timp a ratei de sedimentare; 
 calitatea şi caracterul depozitelor sedimentare; 
 gradul de compactare a sedimentelor; 
 variaţia în timp şi intensitatea proceselor de bioturbaţie. 
 

 
Fig. 5.2. Valorile umidităţii sedimentelor (u,%) în relaţie cu litologia (profil sedimentar compozit), 
concentraţia procentuală de materie organică (MO) şi matrice siliciclastică (SiO2) din componenţa 
sedimentelor pentru lacul Iezerul Sadovei. Vârfurile cele mai proeminente ale concentraţiilor 
parametrului u (%) sunt evidenţiate prin benzi semi-transparente. Profilul compozit a fost obţinut 
prin corelarea carotelor suprapuse (overlapped cores) extrase din lac în iarna anului 2013 (Florescu, 
2015). 
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Pentru lacul Iezerul Sadovei, ulterior secţionării carotelor şi cântăririi eşantioanelor 
de sediment ud, acestea au fost uscate la 37°C timp de 24 ore, au fost recântărite 
(Fig. 5.1), şi conform formulei de mai sus, s-a calculat cantitatea procentuală de apă 
din pori. 

Analizând Fig. 5.2 putem observa că în general umiditatea sedimentelor lacului 
Iezerul Sadovei se află în relaţie directă cu concentraţia procentuală de materie 
organică şi, respectiv, în relaţie inversă cu volumul matricei siliciclastice din 
componenţa sedimentelor. Faptul sugerează că sedimentele bogate în materie 
organică prezintă o umiditate mai ridicată, cu excepţia intervalului de la interfaţa 
sediment-apă, unde ponderea apei în sedimentele necompactate poate ajunge până 
la 80%. 

De asemenea, valorile ridicate ale umidităţii sedimentelor şi proporţia de peste 50% 
a materiei organice la ca. 435-440 cm adâncime, imediat deasupra corpului 
alunecării, evidenţiază faptul că deplasarea de teren care a barat valea pârâului Iezer 
acum aproximativ 1000 ani a antrenat şi vegetaţia forestieră de pe versanții afectați. 
Această vegetaţie a fost acoperită de ape la formarea lacului, însă datorită volumului 
mare nu a fost descompusă în totalitate, ci a fost conservată prin acoperire 
progresvă cu sedimente noi (Florescu, 2015). 

 

5.1.4. Conţinutul de materie organică (LOI 375-550) 

Spre deosebire de materia organică de provenienţă acvatică, alcătuită preponderent 
din azot, materia organică din mediul subaerian are în compoziţia sa cantităţi foarte 
mari de carbon. Pe această bază se poate face distincţia dintre cele două tipuri de 
materie organică din compoziţia sedimentului. Prin intermediul metodei LOI375-550 
(loss on ignition = pierderea prin ardere) se poate măsura cantitatea (procentuală 
sau absolută) de materie organică din sedimente, dar fără a se face distincţie între 
materialul provenit de pe uscat şi cel acvatic. 

În momentul în care materia organică detritică de pe uscat este transportată şi 
depozitată în lac, începe să se descompună sub acţiunea bacteriilor (similar materiei 
organice rezultată în urma productivităţii naturale a lacului). În cadrul unui mediu 
sărac în oxigen, descompunerea este mult diminuată, şi chiar absentă în condiţii 
anoxice. Materia organică în descompunere se amestecă printre granulele minerale 
ale sedimentului, uneori aderând la acestea sub forma unui înveliş, care la rândul lui 
prezintă capacitate de atracţie pentru metale şi compuşi organici contaminanţi. 
Variaţia cantităţii de materie organică din sedimente poate oferi informaţii şi asupra 
condiţiilor din momentul depunerii sedimentului. Cantităţile mari de carbon organic 
pot sugera provenienţa preponderent terestră a materialului organic detritic, 
existând posibilitatea ca acest material să fi fost transportat şi depozitat în cadrul 
unor evenimente hidrologice de mare energie. Cantităţile mici sugerează fie 
existenţa unui mediu oxic, care a favorizat descompunerea, fie o perioadă cu 
precipitaţii reduse. Pentru mai multă siguranţă în interpretare, valorile acestui 
parametru trebuie comparate cu valorile altor indicatori sugestivi, cum ar fi, spre 
exemplu, aportul de material terigen (ilustrat prin concentraţiile de titaniu, rubidiu, 
potasiu, zirconiu etc.). Cunoaşterea cantităţii de material organic serveşte şi la 



80                                            Cap. 5  Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

realizarea caracterizării litostratigrafice a carotelor de sedimente, precum şi ca 
instrument adiţional în corelarea carotelor parţial suprapuse (overlapping cores). 

Pentru obţinerea unor rezultate precise privind conţinutul de carbon organic, 
respectiv conţinutul de azot, cu scopul de a determina provenienţa terestră sau 
acvatică a materialului organic din sedimente, este necesară utilizarea unor 
echipamente sofisticate, care nu sunt accesibile pe scară largă. Prin urmare, 
utilizarea LOI375-550 pentru determinarea cantităţii de materie organică oferă o 
imagine destul de sugestivă, deşi nu exactă, asupra conţinutului de carbon organic al 
sedimentelor, cu atât mai mult cu cât procedura este simplă şi accesibilă. 

Materia organică se oxidează în dioxid de carbon şi cenuşi la temperaturi cuprinse 
între 200 şi 550°C (Heiri, 2001; Rosenmeier, 2005). În contextul în care se măsoară 
masa sedimentului înainte şi după ardere, prin substracţie poate fi estimat 
conţinutul de materie organică din fiecare secvenţă sedimentară analizată. În 
realizarea acestor măsurători se pleacă de la premisa că proporţia carbonului 
elementar în cadrul materiei organice este constantă, si cu toate că metodei îi 
lipseşte precizia, după cum am menţionat anterior, rezultatele sale prezintă 
acurateţe rezonabilă (Beaudoin, 2003; Ball, 1964). 

În urma unor serii de analize experimentale efectuate pe acelaşi set de probe, Dean 
(1974) a obţinut prin alte metode un conţinut de carbon organic egal cu aproximativ 
jumătate din rezultatul obţinut prin LOI550. Pe de altă parte, referindu-se tot la 
acurateţea rezultatelor obţinute prin calcularea pierderii prin ardere, Mackereth 
(1966) a specificat faptul că metoda LOI nu a dat estimări exacte ale carbonului 
organic, acolo unde valorile s-au situat sub 10%. Cu toate acestea, Beaudoin (2003) a 
pus în evidenţă faptul că atât LOI, cât şi metoda Walkley-Black (care presupune 
determinarea cantităţilor de carbon organic prin oxidare), au prezentat rezultate 
similare. 

Printre obiecţiile aduse metodei menţionăm în primul rând faptul că LOI 

supraestimează conţinutul de materie organică şi carbonaţi din sedimentele 
minerogene, aşa cum reiese dintr-o serie de studii (Dean, 1974; Heiri et al., 2001; 
Veres, 2002). Supraestimarea în cauză se datorează erorilor generate de pierderea, 
alături de materia organică, a dioxidului de carbon din solurile carbonatice, a 
carbonului elementar (fragmente organice carbonizate, particule carbonacee, 
clincher etc.), a sărurilor volatile, a sulfiţilor (prin oxidare), a altor compuşi organici, 
precum şi a apei structurale din componenţa mineralelor argiloase (la temperaturi 
de peste 400°C). 

Mai mult decât atât, la determinarea cantităţii de materie organică prin LOI pot 
exista şi pierderi de carbon anorganic în cazul sedimentelor care conţin minerale 
precum magnezit, rodocrozit sau siderit, în cadrul cărora carbonul anorganic se 
transformă în CO2 la temperaturi cuprinse între 425 şi 520°C (Heiri et al., 2001; 
Hedvall, 1925 citat de Veres, 2002). În plus, o serie de elemente legate de protocolul 
utilizat, precum poziţia probei în cuptor, timpul de ardere, chiar şi masa probei, pot 
introduce erori suplimentare în rezultatul final, după cum evidenţiază clar Heiri et al. 
(2001). Paleolimnologi precizează că determinarea conţinutului de materie organică 
(LOI375-550) prezintă susceptibilitate mai ridicată la apariţia acestor erori decât 
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determinarea carbonului anorganic (LOI850-925), dar că orice eroare survenită în 
rezultatul LOI375-550 va influenţa invariabil şi rezultatul LOI850-925. 

Adiţional, Veres (2002) evidenţiază că LOI (realizat la 550°C, timp de 4 ore) reprezintă 
o metodă precisă de măsurare a cantităţii de materie organică din sedimente doar 
atunci când fracţiunea fină minerogenă (argilă, silt fin) este prezentă în procentaje 
mici. Potrivit acestuia, conţinutul de materie organică este supraestimat cu 1% faţă 
de rezultatul real pentru un sediment cu conţinut de argilă cuprins între 20-30%, însă 
eroarea creşte direct proporţional cu conţinutul de argilă şi silt fin. Dacă sedimentul 
analizat are un conţinut bogat de particule minerogene fine, autorul recomandă 
verificarea metodei prin măsurători adiţionale de carbon organic, în special când se 
lucrează cu valori absolute ale LOI375-550 şi nu cu valori procentuale. În aceleaşi 
condiţii Boyle (2004) şi Ball (1964) recomandă aplicarea unor corecţii ulterioare ale 
rezultatului obţinut prin LOI, pentru a evita erorile generate de pierderea de apă din 
structura mineralelor argiloase. 

În ciuda limitărilor detaliate mai sus, utilizarea pe scară largă a metodei pierderilor 
prin ardere se datorează faptului că LOI375-550 este simplă şi rapidă, şi nu necesită 
echipament sau cunoştinţe specializate. Printr-un simplu control al temperaturilor şi 
al duratei de ardere se poate minimiza eroarea. Mai mult decât atât, o cunoaştere 
bună a modificărilor de masă suferite de diferite materiale (materie organică, 
aluminosilicaţi, carbonaţi, hidroxizi, oxizi, fosfaţi, sulfaţi şi sulfuri) în anumite condiţii 
de temperatură (prin deshidratare, oxidare sau pierderea compuşilor gazoşi) poate 
îmbunătăţi semnificativ rezultatul LOI. 

În ceea ce priveşte specificaţiile tehnice ale metodei, anumite protocoale recomandă 
utilizarea unei cantităţi de sediment egală cu 1 cm3 (Rosenmeier, 2005), în timp ce 
altele (Ball, 1964; Heiri et al., 2001) nu precizează o anumită cantitate de material 
necesară. Veres (2004) utilizează în studiul său probe cu o masă cuprinsă între 3 şi 5 
grame sediment, iar Heiri şi colaboratorii (2001) precizează că din cauza cantităţii 
diferite de material existent, masa probelor uscate testate prin intermediul LOI a 
variat între 0.4 şi 3.9 grame. Beaudoin (2003) utilizează cantităţi egale de material 
sedimentar (aproximativ 2.27 cm3) pentru toate probele analizate. 

Referitor la timpul aplicării LOI375-550, diverse metodologii de lucru stabilesc o durată 
a arderii care variază de la 2 ore la 16 ore. Temperatura de ardere este la rândul său 
cuprinsă între 375 şi 550°C. Spre exemplu, McKeague (1976) propune arderea la 
375°C timp de 16 ore, iar Dean (1974) şi ulterior Heiri (2001) optează pentru arderea 
la 55°C, timp de 4 ore. Autorii îşi argumentează detaliat opţiunea. 

Protocolul LOI utilizat la analiza sedimentelor lacului Iezerul Sadovei (Mîndrescu et 
al., 2013; Florescu, 2015) pentru determinarea concentraţiei de materie organică 
este adaptat după Heiri (2001) şi presupune următorii paşi: 

 Se pregătesc exsicatoarele, cu uscarea cristalelor timp de 24 ore la 105°C (Fig. 
5.3); 

 Creuzetele care urmează a fi folosite, precum şi capacele acestora, se spală şi se 
usucă timp de o oră la 150°C. Se răcesc în exsicator, se cântăresc cu ajutorul unei 
balanţe analitice cu 4 zecimale şi se numerotează; 
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 Sedimentele se transferă în creuzetele numerotate. Creuzetele se acoperă cu 
capacele corespunzătoare, se cântăresc şi se usucă în etuvă la 105°C timp de 12 
ore. Apoi se răcesc în exsicatoare şi se cântăresc din nou; 

 Probele se transferă în cuptorul cu muflă şi se ard la 550°C timp de 4 ore. 
Creuzetele se răcesc din nou în exsicator şi se cântăresc. 

Cantitatea de materie organică (MO) este determinată prin urmatoarea formulă: 

MO=(M105-M550)/(M1-M0), 

unde: M0 - masa creuzetului gol; M1 - masa creuzetului cu sediment, înainte de 
ardere; M105 - masa creuzetului cu sediment după uscarea la 105°C; M550 - masa 
creuzetului cu sediment, după arderea la 550°C. Pentru a obţine valori procentuale, 
rezultatul se înmulţeşte cu 100. 

Formula de calcul fără introducerea masei creuzetului este următoarea: 

% MO = (M105-M550)/M105 x 100, 

unde: % MO - procentul de materie organică; M105 - masa probei după uscarea la 
105°C; M550 - masa probei după arderea la 550°C. 
 

  

Fig. 5.3. a. extragerea cristalelor din exsicatoare în vederea uscării; b. amplasarea cristalelor uscate 
în exsicatoare. Calitatea corespunzătoare a cristalelor este obţinută atunci când după uscare ele 
capătă culoarea albastru intens. 
 

Carter (1973), citat de Håkanson (1983), identifică o serie de factori care favorizează 
prezenţa unor valori ridicate ale materiei organice în sedimente: 
 deversarea antropică a unor resturi vegetale în mediul lacustru (ex. rumeguş, 

coajă de arbori etc.); 
 o productivitate ridicată a lacului; 
 condiţii de oxido-reducere în mediul limnic, fapt care împiedică descompunerea 

materiei organice. 

În ceea ce priveşte interpretarea datelor obţinute pe baza acestor considerente, sunt 
necesare câteva specificaţii: o creştere a procentajului sau cantităţii de materie 
organică în sedimente nu este întotdeauna echivalentă cu o creştere a productivităţii 
lacului (Håkanson, 1983; Smol, 2008), deoarece valorile anumitor parametri 
(oxigenul dizolvat, temperatura apei etc.) influenţează decisiv acumularea de 
material organic în sedimente. Astfel, descompunerea materiei organice are loc mai 

a. b. 
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rapid în prezenţa oxigenului decât în condiţii anoxice. Temperaturile ridicate ale apei 
favorizează productivitatea lacului şi implicit acumularea materiei organice în 
sedimente, însă odată cu creşterea productivităţii lacului creşte şi rata de 
descompunere a materiei organice. Smol (2008) argumentează prin faptul că 
anumite lacuri din regiunile arctice şi subarctice au conţinut de materie organică în 
sedimente mai mare decât unele lacuri din zona tropicală. 

Mai mult decât atât, nu doar condiţiile din mediul lacustru influenţează acumularea 
de materie organică, întrucât oricând poate exista un aport de materie organică 
terigenă, care să se acumuleze în sedimente. În acest context este utilă diferenţierea 
cantitativă între materialul organic autohton şi cel alohton. Diferenţierea în cauză se 
poate face utilizând metoda C/N (Meyers & Doose, 1999; Last & Smol, 2002; Smol, 
2008). După determinarea geochimică a valorilor C şi N în sedimente, se calculează 
raportul concentraţiei celor două elemente. Valorile reduse ale raportului (aprox. 
4/10) indică o predominare a materialului organic autohton, în timp ce valorile mari 
ale raportului, de aproximativ 20 de ori mai mari, indică provenienţa terigenă a 
materialului organic. Aceasta deoarece plantele vasculare terestre au un conţinut 
mai mare de celuloză (implicit carbon), şi totodată un conţinut mai mic de proteine 
(implicit azot) decât plantele acvatice (Smol, 2008, p. 58). 

Meyers & Doose (1999) propun o serie de alte metode pentru determinarea sursei 
materialului organic, care au la bază piroliza Rock-Eval. Prin calcularea rapoartelor 
H/C şi O/C, autorul citat diferenţiază trei tipuri mari de materie organică: i). materia 
organică bogată în hidrocarburi, de provenienţă microbiană sau rezultată din 
membrana cerată a plantelor terestre; ii). materia organică având concentraţie 
medie de hidrocarburi care provine din plante acvatice; iii). materia organică săracă 
în hidrocarburi, dar cu un conţinut mare de carbohidraţi, rezultată din plantele 
terestre lemnoase. 

Un alt aspect legat de interpretarea datelor obţinute în urma LOI375-550 îl reprezintă 
însăşi exprimarea lor procentuală, care poate genera anumite erori. Spre exemplu 
defrişarea în scopul extinderii suprafeţelor agricole poate determina creşterea 
nivelului de nutrienţi în lac, şi implicit poate accelera productivitatea acestuia. Însă 
eroziunea rezultată în urma defrişării poate duce la creşterea fracţiunii argiloase, 
mascând astfel creşterea productivităţii (Smol, 2008). Întrucât procentual, o creştere 
a unei componente se reflectă implicit în scăderi ale procentajului altor componente, 
creşterea conţinutului de materie organică (fiind mascată de procentajul ridicat de 
material minerogen) nu s-ar observa în rezultatele obţinute prin intermediul LOI. 

Prin urmare, datele obţinute prin această metodă trebuie corelate cu rezultatele 
altor măsurători şi interpretate în funcţie de evoluţia cunoscută a condiţiilor de 
mediu şi a intervenţiilor antropice documentate din zona de studiu (ex. Fig. 5.2). 

 

5.1.5. Conţinutul de carbonaţi (LOI850-925) 

Metoda este similară celei precedente şi are ca scop determinarea proporţiei 
carbonaţilor din compoziţia mineralelor (şi indirect a carbonului anorganic), în 
special a carbonatului de calciu, forma dominantă de carbonaţi în sedimentele 
lacustre (Rosenmeier, 2005). În urma arderii la temperaturi cuprinse între 700-900°C 
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(Fig. 5.4) carbonaţii din componenţa mineralelor se descompun, cu eliberarea 
dioxidului de carbon, astfel că această pierderea prin ardere (cunoscută şi sub 
numele de calcinare) poate fi uşor cuantificată prin cântărirea probelor înainte şi 
după ardere. 

Conţinutul de carbonaţi se calculează prin arderea la 825, 925 sau 1000°C (în funcţie 
de protocolul ales), timp de 2 ore (sau mai mult) a cenuşilor rezultate în urma arderii 
la 375-550°C. În timpul acestui proces, carbonaţii se elimină sub forma dioxidului de 
carbon. Probele se răcesc în exsicator (sau în etuva setată la 60°C, după anumite 
protocoale) şi se cântăresc din nou, după care se aplică formula: 

% CT  = (M550-M825-1000) / M105 x 100, 

unde: %CT - procentajul total de carbonaţi; M550 - masa probei după arderea la 
550°C; M825-1000 - masa probei după arderea la 825, 925 sau 1000°C; M105 - masa 
probei după uscarea la 105°C, şi înainte de arderea la 550°C. 

Santisteban (2004) propune un protocol, precum şi o serie de formule de calcul 
pentru metoda LOI, care se bazează pe metodele şi formulele propuse de Heiri et al. 
(2001), cu modificări după Bengtsson & Enell (1986) după cum urmează: 

 probele se usucă timp de 12-24 h la 105°C. LOI105 (umiditatea sedimentului) se 
calculează astfel: LOI105=100(WS-DW105)/WS, unde: WS - masa iniţială a probei, 
înainte de uscarea la 105°C; DW105 - masa probei după uscarea la 105°C. 

 probele uscate la 105°C sunt arse la 550°C timp de 4 ore. LOI550=100(DW105-
DW550)/WS, unde: LOI550 reprezintă procentajul pierdut prin arderea la 550°C 
(respectiv conţinutul de materie organică), iar DW550 este masa probei după 
arderea la 550°C. 

 probele arse la 550°C sunt ulterior arse la 950°C timp de 2 ore. 
LOI950=100(DW550-DW950)/WS, unde: LOI950 reprezintă procentajul pierdut prin 
arderea la 950°C (respectiv conţinutul de carbonaţi), iar DW950 este masa probei 
după arderea la 950°C. Ceea ce rămâne după arderea la 950°C reprezintă 
reziduul minerogenic sau materia siliciclastică. 

Veres (2004) utilizează valorile absolute ale carbonului anorganic determinat prin 
metoda LOI925, calculate după formula concepută de Bengtsson & Enell (1986), şi 
care ia în considerare masele moleculare ale CO3 şi CO2, astfel: conţinutul de 
carbonaţi din proba iniţială este determinat prin înmulţirea masei pierdute la LOI925 
(diferenţa dintre LOI550 şi LOI925) cu 1.36, cifră care reprezintă raportul dintre masa 
moleculară a CO3 (60) şi masa moleculară a CO2 (44). 

Autorul citat, în studiul său (2004) care oferă o estimare cantitativă a erorilor 
generate prin LOI, concluzionează pentru LOI925 că erorile de determinare a 
carbonaţilor cresc direct proporţional cu conţinutul de argilă din sedimentul analizat, 
similar concluziilor obţinute pentru LOI550. Veres (2004) găseşte supraestimări cu 
până la 5% ale conţinutului procentual de carbon anorganic pentru sedimente cu 20-
30% conţinut de argilă, şi cu până la 3% pentru sediment cu foarte puţină argilă, cu 
distribuţia granulometrică dominată de silt fin (alături de carbonaţi, proba mai 
pierde grupări OH reprezentând apă structurală din reţeaua cristalină a mineralelor 
argiloase, precum şi alţi compuşi). Mai mult decât atât, Santisteban (2004) afirmă că 
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erorile în cauză invalidează practic utilizarea LOI ca metodă cantitativă pentru 
estimarea conţinutului de carbon organic şi anorganic, şi o restrâng doar la estimarea 
relativă a cantităţilor de materie organică şi carbonaţi din sedimente. 

Prin urmare, utilizarea LOI în interpretări de paleomediu trebuie făcută cu grijă, 
ţinând cont de aspectele enumerate mai sus. Metoda oferă totuşi informaţii foarte 
utile privind natura sedimentului, şi evidenţiază variaţiile în litologie pentru un profil 
sedimentar analizat. 
 

  
Fig. 5.4. a. Creuzete cu sedimente extrase din lacul Iezerul Sadovei, amplasate într-un cuptor cu 
muflă adus la o temperatură de peste 900°C, pentru LOI925ºC; b. creuzete cu sediment ars după 
LOI925. 
 

 
 

Fig. 5.5. Rezultate LOI550 şi LOI925, comparate cu valorile pixelilor date de variaţiile de culoare ale 
laminaţiilor, pentru lacul Iezerul Sadovei, carota 60-120 cm (Mîndrescu et al., 2013). 
 

Un aspect important în cadrul protocoalelor LOI, atât pentru determinarea 
conţinutului materiei organice, cât şi a conţinutului de carbonaţi, îl constituie 
utilizarea mănuşilor, a cleştilor speciali sau a altor ustensile pentru mânuirea 
creuzetelor; aceasta deoarece la contactul direct cu pielea, uleiurile din piele pot 
adera la creuzete modificându-le masa şi denaturând rezultatul măsurătorilor. De 
asemenea, o serie de protocoale recomandă lăsarea probelor la răcit în cuptorul cu 
muflă închis peste noapte, după oprirea acestuia (ex. protocolul UCL), altele optează 

a. b. 
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pentru transferarea probelor din cuptor în etuva adusă la o temperatură de 60°C (ex. 
protocolul Universităţii din Pittsburgh). 

La determinarea concentraţiei procentuale de carbonaţi pentru sedimentele lacului 
Iezerul Sadovei s-a urmat protocolul propus de Heiri et al. (2001). Probele au fost 
arse timp de 2 ore la 925°C, răcite în exsicator, şi ulterior cântărite. 

În figura 5.5 este reprezentată grafic evoluţia cantităţilor procentuale de materie 
organică şi carbonaţi pentru lacul Iezerul Sadovei. Variaţia celor doi parametri este 
comparată cu valorile pixelilor rezultate în urma analizei imagistice a carotei de 
sedimente. După cum se observă, pentru intervalul 60-120 cm, valorile LOI550 sunt 
invers corelate cu valorile pixelilor. Cu alte cuvinte, laminele cele mai deschise la 
culoare au cantităţile cele mai mici de materie organică, fiind alcătuite din material 
preponderent minerogen alohton (Mîndrescu et al., 2013). 

 

5.1.6. Materia siliciclastică din matricea sedimentului 

După determinarea conţinutului de materie organică, precum şi a conţinutului de 
carbonaţi din probele analizate, ceea ce rămâne în creuzete reprezintă fracţiunea 
siliciclastică din matricea sedimentului, alcătuită din minerale argiloase, minerale 
feldspatice, cuarţ etc. Procentajul de material siliciclastic se poate calcula ca procent 
din masa totală a probei uscate. Materialul, cunoscut şi sub numele de cenuşă, poate 
fi utilizat ulterior la determinări granulometrice. 

 

5.1.7. Măsurători granulometrice 

Granulometria sedimentului este o caracteristică texturală. Studiul granulometric are 
în vedere anumite aspecte precum dimensiunea granulelor, forma şi rotunjimea lor, 
textura suprafeţei granulelor, materialul din care acestea provin şi parametrii de 
distribuţie a dimensiunii granulelor, toate fiind importante deoarece sunt controlate 
în principal de mediul, modalitatea şi tipul de transport, şi mai puţin de mediul 
depoziţional. 

Dimensiunea granulelor şi parametrii de distribuţie a acesteia, alături de studiul 
structurilor sedimentare anorganice şi organice (existenţa laminelor, a varvelor, a 
canalelor de bioturbaţie etc.), oferă informaţii valoroase asupra condiţiilor 
hidrodinamice din momentul depunerii sedimentului (adâncimea apei, viteza 
curentului de apă, turbulenţa etc.) (Reineck et al., 1975). 

Dată fiind multitudinea de metode existente pentru determinarea granulometriei, 
rezultatele obţinute prin utilizarea de metode diferite nu sunt de regulă comparabile 
direct, motiv pentru care este necesară analiza pe fracţiuni granulometrice şi 
construirea unei distribuţii granulometrice pe baza volumului sau a masei de 
sediment aferent fiecărei fracţiuni. Se poate opta pentru determinarea 
granulometriei prin metoda clasică (sitare şi ulterior calcule matematice, suspensie şi 
sedimentare etc.), sau automat prin metoda difracţiei laserului sau a sedigrafului cu 
raze X (rezultând măsurători de o precizie mai mare) (ex. Fig. 5.6). Pentru facilitarea 
interpretării datelor obţinute este necesară calcularea unor parametri care să descrie 
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distribuţia dimensiunii granulelor şi frecvenţa cu care apar anumite fracţiuni 
granulometrice. 
 

Tab. 3. Clasele granulometrice după Udden-Wentworth (1922)
19

 

 

 

  
Fig. 5.6. Analiza granulometrică a sedimentelor din lacul Iezerul Sadovei; a. echipamentul de tip 
Horiba Partica LA-950V2; b. tratarea cenuşilor rezultate în urma LOI925 cu soluţie 0.1% Calgon. 
 

Parametrii distribuţiei granulometrice se împart în patru categorii principale (Blott, 
2001): i). parametrii care se referă la dimensiunea medie a granulelor (medie, mod, 
mediană); ii). parametrii care descriu împrăştierea dimensiunilor faţă de medie (grad 
de sortare, deviaţie standard); iii). parametrii care descriu simetria sau distribuţia 

                                                           
19

 http://www-odp.tamu.edu/ publications/ 200_IR/chap_02/c2_f7.htm. 

a. b. 
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preferenţială într-o anumită direcţie faţă de medie (indicele de asimetrie) pe curba 
frecvenţelor sau curba cumulativă; și iv). parametrii care se referă la gradul de 
concentrare a granulelor în raport cu media (indicele de aplatizare). Cei mai utilizaţi 
parametri sunt modul, mediana şi deviaţia standard. 

Reprezentarea tuturor acestor parametri se poate face pe scară aritmetică, 
geometrică sau logaritmică. Pentru a compara sedimente diferite, distribuţiile 
granulometrice au fost descrise în funcţie de deviaţia acestora de la curba ideală a 
distribuţiei (curbă normală, Gaussiană) pe o scară aritmetică a dimensiunii 
granulelor. Mulţi autori (ex. McManus, 1988, citat de Blott, 2001) sunt însă de părere 
că această abordare pune prea mult accent pe reprezentarea fracţiunii grosiere a 
sedimentelor, neglijând, în schimb, fracţiunea fină. Pentru a evidenţia în egală 
măsură modificările diferitelor fracţiuni granulometrice din cadrul unei distribuţii se 
poate utiliza scara geometrică în locul celei aritmetice. În studiile sedimentologice se 
foloseşte în mod curent scara logaritmică Udden-Wentworth (Walger, 1962; Visher, 
1969, citaţi de Reineck, 1975), transformată în valori phi (φ), în vederea facilitării 
reprezentării grafice şi statistice, scară obţinută prin înmulţirea diametrului 
granulelor în mm (d) cu logaritmul cu semn schimbat în baza 2 (φ=-log2 

. d). 

În ceea ce priveşte semnificaţia acestor parametri, modul este definit ca 
dimensiunea particulei (granulei) sau a clasei de particule cu frecvenţa cea mai mare 
din cadrul unei distribuţii granulometrice. Reprezintă punctul cel mai înalt pe curba 
frecvenţelor şi poate oferi o imagine asupra sursei sau a surselor de provenienţă a 
materialului sedimentar. Spre exemplu, dacă distribuția este omogenă, unimodală, 
materialul respectiv provine dintr-o singură sursă sau proces sedimentar, şi analog, 
pentru distribuţii bimodale sau polimodale, sedimentul în cauză prezintă surse 
multiple sau a rezultat în urma unor mecanisme de sedimentare variate (Anastasiu, 
1983, p. 52). Pe de altă parte, Walger (1962, citat de Reineck, 1975, p. 115) 
sugerează că polimodalitatea curbei de distribuţie a dimensiunii granulometrice 
pentru o probă de sedimente se datorează mai degrabă erorii de prelevare a probei, 
prin secţionarea de material aparţinând unor strate diferite. Prin urmare, 
interpretarea valorilor modale rămâne la latitudinea cercetătorului. 

Mediana, definită ca valoarea care împarte în jumătăţi egale distribuţia 
granulometrică indică (potrivit lui Anastasiu, 1983) energia cinetică medie (viteza) a 
agentului de transport şi sedimentare. Practic, aceasta desemnează valoarea la care 
se situează nivelul de 50% al distribuţiei pe curba cumulativă, cu jumătate dintre 
particule mai mici decât valoarea sa şi cealaltă jumătate mai mari. Se poate măsura 
în unităţi φ. Valoarea acestui parametru este influenţată considerabil de 
granulometria materialului din aria sursei. De mediană depind în bună măsură şi 
valorile coeficientului de sortare, în special pe fracţiunea granulometrică 0.1-0.2 mm 
(Inman, 1952). 

Media reprezintă dimensiunea medie a granulelor. Se poate calcula (ca şi ceilalţi 
parametri) după diferite formule (Trask, 1932; Folk & Ward, 1957; Folk, 1968 etc.), 
cea mai folosită fiind cea elaborată de Folk (1968): M=(φ16+φ50+φ84)/3, unde φ16, 
φ50 şi φ84 reprezintă procentajele aferente de pe graficul distribuţiei dimensiunii 
granulelor (φ50 fiind mediana). 
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Gradul de sortare a dimensiunii particulelor evidenţiază capacitatea agentului de 
transport de a separa şi a depune granulele, în funcţie de dimensiunea, forma şi 
greutatea lor specifică (Anastasiu, 1983; Håkanson, 1983). Gradul de sortare poate fi 
determinat şi prin calcularea parametrilor tendinţei centrale (modul, mediana, 
media). Se calculează de regulă după formula elaborată de Folk (1968): D=[( φ84- 
φ16)/4]+[( φ95- φ5)/6.6]. În studiile paleolimnologice se utilizează frecvent şi 
formula: (D90+D10)/D50 (Horiba, 2009), unde D90 şi D10 reprezintă valoarea la care 
se situează nivelul de 90% şi respectiv 10% al distribuţiei pe curba cumulativă, iar 
D50 reprezintă mediana. Formula se aplică în special pentru măsurătorile 
granulometrice obţinute automat. 

Folk (1968), citat de Anastasiu (1983, p. 53), oferă un model de interpretare a 
valorilor obţinute pentru gradul de sortare (σ), după cum urmează: σ<0.35 = sortare 
foarte bună; 0.35-0.50 = sortare bună; 0.50-0.71 = sortare relativ bună; 0.71-1.00 = 
sortare moderată; 1.00-2.00 = sortare slabă; 2.00-4.00 = sortare foarte slabă; σ>4.00 
= sortare extrem de slabă (parametrii sunt calculaţi prin metoda logaritmică). Pentru 
metoda aritmetică de calcul, modelul este următorul: σ<1.27 = sortare foarte bună; 
1.27-1.41 = sortare bună; 1.41-1.62 = sortare moderat-bună; 1.62-2.00 = sortare 
moderată; 2.00-4.00 = sortare slabă; 4.00-16.00 = sortare foarte slabă; σ>16.00 = 
sortare extrem de slabă. 

Indicele de asimetrie (Skewness) - măsoară cât de mult se apropie curba cumulativă 
de simetrie (Fig. 5.7.a). Există mai multe metode prin care se poate determina acest 
parametru (Folk, 1968; Inman, 1952; Trask, 1950). Curbele cumulative simetrice au 
un indice de asimetrie egal cu 0. Cele cu o proporţie mare de material fin sunt 
deformate pozitiv, iar cele cu o proporţie mare de material grosier sunt deformate 
negativ. Spre exemplu, siltul în amestec cu nisip va da un indice de asimetrie negativ, 
în timp ce siltul în amestec cu agilă corespunde unui indice de asimetrie pozitiv. 

Folk & Ward (1957) oferă o clasificare pe scară logaritmică pentru valorile acestui 
parametru: +0.3 la +1.0 = curbă foarte deformată pozitiv; +0.1 la +0.3 = deformată 
pozitiv; +0.1 la -0.1 = simetrică; -0.1 la -0.3 = deformată negativ; -0.3 la -1.0 = foarte 
deformată negativ. 

Indicele de aplatizare (Kurtosis) - desemnează forma curbei de distribuţie a 
dimensiunii granulelor pentru o probă de sediment (Fig. 5.7.b). Valoarea 1 a 
kurtosisului pe scară logaritmică este specifică unei curbe Gaussiene (normale), în 
cadrul căreia sortarea din partea centrală este egală cu sortarea din părţile marginale 
ale curbei. Potrivit lui Folk (1968), conform valorilor kurtosis-ului, o curbă a 
distribuţiei poate fi leptokurtică (>1.00 = partea centrală mai bine sortată comparativ 
cu părţile marginale), platikurtică (<1.00 = sortare mai bună la extremităţi şi mai 
slabă în centru). 

În prezent, calculul acestor parametri se realizează automat, prin intermediul unor 
programe software specializate. Reprezentarea datelor obţinute se poate face prin 
metode grafice şi statistice. Procentajul fiecărei fracţiuni granulometrce poate fi 
redat grafic prin intermediul histogramelor sau a altor grafice similare. Pe baza 
datelor obţinute se pot construi curbe ale frecvenţelor, curbe cumulative aritmetice 
şi probabilistice. Avantajul utilizării curbelor cumulative constă în faptul că pe acelaşi 
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grafic pot fi reprezentate curbele cumulative ale mai multor probe şi analizate 
comparativ. Astfel, cu cât o curbă este mai aproape de verticală, cu atât proba 
respectivă este mai bine sortată. 
 

 
Fig. 5.7. a. Indicele de asimetrie 
(Skewness) şi b. Indicele de 
aplatizare (Kurtosis).După 
Anderson, J.R.

20
 cu modificări. 

 
 

În mod convenţional, dimensiunea granulelor este reprezentată pe axa orizontală, iar 
procentajul pe cea verticală. Fracţiunea grosieră este mereu reprezentată grafic în 
partea stângă, iar cea fină către dreapta. În cazul în care se utilizează scara 
logaritmică, fracţiunea grosieră este reprezentată prin valori φ mici, de regulă 
negative. Valorile procentuale sunt reprezentate pe axa Y şi sunt ordonate crescător 
începând de la intersecţia cu axa X. 

În funcţie de dimensiune, şi implicit de categoria granulometrică în care se 
încadrează, particulele de sedimente pot fi transportate în suspensie (<0.05 mm 
diametru), prin saltaţie (0.05-2 mm diametru) sau tracţiune pe fund (>2 mm) (Tövissi, 
1972). O distribuţie granulometrică poate include toate cele trei categorii 
dimensionale, două sau doar una (Anastasiu, 1983). În funcţie de procentajul fiecărei 
categorii se poate determina importanţa relativă a procesului care a stat la baza 
depunerii materialului respectiv, determinând constituirea distribuţiei şi forma 
curbei cumulative. 

Primul care a încercat corelarea proceselor de transport (rostogolire şi tracţiune pe 
fund, saltaţie şi suspensie) al materialului cu forma curbei distribuţiei granulometrice 
a fost Moss (1962). Abordarea sa a deschis o nouă direcţie în utilizarea 
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 http://facstaff.gpc.edu/~janderso/historic/labman/sievean.htm. 

http://facstaff.gpc.edu/~janderso/historic/labman/sievean.htm
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granulometriei ca instrument în studierea condiţiilor de mediu din momentul 
depunerii sedimentului, unde factorul hidrodinamic joacă, după cum am precizat, un 
rol major. Astfel, se poate distinge cu uşurinţă un strat sedimentar depus în cadrul 
unui eveniment de mare energie de un altul depus în timpul unei perioade calme din 
punct devedere hidrologic, cu posibilitatea diferenţierii rolului proceselor de 
rostogolire şi tracţiune pe fund, saltaţie şi suspensie în depozitarea sedimentelor 
respective. 

Evenimentele (îndeosebi hidrologice) de mare energie determină de regulă 
depunerea unor fracţiuni sedimentare mai grosiere, mai bine sortate, comparativ cu 
evenimentele de mică energie, în urma cărora sunt depuse strate alcătuite din 
fracţiuni granulometrice mai fine, cu o sortare slabă şi valori ale indicelui de 
asimetrie >1 (Reineck, 1975). Granulometria materialului influenţează procesul de 
sedimentare, cantitatea şi circulaţia apei interstiţiale, precum şi capacitatea 
sedimentului de a atrage şi a reţine poluanţi (Håkanson, 1983). În interpretarea 
granulometriei trebuie să se ţină cont şi de eventualele modificări post-depoziţionale 
(ex. bioturbaţia şi bioaeraţia, evacuarea apei din pori etc.) care ar putea modifica 
structura şi implicit gradul de sortare al sedimentelor, dar care pot fi observate cu 
ochiul liber la o analiză atentă a sedimentelor. Dacă studiul granulometric este folosit 
ca indicator al condiţiilor de mediu, se recomandă utilizarea parametrilor 
granulometrici în relaţie cu valorile altor indicatori de mediu (indicatori ai input-ului 
minerogen, conţinutul de materie organică, măsurători magnetice etc.). 
 

 

Dimensiunea particulelor pentru lacul Iezerul Sadovei (Mîndrescu et al., 2013; 
Florescu, 2015) a fost determinată automat, cu ajutorul aparatului HORIBA Partica 
LA-950V2, cu principiu de funcţionare bazat pe difracţia laserului. Întrucât procedeul 

 

Fig. 5.8. Variaţia dimensiunii 
mediane a granulelor (μm), a 
conţinutului de materie 
organică (MO,%) şi a inputului 
de material detritic reprezentat 
prin titaniu (Ti, μg g

-1
) şi zirconiu 

(Zr, μg g
-1

) în adâncimea 
profilului sedimentar pentru 
lacul Iezerul Sadovei. AD - vârsta 
interpolată a sedimentelor 
exprimată în ani AD, D (cm) - 
adâncimea în stratul de 
sedimente, C - profilul 
sedimentar compozit. 
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este distructiv, au fost utilizate cenuşile rezultate în urma determinării cantităţii de 
materie organică şi carbonaţi. Cenuşile au fost amplasate în recipiente de sticlă şi 
pre-tratate cu soluţie de 0.1% calgon timp de câteva ore (Fig. 5.6), fiind supuse 
ulterior analizei granulometrice automate. Pentru a înlătura erorile suplimentare, la 
alimentarea aparatului a fost folosită doar apă distilată. Fiecare probă a fost 
măsurată de trei ori, cu medierea valorilor celor mai apropiate şi eliminarea 
discrepanţelor. În cazul în care toate cele trei măsurători au dat valori discrepante, 
proba în cauza a fost remăsurată. Rezultatele obţinute au evidenţiat dimensiuni ale 
particulelor de sediment cuprinse între 3 μm (argilă) şi 210 μm (nisip fin), cu 
predominarea siltului (15.6-63 μm ) şi a nisipului foarte fin (63-125 μm) (Florescu, 
2015). De asemenea, au ilustrat faptul că o mare parte din materia organică prezentă 
în sedimente este de origine terestră, deşi se poate observa efectul de diminuare a 
concentraţiei de materie organică în secţiunile cu input accelerat de material detritic. 
(Fig. 5.8). 

 

5.2. Indicatorii chimici 

 

Chimismul mediului depoziţional defineşte mediul lacustru şi controlează totodată 
caracteristicile sedimentelor, distribuţia faunei şi implicit structurile biogenice 
sedimentare. Sedimentele lacustre sunt formate preponderent din material terestru 
provenit din imediata vecinătate a lacului şi de pe suprafaţa bazinului său hidrografic 
(input alohton), la care se adaugă materia produsă şi sintetizată în mediul lacustru 
(material autohton). Prin urmare, compoziţia chimică a sedimentelor reprezintă o 
funcţie a caracteristicilor bazinului hidrografic şi mediului limnic per ansamblu 
(Håkanson, 1983). Mediul lacustru, ca mediu depoziţional, se află sub influenţa 
modelatoare a unui sistem complex de factorilor chimici, dintre care cei mai 
importanţi în definirea sa sunt pH-ul, potenţialul de oxido-reducere (Eh), 
temperatura şi concentraţia în săruri (salinitatea). Aceşti factori, pe fondul 
influenţelor exercitate de localizarea geografică şi geologia bazinului hidrografic şi 
lacustru, interacţiunea lacului cu pânza de apă subterană, procesele geomorfologice 
desfăşurate pe suprafaţa bazinului hidrografic, climatul, vegetaţia şi activităţile 
antropice, conferă sedimentelor lacustre proprietăţi chimice distincte. Acestea pot fi 
evaluate prin calcularea unor parametri precum: compoziția chimică elementară, 
compuşii carbonului organic (compuşi humici, hidrocarburi, aminoacizi, pigmenţi 
etc.), mineralele (carbonaţi, silicaţi, minerale ale fierului etc.), sulfurile acid-volatile 
(cunoscute în literatura de specialitate sub abrevierea de AVS21) şi contaminanţii 
(metale grele, pesticide etc.). 

 

5.2.1. Potenţialul de oxido-reducere (Eh) 

Este definit ca măsura capacităţii de oxidare a unui mediu (Reineck et al., 1975), sau 
cu alte cuvinte cantitatea de oxigen existentă în mediul respectiv. Mineralele care se 
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 abr. engl. = acid-volatile sulfides. 
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oxidează cel mai uşor sunt cele care conţin fier (Fe) şi care au capacitatea să ofere 
informaţii legate de condiţiile de formare. Spre exemplu, prezenţa hematitului 
(Fe2O3) indică existenţa unui mediu aerat sau bogat în oxigen, pe când sulfiţii fierului 
(pirita, marcasitul) indică un mediu de oxido-reducere, sărac în oxigen. 

Existenţa unui mediu anaerob este indicată şi de prezenţa unei cantităţi mari de 
materie organică păstrată în sedimente sau de asocierea dintre o cantitate mare de 
pirită şi absenţa sau manifestarea la scară foarte redusă a faunei bentice. Atunci 
când materia organică se depune mult mai rapid decât ceea ce reuşeşte oxigenul de 
la interfaţa sediment-apă să descompună, la câţiva milimetri în adâncime, stratul de 
sedimente devine un mediu anaerob, anoxic, cu valori foarte reduse ale Eh. Cum 
multe din organismele bentice îşi construiesc structuri de bioturbaţie mult sub 
această adâncime, ele contribuie la aerarea sedimentelor şi implicit, la modificarea 
valorilor Eh. 

Absenţa turbulenţelor din mediul lacustru, precum şi a proceselor de bioturbaţie şi 
bioaeraţie împiedică aerarea sedimentelor şi asigură menţinerea unui mediu 
anaerob, în condiţiile unei rate de sedimentare mici şi în absenţa proceselor care 
determină redepozitarea/remanierea sedimentului (reworking). Prin urmare, 
potenţialul de oxido-reducere (redox) poate oferi şi anumite indicaţii asupra 
condiţiilor hidrodinamice existente în momentul depunerii sedimentului. 

Potenţialul redox este totodată şi un factor care controlează partiţionarea metalelor 
în sedimente, în special stările de oxidare (engl. oxidation state) ale Fe şi Mn, precum 
şi chimia sulfurilor cu Ag, Cd, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb şi Zn (Simpson, 2005). Cum stratul de 
sedimente devine anoxic la câţiva milimetri adâncime, prezenţa sulfurilor acid-
volatile de Fe şi Mn împiedică eliberarea altor metale în apa interstiţială, datorită 
capacităţii lor de schimb cu metalele solubile. 

Valorile Eh mai mari de -150 mV indică prezenţa unui mediu de reducere a sulfurilor, 
în timp ce valorile Eh cuprinse între -50 şi 100 mV evidenţiază existenţa unui mediu 
în care Fe3 este redus (Simpson et al., 2005). Limitele de reducere mai sus 
menţionate depind însă şi de valorile pH-ului. 

 

5.2.2. pH-ul (aciditate-alcalinitate) 

Reprezintă un factor chimic care controlează atât precipitarea anumitor minerale 
(Reineck et al., 1975), cât şi specierea metalelor (Simpson, 2005). Spre exemplu, 
precipitarea carbonatului de calciu nu se va realiza niciodată în mediu acid, ci într-un 
mediu alcalin, cu anumite valori ale temperaturii. Valorile amoniacului, cianurilor şi 
ale sulfiţilor depind de pH (toţi aceşti compuşi ionizează în funcţie de valorile pH-
ului). 

În condiţiile în care sedimentele de suprafaţă şi/sau adâncime sunt secţionate în 
teren, măsurarea pH-ului şi Eh-ului trebuie efectuată imediat după extragere. 
Măsurarea valorilor celor doi parametri în sedimente reprezintă de fapt măsurători 
făcute pe apa interstiţială. 

Există o serie de metode pentru măsurarea valorilor de pH şi Eh. Pe scară largă sunt 
utilizaţi senzorii sau electrozii de diferite tipuri, construiţi pentru realizarea 
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măsurătorilor atât pe sediment, cât şi pe apa din porii acestuia. Întrucât inserţia 
electrodului în sediment poate cauza modificări în valorile pH şi Eh, se recomandă o 
perioadă de aşteptare înaintea măsurării, pentru a permite refacerea echilibrului 
local din sediment. Erorile de măsurare de ±0.1 pH şi respectiv 20-40 mV sunt 
considerate acceptabile. 

Descrieri ale aparatelor şi procedeelor de măsurare a pH şi Eh, precum şi ale 
metodelor de calculare a valorilor reale sunt oferite de către Simpson et al. (2005), 
precum şi în ASTM (1998) și APHA (1998). 

 

5.2.3. Salinitatea şi temperatura 

Salinitatea este factorul care condiţionează tipurile faunistice şi floristice din mediul 
lacustru. Prin urmare, studiul anumitor fragmente biologice din sedimente poate 
oferi informaţii cu privire la valorile salinităţii. În mediile cu salinitate mare (mediile 
marine şi în anumite cazuri şi cele lacustre), prezenţa unor specimene biologice de 
dimensiuni mult reduse faţă de normal poate indica o descreştere a valorilor 
salinităţii, specifice spre exemplu unui mediu estuarin sau lagunar (Reineck et al., 
1975). În plus, anumite minerale precipită când valorile salinităţii sunt foarte mari 
(ex. gips, anhidrit, şi la valori şi mai ridicate halitul şi sărurile de potasiu). 

Temperatura este un alt factor de care depind caracteristicile sedimentelor din 
mediul depoziţional lacustru. Pe lângă controlul exercitat asupra distribuţiei şi 
activităţii faunei acvatice, temperatura mai condiţionează şi precipitarea anumitor 
minerale, în special a celor carbonatice. Şi mineralele argiloase pot oferi informaţii 
asupra condiţiilor de mediu din momentul depunerii (în special temperatura). Spre 
exemplu, kaolinitul este produs într-un climat cald şi umed, iar montmorillonitul este 
specific în general unui climat arid şi temperat. 

Pentru un anumit interval temporal (zeci, sute, mii, zeci de mii de ani etc.) 
determinarea evoluţiei valorilor temperaturii pe baza sedimentelor lacustre se 
bazează atât pe studiul fragmentelor biologice aparţinând unor organisme care 
trăiesc doar în anumite limite ale temperaturii (ex. ostracode, chironomide etc.), pe 
studiul mineralelor carbonatice, a căror precipitare nu se poate realiza decât în 
anumite condiţii termice, cât şi pe studiul compoziţiei izotopice a oxigenului 
(δO18/δO16). 

 

5.2.4. Compoziţia chimică elementară 

Fiecare probă de sediment reprezintă un amestec foarte complex de minerale şi 
compuşi organici, la care aderă ioni prin absorbţie, adsorbţie sau reacţii de 
complexare (Håkanson, 1983). Din acest motiv, nu se pot efectua analize complete 
ale sedimentelor lacustre, ci se preferă determinarea anumitor parametri, selectaţi 
în funcţie de scopul studiului paleolimnologic. Metodele utilizate pentru 
determinarea compoziţiei chimice a sedimentelor şi construirea unei stratigrafii 
geochimice parţiale sau integrale şi-au dovedit utilitatea în nenumărate rânduri, 
oferind informaţii legate de sursa de provenienţă a sedimentelor, modificări ale ratei 
de eroziune, modificări ale pH-ului şi ale potenţialului de oxido-reducere, 
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intensitatea şi impactul poluării atmosferice, diamica nutrienţilor şi impactul 
defrişărilor etc. Numeroase studii se bazează pe astfel de rezultate (Mackereth, 
1966; Pennington, 1981; De Boer, 1997; Siver & Wozniak, 2001; Boyle, 2001; Last & 
Smol, 2002; Smol, 2008 etc.), având la bază principiul enunţat anterior, conform 
căruia structura şi compoziţia chimică a sedimentelor lacustre sunt determinate atât 
de procesele din cadrul bazinului hidrografic al lacului, cât şi de caracteristicile 
mediului de acumulare lacustru. 

Compoziţia chimică elementară a sedimentelor lacustre se caracterizează prin 
coexistenţa a cinci grupe principale de elemente chimice (Tab. 4), a căror proporţie 
variază de la caz la caz. Spre exemplu, pentru lacurile din emisfera nordică, proporţia 
elementelor principale (categoria 1 din tabel) poate ajunge şi până la 80% 
(Håkanson, 1983). Elementele principale (categoria 1) şi cele carbonatice (categoria 
2) sunt dominante în majoritatea cazurilor, deoarece ele reprezintă componente 
structurale de bază într-o gamă largă de minerale din scoarţa terestră. Elementele 
carbonatice domină compoziţia sedimentelor din bazinele lacustre grefate pe roci 
carbonatice, iar siliciul, aluminiul precum şi alte elemente principale sunt dominante 
în lacurile grefate pe alte categorii de roci (roci argiloase, şisturi etc.). 
 

Tab. 4. Principalele grupe de elemente chimice prezente în sedimentele lacustre (după Håkanson, 
1983) 

Nr. 
crt. 

Categorie Descriere 

1. Elemente principale (Si, Al, K, Na, Mg) Ocupă proporţia cea mai mare din matricea 
sedimentului 

2. Elemente carbonatice (Ca, Mg, CO3-C) Ca proporţie se situează imediat după 
elementele principale (~15% din matricea 
sedimentului) 

3. Nutrienţi (C organic, N, P) Ocupă aproximativ 10% din matricea 
sedimentelor recente 

4. Elemente mobile (Mn, Fe, S) Reprezintă aproximativ 5% din masa totală a 
sedimentului 

5. Microelemente (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, 
Cr, Ag, V, etc.) 

Reprezintă mai puţin de 0.1% din masa 
sedimentului 

 

Informaţiile obţinute prin determinarea geochimiei sedimentului nu sunt 
întotdeauna suficiente şi uneori nu prezintă relevanţă decât prin asociere cu 
rezultate obţinute în urma evaluării indicatorilor complementari. Prin corelarea 
stratigrafiei geochimice cu analiza indicatorilor biologici (spori şi polen, macrofosile 
vegetale, fragmente carbonizate organice, diatomee, cladocera sau alte fosile 
conservate în sedimente) a fost reconstituită istoria unui număr semnificativ de 
lacuri şi a bazinelor hidrografice aferente, iar prin extrapolare, condiţiile de paleo-
mediu la nivel local şi regional. Totodată, studiile geochimice pe sedimente sunt 
folosite extensiv şi în monitorizarea poluării mediilor acvatice. 

Exista o serie de procese post-depoziţionale fizice (prăbuşiri submerse, 
resedimentări şi relocări, migrarea anumitor elemente chimice în adâncime, 
circulaţia apei interstiţiale, adsorbţie), chimice (reducere, oxidare, precipitare) şi 
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biologice (bioturbaţie, bioaeraţie) care pot denatura rezultatele măsurătorilor 
geochimice (Boyle, 2001). Dificultăţile induse astfel în interpretarea rezultatelor 
obţinute sunt abordate în detaliu de către Engstrom & Wright (1984) şi rezumate în 
cele ce urmează. 

Pentru analizele geochimice este utilizată matricea sedimentului, care include atât 
componenta anorganică alcătuită din particule minerale fine, cât şi materia organică 
a cărei identificare este greu de realizat. Datorită faptului că sursele de provenienţă a 
materialului sedimentar sunt diferite, eterogene şi greu de identificat, iar materialul, 
odată depozitat în lac, este supus proceselor diagenetice care îi schimbă 
caracteristicile chimice, interpretarea stratigrafiei geochimice prezintă dificultăţi. 
Materia organică din sedimente poate fi atât de origine terestră sau litorală 
(alohtonă), cât şi rezultată din producţia naturală a lacului (autohtonă). 

Similar, componenta anorganică poate fi alcătuită din particule minerale spălate de 
către apele de suprafaţă, particule transportate de vânt, ape subterane sau ioni 
dizolvaţi în precipitaţii sau în apele de suprafaţă (materie alohtonă), dar şi de origine 
autohtonă, prin interacţiunea sa cu mediul depoziţional şi formarea de precipitaţi 
chimici sau prin modificări diagenetice. În timpul sedimentării, nu doar materialul 
anorganic poate interacţiona chimic cu apa lacului, ci şi cel organic, fenomen 
caracteristic lacurilor dimictice (Engstrom & Wright, 1984). 
 

  
Fig. 5.9. Determinarea automată a compoziţiei chimice elementare pentru sedimentele extrase din 
lacul Iezerul Sadovei; a. componentele şi utilizarea spectrometrului cu raze X de tip Niton XL3t 900; 
b. interfaţa de lucru a aparatului. 
 

După sedimentare, este posibil ca materialul din zonele cu ape puţin adânci ale 
lacului să fie resuspendat, transportat şi depus în zonele mai adânci. De asemenea, 
bioturbaţia, bioaeraţia, compactarea şi interacţiunea dintre apa interstiţială şi 
sediment pot determina migrarea ionilor ascendent sau descendent în coloana de 
sedimente, fapt care duce la alte modificări chimice. 

Luând în considerare aceste modificări potenţiale în chimismul apei lacului şi al 
materialului (în timpul şi după sedimentarea iniţială), profilele geochimice ale 
stratului de sedimente sunt greu de interpretat, mai ales atunci când nu există 
informaţii oferite de analiza componentei biologice (polen şi alte fragmente organice 
din sedimente). 

a. b. 
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În lipsa aparaturii moderne se recomandă ca măsurătorile şi analizele geochimice din 
cadrul cercetărilor paleolimnologice sau de monitorizare a calităţii mediului să fie 
efectuate pe fracţiunea fină a materialului sedimentar (<1 mm diametru), după sau 
înaintea îndepărtării materialului organic, în funcţie de protocolul utilizat. În vederea 
reprezentării grafice şi interpretării, concentraţiile elementelor chimice pot fi 
păstrate ca atare (şi reprezentate în unităţile de măsură aferente pe scara 
adâncimilor în stratul sedimentar) sau transformate în rate de acumulare şi 
reprezentate pe scară temporală, în funcţie de rata de sedimentare. Engstrom & 
Wright (1984) recomandă utilizarea comparativă a ambelor modalităţi de prelucrare 
a datelor. 

În prezent, calcularea diferitelor rapoarte dintre concentraţiile anumitor elemente 
chimice din sedimente (ex. Fe:Mn, Zr:Ti, Zr:Rb etc.) este un demers practicat pe scară 
largă (ex. Mackereth, 1966; Boyle, 2001; De Boer, 1997; Smol, 2008; Jones et al., 
2011 etc.); cu toate acestea, au existat şi există obiecţii legate de multitudinea de 
variabile de care trebuie să se ţină cont în interpretarea rezultatelor astfel obţinute 
(ex. Engstrom & Wright, 1984). 

 

5.2.4.1. Fier (Fe) şi mangan (Mn) 

Engstrom & Wright (1984), Last & Smol (2002b) consideră aceste două componente 
drept cele mai importante pentru studiul paleolimnologic, în principal datorită 
abundenţei lor în sedimentele lacustre şi a legăturii cu mediul sursă şi cel 
depoziţional (Fig. 5.10). Concentaţiile de Fe şi Mn în sedimente depind atât de 
condiţiile existente în lac, cât şi de cele din bazinul său hidrografic, însă din cauza 
faptului că transportul şi sedimentarea lor sunt controlate de o serie de factori de 
mediu independenţi, profilele obţinute sunt greu de interpretat. 

 Cea mai mare parte a concentraţiei de Fe şi Mn din sedimente este dată de 
inputul de material mineral alohton, provenit fie prin eroziunea solurilor și 
rocilor din bazinul hidrografic al lacului, fie prin alterarea rocilor şi integrarea 
componentelor alterării în compoziţia solurilor: Fe şi Mn se găsesc sub formă de 
oxizi hidrataţi în special în orizontul B în cazul solurilor minerale, sau aderând 
prin adsorbţie la materia organică în cazul solurilor organice, de unde ajung 
ulterior prin spălare în lac. 

 Fe şi Mn pot ajunge în mediul lacustru şi prin transport în soluţie de către apa 
subterană. Engstrom & Wright (1984) punctează faptul că în condiţii de oxidare, 
ambele elemente chimice prezintă solubilitate foarte scăzută, în timp ce în 
condiţii de reducere ele devin solubile, Mn fiind mai solubil decât Fe. 

 Prezenţa condiţiilor de reducere (evidenţiate prin valori mici ale Eh) se pot 
datora fie acumulării unei cantităţi mari de humus la suprafaţa solului, caz în 
care oxigenul din sol este consumat prin activitatea organismelor 
descompunătoare, fie existenţei unei stratificaţii în apa lacului unde sunt depuse 
particulele (lacuri dimictice sau meromictice), situaţie în care apa nu este 
oxigenată iar stratul inferior se prezintă de regulă foarte sărac în oxigen. 
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Fig. 5.10. Variaţia concentraţiilor de fier (Fe) şi mangan (Mn) în sedimentele lacului Iezerul Sadovei, 
pentru profilul extras în anul 2013 (Florescu, 2015). Concentraţiile maxime ale Fe şi Mn în 
sedimente de la adâncimea de aproximativ 100 cm (marcate prin elipsă roşie) se reflectă în 
sedimente (fotografii) prin alternanţa benzilor de culoare roşiatică. Săgeţile bidirecţionale albe 
indică stratele marker. 
 

Prin urmare, procesele de mediu din bazinul hidrografic al lacului controlează 
cantitatea de Fe şi Mn ce poate fi eliberată, în timp ce condiţiile limnologice din lac 
controlează cantitatea de Fe şi Mn ce va fi păstrată în sedimente. Pe baza acestei 
concluzii, corelată cu mobilitatea diferită dintre cele două elemente chimice, 
Mackereth (1966) elaborează şi o metodă pentru diferenţierea efectelor în 
sedimentare produse de procesele din cadrul bazinului hidrografic de cele 
determinate de procesele de oxido-reducere care au loc în lac, prin intermediul 
calculării raportului Fe : Mn. 

Potrivit autorului citat, dacă vârfurile raportului Fe:Mn corespund vârfurilor 
concentraţiei de Fe (ambii indicatori sunt aşadar corelaţi pozitiv), sugerează 
modificări în aportul de sedimente din bazinul hidrografic al lacului: soluri 
minerogenice cu un conţinut bogat în Fe, şi cu valori mici ale redox-ului, transportate 
şi depuse în mediu lacustru în cadrul unor evenimente climatico-hidrologice 
semnificative - ploi abundente, torenţiale, inundaţii sau revărsări etc. (la valori mici 
ale redox-ului, Fe şi Mn devin foarte mobile şi solubile, dar în mod diferenţiat). Dacă 
dimpotrivă, vârfurile raportului Fe:Mn corespund unor valori minime ale 
concentraţiei de Fe, este sugerată existenţa unor condiţii de reducere puternică în 
hipolimnion. Prin urmare, raportul Fe:Mn poate fi utilizat şi ca indicator al condiţiilor 
de paleo-redox existente la interfaţa sediment-apă în momentul depunerii 
sedimentului (Johnson et al., 2007; Naeher et al., 2013 etc.). De precizat că 
activitatea biologică la interfaţa sediment-apă generează condiţii de oxido-reducere 
variabile. 
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Există însă obiecţii aduse metodei (ex. Engstrom &Wright, 1984; Bryant et al. (1997), 
Renberg (1985), Davidson (1993), citaţi de Smol, 2002b) după cum urmează: 

 rata Fe:Mn poate suferi modificări de mică amploare şi din cauza remobilizării 
reduse a Fe şi Mn din cadrul sedimentului, fără ca aceasta să aibă legătura cu 
variaţia aportului de sedimente sau cu intensitatea proceselor de redox; 

 un mediu acid sau în curs de acidificare poate determina reducerea Mn în 
sedimente (eliberarea Mn din sedimente depinde şi de valorile pH-ului); 

 o activitate intensă a organismelor bentice care construiesc structuri de 
bioturbaţie poate de asemenea influenţa păstrarea Fe şi Mn în sedimente (Petr 
(1976), citat de Engstrom &Wright, 1984); 

 nu există corelaţii puternice între informaţiile obţinute prin analiza ratei Fe:Mn şi 
cele obţinute în urma studiului chironomidelor (a doua metodă fiind considerată 
mult mai precisă); 

 Fe şi Mn au un comportament chimic foarte complex în cadrul lacurilor: 
precipitarea Fe şi Mn în mediul lacustru este condiţionată de o serie de factori, 
printre care compoziţia ionică a apei, redox-ul, pH, temperatură, lumină, 
activitate microbiană etc.; 

 în unele cazuri, reducerea chimică a sedimentului duce la producerea de sulfuri 
şi capturarea Fe, cu pierderea Mn: în condiţiile puternic anoxice de pe fundul 
unor lacuri, care permit formarea de H2S, Fe precipită sub formă de sulfuri, spre 
deosebire de Mn, a cărui eliberare din sedimente nu este împiedicată de H2S. 
Astfel, în cazuri de anoxie puternică se poate înregistra o creştere atât a 
concentraţiei Fe, cât şi a valorii raportului Fe:Mn; în alte cazuri, pentru sistemele 
lacustre reduse în sulfuri, Fe se pierde; 

 Fe şi Mn prezintă fracţiuni coloidale semnificative, fapt care le face foarte 
susceptibile la a fi transportate de către apă în condiţii de oxidare; 

 fotoreducerea Fe şi Mn este mai activă în prezenţa substanţelor organice, fapt 
care duce la diminuarea cantităţilor măsurabile ale acestora; 

 modificările diagenetice în cadrul sedimentelor şi migraţia ionilor în apa 
interstiţială pot modifica distribuţia Fe şi Mn în sedimente; 

 fluxurile de Fe si Mn către lac pot fi modificate prin acidificare pe suprafaţa 
bazinului hidrografic al lacului (Engstrom & Wright, 1984; Davis et al., 1983; 
Dillon et al. (1988), citat de Last & Smol, 2002b). 

Pe de altă parte, o serie de autori au abordat diferite metode cu ajutorul cărora se 
pot valida sau invalida rezultatele obţinute pe baza raportului Fe:Mn. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute prin compararea rezultatelor raportului Fe:Mn cu 
distribuţia Cr, Mo, V, As (Schaller et al., 1997). Valorile raportului pot fi completate şi 
de concentraţia sulfurilor din sedimente prin detectarea cantităţilor de Fe şi S 
(creşterea concentraţiei de sulfuri de Fe în sediment, identificată şi prin culoarea 
întunecată a sedimentelor, poate indica o reducere a oxigenului hipolimnetic) 
(Engstrom & Wright. 1984; Carignan & Tessier (1988) citaţi de Last & Smol, 2002b). 
Potrivit acestor autori, interpretarea rezultatului obţinut prin această metodă este 
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mult mai complexă, întrucât o concentraţie ridicată de sulfuri în sedimente poate fi 
cauzată şi de o creştere a capacităţii de reducere a sedimentelor; deşi ambele situaţii 
se pot reflecta printr-o creştere a productivităţii lacului, ele pot indica şi un amestec 
redus al sedimentelor sau instalarea unor condiţii meromictice. 

De asemenea, Engstrom & Wright (1984) propun o confirmare a valorilor raportului 
Fe:Mn şi prin efectuarea de măsurători ale valorilor Eh în sedimente - cu precizarea 
că acest parametru, datorită sensibilităţii sale, poate fi utilizat ca informaţie 
complementară în facilitarea interpretării profilelor de Fe:Mn, Fe şi S doar atunci 
când prezintă oscilaţii foarte mari ale valorilor. Metoda a fost utilizată de o serie de 
autori (Huttunen & Tolonen, 1977; Vuorinen, (1978), citat de Engstrom & Wright, 
1984) pentru a ilustra instalarea condiţiilor meromictice pentru o serie de lacuri din 
Finlanda. 

 

5.2.4.2. Siliciu (Si), aluminiu (Al), zirconiu (Zr), titaniu (Ti), rubidiu (Rb) 

Calcularea anumitor rapoarte între concentraţiile acestor elemente chimice poate 
oferi indicaţii asupra provenienţei sedimentelor (ex. Cullers, 1994; Hayashi et al., 
1997; Scheffler et al., 2006), compoziţiei mineralogice (ex. Calvert et al., 1996; 
Schneider et al., 1997), inputului de material alohton (ex. de Boer, 1997; 
Karathanasis & Macneal, 1994; Maynard, 1992), proceselor depoziţionale (ex. 
Thorndycraft et al., 1998) şi dimensiunii particulelor (ex. Calvert et al., 2001; Dypvik 
& Harris, 2001; Oldfield et al., 2003; Jones et al., 2011 etc.). 

Spre exemplu, estimarea dimensiunii particulelor într-o secţiune sedimentară 
prelevată din mediul lacustru şi alcătuită din sedimente fine, cu scopul practic de a 
identifica şi diferenţia evenimente climatico-hidrologice, se poate face şi pe baza 
calculării unor rapoarte între anumite elemente chimice litogenice, precum: 

 Zr, Ti şi Rb (Jones et al., 2011); 
 Si şi Al (Calvert et al., 1996; Calvert et al., 2001); 
 Ti şi Al (Calvert et al., 1996; Schneider et al., 1997; Rose et al., 2009). 

După cum ilustrează Rose şi colaboratorii (2009) într-un studiu pe sedimentele Tăului 
Negru din munţii Retezat, raportul Ti:Al se poate utiliza pentru calcularea nivelului de 
fond al concentraţiei anumitor elemente şi microelemente chimice. 

Si şi Al sunt în general cele mai abundente elemente chimice anorganice din 
compoziţia sedimentelor lacustre (Engstrom & Wright, 1984). Sunt elemente 
minerogene, nereactive şi insolubile în majoritatea condiţiilor de Eh şi pH din 
profilele de sol, unde se acumulează ca urmare a intensificării procesului de alterare 
a rocilor. Prin urmare, creşterea concentraţiilor de Al şi Si în sedimentele lacustre a 
fost utilizată ca indicator al creşterii intensităţii alterării, pe fondul instalării unor 
condiţii climatice mai calde sau/şi mai umede (Cohen, 2003). 

În ce priveşte silicea (SiO2), ambele forme ale acesteia, autohtonă (biogenică) şi 
alohtonă (clastică), abundă în sedimente. Pentru a putea interpreta corect 
stratigrafia Si, este necesară o separare a celor două forme. O serie de studii 
(Digerfeldt, 1972; Renberg, 1976 etc.) au utilizat evoluţia concentraţiei de Si biogenic 
pentru reconstituirea productivităţii diatomeelor şi a evoluţiei troficităţii în mediul 
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lacustru. Metoda are însă limitările sale, date în principal de complexitatea 
variabilelor de care depinde păstrarea siliciului biogenic în sedimente (pH, 
temperatură, bioturbaţie, amestecul turbulent, Eh etc.). 

Pe de altă parte, aluminiul (Al) din sedimente este în mare măsură alohton. 
Stratigrafia sa este utilizată în evaluarea intensităţii proceselor erozionale şi a spălării 
solurilor. Ca şi în cazul Ti, concentraţia de aluminiu este utilizată plecând de la 
premisa că mineralele clastice reprezintă principala sursă a acestor metale şi că 
diageneza post depoziţională are efecte minore (Engstrom & Wright, 1984). Cu toate 
acestea, autorii citaţi evidenţiază că anumite lacuri din regiunea boreală prezintă 
condiţii pentru formarea şi depozitarea în sedimente a Al şi Ti autohton (lacuri 
polihumice). 

Solubilitatea Al depinde în mare măsură de valorile pH-ului şi creşte semnificativ la 
valori ale pH-ului mai mici de 5, atât în lacuri cât şi în sol. Astfel, în condiţiile unui 
mediu lacustru acid, cu valori ale pH-ului sub 5, aluminiul este eliberat din sedimente 
prin solubilizare. O creştere semnificativă - naturală sau indusă - a pH-ului lacului 
determină creşterea sedimentării aluminiului (Fritz & Carlson, 1982). 

Referitor la utilizarea raportului Si:Al în interpretarea variaţiilor inputului de material 
minerogenic alohton, se impun o serie de precizări: în cazul în care măsurarea 
concentraţiei elementelor chimice respective se realizează cu ajutorul aparatelor de 
tip XRF (X-ray fluorescence) cu limite scăzute de detecție pentru Al şi Si (spre 
deosebire de aparate de tip ICP sau µXRF), utilizarea acestor elemente chimice 
pentru calcularea raportului nu este recomandată. Mai mult, chiar dacă 
determinarea concentraţiilor se face utilizând un ICP (inductively coupled plasma), 
este imposibilă distincţia între Si clastic şi Si biogenic fără alte măsurători specifice. 

Rapoartele Zr:Ti şi Zr:Rb. Sunt buni indicatori ai dimensiunii granulelor din cadrul 
secvenţelor sedimentare lacustre evaluate, şi implicit indică existenţa şi manifestarea 
proceselor de eroziune pe suprafaţa bazinelor hidrografice ale lacurilor în cauză 
(Jones et al., 2011). În timpul transportului particulelor de către agenţii modelatori, 
Zr fiind mai rezistent, se grupează de regulă în concentraţie mare în fracţiunea 
grosieră din cadrul sedimentelor fine siliciclastice (Veldkamp & Kroonenberg, 1993), 
respectiv în fracţiunile siltice şi de nisip fin ale sedimentelor lacustre (Oldfield et al., 
2003). În schimb, Rb se găseşte în concentraţie mare în fracţiunea fină (argiloasă) a 
sedimentelor fine siliciclastice (Dypvik & Harris (2001), citaţi de Jones et al., 2011), 
iar Ti în fracţiunea siltico-argiloasă (Jones et al., 2011). 

În funcţie de ce anume se doreşte a se evidenţia, respectiv fracţiunea grosieră sau 
cea fină a sedimentului, raportul se poate inversa (ex. valorile mari ale raportului 
Zr:Ti indică dimensiuni mari ale particulelor, în timp ce vârfurile raportului Ti:Zr 
accentuează valorile mici ale dimensiunii granulelor). 

Utilizarea rapoartelor între concentraţiile Zr, Rb, Ti în detrimentul altora de acelaşi 
tip este recomandată datorită mobilităţii şi solubilităţii foarte reduse a Ti, Zr şi Rb în 
sedimente (Jones et. al., 2011). 

Concentraţiile de Zr, Ti şi Rb în cadrul fracţiunilor granulometrice caracteristice sunt 
influenţate şi de o serie de factori precum litologia sursă, distanţa față de mediul 
depoziţional şi energia de transport a sedimentelor. Din acest motiv este necesară 
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compararea rapoartelor Zr:Ti şi Zr:Rb cu datele obţinute în urma analizelor 
granulometrice, pentru a stabili dacă variaţiile observate ale valorilor acestor 
rapoarte reflectă modificări în dimensiunea paticulelor pentru siturile avute în 
vedere (Jones et al. 2011). 

Raportul Ti:Fe. Concentraţia totală de Fe din sedimente este utilizată pe scară largă 
în cercetările paleolimnologice (ex. Håkanson et al., 1983). Uneori, scopul studiului 
impune diferenţierea între Fe rezultat şi depus în urma proceselor din lac (autohton) 
şi Fe din componenţa materialului detritic depus prin aport eolian sau prin 
intermediul scurgerii de suprafaţă (alohton). 

Rush (2010) determină cantitatea de Fe detritic (alohton) utilizând raportul Ti:Fe, 
după următoarea formulă: 

Fe autohton = Fe total – [Ti x (Ti:Fe)] 
Fe detritic = Fe total – Fe autohton 

Metoda necesită evaluări suplimentare. 

 

5.2.4.3. Natriu (Na) şi potasiu (K) 

Se găsesc în cantităţi mari în rocile cristaline sau clastice, iar în cazul bazinelor 
hidrografice grefate pe asemenea roci, o mare parte din Na şi K sedimentat în lacuri 
este legată de minerale silicatice (Cohen, 2003). 

Profilele sedimentare ale celor două elemente chimice reflectă în principal efectele 
mineralogice ale alterării solului: concentraţiile de Na şi K cresc, de regulă, în 
perioadele de eroziune rapidă şi aflux de sediment de origine terestră (ex. în timpul 
sau după fazele glaciare, sau ca urmare a eroziunii intense declanşate de activităţile 
antropice); instalarea vegetaţiei, formarea profilelor evoluate de sol şi stabilizarea 
solului determină reducerea inputului de Na şi K în formă minerală. 

Mackereth (1966) (citat de Engstrom & Wright, 1984 şi Boyle, 2001) este primul care, 
într-un studiu asupra sedimentelor de vârstă holocenă prelevate din Lake District 
(Marea Britanie), utilizează stratigrafia geochimică a sedimentelor lacustre, respectiv 
profilele Na şi K, pentru evidenţierea intensităţii eroziunii în bazinul hidrografic al 
lacurilor. 

Raportul K:Ti. Dacă analiza geochimică a sedimentelor relevă cantităţi mari de Ti şi K, 
ambele fiind elemente feldspatice, se poate calcula raportul dintre aceste elemente, 
iar rezultatul poate fi interpretat după cum urmează: valorile mari ale K:Ti (şi 
respectiv valori mici ale Ti:K) sugerează existenţa unor condiţii de uscăciune (Rush, 
2010), întrucât lipsa umidităţii încetineşte rata de alterare chimică a feldspaţilor. 
Astfel, în lac ajung şi sunt depozitate minerale feldspatice nedescompuse, în 
alcătuirea cărora intră Ti şi K. Ipoteza poate fi verificată prin compararea cu 
rezultatele analizelor sporo-polinice sau cu reconstituiri cantitative şi calitative ale 
umidităţii (amoebe testate, fragmente carbonizate organice etc). Cu toate acestea, 
metoda necesită evaluări suplimentare. 

 

 



                                                                                                            103 Cap. 5  Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

5.2.4.4. Calciu (Ca), magneziu (Mg) şi stronţiu (Sr) 

Ca şi Mg reprezintă componente majore ale rocilor parentale pentru un număr 
semnificativ de bazine hidrografice. Prin urmare, concentraţiile acestor elemente în 
sedimentele lacustre, fie pentru fracţiunile silicatice (detritice), fie pentru cele 
organice, pot oferi importante informaţii environmentale. 

Ca şi Mg detritic au un comportament similar elementelor Na şi K, având concentraţii 
mai mari în perioadele cu eroziune intensă şi stabilitate redusă a solului (Cohen, 
2003). O importanţă mai mare o au concentraţiile de Ca, Mg şi Sr din mineralele 
carbonatice autohtone şi din scheletul nevertebratelor acvatice (ex. ostracode etc.), 
care pot oferi informaţii legate de creşterea salinităţii în lacurile cu ape dure, 
paleotemperaturile din mediul acvatic sau concentraţiile ionice (Cohen, 2003). 

Raportul Mg:Ca. Sunt vizate în particular lacurile amplasate pe litologie cu roci 
calcaroase. În aceste medii are loc, în anumite condiţii, depozitarea calcitului prin 
precipitare. Cu cât calcitul este precipitat în cantităţi mai mari, cu atât creşte 
valoarea raportului Mg:Ca. Raportul este afectat şi de relaţia dintre cantitatea de 
precipitaţii căzute şi cantitatea de apă evaporată la nivel local. Cu cât climatul devine 
mai uscat şi mai cald, cu atât apa devine mai bogată în carbonaţi, fapt care duce la 
precipitarea Ca şi la creşterea valorii raportului Mg:Ca. 

În lipsa Mg, în anumite studii este folosit Sr, deoarece acest element chimic are un 
comportament similar Mg: cu cât creşte salinitatea lacului, cu atât creşte cantitatea 
de Sr precipitată şi conservată în carbonaţii sedimentului. Prin urmare, potrivit lui 
Rush (2010), se poate folosi empiric raportul Sr:Ca pentru estimarea evoluţiei 
valorilor salinităţii lacului, cu precizarea că o parte din Sr poate proveni prin aport 
eolian de material clastic. Metoda necesită evaluări suplimentare pentru stabilirea 
limitelor sale de utilizare. 

 

5.2.4.5. Raportul carbon/azot (C:N) 

Poate oferi informaţii asupra originii (terestre sau acvatice) a materialului organic din 
sedimente. Plantele terestre (îndeosebi cele vasculare) au un conţinut mare de 
celuloză şi implicit de carbon, şi un conţinut mic în proteine, respectiv azot. Plantele 
acvatice (algele), pe de altă parte, au în componenţa lor cantităţi mari de proteine şi 
azot. Prin urmare, valori reduse ale raportului C:N, de aproximativ 4/10, indică 
provenienţa acvatică a materialului organic, în timp ce valori mari ale raportului - de 
aproximativ 20 ori mai mari - sugerează faptul că materia organică provine din 
resturi de plante vasculare terestre (Håkanson, 1983; Smol, 2008). Scăderea valorilor 
raportului C:N mai poate oferi informaţii şi asupra troficităţii lacului ca urmare a 
aportului crescut de nutrienţi, coroborat cu creşteri ale raportului N:P, modificări ale 
concentraţiei pigmenţilor sau ale populaţiilor de chironomide (Cohen, 2003). 

 

5.2.4.6. Fosforul (P) 

Reprezintă unul dintre cele mai studiate elemente chimice din sedimentele lacustre 
(Håkanson, 1983). Concentraţia acestuia în sedimente sau în apa interstiţială a 
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sedimentelor prezintă o importanţă semnificativă, îndeosebi atunci când fosforul 
este asociat proceselor de eutrofizare. Concentraţia fosforului (şi implicit a 
compuşilor săi chimici) în sedimente sau în apa interstiţială este strâns legată de 
cantitatea de nutrienţi din apa lacului, precum şi de intensitatea proceselor biologice 
din sedimente. Cantitatea de nutrienţi determină la rândul ei productivitatea lacului, 
şi deci şi gradul de eutrofizare. 

Cantitatea de nutrienţi din lac este influenţată de concentraţia fosforului din 
sedimente şi din apa interstiţială. Astfel, proprietăţile fizice şi chimice ale 
sedimentelor determină existenţa unui schimb de fosfaţi între sediment şi apa 
lacului, astfel că fosforul poate fi eliberat din sedimente şi din apa interstiţială în apa 
lacului sau se poate acumula în sedimente şi în apa interstiţială, fără ca acest lucru să 
se concretizeze într-o creştere a concentraţiei de nutrienţi din lac (Håkanson, 1983). 

Fosforul în sedimente provine din patru mari surse: 

 Alterarea rocilor parentale, în special în cazul celor bogate în apatit 
(Ca10(PO4)6(OH)2); 

 Depunerea atmosferică, pe cale naturală; 
 Drenajul terenurilor arabile, pe care sunt utilizaţi fertilizanţi (fosfaţi); 
 Surse punctuale (ex. deversarea apelor menajere şi a celor rezultate din 

activităţile industriale). 

Prin urmare, determinarea concentraţiei fosforului prin analiza geochimică, atât a 
sedimentelor, cât şi a apei interstiţiale, poate oferi informaţii importante asupra 
cantităţii de nutrienţi şi, respectiv, a gradului de eutrofizare în mediul lacustru 
(Shapiro et al., 1971; Bradbury, 1978; Pulatsu et al., 2009), dar şi asupra manifestării 
unor procese naturale şi antropice în bazinul hidrografic al lacului (Håkanson, 1983). 
Eutrofizarea, asociată modificărilor survenite în gradul de acoperire şi utilizarea 
terenurilor şi, respectiv, intensificării eroziunii în bazinul hidrografic al lacului, poate 
fi indicată prin calcularea raportului N:P, care în acest caz va prezenta creşteri 
(Cohen, 2003). 

Cu toate acestea, există o serie de studii (Carignan, 1985; Pulatsu et al., 2009) în 
cadrul cărora concentraţia de fosfor din sedimente nu a putut fi utilizată ca proxy 
pentru reconstituirea productivităţii lacului, întrucât studiile în cauză nu au găsit nici 
o relaţie între fosforul sedimentar şi evoluţia troficităţii lacurilor. Aceste contradicţii 
sunt date în principal de existenţa mai multor factori limnologici care controlează 
acumularea P în sedimente şi a căror variabilitate în timp determină înregistrarea 
unei stratigrafii mixte şi greu de interpretat a concentraţiilor P sedimentar. În ceea ce 
priveşte concentraţia de fosfor din apa interstiţială, există de asemenea dificultăţi în 
interpretarea rezultatelor, întrucât aceasta poate fi influenţată de procesele fizice, 
chimice şi biologice din sedimente şi poate varia în funcţie de anotimp, adâncimea în 
stratul de sedimente şi concentraţia de macrofite din lac. 

Relaţia dintre concentraţia de fosfor (inclusiv compuşii săi chimici) din sedimente și 
apa interstiţială, pe de o parte, şi cea din apa lacului, pe de altă parte, este complexă, 
cu atât mai mult cu cât în mediul lacustru există materiale care conţin atât P alohton 
cât şi autohton, atât P organic cât şi anorganic. Sedimentarea fosforului autohton se 
produce prin absorbţia P anorganic de către organismele acvatice şi depunerea sa 
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sub formă de P organic particulat. O parte din acest fosfor organic particulat care se 
depune pe fundul lacului este încorporat în sedimente, în timp ce o altă parte este 
supusă activităţii microbiene cu eliberarea de ortofosfaţi şi compuşi organici solubili 
(Engstrom & Wright, 1984). Autorii precizează că aceasta nu este singura cale prin 
care P poate ajunge în sedimente. O a doua modalitate o reprezintă sorbţia sa de 
către complexele humice şi de către oxizii de Fe, precum şi precipitarea sub formă de 
fosfaţi de Fe sau coprecipitare la formarea carbonaţilor. 

Fosforul anorganic din sedimente aderă, de regulă, prin sorbţie la oxizii amorfi de Fe. 
Cele mai des întâlnite forme sub care apare fosforul anorganic în sedimentele 
lacustre sunt apatitul şi vivianitul. Dacă apatitul (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) cuprinde cea 
mai mare parte a concentraţiei de fosfor în sedimentele calcaroase (şi este aproape 
inexistent în lacurile acide oligotrofice), vivianitul (Fe3(PO4)2 x 8H2O), în schimb, 
găseşte condiţii propice de formare în sedimentele reduse (valori mici ale Eh) cu un 
conţinut mare de silt sau argilă (Fig. 5.11). Cele două minerale sunt doar un exemplu 
de transformare diagenetică a sedimentelor ulterioară depunerii. 

Faţă de fosforul organic, insolubil din sedimente şi mai greu de transportat către 
suprafaţă, fosforul anorganic prezintă solubilitate, iar în anumite condiţii 
(concentraţie mică de oxigen dizolvat, concentraţie mică de Fe sau Al în sedimente, 
cu care P poate forma legături etc.) se dizolvă în apa interstiţială şi ajunge înapoi în 
apa lacului. 
 

 
 Fig. 5.11. Vivianit (Fe3(PO4)2 x 8H2O) în sedimentele prelevate din lacul Iezerul Sadovei: a. vivianit în 

sedimentul uscat; b. vivanit în sedimentul proaspăt secţionat, observat la stereomicroscop. 
 

Comportamentul chimic al fosforului în sistemele acvatice este în general determinat 
de concentraţia Fe din sedimente. Ulterior s-a evidenţiat (Jones & Bowser, 1978; 
Engstrom & Wright, 1984) că în ciuda aparentei corelaţii între concentraţiile de P şi 
Mn, legătura cauzală se realizează între concentraţiile P şi Fe, respectiv Mn şi Fe. 

Interacţiunea P cu Fe (hidroxizii Fe (III)), în sedimentele cu conţinut bogat de Fe, 
determină fixarea P şi acumularea sa în sediment (Pulatsu et al., 2009; Nyguyen et 
al., 1997), atunci când se ating anumite valori ale pH-ului, potenţialului redox şi 
activităţii microbiene din apa lacului. Concentraţia de Fe din apa interstiţială a 
sedimentului poate oferi informaţii asupra posibilităţii formării legăturilor între Fe şi 
P, în condiţii aerobe (cantitate mare de O2 dizolvat în apa lacului). Atunci când 

a. b. 
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raportul Fe:P din apa interstiţială este mai mare de 1.8, are loc oxidarea Fe (II) cu 
legarea chimică a P, fapt care împiedică eliberarea acestuia in apa lacului (Pulatsu et 
al., 2009). Spre exemplu, Heidenreich & Kleeberg, într-un studiu efectuat în 2003 
asupra lacului Spremberg din Germania au găsit valori mici ale cantităţii de P eliberat 
din sedimente în apa lacului (14-20 µg/m2/zi), în condiţiile în care apa lacului avea o 
concentraţie de Fe egală în medie cu 4 mg/l. Autorii explică faptul ca valorile mari ale 
concentraţiei de Fe şi ale raportului Fe total / P total (FeT/PT=2455) constituie 
factorul principal care împiedică eliberarea P din sedimente în apa lacului. 

În condiţiile existenţei unei concentraţii mari de CaCO3 în sedimente, se reduce 
semnificativ cantitatea de P sedimentar reţinută prin sorbţie (Engstrom & Wright, 
1984). Autorii subliniază faptul că există de regulă o corelaţie puternică şi între 
concentraţiile P şi C organic, atât în sedimentele calcaroase cât şi în cele 
necalcaroase. Dacă în hipolimnion persistă condiţii anoxice (valori mici şi foarte mici 
ale potenţialului de oxido-reducere), ca urmare a unei stratificaţii prelungite, 
asemănător cazului Fe şi Mn, fosforul este eliberat din sedimente în apa interstiţială 
şi ulterior în apa lacului. Mortimer (1941) demonstrează cele spuse mai sus în cadrul 
unor analize experimentale pe sedimentele din lacul Windermere, unde arată clar că 
prezenţa unui strat oxidat de sedimente la interfaţa sediment-apă este critică pentru 
retenţia P în sedimente. 

Cu toate acestea, amestecul sedimentelor (datorat unor procese fizice sau biologice) 
creşte suprafaţa de contact dintre apă şi sediment şi poate accelera eliberarea P, atât 
în condiţii anoxice, cât şi în prezenţa oxigenului (Engstrom & Wright, 1984). În 
condiţii anoxice, eliberarea P din sedimente este mai accelerată la temperaturi mai 
ridicate ale hipolimnionului şi la valori ale pH-ului apropiate de 7. În anumite condiţii, 
eliberarea P din sedimente poate continua chiar şi atunci când nivelul concentraţiei 
fosforului din apa lacului îl depăşeşte pe cel din apa interstiţială. 

Concentraţia de fosfor solubil din apa interstiţială poate oferi la rândul ei informaţii 
asupra troficităţii lacurilor. Potrivit autorilor Quigley & Robbins (1986), concentraţia 
P solubil din apa interstiţială a sedimentului se situează între 0.06-10.5 mg/m3 
pentru lacurile eutrofice şi este de 0.2 mg/m3 în cazul lacurilor mezoeutrofice. 

 

5.2.4.7. Metalele grele 

Sunt definite ca metale cu o densitate > 5g cm-3 (Håkanson, 1983). Prezintă relevanţă 
determinarea concentraţiei unor elemente precum arsen (As) şi crom (Cr), în special 
în cadrul studiilor de monitorizare a contaminării sedimentelor, dar şi plumb (Pb), 
zinc (Zn), cupru (Cu), cadmiu (Cd), nichel (Ni), cobalt (Co), stibiu (Sb), seleniu (Se), 
vanadiu (V), mercur (Hg) şi alte metale grele legate de impactul poluării antropice 
recente. Aceste metale formează oxizi şi sulfiţi care se dizolvă foarte greu în mediul 
lacustru, o parte având un grad crescut de toxicitate. Concentraţiile acestora se află 
de multe ori în relaţie cu concentraţiile Fe şi Mn; metodele de măsurare şi 
determinare a concentraţiei acestora în sedimente sunt descrise detaliat în 
ANZECC/ARMCANZ (2000) și Simpson (2005). 

Metalele grele din sedimente lacustre provin din cinci mari surse (Förstner & 
Wittmann, 1979): 
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 Alterarea rocilor parentale; 

 Extragerea şi prelucrarea industrială a minereurilor metalifere şi a metalelor; 

 Utilizarea metalelor şi a componenţilor acestora; 

 Percolarea metalelor din gropile de gunoi şi depozitele de deşeuri industriale 
amenajate necorespunzător; 

 Excremente animale şi umane. 

Prin intermediul scurgerii de suprafaţă, infiltrării şi contaminării pânzei de apă 
freatică, precum şi prin depunere atmosferică, metalele grele ajung astfel să afecteze 
ecosistemele lacustre. Deşi în general concentraţia metalelor grele în sedimente este 
deosebit de scăzută (<0.1%) (Håkanson, 1983), aceasta depinde şi de compoziţia 
chimică a rocilor din bazinul hidrografic al lacului, care determină concentraţia de 
fond. Astfel, concentraţii maxime se înregistrează de regulă în cazul argilelor şi al 
şisturilor argiloase, şi respectiv minime în cazul rocilor carbonatice. 

Metalele grele depuse în principal prin poluare atmosferică (Pb, Hg, Cd, Zn, Cu, Ni, 
Zn, As), pot fi transportate pe distanţe foarte mari până la depozitarea lor în 
sedimente. Un număr semnificativ de studii (ex. Cohen, 2003; Smol, 2008; Rose et 
al., 2009 etc.) confirmă faptul că transportul poluanţilor în atmosferă pe distanţe 
lungi este principala cauză a creşterii concentraţiei de Pb, Hg, Cd şi Zn în sedimentele 
de suprafaţă. 

Creşterea concentraţiei de metale grele în sedimentele lacustre din Europa coincide 
în cele mai multe cazuri cu debutul revoluţiei industriale din sec. XIX. Elemente 
precum Cr, Cd, Hg, Cu, Zn, Co, Pb reprezintă frecvent produse adiţionale ale 
activităţilor industriale, de ardere a combustibililor fosili, transportului mecanizat 
etc., iar toxicitatea acestora, la concentraţii mari, asupra ecosistemelor lacustre, este 
recunoscută la scară largă (ex. Håkanson, 1983; Last & Smol, 2002b; Smol, 2008 etc.). 
S-a demonstrat că sedimentele predominant anorganice, cu pH scăzut şi valori 
ridicate ale potenţialului redox prezintă sensibilitatea cea mai ridicată la toxicitatea 
metalelor grele (ex. Håkanson, 1983). Prin urmare, ştiind că aceste sedimente sunt 
caracteristice lacurilor oligotrofe, se poate relaţiona astfel procesul alarmant de 
acidifiere a apei lacurilor manifestat la scară largă (ex. S.U.A., Canada, nordul 
Europei), cu activităţile antropice generatoare de emisii de metale grele. 

Studiile privind evoluţia concentraţiilor de Pb şi Hg în sedimente lacustre sunt 
numeroase şi în legătură cu istoria poluării recente. A fost demonstrat faptul că atât 
Hg eliminat pe cale naturală (erupţiile vulcanice), cât şi Hg antropic, este transportat 
atmosferic pe distanţe foarte mari, la nivel regional şi chiar global (Smol, 2008; 
Cohen, 2003). Spre exemplu, în carotele extrase din gheţarul Upper Fremont 
(Wyoming) au fost identificate concentraţii mari de Hg asociat surselor naturale dar 
şi poluării prin emisiile termocentralelor pe cărbuni din perioada industrializării (anii 
1950-1980). Analiza carotelor de gheaţă a evidenţiat pe lângă creşterea concentraţiei 
de mercur şi prezenţa unui strat bogat în izotopul radioactiv al clorului (36Cl), depus 
în urma testelor nucleare din anul 1960. Rezultatele au fost corelate cu informaţiile 
obţinute prin analiza sedimentelor lacustre (Fig. 5.12). 
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Fig. 5.12. Profilele concentraţiilor istorice de Hg în carotele extrase din Gheţarul Upper Fremont 
(Wyoming) (stânga: după DeWayne et al., 2010) şi în sedimentele unor lacuri localizate în partea 
central-vestică a SUA (dreapta: după Mast et al., 2010). 
 
 

Plumbul (Pb) poate fi prezent şi în mod natural în anumite minerale (ex. galena), 
putând ajunge prin alterare în lacuri; este posibilă diferenţierea între sursele 
naturale şi cele antropice de emisie a Pb prin calcularea raportului izotopic 
206Pb/207Pb. Valori de aproximativ 1.5 ale raportului sunt specifice surselor naturale, 
în timp ce sursele antropice se caracterizează prin valori cuprinse între 1.15-1.19 
(Cohen, 2003). 

Sulful (S) poate fi utilizat în evidenţierea istoriei poluării recente, în special în cazul 
impactului ploilor acide. Concentraţiile ridicate de S în sedimente specifice 
perioadelor mai vechi, anterioare manifestării impactului antropic, pot ajuta la 
diferenţierea sedimentelor marine de cele lacustre. S a fost utilizat şi în determinări 
ale condiţiilor de paleoredox din mediul lacustru, reconstituiri ale fluctuaţiilor 
nivelului apei, istoriei vegetaţiei şi modificărilor în cadrul comunităţilor microbiene 
limnice (Bates et al. (1995), citat de Cohen, 2003). 

În evaluarea concentraţiilor de Cu şi Zn, Cohen (2003) precizează faptul că acestea 
sunt influenţate direct proporţional de creşterea fracţiunii granulometrice fine şi a 
carbonului organic total (TOC), indiferent de modificările în inputul atmosferic. Prin 
urmare, la interpretarea profilelor de Cu şi Zn se recomandă compararea 
concentraţiilor acestora cu valorile parametrilor granulometrici şi TOC. 

Adiţional, o mare parte dintre metalele grele (Pb, Cu, Cd, Co, Cr şi Ni) sunt afectate 
considerabil de prezenţa condiţiilor de reducere. Valori mari ale redox-ului 
determină creşterea concentraţiilor acestor micrometale, chiar şi în absenţa unor 
inputuri alohtone. Manifestarea anoxiei, chiar şi pe intervale scurte de timp, urmată 
de revenirea la condiţiile oxice, poate fi reflectată în prezenţa unor vârfuri ale 
concentraţiei micrometalelor în profil, ca rezultat al mobilizării acestora (Håkanson, 
1983; Schaller et al., 1997). 
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5.2.4.8. Alte substanţe contaminante 

Există o serie de substanţe chimice ale căror concentraţii prezintă interes pentru 
studiile de monitorizare a calităţii mediului, dar au importanţă şi în context 
paleolimnologic, putând constitui excelente markere temporale pentru sedimentele 
depuse în ultimele trei secole. 

În categoria contaminanţilor care pot fi întâlniţi în sedimentele lacustre, alături de 
metalele grele particulate şi compuşii organometalici particulaţi, enumerăm: 
 substanţe organice particulate (hidrocarburi, uleiuri vegetale, grăsimi animale, 

săpun, parafină etc.); limitele de detecţie ale acestora se află în legătură cu 
proprietăţile sedimentului, dar şi cu prezenţa altor categorii de contaminanţi (ex. 
uleiuri); Simpson et al. (2005) oferă descrierea şi evaluarea comparativă a 
metodelor prin care se poate determina concentraţia acestor substanţe; 

 amoniacul - un contaminant care afectează apa interstiţială; 
 cianurile - întâlnite în apa interstiţială; pot fi prezente sub forma unor compuşi 

instabili (CN-, HCN, compuşi ai Fe, Zn, Pb, Cd), sau compuşi cu un grad mai mare 
de stabilitate (compuşi ai Ni, Cu, Ag); protocoalele de măsurare a concentraţiilor 
sunt prezentate pe larg în Simpson et al. (2005); 

 hidrogenul sulfurat. 

Atât pentru substanţele contaminante, cât şi în cazul metalelor grele, este 
importantă determinarea concentraţiei de fond, în special pentru bazine hidrografice 
mineralizate. În cazul metalelor, determinarea concentraţiei de fond se realizează 
prin intermediul mai multor metode. O modalitate foarte simplă este de a compara 
valorile din partea superioară a stratului sedimentar cu valori rezultate în urma 
analizei unor probe din partea inferioară a stratului sedimentar (începând cu 1 m 
adâncime). În acest demers se ia în considerare vârsta lacului, rata de sedimentare şi 
grosimea stratului de sedimente depuse. Dacă sedimentele din lacul analizat sunt 
contaminate în întregime, concentraţia de fond se determină prin analiza 
sedimentelor din stratul inferior al altor situri lacustre, necontaminate, situate în 
apropierea primului sit, pe aceeaşi litologie. De asemenea, analizele trebuie 
efectuate pe probe de sedimente cu distribuţii similare ale dimensiunii granulelor. 

 

5.2.4.9. Determinarea concentraţiei chimice elementare 

Se poate face prin două metode: utilizând sedimentul solid şi prin transformarea 
acestuia în soluţie, în urma unui proces de preparare. Fiecare metodă necesită 
echipamente şi etape de lucru diferite. 

În cazul în care se optează pentru măsurarea sedimentului solid, cu ajutorul unui 
spectrometru cu raze X (ex. XRF - X-ray fluorescence, de tip Niton), o problemă 
aparte o constituie erorile apărute la măsurare (± rezultatul final). Aceste erori sunt 
înregistrate de către aparat alături de valorile concentraţiilor elementelor chimice 
măsurate (ex. Fig. 5.9). 

Spre exemplu, XRF poate determina fără probleme concentraţiile pentru Pb, Fe, Zn, 
Cu etc., însă în cazul elementelor rare (ex. Au, Ag etc.) eroarea este de cele mai 
multe ori mai mare decât valoarea efectivă măsurată, făcând măsurătorile respective 
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inutile. Prin urmare, se recomandă găsirea unei modalităţi optime de raportare a 
erorilor. 

Metoda de corecţie aplicată depinde de tipul de aparat utilizat. În cazul aparatelor de 
tip µXRF (spectrometre) (Fig. 5.13), această problemă este redusă substanţial; după 
efectuarea corecţiilor (prin corelare cu concentraţia Ar), eroarea devine minimă. 
 

  
Fig. 5.13. Spectrometre de tip ITRAX (a) şi Eagle III XL (b) (Foto: Aritina Haliuc). 
 

În ciuda erorii, XRF este o metodă nedistructivă, fapt care constituie un avantaj în 
condiţiile unei cantităţi reduse de sediment. 

A doua metodă o reprezintă analiza soluţiei extrase din sedimente prin intermediul 
unui spectrometru de masă (ICP-MS = inductively coupled plasma mass 
spectrometer). Metoda necesită o cantitate redusă de sediment, însă este distructivă 
şi implică lucrul cu substanţe periculoase, iar pregătirea manuală a probelor înainte 
de plasarea lor în spectrometru poate fi generatoare de erori de măsurare şi necesită 
un volum de timp considerabil. Metoda ICP-MS oferă însă o detectare mult mai 
precisă a concentraţiilor elementare. 

Determinarea carbonului necesită, în schimb, o metodă aparte, în principal datorită 
diferenţierii în paleolimnologie dintre carbonul organic (resturi de plante şi animale) 
şi cel anorganic (din componenţa carbonatului de calciu şi a altor carbonaţi). 
Carbonul organic se poate determina calitativ prin LOI550, iar cel anorganic prin 
LOI925. Principalul dezavantaj - generator de erori - al acestei metode este legat de 
natura sedimentului (Last & Smol, 2002b). Există aparate specializate care 
efectuează determinări fie ale carbonului total (TC - total carbon), organic (TOC - 
total organic carbon) sau anorganic (TIC - total inorganic carbon), ştiut fiind faptul că 
TC = TOC + TIC. 

Indiferent de metodele pentru care se optează pentru detectarea concentraţiei 
chimice elementare, este necesară o interpretare a rezultatelor obţinute care să ţină 
cont de specificul sitului studiat. Astfel, în cazul unor situri afectate de migrări post-
depoziţionale în sedimente, cea mai mare siguranţă o oferă evaluarea concentraţiilor 
de Pb şi Hg, deoarece aceste elemente sunt imobile în sedimentele lacustre. 
Totodată, pentru a identifica secvenţele depoziţionale rezultate în urma aportului de 
material litogenic, se utilizează concentraţiile de Ti, Sr, Al, Sc, Na, în corelaţie cu 
rezultatele altor măsurători (dimensiunea particulelor, analiza imagistică etc.). 

a. b. 
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Analog, concentraţiile de Hg, Pb, As, Zn, Cr, Cd sunt asociate în mod direct cu 
poluarea industrială. 

Prin analiza profilelor concentraţiei anumitor elemente chimice se poate deduce 
dacă această concentraţie este rezultanta nivelurilor de fond sau este atribuită 
poluării antropice. Astfel, rezultă o stratigrafie geochimică, în cadrul căreia 
posibilităţile de interpretare cresc prin corelare cu alţi indicatori, în special cu cei 
biologici (Boyle, 2001). 

Evoluţia concentraţiilor elementelor chimice de-a lungul unui profil sedimentar se 
poate exprima în două moduri: 

 sub forma variaţiei concentraţiei elementului chimic analizat în adâncimea 
profilului sedimentar; 

 prin calcularea ratei de acumulare a sedimentului, în funcţie de care se 
calculează rata de acumulare a elementului chimic analizat, cu reprezentarea 
valorilor pe scară cronologică (ani). În acest caz este necesară construirea unui 
model de vârstă a sedimentelor (engl. = age-depth model) (ex. Blaauw, 2010), 
care să surprindă variaţiile ratei de sedimentare în cadrul sitului studiat. Rata de 
acumulare a elementului chimic analizat se determină după formula: 
C/accrate/V, unde C - concentraţia elementului chimic, accrate - rata de 
acumulare a sedimentului, V - volumul de sediment analizat. 

 

5.2.5. Proprietăţile magnetice ale sedimentelor 

Reprezintă o modalitate eficientă de estimare calitativă pe plan local a intensităţii 
eroziunii în suprafaţă şi adâncime, a poluării atmosferice şi a activităţii bacteriilor 
magnetotactice din mediul limnic cu implicaţiile aferente. Informaţiile oferite au 
avantajul potenţial al unei rezoluţii temporale ridicate a măsurătorilor, se pot obţine 
relativ facil şi pot ajuta la identificarea unor evenimente istorice, cum ar fi, spre 
exemplu despăduririle, variaţia în suprafaţă şi adâncime a eroziunii sau incendiile de 
proporţii (ex. Thompson & Oldfield, 1986; Dearing, 1991, 1994; Gedye et al., 2000; 
Oldfield, 2007; Blundell et al., 2009; Evans & Heller, 2003 etc.). 

Cele două metode de investigare a proprietăţilor magnetice ale sedimentelor 
lacustre abordate în prezenta lucrare au în vedere măsurarea susceptibilităţii 
magnetice şi a magnetismului remanent. Parametrii magnetici rezultaţi oferă 
posibilitatea de a evalua compoziţia, concentraţia şi clasa granulometrică a 
mineralelor magnetice din componenţa sedimentului, cu scopul de a determina 
sursa de provenienţă a acestora. 

Comportamentul mineralelor magnetice depinde în principal de dimensiunea şi 
natura granulelor magnetice componente. În funcţie de dimensiune, mineralele 
magnetice se pot clasifica în patru domenii principale (Fig. 5.14): 

 SPM (engl. superparamagnetic): nanoparticule feromagnetice sau ferimagnetice, 
cu dimensiuni mai mici de 0.03 microni, cu un singur domeniu magnetic (SD) 
(magnetizare uniformă, dar instabilă); 
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 SSD (engl. single domain): nanoparticule feromagnetice sau ferimagnetice, cu 
dimensiuni cuprinse între 0.03 şi 0.08 microni, cu un singur domeniu 
magnetic(SD) (magnetizare uniformă, stabilă); 

 PSD (engl. pseudo-single domain): microparticule fero- sau ferimagnetice, cu 
magnetizare neuniformă, cu dimensiuni începând de la ~0.08 microni, dar cu 
unele proprietăţi similare particulelor magnetizate uniform cu un singur 
domeniu magnetic; 

 MD (engl. multi-domain): microparticule fero- şi ferimagnetice cu dimensiunile 
cele mai mari, cu multiple domenii magnetice, în cadrul cărora magnetizarea se 
produce prin deplasarea pereţilor domeniilor (pereţi Bloch). 

 

 

Fig. 5.14. Relaţiile dintre diametrul 
particulelor magnetice principale 
(magnetit şi hematit), domeniul 
magnetic în care acestea se 
încadrează şi valorile coercivităţii 
magnetice

22
. 

Coercivitatea magnetică (HC) măsoară 
rezistenţa mineralelor magnetice la 
demagnetizare sub acţiunea unui 
câmp magnetic extern.  

 

Dimensiunea, clasele mineralelor magnetice, teoria domeniilor magnetice, tipurile 
de magnetizare (susceptibilitate, remanenţă etc.), parametrii magnetizării şi 
aplicaţiile în domeniul ştiinţelor mediului sunt explicate detaliat în Thompson & 
Oldfield (1983), Evans & Heller (2003), dar şi accesând link-ul 
http://www.irm.umn.edu/hg2m/hg2m_index.html. 

 

5.2.5.1. Susceptibilitatea magnetică 

Este definită ca reprezentând gradul de magnetizare a unui material (în cazul de faţă, 
sediment) ca răspuns la aplicarea unui câmp magnetic de intensitate redusă, fără a 
induce remanenţă. Dacă valorile susceptibilităţii magnetice sunt pozitive, materialul 
respectiv poate fi paramagnetic, feromagnetic, ferimagnetic sau antiferomagnetic, 
iar la valori negative, materialul devine diamagnetic (Thompson & Oldfield, 1986; 
Dearing, 1994). În cazul valorilor pozitive, câmpul magnetic este practic întărit de 
prezenţa materialului, în timp ce la valori negative, câmpul magnetic este diminuat. 
Susceptibilitatea magnetică poate fi exprimată cel mai frecvent în funcţie de masa 
probei (caz în care este cunoscută sub numele de susceptibilitate dependentă de 

                                                           
22

 sursa imaginii: http://www.irm.umn.edu/hg2m/hg2m_index.html. 

http://www.irm.umn.edu/hg2m/hg2m_index.html
http://www.irm.umn.edu/hg2m/hg2m_index.html
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masă şi se măsoară în m3 kg-1) si în funcţie de frecvenţa la care este aplicat câmpul 
magnetic (situaţie în care este denumită susceptibilitate dependentă de frecvenţă şi 
se poate exprima procentual). 

Măsurarea susceptibilităţii magnetice oferă în primul rând o indicaţie asupra 
concentraţiei mineralelor magnetice şi implicit a conţinutului de Fe (oxizi şi sulfiţi) 
din sedimentul analizat, pe baza următoarelor considerente: 

 rocile vulcanice şi materialele provenite prin dezagregarea şi alterarea acestor 
roci au proprietăţi feromagnetice; 

 minerale magnetice sunt formate şi în timpul proceselor de pedogeneză, dar şi 
prin activitate bacteriană; 

 poluarea industrială produce la rândul său compuşi cu proprietăţi magnetice, 
care ajung prin transport aerian la mari distanţe de zona emiţătoare. 

Cele două tipuri de susceptibilitate menţionate mai sus au aplicabilităţi distincte: 
susceptibilitatea dependentă de masă este utilizată pentru detectarea granulelor 
fero- şi ferimagnetice grosiere, şi implicit a concentraţiei de poluanţi care prezintă 
caracteristici ferimagnetice; susceptibilitatea dependentă de frecvenţă este utilizată 
pentru detectarea granulelor superparamagnetice cu dimensiuni <0.03µm, oferind 
informaţii legate de intensitatea şi adâncimea eroziunii solurilor din bazinul 
hidrografic al lacului: acolo unde valorile χFD depăşesc pragul de 5%, şi chiar 8%, 
potrivit lui Dearing (1996), sedimentul respectiv a provenit prin spălare de la 
suprafaţă (orizontul A), fiind ştiut faptul ca în cadrul procesului de pedogeneză se 
produc minerale cu caracteristici ferimagnetice; în cazul în care χFD se situează sub 
5%, atunci sedimentul în cauza este material de adâncime sau provine din altă sursă. 

Autorul citat evidenţiază faptul că pragul de 5% nu este fix, ci poate fi stabilit pentru 
fiecare sit de studiu în parte, în baza cunoaşterii eficiente a caracteristicilor mediului 
local (respectiv geologie, climat, factorii locali favorizanţi ai proceselor pedogenetice, 
prezenţa în vecinătate a unor surse fixe şi mobile de poluare atmosferică, direcţia şi 
viteza vântului etc.). Spre exemplu, Blundell şi colaboratorii (2009), în cadrul unui 
studiu asupra utilizării măsurătorilor magnetice în detectarea poluării atmosferice a 
solurilor pe teritoriul Angliei, stabilesc pentru valorile χFD un prag de 3%. 

După cum am menţionat anterior, în cadrul procesului de pedogeneză sunt produse 
granule de dimensiuni foarte mici, cu proprietăţi superparamagnetice, care însă 
răspund doar la susceptibilitatea dependentă de frecvenţă (χFD%). Tot la 
susceptibilitatea dependentă de frecvenţă pot răspunde şi solurile de pe suprafeţele 
afectate de incendii de vegetaţie (în cadrul carora mineralele non-ferimagnetice sunt 
convertite în oxizi ferimagnetici la temperaturi începând cu 100°C, dar mai ales peste 
400°C, în prezenţa materiei organice (Gedye et al., 2000)). 

Pe de altă parte, concentraţia de minerale ferimagnetice (magnetit şi maghemit) 
este dată de susceptibilitatea magnetică dependentă de masă (χ). Depunerea acestor 
particule ferimagnetice este în general rezultatul poluării atmosferice. Particulele în 
cauză au dimensiuni mai mari decât mineralele magnetice formate în cadrul 
pedogenezei (>0.03µ), dar nu răspund la susceptibilitatea dependentă de frecvenţă 
(valori <2%), ci doar la cea de masă (Blundell et al., 2009). Mai mult decât atât, 
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mineralele magnetice provenite prin alterarea rocilor vulcanice se comportă similar 
particulelor ferimagnetice rezultate în urma poluării, în sensul că au valori foarte mici 
ale χFD (<2%), şi răspund în general foarte bine la χ. Acest lucru poate pune probleme 
diferenţierii între sursele generatoare de minerale magnetice. 

Sedimentul cu susceptibilitate ridicată datorată poluării atmosferice se va diferenţia 
de sedimentul cu susceptibilitate ridicată ca urmare a prezenţei mineralelor formate 
prin pedogeneză. Prezenţa mineralelor pedogenetice constituie o dovadă în sensul 
manifestării proceselor de eroziune la diferite intensităţi pe suprafaţa bazinului 
hidrografic al lacului. În condiţiile în care granulele ferimagnetice de dimensiuni mari 
se pot forma şi prin alterarea rocilor vulcanice (bazice şi ultrabazice), cunoaşterea 
geologiei locale şi regionale este esenţială. 

Prin urmare, materialele magnetice cu granulaţie fină vor avea întotdeauna 
susceptibilitate magnetică dependentă de frecvenţă, în special când granulaţia se 
încadrează într-o singură clasă (ex. aprox. 0.03 µm diametru). În cadrul acestei 
categorii, pot apărea schimbări abrupte în valorile susceptibilităţii dependente de 
frecvenţă, comparativ cu schimbările în diametrul particulelor. Studii în acest sens au 
fost efectuate de către Dearing et al. (1996), Evans & Heller (2003) etc. 

Ca exemplu de utilizare practică a susceptibilităţii magnetice menţionăm un studiu 
efectuat de J. Dearing pe sedimentele prelevate din 4 lacuri din Suedia (zona Ystad), 
cu scopul de a estima evoluţia şi amploarea eroziunii solurilor din bazinele 
hidrografice aferente acelor lacuri în ultimii 7000 ani (Dearing, 1991). Autorul a 
determinat sursa sedimentului depus în lacuri prin evaluarea comparativă a 
proprietăţilor magnetice ale profilelor sedimentare extrase din lac şi ale probelor de 
sol şi subsol prelevate din bazinele lor hidrografice. 

Autorul a evidenţiat faptul că solul prezintă niveluri ridicate ale mineralelor cu 
magnetit, care pot fi determinate prin intermediul χFD (%); aceste minerale au fost 
evidenţiate ca fiind prezente în cantităţi foarte scăzute sau chiar absente la adâncimi 
mai mari de 30-50 cm în profilul de sol; în acelaşi timp, subsolul (în general la o 
adâncime mai mare de 100 cm, unde materialul parental se găseşte în stare 
nealterată) prezintă concentraţii mari de hematit şi goetit, care pot fi identificate 
prin intermediul magnetizării remanente izoterme la valori puternic negative ale 
câmpului magnetic (HIRM). Prin urmare, făcând raportul HIRM/χFD, s-a putut afla 
adâncimea de la care provine sedimentul depozitat în lac; valoarea raportului 
HIRM/χFD creşte direct proporţional cu creşterea proporţiei de sediment provenit din 
subsol, dar interpretarea este valabilă doar pentru solurile cu textură fină (Dearing, 
1991, p. 288). 

Un alt exemplu îl reprezintă utilizarea susceptibilităţii magnetice în cercetările care 
au ca scop reconstituiri ale istoriei incendiilor de vegetaţie pe plan local şi regional 
prin intermediul studiului fragmentelor vegetale carbonizate (charcoal), ca proxy 
complementar polenului (Gedye et al., 2000; Feurdean et al., 2012; 2013 a, b). Spre 
exemplu, în studiile întreprinse de către Feurdean şi colaboratorii (2012, 2013a, b) 
pentru reconstituirea tendinţelor pe termen lung, frecvenţei şi intensităţii incendiilor 
de vegetaţie din Carpaţii Româneşti şi din Transilvania pe parcursul Holocenului, 
susceptibilitatea magnetică reprezintă un indicator de referinţă care indică atât 



                                                                                                            115 Cap. 5  Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

localizarea în profilul sedimentar a stratelor bogate în fragmente organice 
carbonizate, cât şi intensificarea eroziunii solurilor după manifestarea incendiilor. 

Deşi susceptibilitatea magnetică se poate măsura pe carote întregi sau pe secţiuni 
longitudiale ale acestora, cele mai sensibile tipuri de senzori sunt cele proiectate 
pentru efectuarea de măsurători pe eşantioane de mici dimensiuni (Last & Smol, 
2002b). Eşantionarea carotelor de sedimente în funcţie de rezoluţia temporală dorită 
reprezintă o metodă eficientă şi foarte răspândită în studiile paleolimnologice 
(Sandgren & Snowbal, 2001; Last & Smol, 2002b; Rush, 2010 etc.), întrucât poate 
evidenţia existenţa unor variaţii mai subtile în valorile susceptibilităţii magnetice, 
variaţii care nu pot fi depistate la măsurarea unei carote întregi sau secţionate 
longitudinal. Cu toate acestea, efectuarea de măsurători pe secţiuni longitudinale ale 
unor carote întregi (log-uri) este utilizată pe scară largă deoarece durează 
semnificativ mai puţin, şi este suficientă pentru formarea unei prime imagini 
continue şi rapide asupra proprietăţilor sedimentelor din cadrul sitului de studiu, şi a 
potenţialului acestora de a reţine semnalele climatice sau antropice (Fig. 5.16). 

Se diferenţiază următoarele tipuri de susceptibilitate magnetică: 

i) Susceptibilitatea magnetică volumetrică (κ) (engl. volumetric magnetic 
susceptibility) 

 

 

  

   

 

 

 

    

Fig. 5.15. Evaluarea susceptibilităţii magnetice volumetrice pentru probe de material din imediata 
apropiere a bazinului lacustru Iezerul Sadovei; 1-8, localizarea punctelor de prelevare a probelor în 
raport cu lacul şi caracterisicile vizuale ale acestora (Florescu, 2015). 
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Este o expresie a gradului de magnetizare (A/m) a unei probe la aplicarea unui câmp 
magnetic redus (A/m), de o intensitate cunoscută, şi nu are unitate de măsură în S.I. 
(m3/m3). Susceptibilitatea magnetică volumetrică a fost aplicată pentru evaluarea 
proprietăţilor magnetice ale unor probe de material sedimentar prelevate de pe 
suprafaţa bazinului hidrografic al lacului Iezerul Sadovei (Florescu, 2015). Prelevarea 
probelor s-a realizat utilizând instrumente de plastic, iar măsurarea susceptibilităţii 
magnetice volumetrice a fost efectuată în laborator la temperatura camerei, pe 
probele uscate şi sitate, cu ajutorul unui magnetometru portabil de susceptibilitate 
de tip Bartington Ltd MS3 (Fig. 5.15). 
 

ii) Susceptibilitatea magnetică dependentă de masă (χ) (engl. low frequency mass 
specific magnetic susceptibility) 
 

 
 

 
Fig. 5.16. a. Instrument pentru măsurarea proprietăţilor fizice (susceptibilitate magnetică) pe 
carote secţionate longitudinal şi b. Schiţa instrumentului Bartington MS2 cu sensor tip E (www.gfz-
potsdam.de). 

a. 

b. 
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Acest parametru oferă informaţii asupra concentraţiei de minerale fero- şi 
ferimagnetice (magnetit şi maghemit) grosiere din componenţa sedimentului. 
Prezenţa acestor particule ferimagnetice este în general rezultatul cumulat al 
eroziunii orizonturilor de sol, al poluării atmosferice, sau acestea pot reprezenta 
componente ale rocii parentale. 

În cazul lacului Iezerul Sadovei a fost utilizat un magnetometru de susceptibilitate de 
tip Bartington Ltd MS2 (Fig. 5.17.a), cu un senzor de tip MS2B ataşat, destinat 
măsurării de eşantioane mai mici sau egale cu 10 cm3, urmând un protocol adaptat 
după Dearing (1994). Modificarea protocolului standard a fost impusă de cantitatea 
mică de sediment disponibil pentru măsurare (masele probelor analizate au variat 
între 3 şi 9 grame) (Florescu, 2015). 

Instrumentele de tip Bartington MS permit efectuarea de măsurători la frecvenţe 
diferite (frecvenţă mică şi frecvenţă mare), oferind astfel posibilitatea de a 
determina atât valoarea susceptibilităţii magnetice dependente de masă, cât şi a 
susceptibilităţii dependente de frecvenţă. În scopul evitării sau reducerii 
potenţialelor erori se recomandă ca utilizarea aparatului în laborator să fie făcută la 
o temperatură constantă, de regulă mai scăzută, departe de orice altă aparatură 
electrică în funcţiune sau de obiecte din fier de dimensiuni mari - din cauza 
interferenţelor electromagnetice (conform manualului de utilizare), şi numai după 
calibrarea sa. Rezultatele pot fi afişate în două sisteme de măsurare, respectiv cgs 
(centimetru-gram-secundă) şi s.i. (sistem internaţional). 
 

  

Fig. 5.17. Echipamentul utilizat la măsurarea susceptibilităţii magnetice a sedimentelor lacului 
Iezerul Sadovei; a. magnetometrul de tip MS2, cu senzorii B şi C, utilizat pentru determinarea 
susceptibilităţii magnetice dependente de masă şi frecvenţă; b. magnetometrul de tip MS3

23
, 

utilizat pentru evaluarea susceptibilităţii magnetice volumetrice. 
 

Metodologia de lucru (Dearing, 1994) constă în următorii paşi:  
 se numerotează recipientele de plastic standard (10 cm3 = 10 g) pentru senzorul 

MS2B; 
 dacă masele eşantioanelor de sediment sunt mai mici decât masa recipientelor 

standard (10 cm3/10 g), recipientele sunt umplute cu folie de plastic şi cântărite, 
fiecare individual, cu notarea valorilor; 
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 sursa: http://www.bartington.com/ms3.html. 
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 eşantioanele de sedimente (uscate la 37-40°C timp de 24 ore) se amplasează în 
recipiente, învelite în folia de plastic din fiecare recipient, astfel încât să aibă o 
poziţie fixă, mediană, în interiorul acestuia şi să nu fie instabile în timpul 
efectuării măsurătorii; dacă masa eşantioanelor de sediment este egală cu masa 
recipientelor, nu este necesară utilizarea foliei; 

 recipientele se cântăresc din nou, iar prin substracţie se determină masa probei 
de sediment; 

 fiecare recipient se măsoară iniţial la frecvenţă joasă (470 Hz), şi ulterior la 
frecvenţă înaltă (4.7 kHz) (unităţile de măsură setate în S.I.), după cum urmează: 
o măsurătoare a magnetismului de fond (aerul) (A); se omite o măsurătoare 
pentru a permite stabilizarea senzorului; se măsoară proba de două ori (B, C); se 
omite din nou o măsurătoare pentru stabilizarea senzorului şi în final se 
efectuează ultima măsurătoare a aerului (D). Se recomandă ca timpul dintre 
măsurători, sau dintre măsurarea probei şi măsurarea valorii de fond să fie 
mereu constant. 

Urmând ordinea descrisă mai sus, se efectuează minim 3 măsurători pentru fiecare 
probă/recipient. Diverse metodologii de lucru (ex. Last & Smol (2002b), protocolul 
UCL, Dearing (1994) etc.) impun numere diferite de măsurători pentru fiecare probă 
(de regulă între 3 şi 5), cu medierea rezultatelor obţinute. În cazul în care o valoare 
(pentru setul de 3 măsurători) sau două (pentru setul de 5 măsurători) diferă 
semnificativ de celelalte, se elimină şi se mediază valorile rămase. Dacă toate valorile 
contrastează, se recomandă repetarea măsurătorii pentru proba respectivă. 

Valoarea finală a susceptibilităţii magnetice pentru fiecare probă se determină după 
formula: 

(𝐵+𝐶)−(𝐴+𝐷)

2
, 

unde: B şi C sunt valorile celor două măsurători făcute asupra probei, iar A şi D 
valorile măsurătorilor susceptibilităţii fundalului (aerul). 

Se procedează în acest mod pentru ambele tipuri de măsurători, la frecvenţă mică şi 
mare. Următorul pas îl reprezintă calcularea susceptibilităţii magnetice dependente 
de masa probei (mass specific magnetic susceptibility). Valoarea acestui indice se 
află împărţind rezultatul obţinut în urma efectuării măsurătorilor pe frecvenţă mică 
pentru fiecare probă, la masa probei respective. 

Întrucât calibrarea senzorului MS2B a fost făcută pentru probe cu masa de 10 g, este 
necesară o corectare a valorilor susceptibilităţii dependente de masă în cazul în care 
masa probei măsurate diferă de valoarea standard (această corecţie se aplică 
sedimentelor lacustre din raţiuni de rezoluţie temporală). Corecţia se aplică, potrivit 
datelor existente în manualul de utilizare a aparatului, conform următoarei formule: 

χ=χm . mc/mp, 

unde: χ este susceptibilitatea magnetică dependentă de masă, χm reprezintă 
susceptibilitatea dependentă de masă măsurată, mc este masa standard de calibrare 
(10g), iar mp este masa probei măsurate. 
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Ca surse antropice de emisie a particulelor ferimagnetice, care pot fi detectate prin 
intermediul calculării χ, menţionăm în primul rând pe cele industriale - arderea 
combustibililor fosili, industria fierului şi a oţelului etc. -, dar şi transportul rutier şi 
feroviar. Numai arderea combustibililor fosili poate genera între 500 şi 10000 ppm24 
magnetit (Fe3O4), în timp ce arderea cărbunilor în jur de 160000 ppm (Flanders, 
1994, citat de Dearing et al., 2009). Deoarece o mare parte dintre aceste particule 
magnetice au dimensiuni sub 1 µm, ele sunt purtate de vânt pe distanţe apreciabile. 

Cu, Pb sau Zn sunt reprezentative pentru poluarea industrială, precum şi pentru cea 
produsă de mijloacele de transport. Compararea concentraţiilor acestor elemente cu 
valorile susceptibilităţii magnetice poate oferi informaţii suplimentare în vederea 
facilitării interpretării datelor. 
 

iii) Susceptibilitatea magnetică dependentă de frecvenţă (χFD) (engl. frequency 
dependent susceptibility) 
 

 

Fig. 5.18. Variaţia principalilor parametri magnetici în sedimentele lacului Iezerul Sadovei, profilul 
2013 (Florescu, 2015): susceptibilitatea magnetică dependentă de masă (χ), susceptibilitatea 
magnetică dependentă de frecvenţă (χFD), magnetizarea remanentă izotermă la saturaţie (SIRM) şi 
magnetizarea remanentă anhisteretică (ARM). Intervalele cu eroziune accentuată sunt marcate 
prin dreptunghiuri; linia roşie punctată marchează pragul de 3% peste care se înregistrează 
eroziunea orizontului superior (A) de sol din bazinul hidrografic al lacului. 
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 abr. părţi pe milion. 
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Se utilizează pentru detectarea mineralelor magnetice cu dimensiuni mai mici de 
0.03µm, situate la graniţa dintre particulele superparamagnetice (SPM) şi cele cu un 
singur domeniu magnetic stabil (SD) (ex. Fig. 5.18). 

Susceptibilitatea magnetică dependentă de frecvenţă se calculează procentual astfel: 
 

𝜒𝐹𝐷(%) =
𝐿𝐹 − 𝐻𝐹

𝐿𝐹
∗ 100, 

 

unde: LF este rezultatul obţinut pentru măsurătoarea la frecvenţă redusă, iar HF - 
rezultatul obţinut pentru măsurătoarea la frecvenţă ridicată. 

 

5.2.5.2. Magnetizarea remanentă 

Măsoară relaţia dintre un câmp magnetic de intensitate cunoscută (suficient de mare 
ca să inducă remanenţă) aplicat sedimentului şi intensitatea magnetizării induse, cu 
scopul de a evidenţia existenţa unor caracteristici diamagnetice, paramagnetice, 
feromagnetice şi ferimagnetice ale probelor analizate (Last & Smol, 2002b). Spre 
deosebire de măsurarea susceptibilităţii magnetice, în cadrul acestei metode 
substanţele diamagnetice şi paramagnetice nu vor influenţa rezultatul măsurătorilor 
(Sandgren & Snowball, 2001, în Last & Smol, 2002b). 

Metoda oferă şi posibilitatea calculării contribuţiei mineralelor non-feromagnetice la 
susceptibilitatea magnetică, ceea ce deschide noi posibilităţi de interpretare a 
relaţiilor cauză-efect din mediu. 

În cadrul acestei metode, se evidenţiază valorile a doi parametri, respectiv 
magnetizarea remanentă anhisteretică (ARM) şi magnetizarea remanentă izotermă 
(IRM). 

 

5.2.5.3. Magnetizarea remanentă anhisteretică (ARM) (engl. anhysteretic remanent 
magnetization) 

Este indusă prin expunerea probei la un câmp magnetic alternativ de intensitate 
mare, asociat unui câmp magnetic constant de intensitate redusă. Parametrul 
identifică prezenţa particulelor magnetice de tip SSD, dar oferă posibilitatea 
determinării şi a concentraţiei mineralelor magnetice mai fine pe baza calculării de 
rapoarte derivate. 

Valorile acestui parametru pentru sedimentele din lacul Iezerul Sadovei (Florescu, 
2015) au foat determinate folosind un echipament de magnetizare (Molspin Limited 
Alternating Field Demagnetizer - Shielded AF Demagnetizer) în combinaţie cu un 
aparat de măsurare a magnetizării induse (Minispin Fluxgate Magnetometer) (Fig. 
5.19), conform procedurilor descrise de către Hutchinson (1995) şi Akinyemi et al. 
(2013). Câmpul magnetic alternativ a fost setat la 100 mT, iar cel constant la 0.1 mT. 
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Fig. 5.19. Echipamentul utilizat pentru determinarea magnetizării remanente a sedimentelor 
lacului Iezerul Sadovei; a. magnetizator de tip Molspin Limited Alternating Field Demagnetizer, 
utilizat pentru inducerea ARM; b. magnetizator Molspin Ltd Pulse Magnetiser, utilizat pentru 
inducerea SIRM şi IRM; c. magnetometru de tip Minispin Fluxgate Magnetometer pentru 
măsurarea remanenţei induse; d. interfaţa de lucru a magnetometrului. 

 

5.2.5.4. Magnetizarea remanentă izotermă (IRM) (engl. isothermal remanent 
mangetization) 

Reprezintă magnetizarea remanentă indusă unei probe după expunerea acesteia la 
un câmp magnetic artificial, a cărui intensitate poate fi reglată manual. Câmpul 
magnetic poate fi aplicat la diferite intensităţi, pe intervale de intensitate specifice. 
Atunci când câmpul magnetic aplicat probei are intensitatea de 1 Tesla (sau 2 Tesla, 
în funcţie de echipamentul utilizat), IRM este cunoscută sub numele de SIRM25 
(magnetizare izotermă remanentă la saturaţie), întrucât câmpul magnetic aplicat 
are o intensitatea necesară saturării magnetitului. SIRM reprezintă semnalul cumulat 
al concentraţiei tuturor categoriilor de granule feromagnetice, ferimagnetice şi 
antiferomagnetice, iar variaţiile în cadrul SIRM pot fi generate de fluctuaţii climatice, 
activitate biologică sau poluare industrială (Evans & Heller, 2003). 

Ca exemplu de procedură, magnetizarea remanentă izotermă a eşantioanelor de 
sedimente din Iezerul Sadovei (Florescu, 2015) a fost măsurată prin utilizarea unui 
magnetizator de tip Molspin Ltd Pulse Magnetiser, în combinaţie cu un 
magnetometru de tip Minispin Fluxgate Magnetometer (conform procedurilor 

                                                           
25

 engl. = Saturation isothermal remanent magnetization. 

a. b. 

 

c. d. 
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descrise în manualul de utilizare) (Fig. 5.19). Probele au fost magnetizate la 
temperatura camerei, la o intensitate a câmpului magnetic egală cu 1 Tesla, în 
aceeaşi poziţie, urmat de măsurarea cu ajutorul magnetometrului a magnetizării 
induse. Magnetometrul a fost recalibrat la fiecare 10 probe măsurate. SIRM a fost 
calculat prin împărţirea intensităţii magnetizării induse la masa probei, iar valorile 
obţinute au fost exprimate pentru 10 g de sediment (capacitatea recipientului plin). 

După măsurarea magnetizării induse la saturaţie, probele au fost demagnetizate 
etapizat, la diverse intensităţi ale câmpului magnetic, antiparalele câmpului magnetic 
indus în cadrul SIRM (IRM = -20 mT, -40 mT, -100 mT, -300 mT în această ordine), 
utilizând aceeaşi combinaţie de echipamente ca şi în cazul determinării SIRM. 
Remanenţa a fost măsurată imediat după magnetizare şi respectiv demagnetizare, 
pentru a nu se pierde din semnalul magnetic. Potrivit lui Hutchinson (1995), metoda 
oferă informaţii asupra dimensiunii relative a granulelor magnetice, precum şi a 
componentelor mineralogice responsabile de valorile SIRM. 

Este utilă totodată determinarea etapizată a IRM la diferite intensităţi pozitive ale 
câmpului magnetic, aplicate crescător (IRM = 20 mT, 40 mT, 100 mT, 300 mT în 
această ordine). Rapoartele câmpului magnetic pozitiv (parametrii de magnetizare) 
pot fi determinate pe o scară orizontală a saturaţiei procentuale la 20 mT: 
IRM+20mT/SIRM x 100, precum şi la 300 mT: IRM+300mT/SIRM x 100. Valorile în cauză 
fac diferenţierea între mineralele ferimagnetice şi cele imperfect antiferimagnetice, 
deoarece remanenţa dobândită după aplicarea celui de-al doilea câmp magnetic se 
datorează de regulă mineralelor din a doua categorie (Hutchinson, 1995). 

Rapoartele câmpului magnetic negativ pot fi de asemenea reprezentate pe o scară a 
saturaţiei procentuale pentru intensităţi de -20 mT, -40 mT, -100 mT şi -300 mT după 
formula: -IRM-x/SIRM x 100, unde -x = intensitatea dorită a câmpului magnetic 
negativ. Rapoartele calculate pentru valorile IRM egale cu -100 mT şi -300 mT sunt 
cunoscute şi sub numele de rapoarte S (Thompson & Oldfield, 1986). 

Rapoartele S, la care se adaugă o serie de alte rapoarte derivate, ajută la 
descompunerea semnalului magnetic din componenţa SIRM, şi respectiv la 
identificarea sursei de mediu a acestuia. Procesele de pedogeneză şi evenimente 
precum incendiile de vegetaţie contribuie la îmbogăţirea solului cu granule 
magnetice secundare, în mare parte de dimensiuni mici, aparţinând tipurilor SPM şi 
SSD. Particulele poluante generate de activităţile industriale, dar şi o serie de roci 
sedimentare parentale neconsolidate (ex. argile, şisturi argiloase, nisipuri etc.) sau 
consolidate (gresii) pot conţine granule magnetice preponderent de tipul MD. 
Orizonturile inferioare ale solurilor (de regulă sub adâncimea de 30 cm), precum şi 
roca parentală nealterată conţin proporţii scăzute de minerale feromagnetice (ex. 
magnetit, maghemit), concomitent cu creşterea semnificativă a ponderii mineralelor 
antiferomagnetice, precum hematitul şi goethitul (Dearing, 1991). Prin urmare, 
calculând aceşti parametri derivaţi, putem identifica provenienţa sedimentului 
analizat. 

Astfel, rapoartele -IRM-20/SIRM şi -IRM-40/SIRM oferă o indicaţie a concentraţiei 
relative a particulelor ferimagnetice de tip MD (Thompson & Oldfield, 1986). 
Rapoartele S (S-300 fiind mai sensibil decât S-100) oferă informaţii adiţionale în 
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caracterizarea mineralogiei magnetice a sedimentelor. S-100 a fost utilizat în 
identificarea probelor / secvenţelor sedimentare cu rate neobişnuit de mari ale 
hematitului raportat la magnetit (Thompson & Oldfield, 1986). Pornind de la 
principiul conform căruia majoritatea mineralelor ferimagnetice saturează la 
intensităţi sub 0.1 T (respectiv 100 mT), diferenţa rezultată prin calcularea S-100 se 
datorează mineralelor imperfect antiferomagnetice, precum hematitul şi goethitul 
(valori ale S-100 mai mici de 0.6) (Evans & Heller, 2003). 

Pe de altă parte, S-300 a fost utilizat drept indicator al proporţiei de minerale moi din 
punct de vedere magnetic (ferimagnetice), cum sunt, spre exemplu, magnetitul sau 
maghemitul. O valoare apropiată de 1 a raportului indică prezenţa magnetitului în 
stare aproape pură, în timp ce valori sub 0.8 indică prezenţa unor minerale 
antiferomagnetice (Thompson & Oldfield 1986; Sandgren & Thompson, 1989). 

Partea din SIRM care rămâne neinversată prin aplicarea câmpului final de 
demagnetizare (-300 mT) reprezintă componenta ”dură” de remanenţă, oferind o 
perspectivă asupra importanţei relative a hematitului şi a goethitului (Oldfield & 
Richardson (1990), citaţi de Hutchinson, 1995; Lascu et al., 2014). 

Ca regulă generală, probele care se demagnetizează uşor, în special la intensităţi mici 
ale câmpului magnetic aplicat, sunt compuse în mare parte din minerale 
ferimagnetice cu dimensiuni mai mari ale particulelor. De asemenea, probele care se 
caracterizează prin valori mici ale rapoartelor câmpului magnetic negativ au în 
componenţa lor cantităţi însemnate de minerale imperfect antiferimagnetice 
(Hutchinson, 1995). 

Un alt raport utilizat în cadrul prezentei analize sedimentologice este ARM/SIRM26, 
care oferă informaţii asupra proporţiei granulelor magnetice fine (SD-PSD) în 
componenţa sedimentului: valori ridicate ale raportului ARM/SIRM indică o 
concentraţie crescută a acestor granule în sedimente (Evans & Heller, 2003). 

Un alt raport, cu ajutorul căruia se poate determina contribuţia  granulelor 
magnetice de tip SPM la remanenţa magnetică totală este SIRM/χ (kA m-1) 
(Thompson & Oldfield, 1986). Valorile minime ale raportului indică prezenţa în 
concentraţie ridicată a mineralelor paramagnetice. Valorile mari arată prezenţa 
magnetitului fin, un mineral care se găseşte preponderent sub formă secundară în 
stratul superior de sol, până la 30 cm adâncime (Dearing, 1991). 

Ca indicator pentru concentraţia relativă a particulelor antiferomagnetice foarte fine, 
care prezintă coercitivitate ridicată, se poate utiliza raportul HIRM/χFD (kAm-1). În 
acest caz, χFD a fost calculat sub forma valorilor absolute, neprocentuale. HIRM (mA 
m2 kg-1) reprezintă un indicator standard al concentraţiei componentei dure în 
sedimente, respectiv hematitul şi goethitul, frecvente în orizonturile inferioare ale 
solului şi în special în roca parentală, nealterată. HIRM se poate calcula ca diferenţă 
dintre SIRM şi IRM-300mT (Dearing, 1991). 

 

                                                           
26

 atât ARM, cât şi SIRM au aceeaşi unitate de măsură (10
–5

 Am
2
 Kg

–1
), şi prin urmare raportul 

ARM/SIRM nu are unitate de măsură. 
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5.2.6. Măsurători izotopice 

Alături de izotopii radioactivi folosiţi în scop geocronologic şi cronostratigrafic, există 
o serie de izotopi stabili (ai oxigenului, hidrogenului, carbonului, azotului etc.), 
utilizaţi în paleolimnologie ca indicatori în: 

 stabilirea surselor de provenienţă a unor poluanţi anorganici (izotopi ai sulfului 
în cazul impactului precipitaţiilor acide (Smol, 2008), izotopi ai plumbului pentru 
determinarea poluării prin arderea benzinei cu plumb (Siver & Wozniak, 2001) 
dar şi pentru identificarea altor surse de poluare, izotopi ai mercurului pentru 
poluarea produsă de diferite ramuri industriale etc.); 

 evaluarea surselor de provenienţă a azotului în mediul lacustru, tipurile 
proceselor de denitrificare, ratele producţiei primare, estimarea evoluţiei 
populaţiilor de salmonide (raportul izotopic δ15N)(Talbot, 2001; Smol, 2008 etc.); 

 studii de eutrofizare a lacurilor (raportul izotopic δ13C) (Wolfe et al., 2001); 

 reconstituirea dinamicii paleotemperaturii şi paleoumidităţii (raportul izotopic al 
oxigenului - δ18O, al hidrogenului - δD27, sau al carbonului - δ13C) (Magyari et al., 
2013; Feurdean et al., 2015 etc.); 

 determinarea originii apei din precipitaţii şi implicit reconstituirea paleo-
dinamicii maselor de aer (izotopi ai oxigenului - δ18O, şi ai hidrogenului - δD) (ex. 
Magyari et al., 2013). 

Cei mai utilizaţi izotopi stabili sunt izotopii de oxigen şi carbon, care au primit 
statutul de indicatori paleoclimatici şi paleohidrologici odată cu evidenţierea 
aplicabilităţii acestora la scară largă. Cu toate acestea, raportul izotopic δ18O este cel 
care stă la baza unor reconstituiri excepţionale de paleotemperatură care se extind 
pe zeci de mii până la un milion de ani în sedimente marine (ex. Railsback et al., 
2015) şi carote de gheaţă (ex. Blockley et al., 2014). 

Raţionamentul de la baza determinărilor paleotemperaturii la scară spaţială extinsă 
prin calcularea raportului 18O/16O sau al raportului 1H/2H din sedimente marine sau 
gheaţă este detaliat după cum urmează (Ito, 2001; Wolfe et al., 2001; Thorsteinsson, 
2005 etc.): 

 De pe suprafaţa mărilor şi a oceanelor se evaporă o cantitate foarte mare de 
apă. În cadrul procesului de evaporare este preferat izotopul 16O, respectiv 1H, 
care are o masă mai mică (mai puţini neutroni). 

 Această apă evaporată de pe suprafaţa Oceanului Planetar se deplasează în 
cadrul maselor de aer, condensează pe continente şi ajunge la sol sub forma 
precipitaţiilor. 

 La condensarea aerului umed oceanic care ajunge deasupra uscatului terestru 
sunt preferaţi izotopii grei (18O, 2H), astfel că masele de aer ce pătrund progresiv 
către interiorul continentelor sunt tot mai sărace în cei doi izotopi. 

                                                           
27

 D = deuteriu (
2
H). 
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 În cadrul acestui circuit al apei, apa Oceanului Planetar este mai bogată în 
izotopul greu al oxigenului (18O) şi, respectiv, al hidrogenului (2H), spre deosebire 
de apele dulci care prezintă concentraţii ridicate de 16O şi 1H. 

 Prin urmare, gheaţa din alcăturea gheţarilor montani şi a calotelor continentale 
are în componenţa sa preponderent 16O şi 1H. 

 Cu cât se acumulează mai multă gheaţă (ex. în timpul perioadelor glaciare), cu 
atât oceanele devin mai bogate în 18O şi, respectiv, 2H. 

 Cu cât mai mare este masa de gheaţă care se topeşte (ex. în timpul perioadelor 
interglaciare), cu atât scade concentraţia 18O şi a 2H din apa Oceanului Planetar. 

 O serie de organisme (ex. scoici, melci, ostracode etc.) care au trăit în mediul 
marin la un moment dat păstrează în rămăşiţele fosilizate componenţa izotopică 
a apei oceanului din timpul vieţii lor. 

 Prin calcularea raportului izotopic din aceste fragmente fosilizate şi compararea 
acestui raport cu valorle actuale ale 18O/16O (valori standard) putem afla 
compoziţia izotopică a apei la momentul înglobării rămăşiţelor acelor organisme 
în sedimente. Analog, pot fi calculate aceste rapoarte pentru sedimente lacustre 
şi gheaţă (unde se foloseşte gheaţa efectivă). 

 În acest scop se utilizează formula: δ18O‰ = (18O/16O probă) / (18O/16O 
standard)-1) x 1000; sau δD‰ = (2H/1H probă) / (2H/1H standard)-1) x 1000. 
Valoarea standard este definită în funcţie de scopul studiului şi de protocolul 
utilizat. 

 Raportul izotopic δ este cu atât mai scăzut cu cât latitudinea şi altitudinea sunt 
mai mari, prezintă variaţii sezoniere şi scade pe măsura creşterii distanţei faţă de 
sursa de umiditate. 

Cea mai cunoscută arhivă de mediu care stă la baza unor reconstituiri ample de 
paleotemperatură pentru emisfera nordică este gheaţa din componenţa calotei 
groenlandeze. Au fost efectuate o serie de campanii de carotare a gheţii din 
Groenlanda (Camp Century, Dye3, GISP2, GRIP, NGRIP etc.) începând cu anii 1960 
(debutul Războiului Rece) (Fig. 5.20), care au generat stratigrafii paleoclimatice de 
excepţie ce acoperă ultimii ca. 120.000 ani (ex. Blockley et al., 2014) şi care pot fi 
corelate cu reconstituirile pe baza sedimentelor lacustre. Pentru reconstituiri de 
paleotemperatură aferente emisferei sudice au fost utilizate carote de gheaţă 
extrase din calota antarctică în apropiere de punctul Vostok (Thorsteinsson, 2005). 

În mediul lacustru, utilizarea izotopilor stabili ai oxigenului şi hidrogenului este 
complicată de variaţiile în morfometria lacurilor, poziţia geografică, altitudinea, 
geologia, caracteristicile hidrologice şi răspunsul chimic diferit la variaţiile climatice 
(Ito, 2001; Wolfe et al., 2001). Astfel, masele de aer care se deplasează către 
interiorul continentelor devin tot mai sărace în 18O şi 2H ca urmare a condensării 
progresive. Precipitaţiile rezultate vor avea aşadar o concentraţie progresiv mai 
scăzută a 18O şi a 2H. Rapoartele izotopice δ18O şi δD din precipitaţii nu au peste tot 
aceleaşi valori, ci depinde de originea, traiectoria şi amestecul maselor de aer. Prin 
urmare, cu cât lacul se află poziţionat mai către interiorul continentelor, cu atât 
compoziţia izotopică a sedimentelor sale va fi mai complicată. Spre exemplu, un lac 
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localizat în nordul României va avea semnături izotopice provenind de la mase de aer 
polare, siberiene şi Atlantice, în proporţii diferite şi variabile în timp. 

În paleolmnologie cel mai răspândit raport izotopic, alături de δ18O, este cel al 
carbonului (δ13C). Acest ultim raport poate oferi informaţii asupra paleo-nivelurilor şi 
paleo-compoziţiei de CO2 din atmosferă, asupra variabilităţii surselor de materie 
organică depusă în lac, modificărilor în productivitatea lacurilor şi influxului de 
nutrienţi (Wolfe et al., 2001). 

Din sedimentele lacustre, pentru calcularea raportului izotopic δ18O se utilizează de 
regulă carbonaţii, siliciul biogenic (ex. din valvele diatomeelor) sau celuloza provenită 
din plantele acvatice conservate în sedimente. Pentru determinarea δ13C se 
utilizează materia organică, atât terestră, cât şi acvatică, precum şi celuloza înglobate 
în sedimente. Detalii asupra metodelor de determinare a rapoartelor izotopice, 
interpretarea rezultatelor, precum şi aplicaţii adiţionale ale izotopilor stabili în 
paleolimnologie se pot găsi în Ito (2001) şi Wolfe et al. (2001). 
 

 
Fig. 5.20. Reconstituirile de paleotemperatură pentru ultimele două milenii pe baza concentraţiei 
izotopice a oxigenului extras din gheaţa prelevată din calota Groenlandei în timpul primei astfel de 
campanii - Camp Century (1960-1966) (după Thorsteinsson, 2005). Pe figură este marcată şi locaţia 
celorlalte puncte, mult mai recente, de prelevare a gheţii. 
 

Pentru România există două studii care au utilizat raportul izotopic 13C/12C (δ13C) pe 
material extras din turbării pentru reconstituirea temperaturii (Cristea et al., 2014) şi 
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a bilanţului hidric - P-ET (Feurdean et al., 2015) în partea de nord a ţării. La acestea 
se adaugă un al treilea studiu pentru sud-vestul ţării, care utilizează raportul izotopic 

δ18O din frustulele diatomeelor fosilizate în sedimente lacustre (Magyari et al., 
2013). 

Astfel, Cristea şi colaboratorii utilizează δ13C determinat din materia organică extrasă 
din sedimentele Tăului Mare Bardău (Munţii Maramureşului), un fost lac glaciar 
colmatat care a evoluat sub forma unei turbării, pentru a reconstitui variaţiile 
climatului de pe parcursul Holocenului mediu şi târziu. Autorii identifică în 
stratigrafia izotopică o serie de faze climatice cunoscute, pozitive sau negative, 
precum RWP28 (Perioada Caldă Romană), DACP29 (Perioada Rece a Evului Mediu 
Întunecat), MCA30 (Perioada Caldă Medievală) şi LIA31 (Mica Glaciaţiune). 

Pe de altă parte, Feurdean şi colaboratorii (2015) analizează variaţia δ13C din 
muşchiul de turbă extras din turbăria Tăul Muced (Munţii Rodnei) şi o relaţionează 
cu dinamica populaţiilor de amoebe cu test, micro şi macro-fragmente organice 
carbonizate, polen şi plante macrofosile, pentru a reconstitui paleo-hidrologia la 
nivel local şi regional pe parcursul ultimului mileniu. Autorii confirmă prezenţa unui 
climat umed în timpul Peroadei Calde Medievale, cu identificarea anilor AD 1100 
drept perioada cu umiditate maximă din cadrul MCA. Surprinzător, pentru Mica 
Glaciaţiune au fost reconstituite condiţii climatice reci şi uscate. 

În sud-vestul ţării a fost utilizat raportul izotopic δ18ODIAT din învelişul diatomeelor 
fosilizate în sedimente lacustre (Tăul dintre Brazi, Munţii Retezat) pentru 
reconstituirea variaţiilor termice ale sezonului rece pe parcursul ultimilor 13600 ani 
(Magyari et al., 2013). Autorii au evidenţiat faptul că în perioada 11600-3200 cal yr 
BP, contribuţia precipitaţiilor din sezonul rece a fost în general mai scăzută decât pe 
parcursul ultimelor trei milenii, posibil ca urmare a influenţei exercitate de 
predominarea fazelor pozitive, respectiv negative, ale NAO (Oscilaţia Nord-Atlantică). 

 

5.2.7. Cenuşile aeropurtate32 (SCP şi IAS) 

Aceste particule sunt eliminate în atmosferă ca urmare a arderii combustibililor fosili, 
în special în scop industrial (Last & Smol, 2002b; Smol, 2008). Forma acestora este 
strâns legată de sursa de provenienţă: particulele poroase, sferoidale ale carbonului 
primar elementar (SCP - engl. spheroidal carbonaceous particles) rezultă din arderea 
componentei organice a combustibilului, în timp ce sferele de cenuşă anorganică 
(IAS - engl. inorganic ash spheres) provin din arderea părţii minerale (Last & Smol, 
2002b; Smol, 2008). 

Primii cercetători care au remarcat prezenţa şi au descris morfologia particulelelor 
de cenuşi aeropurtate sunt reprezentaţi de către Griffin şi Goldberg. Aceştia au 
utilizat sedimente marine prelevate de pe coasta Californiei şi a Columbiei Britanice 

                                                           
28

 engl. = Roman Warm Period 
29

 engl. = Dark Ages Cold Period 
30

 engl. = Mediaeval Climatic Anomaly 
31

 engl. = Little Ice Age 
32

 engl. = fly ash particles 
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şi şi-au publicat studiul în 1975 (Rose, 2002). Ulterior, în anul 1979, în urma analizei 
sedimentelor prelevate din Lacul Michigan, Griffin şi Goldberg au remarcat 
modificarea unghiului de sfericitate a particulelor şi l-au atribuit trecerii de la 
combustia bazată pe lemn la cea bazată pe cărbune şi petrol. Metoda de analiză 
dezvoltată de cei doi cercetători a suferit modificări în decursul timpului, care includ 
folosirea unei cantităţi mult mai mici de sedimente şi tratamentul chimic anterior 
analizei microscopice (Rose, 2002). 

Aceste două tipuri de particule (Fig. 5.21) depuse atmosferic (vânt, precipitaţii etc.) 
în sedimente pot evidenţia condiţiile mediului lacustru - în corelaţie cu alţi indicatori 
(diatomee, analize izotopice, concentraţiile de N, P etc.) sau pot substitui 
concentraţiile altor elemente/substanţe chimice eliberate industrial, pe care le 
însoţesc în mod obişnuit în sedimente (Cu, Pb, Zn, sulfuri, hidrocarburi aromate 
policiclice etc.) (Rose, 2001, în Last & Smol, 2002b). Metoda este eficientă şi ca 
marker cronostratigrafic prin corelarea adâncimii la care se întalnesc primele cenuşi 
cu data la care au demarat anumite activităţi industriale regionale care au necesitat 
arderi de combustibil fosil. 

 

 
Fig. 5.21. Fotografii reprezentând particule carbonacee sferoidale, realizate prin intermediul 
microscopului electronic: A - SCP-uri provenite din arderea petrolului; B - cenuşi sferoidale 
anorganice rezultate în urma arderii cărbunilor; C - pleosferă, conţinând particule sferoidale mai 
mici; D - SCP provenit din arderea cărbunilor, cu o suprafaţă convolută (Rose, 1996, în Last & Smol, 
2002b). 
 



                                                                                                            129 Cap. 5  Indicatori fizici şi chimici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

Procedeul de analiză a cenuşilor aeropurtate în sedimente, pe principii cantitative, 
diferă în funcţie de tipul de cenuşi ce se doreşte a fi analizat. În acest sens, protocolul 
UCL elaborat de Rose, 1994, este deosebit de util. Rose (2002) descrie metode 
adiţionale de analiză şi interpretare a cenuşilor aeropurtate în sedimente lacustre. 
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6. Indicatori biologici ai sedimentelor 

 

Aproape orice organism care a trăit în mediul lacustru, precum şi o parte 
semnificativă a celor care au populat bazinul hidrografic al lacului, lasă în urmă 
fragmente biologice, cunoscute în general sub numele de indicatori morfologici sau 
biogeochimici (Smol, 2008, p. 26). Aceşti indicatori biologici sunt reprezentaţi în 
special de macrofosile şi microfosile precum: componente ale scheletului unor 
organisme (scoici, componente chitinizate sau carbonatice ale scheletului unor 
organisme acvatice, dinţi, solzi etc.), structuri de bioturbaţie, materii fecale, 
pigmenţi, materie organică, polen şi spori, stomate, particule carbonacee organice 
etc. 

Deoarece anumite organisme pot trăi doar în condiţii de mediu bine cunoscute şi 
bine stabilite, cu valori ale parametrilor climatici situate între anumite limite, cu 
praguri de toleranţă clar delimitate, după moartea şi depozitarea (fosilizarea) lor 
aceste organisme oferă informaţii despre condiţiile de mediu, atât din momentul 
vieţii, cât şi din perioada îngropării/înglobării lor în sedimente. 

O interpretare paleolimnologică nu poate fi completă în lipsa analizei unor indicatori 
biologici. În cazul sedimentelor lacustre, prin studiul indicatorilor biologici se 
urmăresc ca obiective generale: 

 Dinamica structurii şi compoziţiei vegetaţiei la nivel local şi regional şi stabilirea 
de relaţii de tip cauză-efect între vegetaţie, mediu, climat şi factorul antropic; 

 Reconstituirea fluctuaţiilor de temperatură, precipitaţii, umiditate şi nivel freatic 
cu extindere locală şi regională; 

 Reconstituirea valorilor temperaturii, potenţialului de oxido-reducere, pH-ului şi 
salinităţii din mediul acvatic; 

 Determinarea frecvenţei şi intensităţii incendiilor de vegetaţie, precum şi a 
rolului acestora ca factori activi în dinamica ecosistemelor; 

 Estimarea condiţiilor şi parametrilor de calitate ai mediului lacustru ca răspuns la 
condiţiile locale de mediu; 

 Corelarea rezultatelor cu reconstituirile obţinute din studiul altor situri lacustre 
şi arhive de mediu, pentru extinderea spaţială şi temporală a percepţiei asupra 
dinamicii regionale a mediului. 

Ca dezavantaj, aplicarea acestor metode este limitată de dificultăţile pe care le 
implică pregătirea probelor pentru microscopie: aparatură mai performantă, lucru cu 
substanţe periculoase, multitudinea de paşi de urmat, timpul necesar pregătirii şi 
analizei probelor. 
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O situaţie aparte o constituie utilizarea indicatorilor biologici în studiile de 
monitorizare a calităţii mediului acvatic. Aşa-numitele teste de toxicitate, 
bioacumulare, precum şi o serie de alte teste sunt menite să evalueze măsura în care 
anumite substanţe în concentraţii mari afectează flora şi fauna acvatică, în contextul 
în care se cunosc condiţiile şi limitele de toleranţă la factorii de mediu pentru 
numeroase specii. Un exemplu îl costituie Hg, care prin bioacumulare poate fi toxic 
pentru organismul uman. În aceste cazuri se utilizează de regulă organisme vii, aflate 
în diverse poziţii în cadrul lanţului trofic (alge, bivalve, viermi, specii de peşti etc.). 

Pentru majoritatea bioindicatorilor, dar şi în studiul anumitor indicatori fizici şi 
chimici din sedimente lacustre, este necesară utilizarea microscopiei. Un ghid de 
bază pentru pregătirea lamelor, însoţit de fotografii care facilitează identificarea 
anumitor specii/tipuri de indicatori (ex. bioindicatori, tephra, minerale etc.) poate fi 
accesat gratuit la adresa: https://tmi.laccore.umn.edu/. 

 

6.1. Metode sporo-polinice 

 

Medodele sporo-polinice au rămas până în prezent instrumentele de bază în 
determinarea dinamicii spaţiale şi temporale a vegetaţiei. Ca unitate teritorială de 
întindere minimă se utilizează de regulă bazinul hidrografic, în ciuda faptului că 
polenul anumitor specii (ex. Alnus) poate fi transportat de către agenţii externi pe 
distanţe foarte lungi. În analiza microscopică a preparatului polinic se pot identifica 
pe lângă polen şi o serie de fragmente palinomorfe, precum spori, microfragmente 
carbonizate organice, stomate, amoebe cu test, fragmente de chironomide, ouă de 
viermi etc.. Aceste fragmente poti fi identificate concomitent cu analizele polinice 
sau separat, utilizând protocoale distincte de preparare a sedimentului. 

 

6.1.1. Polenul şi sporii 

Tipul de vegetaţie este strâns condiţionat de particularităţile climatice regionale şi 
chiar locale. Mai mult, orice modificare de vegetaţie în cadrul unui bazin hidrografic 
se reflectă în modificări ale evapo-transpiraţiei, ale umidităţii solului, ale debitului 
apelor şi ratei de eroziune (elemente care influenţează semnificativ procesele 
biogeochimice din cadrul sistemelor lacustre). Nu doar gradul de acoperire cu 
vegetaţie, ci şi tipul acesteia controlează în mare măsură tipul şi rata eroziunii, şi 
implicit cantitatea de sediment care ar putea ajunge în mediile depoziţionale. 

Prin urmare, studiul polenului şi al sporilor primeşte o importanţă deosebită din 
următoarele motive (Dragastan, 1980; Bennet & Willis, 2001): 

 polenul şi sporii speciilor vegetale sunt produse în abundenţă, iar amestecul 
acestora datorat turbulenţelor atmosferice generează o ploaie de polen 
uniformă, la nivelul unui anumit areal, din punct de vedere al speciilor 
reprezentate; 

 polenul şi sporii ajung în sedimente în cantitate şi varietate suficientă pentru a 
permite realizarea de estimări ale compoziţiei şi dinamicii vegetaţiei; 

https://tmi.laccore.umn.edu/
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 au o membrană foarte rezistentă din punct de vedere chimic (exina, care conţine 
sporopolenină), fiind excelent conservată în medii anaerobe (ex. cele mai vechi 
grăuncioare de polen de gimnosperme descoperite datează din Ordovician - 470 
Ma, iar de angiosperme din Cretacic - 140 Ma); 

 se pot identifica în general până la nivel de taxon. 

Bennet & Willis (2001) afirmă că pentru reconstituiri de vegetaţie, cele mai potrivite 
situri de studiu sunt lacurile mici, în cadrul cărora sedimentele nu suferă perturbări 
datorate bioturbaţiei, din cauza hipolimnionului sărac în oxigen. Cu alte cuvinte, 
lacurile respective trebuie să prezinte o adâncime semnificativă. Potrivit autorilor 
citaţi, astfel de situri permit continuitate în procesul de sedimentare, precum şi 
depozitarea continuă a polenului purtat de vânt şi spălat de scurgerea de suprafaţă, 
facilitând astfel interpretarea datelor sporopolinice. Depozitele de turbă, precum şi 
alte medii de acumulare anaerobe, sunt de asemenea medii propice de acumulare şi 
conservare a polenului, şi au fost utilizate în diverse reconstituiri de paleovegetaţie şi 
paleoclimat (ex. Birks, 2008). 

În ciuda vechimii şi popularităţii acestui proxy în studiile paleoecologice, există o 
serie de limitări în utilizarea sa: 

 răspunde atât la variabile climatice (temperatură, precipitaţii, umiditatea solului 
etc.), cât şi non climatice (intervenţii antropice, incendii de vegetaţie, infestare 
cu diverşi dăunători etc.), natura răspunsului fiind greu de diferenţiat; 

 este dificilă diferenţierea aportului de polen local de cel regional; 

 în general, metoda nu este cantitativă; 

 cercetări recente au evidenţiat faptul că datele polinice subestimează sau 
supraestimează abundenţa reală ale diverselor specii in teritoriu, din cauza 
producţiei şi capacităţii de dispersie diferite ale polenului între specii, şi a 
variaţiei dimensiunilor şi tipulor de situri (Sugita et al. (1999), citat de Birks, 
2008). 

Aceste limitări au fost treptat minimizate prin aplicarea unor factori de corecţie, 
modelare numerică, elaborarea de modele de dispersie a polenului, utilizarea unor 
modele statistice (ex. REVEALS, LOVE) pentru a corecta aceste dezavantaje şi a 
produce reconstituiri cantitative de vegetaţie (ex. Feurdean et al., 2015b etc). 

Metodele de procesare a sedimentelor în scopul extragerii polenului şi sporilor au 
evoluat în timp, fiind utilizate şi pentru extragerea stomatelor şi a microparticulelor 
carbonacee organice. Polenul poate fi utilizat şi pentru cuantificarea celor doi 
bioindicatori menţionaţi mai sus: cantitatea de polen din sedimente se află în relaţie 
strânsă, invers proporţională cu frecvenţa şi intensitatea incendiilor de vegetaţie, şi, 
de asemenea, cu numărul de stomate păstrate în sedimente (Smol et al., 2002a). 

Pentru analizele palinologice se recomandă o cantitate de sediment egală cu 0.5-1 
cm3 (Bennet & Willis, 2001). Probele nu trebuie uscate, iar expunerea la aer pe 
perioade de timp mari trebuie evitată din cauza degradării exinei. Probele se 
păstrează în recipiente închise la <4°C (conform protocolului UCL). Cunoaşterea cu 
exactitate a volumului de sediment folosit este importantă, iar acesta trebuie 
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menţinut egal pentru toate probele (Smol et al., 2002a) (Fig. 6.1.a). Sedimentul se 
poate extrage folosind recipiente cu un volum cunoscut, însă pentru a elimina erorile 
de măsurare, se recomandă şi cântărirea sa. Totodată, sedimentul se poate 
introduce într-un cilindru gradat cu apă distilată, volumul acestuia fiind măsurat prin 
creşterea volumului lichidului (metoda volumetrică). 
 

  

Fig. 6.1. Prepararea polenului utilizând sedimente din lacul Iezerul Sadovei; a. adăugare de tablete 
cu spori exotici de Lycopodium; b. sitare pentru îndepărtarea fragmentelor organice de dimensiuni 
mari (Florescu, 2015). 
 

De-a lungul timpului au fost dezvoltate două metode pentru determinarea 
concentraţiilor de polen. Prima dintre acestea reprezintă metoda directă, utilizată 
pentru prima dată de Armstrong et al. (1930) şi îmbunătăţită de Davis (1965), care 
presupune simpla numărare a grăuncioareor de polen şi a sporilor dintr-un volum 
cunoscut de sediment care a suferit o prelucrare prealabilă. Cea de-a doua metodă, 
utilizată frecvent astăzi, constă în determinarea indirectă a concentraţiei de polen 
prin adăugarea unei cantităţi cunoscute de polen exotic sau spori exotici (de regulă 
se foloseşte Lycopodium - Fig. 6.1.b, dar şi Eucalyptus în emisfera nordică, Alnus în 
emisfera sudică) (Bennet & Willis, 2001) în timpul procesului de preparare a 
polenului. Sporii de Lycopodium sunt uşor de identificat datorită fizionomiei lor 
aparte (Fig. 6.2), diferită de speciile cunoscute. Ulterior se calibrează proba prin 
calcularea numărului de grăuncioare exotice pe unitate de volum, în funcţie de masa 
de sediment utilizată. 

În ce priveşte prepararea polenului în vederea identificării, procedeul este laborios şi 
poate fi efectuat urmând o serie de protocoale. Un exemplu de protocol deosebit de 
complex este cel utilizat de UCL (University College London), conceput special pentru 
extragerea polenului din sedimente lacustre (http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-
department/support-services/laboratory/laboratory-methods/lake-sediment-
analysis /pollen-analysis). 

Atât protocolul UCL, cât şi alte metode de extragere a polenului din sediente, 
urmează o serie de etape generale (Fig. 6.3): 

 Îndepărtarea calciului; 

 Îndepărtarea acidului humic; 

 Îndepărtarea materiei organice; 

a. b. 
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 Îndepărtarea silicaţilor; 

 îndepărtarea apei; 

 Îndepărtarea celulozei; 

 Colorarea probelor şi montarea pe lame. 

 

 

Fig. 6.2. Aspectul şi dimensiunea unor grăuncioare de polen şi spori: 1 - Acer rubrum; 2 - Artemisia 
frigida; 3 - Fraxinus; 4 - Tilia americana; 5 - Alnus rugosa; 6 - Typha latifolia; 7 - Quercus alba; 8 - 
Abies balsamea; 9 - Lycopodium annotinum (spori); 10 - Pinus strobus 
(https://tmi.laccore.umn.edu/ uniqueIdentification/show/96). 
 

Protocolul Bennett & Willis (2001) reprezintă o altă procedură standard utilizată 
frecvent (ex. în reconstituiri de vegetaţie pe baza polenului fosil pentru teritoriul 
Românei - Feurdean et al., 2012, 2013a,b; 2015a,b etc.). Rămâne, aşadar, la 
latitudinea cercetătorului alegerea metodei celei mai convenabile. 

Identificarea microscopică şi numărarea grăuncioarelor de polen se realizează la o 
magnificare de cel puţin x400 (Fig. 6.4), în cazurile dificile ajungându-se până la 
x1000. Rezultatele numărătorii se exprimă de regulă procentual şi sunt reprezentate 
grafic, sub forma diagramelor sporo-polinice. Diagramele se construiesc prin 
intermediul unor programe specializate (ex. Psimpoll, Tilia, GpalWin etc.) (Fig. 6.5). 
Pentru ca rezultatele să fie reprezentative, protocoalele recomandă numărarea a 
minim 300 (recomandat 500, ideal 1000) grăuncioare de polen pentru fiecare probă 
în parte, cu identificarea speciilor din care acestea provin. 

Concentraţiile de polen se calculează astfel: 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑎 ∗ 𝑃𝑛

𝐸𝑛
 

unde: Cp - concentraţia de polen fosil, Ea - polenul exotic adăugat, Pn - polenul fosil 
numărat, En - polenul exotic numărat. 
 

https://tmi.laccore.umn.edu/
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Concentraţiile polenului în sedimente pot varia şi ca urmare a fluctuaţiilor ratei de 
sedimentare. Spre exemplu, perioadele cu rate de sedimentare foarte scăzute pot 
favoriza o creştere artificială a concentraţiilor polenului. În cazul în care este 
cunoscută rata de acumulare a sedimentelor pentru un anumit sit, concentraţiile de 
polen pot fi transformate în rate de acumulare ale polenului, după următoarea 
formulă: 

𝑃𝑎𝑐𝑐 =
𝐶𝑝

𝑎𝑐𝑐𝑟𝑎𝑡𝑒
 

unde: Pacc - rata de acumulare a polenului (nr. cm-2 an-1), Cp - concentraţia polenului 
fosil în sedimente (nr. cm-3), accrate - rata de acumulare a sedimentelor (cm an-1). 

La calcularea procentajelor polenului diverselor specii se iau în calcul următoarele 
aspecte: 

 polenul diverselor specii terestre se exprimă ca procente din suma totală a 
polenului numărat; la calcularea acestei sumei totale nu se iau în considerare 
polenul plantelor acvatice, semi-acvatice, sporii şi grăuncioarele de polen a căror 
identificare nu s-a putut realiza; 

 polenul speciilor acvatice şi semiacvatice se exprimă ca procente dintr-o sumă 
totală care include polenul plantelor terestre şi polenul plantelor acvatice şi 
semi-acvatice; 

 

Fig. 6.3. Reprezentare schematizată a paşilor de lucru urmaţi în extragerea polenului fosil din 
sedimente; etapele de bază sunt evidenţiate prin săgeţi verticale, iar etapele adiţionale sau 
alternative prin săgeţi oblice, în partea dreaptă (după  Bennett & Willis, 2001). 
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 sporii diverselor specii (ex. ferigi, muşchi etc.) se exprimă ca procente dintr-o 
sumă totală care include polenul plantelor terestre şi sporii. 

 polenul familiei Cyperaceae (rogozuri) poate fi inclus sau nu în suma totală a 
polenului terestru, întrucât în cadrul acestei familii se regăsesc atât specii 
terestre cât şi acvatice. Decizia se ia de regulă pe baza evaluării speciilor de 
Cyperaceae prezente în arealul sitului de studiu. 

În scopul facilitării identificării grăuncioarelor de polen şi spori se pot utiliza o serie 
de resurse bibliografice şi electronice, precum: Atlasul lui Reille (1995) pentru 
Europa, descrierile şi desenele minuţios elaborate de către Erdtman (1943), baza de 
date electronică http://www.geo.arizona.edu/palynology/polonweb.html, etc. 
 

  

Fig. 6.4. Grăuncioare de polen din sedimentele lacului Iezerul Sadovei, observate la microscopul 
optic, magnificare x 400; a. 1 - Fagus sylvatica, 2 - Abies alba, 3 - Quercus; b. două grăuncioare 
aparţinând genului Picea abies (Florescu, 2015). 
 

Reamintim că abundenţa într-o probă de sediment a grăuncioarelor de polen 
aparţinând unei anumite specii nu evidenţiază abundenţa speciei respective în 
teritoriu, la un moment dat. Aceasta deoarece, în primul rând, nu toate speciile 
produc cantităţi egale de polen, iar în al doilea rând, polenul produs poate fi 
împrăştiat diferenţiat, în funcţie de condiţiile atmosferice din momentul respectiv, şi 
de forma şi greutatea grăuncioarelor. Prin urmare, utilitatea polenului în studiul 
paleolimnologic creşte prin asocierea sa cu valorile altor proxy-uri. Studiile sporo-
polinice servesc nu doar la indicarea evoluţiei condiţiilor climatice şi de vegetaţie sau 
a activităţilor umane, ci şi la identificarea dinamicii relaţiei om-habitat natural, 
precum şi la determinarea gradului de rezilienţă a ecosistemelor naturale în condiţii 
de stres climatic sau antropic. Un parametru standard în prelucrarea datelor polinice 
îl reprezintă calcularea raportului dintre polenul de arbori (AP) şi cel de ierburi (NAP), 
cu scopul de a obţine o imagine calitativă asupra gradului de deschidere a peisajului. 

Cercetările sporopolinice au o istorie îndelungată pe teritoriul României (ex. Pop 
1929, 1934, în Erdtman, 1943). Referitor la utilizarea lor în paleolimnologie, acestea 
au contribuit decisiv la realizarea de importante reconstituiri ale condiţiilor de mediu 
şi de vegetaţie pentru diverse regiuni ale ţării, unele dintre aceste studii 
reprezentând contribuţii de valoare pentru baza de date europeană a polenului fosil 

a. b. 

http://www.geo.arizona.edu/palynology/polonweb.html
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(European Pollen Database). Această mega-bază de date poate fi accesată gratuit la 
adresa http://www.europeanpollendatabase.net/index.php. 
 

 
Fig. 6.5. Diagramă sporopolinică reprezentând principalii taxoni de arbori, stomatele şi 
microfragmentele organice carbonizate identificate în sedimentele lacului Iezerul Sadovei, profilul 
2013 (Florescu, 2015; Florescu et al., 2016). Punctele marchează procentaje ale polenului mai mici 
de 0.5%; liniile negre reprezintă 10% exagerare a valorilor. 
 

Reconstituirea evoluţiei vegetaţiei, precum şi evaluarea proceselor ce stau la baza 
dinamicii suprafeţelor forestiere pentru nord-vestul Transilvaniei şi arealul carpatic în 
ultimii 15000 ani reprezintă două teme principale în studiile întreprinse de către 
Björkman et al. (2002, 2003), Feurdean et al. (2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2015 
etc.), Fărcaş et al. (1999, 2006, 2013 etc.), Tanţău et al. (2006, 2014a,b etc.). 

Stratigrafiile polinice au fost utilizate şi pentru obţinerea de informaţii cantitative 
privind evoluţia paleotemperaturii şi paleoprecipitaţiilor de-a lungul Holocenului (ex. 
Klotz, 1999). Pentru România asemenea reconstituiri cantitative au fost realizate 
pentru partea nord-vestică de către Feurdean şi colaboratorii (2008 a,b), pe baza 
sedimentelor extrase din turbăriile Steregoiu şi Preluca Ţiganului (Munţii Gutâiului). 

Cercetările palinologice în cauză, realizate pe sedimente lacustre şi turbă, au 
evidenţiat faptul că pentru partea nord-vestică a Transilvaniei, ultimii 15000 ani s-au 
caracterizat din punct de vedere al condiţiilor de mediu prin schimbări frecvente, 
rapide, de intensitate variată, după cum urmează: anterior perioadei 14700 cal. BP, 
climatul rece şi uscat nu a permis decât dezvoltarea unei vegetaţii de ierburi şi 
tufişuri, pentru ca la începutul Glaciarului târziu (Late Glacial), extinderea 
suprafeţelor forestiere să indice existenţa unui climat mai favorabil dezvoltării 
vegetaţiei lemnoase (cu dominarea unor specii precum Pinus şi Betula). Perioada 
13800-12700 cal. BP se caracterizează prin reducerea suprafeţei ocupate de arbori şi 
extinderea celei cu ierburi, fapt care sugerează reinstalarea unor condiţii climatice 
mai reci. Reconstituirile cantitative (Feurdean et al., 2008 a,b) arată o temperatură 
medie a sezonului rece de -6 până la -12°C, a sezonului cald de 13-17°C şi o cantitate 

http://www.europeanpollendatabase.net/index.php
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medie anuală de precipitaţii cuprinsă între 550 şi 700 mm. În aceeaşi perioadă, 
studiile sporopolinice consemnează prima apariţie pe teritoriul României a genului 
Picea, care devine dominant în 12900 cal. BP. În jurul anilor 12900 cal. BP este 
consemnată prima apariţie a genului Alnus. 

Debutul Dryas-ului nou (12.7 ka cal BP) este marcat printr-o creştere cu aproximativ 
2°C în temperatura medie a lunii celei mai calde, şi, respectiv, o scădere cu 9°C a 
mediei termice a lunii celei mai reci, în paralel cu o scădere cu 250 mm a cantităţii 
medii anuale de precipitaţii (Feurdean et al., 2008a). 

Tranziţia Tardiglaciar - Holocen este plasată în jurul anului 11500 cal. BP, când 
climatul cunoaşte o uşoară încălzire, cu creşterea cantităţii de precipitaţii, fapt 
reflectat în polen prin expansiunea genurilor Pinus, Betula şi Larix. Mediile termice 
ale lunii celei mai calde (16-17°C), celei mai reci (-2°C) şi precipitaţiile anuale au 
valori comparabile cu cele din prezent (Feurdean et al., 2008b). Începând cu anii 
10700 cal. BP apar şi se extind noi specii vegetale, precum Quercus, Tilia, Fraxinus, 
Acer şi Corylus, fapt pus de către autori pe seama continentalizării climatului. 

Extinderea suprafeţelor ocupate de Picea-Corylus între 8200 şi 5700 cal. BP 
sugerează existenţa unui climat mai umed şi mai rece, fapt confirmat şi prin valorile 
parametrilor climatici reconstituiţi pe baza polenului (Feurdean et al., 2008b). 
Primele semne ale activităţilor umane apar în jurul anilor 2300 cal. BP (demonstrate 
prin existenţa polenului şi sporilor indicatori ai activităţilor antropice primare sau 
secundare), însă oamenii au un impact major asupra peisajului în general pe 
parcursul ultimilor 200 ani (Feurdean, 2004; Feurdean et al., 2013a,b). Reconstituirile 
cantitative (Feurdean et al., 2008b) evidenţiază pentru ultimii cca. 3000 ani cal. BP 
persistenţa unor condiţii mai calde, în special pe timpul iernii (0-1°C), iar pentru 
ultimul mileniu o tendinţă de aridizare a climatului. 

 

6.1.2. Palinomorfele (NPM) 

Fragmentele palinomorfe altele decât polenul (NPM - engl. non-pollen 
palynomorphs) reprezintă microfosile prezente în sedimente lacustre, turbă etc., şi 
care se pot identifica şi în preparatele polinice (van Geel., 2001; Miola, 2012). În 
rândul acestora se numără alge, bacterii (ex. cianobacteriile), stomate, ouă produse 
de viermi acvatici, amoebe cu test, spori de fungi, fragmente ale unor nevertebrate 
(ex. chironomide) etc. 

Deşi aceste fragmente aparţin unor organisme cu praguri ecologice clare, ele nu au 
fost utilizate în reconstituiri de paleomediu decât mult mai târziu comparativ cu 
polenul. Cercetările iniţiate de către van Geel, începând cu 1968, au constituit baza 
de pornire a studiilor privind tipurile şi aplicabilitatea fragmentelor palinomorfe, 
astfel încât în prezent numărul tipurilor identificate este de peste 1300 (Miola, 
2012). 

Metodele de preparare a sedimentelor în vederea identificării fragmentelor 
palinomorfe sunt similare celor utilizate la prepararea polenului. Metode adiţionale 
sunt oferite de către van Geel (2001), care întocmeşte totodată şi un ghid taxonomic 
de bază pentru identificarea celor mai frecvente palinomorfe. Alte ghiduri 



                                                                                                                      139 Cap. 6  Indicatori biologici ai sedimentelor
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

taxonomice mult mai cuprinzătoare sunt generale, cum ar fi van Geel (1998), sau 
specializate, spre exemplu Richardson & Watling (1997) pentru fungi coprofili, Ellis 
(1971) pentru hifomicete etc. O trecere în revistă completă a tuturor studiilor şi 
ghidurilor taxonomice privind fragmentele palinomorfe a fost întocmită de către 
Miola (2012). 
 

 

Fig. 6.6. Morfologia sporilor principalelor tipuri de fungi coprofili, i.e. Sporormiella, Sordaria, 
Podospora (van Geel, 2008). 
 

O categorie aparte în cadrul palinomorfelor o reprezintă sporii fungilor coprofili (ex. 
Sporormiela, Podospora, Sordaria, Cercophora etc.) (Fig. 6.6). Importanţa acestora în 
studiile de paleomediu rezidă în calitatea lor de a indica prezenţa şi modificările în 
efectivele de erbivore mari (în special domestice). 

Similar altor categorii de spori fungali identificabile în preparatele polinice, sporii 
fungilor coprofili au dimensiuni relativ mari (>10 μm) şi o capacitate de dispersie 
limitată, astfel că informaţiile de mediu oferite sunt de nivel local (van Geel, 2001). 
Majoritatea fungilor coprofili se dezvoltă în excremente de animale erbivore şi 
abundă în special în probe prelevate din siturile arheologice. Din acest motiv, 
abundenţa lor în sedimente poate fi corelată cu densităţi ridicate ale erbivorelor 
domestice. Tipurile cele mai utilizate în diverse reconstituiri de paleomediu la nivel 
naţional sunt Sporormiela, Podospora, Sordaria (ex. Geantă et al., 2014; Feurdean et 
al., 2015a etc.). 
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6.2. Macro şi micro-fragmentele organice carbonizate (macro- şi 
microcharcoal) 

 

Frecvenţa şi intensitatea incendiilor de vegetaţie care s-au produs de-a lungul 
timpului, precum şi localizarea acestora în raport cu situl de studiu pot fi 
determinate indirect pe baza identificării fragmentelor organice carbonizate păstrate 
în sedimente. 

Producerea focurilor şi regimul acestora sunt influenţate de o serie de factori care 
acţionează dependent unii de alţii: 
 climatul; 
 vegetaţia existentă cu rol de combustibil (prin cantitate, conectivitate, 

flamabilitate); 
 regimul de aprindere (natural sau antropic); 
 variabilele cadrului geografic local. 

Fragmentele carbonizate odată depuse în mediul de acumulare (lacustru, turbării 
etc.) influenţează chimia apei şi afectează implicit parametrii de calitate ai acesteia. 
Ele pot fi transportate de vânt pe distanţe considerabile, atunci când dimensiunea lor 
scade sub 100 µm. În practică, fragmentele mai mici de 150-160 µm sunt considerate 
microfragmente (Smol et al, 2002a). Utilizarea lor în paleolimnologie este legată de 
determinarea răspunsurilor vegetaţiei şi, respectiv, ale incendiilor de vegetaţie la 
schimbările climatice, şi la anumite activităţi umane care implică arderea lemnului 
(modificări în acoperirea şi utilizarea terenurilor, modificarea profilului economic al 
comunităţilor umane din regiunea sitului de studiu, creşterea populaţiei la nivel 
regional şi evoluţia efectivelor de animale etc.) (Whitlock & Larsen, 2001; Whitlock & 
Anderson, 2003; Gavin et al., 2006; Feurdean et al., 2004, 2012, 2013a.b; 2015a 
etc.). 

Conform modelelor teoretice (Patterson et al., 1987; Clark, 1988 etc.), fragmentele 
mai mari de 1000 µm sunt eliberate aproape de nivelul solului şi depozitate în 
imediata apropiere a locului de origine a focului; particulele mai mici de 100 µm sunt 
transportate pe distanţe mai mari de 100 m, particulele foarte mici călătoresc pe 
distanţe de kilometri, însă puţine particule mai mici de 200 µm sunt depozitate în 
afara unei raze de 6 km raportat la locul incendiului. 

Stratigrafia fragmentelor carbonizate organice în sedimente reprezintă o sumă a 
particulelor depuse atât în timpul, cât şi după manifestarea incendiilor de vegetaţie. 
O serie de studii au evidenţiat faptul că acumularea fragmentelor carbonizate în 
mediul lacustru se poate desfăşura chiar şi timp de câţiva ani după manifestarea 
incendiului de origine (Whitlock & Larsen, 2001; Whitlock & Anderson, 2003; Oris et 
al., 2014 etc.). Deoarece sursele de provenienţă a fragmentelor carbonizate în 
sedimente sunt atât primare (incendiul), cât şi secundare (scurgere de suprafaţă, 
redepozitare etc.) (Fig. 6.7), studiul acestui indicator nu reflectă în mod direct 
arderea biomasei, ci furnizează de cele mai multe ori informaţii calitative. Din aceste 
motive reconstituirea intensităţii şi frecvenţei paleoincendiilor de vegetaţie poate 
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prezenta dificultăţi, şi nu se poate realiza în lipsa unor instrumente statistice de bază 
(ex. Higuera et al., 2009). 
 

 

Fig. 6.7. Reprezentare schematizată 
a surselor primare şi secundare de 
provenienţă a fragmentelor 
carbonizate organice (charcoal) 
(Whitlock & Larsen, 2001). 

 

Siturile utilizate pentru reconstituiri ale regimului paleoincendiilor de vegetaţie se 
recomandă a fi minuţios selectate, în funcţie de caracteristicile bazinelor lacustre şi 
hidrografice (Whitlock & Larsen, 2001; Whitlock & Anderson, 2003 etc.), după cum 
urmează: 

 În cazul lacurilor mari cu bazine hidrografice extinse, probabilitatea de 
manifestare a incendiilor de vegetaţie creşte, aria sursă a fragmentelor 
carbonizate fiind implicit mai mare. 

 În cazul lacurilor cu dimensiuni mici, un bazin hidrografic foarte extins raportat la 
dimensiunea lacului va determina şi creşterea inputului de material alohton 
(Birks, 1997, citat de Whitlock & Larsen, 2001). 

 Anumite studii (ex. Rhodes & Davis, 1995) recomandă ca suprafaţa bazinului 
hidrografic să fie de aproximativ 50 ori mai mare decât suprafaţa lacului, pentru 
ca manifestarea factorilor perturbatori (ex. incendii, eroziune după incendii, 
dinamica speciilor vegetale în teritoriu etc.) să fie suficient magnificată astfel 
încât să determine un semnal limnologic, dar să nu perturbe rezultatul 
măsurătorilor. 

 Valorile mari ale declivităţii pantelor din bazinul hidrografic al lacului pot 
determina creşterea inputului de charcoal secundar. Însă aceste tipuri de pante 
pot reacţiona extrem de sensibil prin intensficarea eroziunii după manifestarea 
incendiilor, până la refacerea vegetaţiei pe arealul afectat. 

 Dacă porţiunile marginale ale lacului sunt acoperite de vegetaţie ripariană, 
acumularea fragmentelor carbonizate din surse secundare poate fi mai redusă. 
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 Dacă lacul prezintă afluenţi (în special cei cu regim permanent de scurgere), 
aceştia pot contribui la creşterea inputului de charcoal secundar. 

Pentru identificarea şi numărarea fragmentelor organice carbonizate se utilizează pe 
larg protocolul elaborat şi propus de către Carcaillet et al. (2001), sau protocoale 
derivate ale acestuia. Metoda prezentată mai jos reprezintă un protocol derivat din 
Higuera et al. (2005), şi a fost utilizată în studii de reconstituire a activităţii 
paleoincendiilor de vegetaţie pentru arealul carpatic şi Transilvania (Feurdean et al. 
2009, 2012, 2013a,b etc.). Metoda presupune următorii paşi: 

 Probele a câte 2-5 cm3 (în funcţie de cantitatea de sediment disponibilă) se 
sitează cu grijă sub jet slab de apă printr-o sită cu ochiurile de 150-160 microni. 
Indiferent de volumul de sediment ales, se recomandă păstrarea unei cantităţi 
egale pentru toate probele. 

 Ce rămâne în sită este transferat cu grijă prin intermediul unor jeturi de apă în 
recipiente de plastic/sticlă cu închidere ermetică, peste care se toarnă 1-2 ml 
hipoclorit de sodiu. 

 Recipientele se lasă peste noapte la digerat, sau timp de 2-3 ore la lumina 
soarelui. Ca rezultat al acestui proces, materia organică se albeşte, iar 
macroparticulele carbonizate pot fi mai uşor identificate şi numărate la 
stereomicroscop. 

 Dacă materialul sedimentar este predominant argilos şi formează coloizi, este 
necesară dezintegrarea acestora prin tratarea probei cu soluţie de 5% KOH 
(peste noapte), înaintea sitării. 

Anumite protocoale (ex. metoda utilizată în cadrul Universităţii din Oregon) 
recomandă înmuierea probelor timp de 2-5 zile într-o soluţie de 10% hexametafosfat 
de sodiu, pentru deflocularea sedimentului, în timp ce protocolul propus de 
Carcaillet et al. (2009) recomandă tratarea sedimentului cu soluţie de tetradifosfat 
de sodiu (Na4P2O7) cu o concentraţie de 3%, timp de minim 2 zile. Pentru a îndepărta 
mirosul de clor, dar şi pentru a elimina eventualele particule rămase mai mici de 150 
µm, unele protocoale recomandă o nouă sitare. Pentru separarea 
macrofragmentelor organice carbonizate pe două categorii de dimensiune, sitarea se 
poate realiza prin intermediul a două site suprapuse: de 150 şi 300 microni, sau de 
125-250 microni, în funcţie de protocolul utilizat. 

La numărătoare se poate folosi un vas Petri, pe care a fost trasat în prealabil un 
caroiaj rectangular, precum şi un stereomicroscop cu magnificare 3-4x. Se 
recomandă utilizarea unui singur protocol pentru toate probele din acelaşi sit, sau 
din situri care urmează a fi comparate, întrucât orice modificare a protocolului în 
cadrul aceluiaşi studiu poate atrage după sine modificări în rezultatele obţinute, 
denaturând astfel interpretările ulterioare. 

Particulele carbonizate se pot identifica astfel: au culoare neagră, aspectul unor 
bucăţele de lemn carbonizat pentru cele provenite din arderea vegetaţiei lemnoase 
şi, respectiv, morfologii mai variate pentru fragmentele arse de vegetaţie ierboasă. 
Reflectă lumina (strălucesc), prezintă o oarecare rezistenţă la presiune, iar prin 
spargere generează fragmente mai mici, de formă angulară, şi în unele cazuri o 
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pulbere neagră, fină, asemănătoare grafitului (Fig. 6.8). Pot fi confundate cu anumite 
minerale sau cu bucăţi de materie organică insuficient înălbită, de care se pot 
diferenţia prin spargere. Mineralele se fragmentează greu şi au o formă cristalină, iar 
materia organică se franjurează în bucăţi neregulate, antrenate cu uşurinţă de 
mişcarea lichidului din vas. 

Ca urmarelor a varietăţii morfologice a fragmentelor organice carbonizate, o serie de 
studii moderne (ex. Enache & Cumming, 2006; Mustaphi & Pisaric, 2014 etc.) au 
utilizat morfologia acestora pentru a identifica tipul de vegetaţie arsă (ex. lemn, ace 
de conifere, frunze de foioase, iarbă, rămurele, rădăcini etc.). O metodă mai simplă 
de identificare a tipurilor principale de combustibil (vegetaţie lemnoasă vs. ierboasă) 
constă în calcularea unui raport între lăţimea (l) şi lungimea (L) fragmentelor 
carbonizate (l/L) (Aleman et al., 2013). Astfel, valori ale l/L > 0.5 indică în principal 
arderea vegetaţiei lemnoase, în timp ce l/L < 0.5 arată predominant arderea 
vegetaţiei ierboase. 

Evaluarea abundenţei macrofragmentelor carbonizate organice în sedimente se 
poate realiza atât prin numărare (ex. Feurdean et al., 2012, 2013, 2015a; Geantă et 
al., 2014; Haliuc et al., 2015 etc.), cât şi prin determinarea ariei totale a acestora 
pentru fiecare probă în parte (ex. Finsinger et al., 2014). Deşi identificarea 
macrofragmentelor carbonizate din sedimente se realizează preponderent manual, 
există şi o serie de programe software care permit identificarea şi măsurarea 
automate, necesitând ataşarea unei camere video la stereomicroscop şi conectarea 
acestuia la computer. Un exemplu de software utilizat în acest sens este WINSEEDLE 
Image Analysis (http://www.regentinstruments.com/assets/winseedle_about.html). 
 

   
Fig. 6.8. Macrofragmente organice carbonizate în sedimente lacustre, observate la 
stereomicroscop (Florescu, 2015). 
 

Dacă metoda utilizată la determinarea concentraţiei macroparticulelor carbonacee 
este relativ simplă, în cazul microparticulelor (10-150 μm), metoda de preparare în 
vederea observării şi numărării coincide cu metoda de preparare a polenului. 
Microfragmentele carbonizate organice se identifică şi se numără concomitent cu 
identificarea polenului, cu ajutorul unui microscop cu putere de magnificare cuprinsă 
între x400 - x1000 (Fig. 6.9). 

http://www.regentinstruments.com/assets/winseedle_about.html
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Fig. 6.9. Microfragmente carbonizate organice identificate în preparatele polinice în sedimentele 
lacului Iezerul Sadovei. Microfragmentele carbonizate sunt indicate prin săgeţi roşii. 
 

Rezultatele numărătorii de macrofragmente carbonizate se exprimă ca rate de 
concentrare (număr fragmente/cm³) sau rate de acumulare (număr 
fragmente/cm²/an). Microfragmentele de vegetaţie carbonizată pot fi redate ca 
procentaje/rate din suma polenului, sau ca valori absolute, determinate prin 
raportare la concentraţiile de spori exotici (ex. Lycopodium). 

Utilitatea datelor brute obţinute prin numărarea/determinarea ariei fragmentelor de 
vegetaţie carbonizată din sedimente creşte prin prelucrarea statistică a rezultatelor. 
Metoda elimină zgomotul de fond şi alte potenţiale erori generate de depozitarea 
secundară. Pe scară largă, pentru prelucrarea statistică a datelor de charcoal este 
utilizat software-ul CHAR (freeware), elaborat de prof. Philip Higuera, Universitatea 
din Idaho (https://code.google.com/p/charanalysis/). Programul funcţionează cu 
ajutorul unei componente MatLab şi dispune de un set de instrumente avansate de 
diagnoză şi analiză, care identifică vârfurile reale ale concentraţiei de fragmente 
organice carbonizate (indicatori ai episoadelor cu incendii de vegetaţie), prin 
eliminarea vârfurilor false şi a zgomotului de fond. Rezultatul cantitativ al acestui 
demers statistic îl constituie reconstituirea frecvenţei, intensităţii şi intervalului de 
revenire a perioadelor cu incendii de vegetaţie la nivel local şi regional (Higuera et 
al., 2009, 2010). Paşii de lucru sunt redaţi în detaliu în manualul de utilizare al 
programului (https://code.google.com/p/charanalysis/downloads/detail?name 
=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf). 

Ca exemplu de aplicare a acestui proxy în reconstituirea cantitativă a frecvenţei şi 
intensităţii incendiilor de vegetaţie pe parcursul Holocenului de pe teritoriul 
României se remarcă studiul realizat de Feurdean şi colaboratorii (2013b) pentru 
nordul Transilvaniei (Lacul Ştiucilor). Acestui studiu i se adaugă reconstituirile 
calitative ale regimului incendiilor de vegetaţie pentru zona montană din România 
(Feurdean et al., 2012; Geantă et al., 2014; Haliuc et al., 2015). Cercetările 
menţionate au evidenţiat faptul că tendinţele regimului incendiilor de vegetaţie 
(frecvenţă, intensitate, severitate) la nivelul regiunilor studiate se află în strânsă 
relaţie cu tipul de vegetaţie şi condiţiile climatice existente pentru cea mai mare 
parte a Holocenului, iar începând cu 3300 cal. yr BP, şi cu intensitatea activităţilor 
antropice. 

https://code.google.com/p/charanalysis/
https://code.google.com/p/charanalysis/downloads/detail?name%20=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf
https://code.google.com/p/charanalysis/downloads/detail?name%20=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf
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Astfel, înainte de 10700 cal. yr BP, condiţiile climatice aride cu o sezonalitate 
pronunţată au impus limitări în cantitatea de vegetaţie existentă care ar fi putut servi 
drept combustibil în alimentarea incendiilor, fapt care s-a reflectat într-o activitate 
redusă a incendiilor de vegetaţie pe plan regional. În a doua parte a Holocenului 
timpuriu (10.700 - 8000 cal. yr BP), caracterizată printr-o frecvenţă ridicată a 
incendiilor de vegetaţie, focurile au contribuit la creşterea gradului de deschidere a 
peisajului, concomitent cu scăderea suprafeţelor împădurite. În condiţiile unui climat 
cald şi uscat, arealele întinse acoperite de ierburi au devenit ecosisteme cu grad 
ridicat de flamabilitate (Feurdean et al., 2013a,b). Perioadele de răcire climatică şi 
precipitaţii abundente din Holocenul mediu au favorizat extinderea pădurilor, dar şi 
diminuarea riscului producerii focurilor (Feurdean et al., 2013b). Începând cu 3300 
cal. yr BP în zona joasă şi respectiv 2000 - 1000 cal. yr BP în zona montană, factorul 
uman a potenţat impactul focurilor în perioadele climatice favorabile producerii 
acestora, cu excepţia ultimelor secole, când a acţionat restrictiv. 

Autorii citaţi estimează că pe viitor, în condiţiile creşterii preconizate a temperaturii 
şi scăderii cantităţii de precipitaţii şi în contextul acumulării de biomasă în urma 
abandonării terenurilor agricole, în Câmpia Transilvaniei se aşteaptă creşterea 
naturală a frecvenţei incendiilor de vegetaţie, similar perioadei de început a 
Holocenului (Feurdean et al., 2013b). 

Similar stratigrafiilor sporopolinice, datele privind stratigrafia macro- şi 
microfragmentelor carbonizate organice disponibile pentru România au constituit 
contribuţii importante în cadrul bazei de date globale a paleoincendiilor de vegetaţie 
(Global Charcoal Database). Atât baza de date propriu-zisă, cât şi publicaţiile care au 
contribuit şi, respectiv, cele care au derivat din aceasta pot fi accesate gratuit pe site-
ul http://www.gpwg.org/. 

 

6.3. Plantele macrofosile 

 

În această categorie se găsesc resturile de plante - acvatice sau terestre - care pot fi 
observate cu ochiul liber: rămurele, frunze, ace, conuri, seminţe, fructe, bucăţi de 
scoarţă, fragmente de muşchi etc. (Fig. 6.10; 6.11). În cele mai multe cazuri, pentru a 
fi identificată specia din care provin aceste resturi este necesară utilizarea unui 
stereomicroscop, cu atât mai mult cu cât pentru identificare este adeseori nevoie să 
se realizeze secţiuni transversale sau longitudinale. 

Datorită dimensiunii şi, implicit, greutăţii lor, fragmentele de plante macrofosile nu 
sunt transportate pe distanţe lungi, şi din acest motiv reprezintă un indicator al 
condiţiilor de mediu şi vegetaţie locale. De multe ori nu se pot realiza estimări 
exclusiv pe baza acestei metode, întrucât resturile colectate sunt insuficiente (Birks, 
2001). 

Studiul plantelor macrofosile în scopul reconstituirii vegetaţiei locale este mai vechi 
decât studiul polenului (sec. XIX). Actualmente, acestea se utilizează ca indicator 
complementar polenului şi sporilor, pentru a se obţine o imagine completă asupra 

http://www.gpwg.org/
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dinamicii structurii şi compoziţiei vegetaţie la nivel local şi regional (ex. Geantă et al., 
2014; Feurdean et al., 2015a). 
 

  

Fig. 6.10. Ace fosile conifere extrase din sedimentele lacului Iezerul Sadovei şi observate la 
stereomicroscop (x30); a. Picea abies; b. Abies alba; se pot vedea cu uşurinţă stomatele dispuse în 
şiruri paralele şi longitudinale - un element important de identificare a acelor de conifere. 

 

  
Fig. 6.11. Observarea la stereomicroscop (x30) a fragmentelor de plante macrofosile extrase din 
sedimentele lacului Iezerul Sadovei; a. fragment de lemn de conifere cu evidenţierea canalelor 
rezinifere - element caracteristic de identificare; b. diverse fragmente vegetale (solz, lemn, ace 
etc.) prinse în sedimente. 
 

Studiul plantelor macrofosile presupune parcurgerea unor etape clar delimitate, 
prezentate în detaliu de către Birks (2001) şi schiţate în cele ce urmează: 

 În alegerea sitului de studiu pentru analiza plantelor macrofosile sunt preferate 
lacurile mici şi puţin adânci. Prezenţa afluenţilor şi emisarilor permanenţi 
constituie un dezavantaj pentru lacurile aflate în zone împădurite, şi respectiv un 
avantaj în cazul lacurilor amplasate în arii neîmpădurite. 

 Carotarea se realizează în părţile marginale ale lacurilor, întrucât există 
posibilitatea ca fragmentele vegetale să nu ajungă până în zona centrală. 

 Probele se păstrează la frigider (4°C) până la efectuarea identificării. 

a. b. 

a. b. 
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 Dacă fragmentele macrofosile urmează a fi utilizate ca material pentru datarea 
cu radiocarbon (AMS), se recomandă păstrarea probelor la -20°C, pentru a 
preveni dezvoltarea bacteriilor şi fungilor. 

 Volumul de material necesar analizei se situează între ca. 25 şi 100 cm3. 

 Se poate opta pentru pretratarea materialului cu soluţie de Na4P2O7*10H2O, 
concentraţie 10% pentru dezagregare, dacă este necesar. 

 Materialul se sitează printr-o sită cu dimensiunea ochiurilor de minim 125 μm. 

 Fragmentele rămase în sită sunt observate la stereomicroscop, fiind selectate 
doar cele relevante. 

 Identificarea se realizează pe bază de ghiduri taxonomice, la o magnificare de 
x40, prin intermediul unui stereomicroscop. 

 Prezentarea rezultatelor se realizează de regulă prin raportare la un volum exact 
de sediment, egal pentru toate probele. 

 Rezultatele se pot exprima fie sub forma concentraţiilor (nr. cm-3), fie a ratelor 
de acumulare (nr cm-2 an-1), similar polenului. 

Un ghid taxonomic deosebit de util pentru identificarea macrofosilelor de plante se 
regăseşte la capitolul corespunzător în lucrarea Encyclopedia of Quaternary Science 
(2007, p. 2266-2486). Pentru facilitarea identificării seminţelor şi fructelor fosile 
aparţinând diferitelor specii vegetale de pe teritoriul României, prezintă utilitate şi 
Atlasul seminţelor şi fructelor pentru flora Central-Est-Europeană: regiunea montană 
carpatică (elaborat de Bojňanský & Fargašová, 2007). 

În plan paleolimnologic, analiza plantelor macrofosile din sedimente facilitează 
următoarele demersuri: 

 Reconstituirea paleoecosistemelor limnice şi a variaţiilor de nivel ale apei. 
Luând în considerare faptul că sedimentele lacustre conţin numeroase 
fragmente de plante care au populat atât bazinul lacustru cât şi arealele imediat 
adiacente, pe baza acestora se poate reconstitui dinamica vegetaţiei acvatice şi 
palustre, uneori în relaţie cu variabilitatea climatică. Spre exemplu, analiza 
plantelor macrofosile în combinaţie cu geochimia sedimentelor, polen şi analiza 
diatomeelor au fost utilizate de către Magyari şi colaboratorii (2006) pentru 
evidenţierea variaţiilor de nivel ale apei în cazul Lacului Sfânta Ana (Munţii 
Harghitei) în ultimii 10000 ani. 

 Reconstituirea dinamicii vegetaţiei terestre, atunci când analizele 
sporopolinice sunt insuficiente. Atunci când aportul de polen regional este 
foarte ridicat, analiza plantelor macrofosile reprezintă instrumentul de bază în 
reconstituirea dinamicii vegetaţiei terestre locale. Un exemplu îl constituie 
lacurile din zona arctică, zona de preerie sau lacuri din zona temperată în 
perioada glaciară (ex. Tardiglaciar) (Birks, 2001). În aceste cazuri, producţia de 
polen este foarte mică, peisajul este neîmpădurit, iar posibilitatea ca polenul să 
fie transportat pe distanţe foarte lungi creşte considerabil. 

 Reconstituirea dinamicii altitudinale a limitei superioare a pădurii. Pe baza 
semnalului local oferit de analiza plantelor macrofosile, şi dispunând de situri 
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lacustre amplasate la diverse altitudini, este posibilă reconstituirea variaţiilor 
altitudinale ale limitei superioare a pădurii. Utilitatea acestui demers constă în 
însăşi calitatea demonstrată a limitei superioare a pădurii de a acţiona ca 
barometru al variabilităţii climatice (Holtmeier, 2009). Demersuri similare au fost 
realizate pentru teritoriul României de către Magyari et al. (2009c) (Munţii 
Retezat) şi Geantă et al. (2014) (Munţii Rodnei). 

 Stabilirea vârstei sedimentelor prin analiza concentraţiei de radiocarbon. În 
prezent, utilizarea macrofosilelor terestre pentru determinarea vârstei 
sedimentelor reprezintă o practică obişnuită (ex. Mîndrescu et al. (2013), pentru 
lacul Iezerul Sadovei). 

 Reconstituirea paleo-concentraţiilor de CO2 din atmosferă. Reprezintă o 
abordare nouă care se bazează pe analiza densităţii stomatelor pentru anumite 
specii de plantele macrofosile, ştiut fiind faptul că în prezent densitatea 
stomatelor este invers proporţională cu concentraţia CO2 dn atmosferă (Birks, 
2001). Acest tip de reconstituiri se realizează prin compararea densităţilor 
stomatelor pentru frunze fosile şi actuale şi aplicarea unor funcţii de transfer. 

 

6.4. Stomatele 

 

Sunt componente structurale ale plantelor destinate respiraţiei şi transpiraţiei, cu 
diametru cuprins între 20 şi 80 µm. Numărul şi fizionomia stomatelor variază în 
funcţie de genul/specia plantei din care fac parte (Fig. 6.12), dar şi în funcţie de 
condiţiile de mediu în care planta se dezvoltă (MacDonald, 2001; Sweeney, 2004 
etc.). 

Woodward (1987), citat de MacDonald (2001) şi Birks (2001), demonstrează că 
modificările în concentraţiile de CO2 atmosferic se reflectă invers proporţional în 
densitatea stomatelor, în cazul multor specii de plante. Prin urmare, aplicaţiile în 
paleolimnologie ale acestei metode sunt legate de: 

 Reconstituirea variaţiei concentraţiilor de CO2 în atmosferă şi a impactului 
declanşat de modificările în cauză asupra fiziologiei plantelor. 

 Reconstituirea prezenţei, absenţei sau abundenţei la nivel local a diferiţilor 
taxoni de plante. 

Analiza stomatelor în sedimente este aplicată de regulă complementar analizelor 
sporopolinice şi ale plantelor macrofosile (Fig. 6.13). Se utilizează preponderent 
stomatele coniferelor, întrucât sunt mai rezistente (datorită lignificării) şi se 
păstrează mai bine în sedimentele lacustre (MacDonald, 2001). Mai mult, acestea 
rezistă procedeului de preparare a polenului pentru microscopie, astfel încât, potrivit 
autorilor mai sus menţionaţi, nu este necesară o preparare separată, şi chiar dacă se 
găsesc în cantităţi mult mai reduse decât polenul, simpla lor prezenţă pe lamele 
poate ajuta la interpretări. 

Stomatele sunt în cele mai multe cazuri eliberate în mediu lacustru prin 
descompunerea frunzelor, şi redepozitate individual prin acţiunea valurilor. Din acest 
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motiv, nu s-a evidenţiat nicio relaţie între dimensiunea şi forma cuvetei lacustre, 
respectiv amplasarea punctelor de carotare şi concentraţia de stomate din 
sedimente (ex. Gervais & MacDonald, 2001). 
 

 

Fig. 6.12. Reprezentare simplificată a 
stomatelor de Picea (A-1: vedere de 
sus, partea anterioară; A-2: vedere de 
sus, partea posterioară; A-3: secţiune 
longitudinală), Thuja (B-1: vedere de 
sus partea anterioară; B-2: vedere de 
sus, partea posterioară), Picea glauca 
(C), Larix laricina (D), Pinus (E), Abies 
(F), Tsuga mertensiana (G), Tsuga 
heterophylla (H), Chamaecyparis (I). 
(după MacDonald, 2001). 

 

  
Fig. 6.13. Stomate observate la microscopul optic cu magnificare x400, în sedimentele lacului 
Iezerul Sadovei; a. stomată aparţinând genului Picea; b. fragment de ac aparţinând genului Picea, 
cu păstrarea stomatelor în structură. 
 

Stomatele pot fi identificate până la nivel de gen şi chiar specie. Polenul anumitor 
genuri (ex. Juniperus, Thuja etc.) nu se poate diferenţia la nivel de specie, în timp ce 
stomatele prezintă morfologii specifice, distincte, şi pot contribui la identificarea 
prezenţei în teritoriu a speciilor respective. 

O procedură detaliată de preparare a sedimentelor în vederea extragerii şi 
identificării stomatelor este prezentată de către MacDonald (2001). Informaţii utile 

b) a. b. 
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pentru identificarea stomatelor se pot găsi în Hansen (1995). MacDonald (2001), 
Sweeney (2004) etc. 

 

6.5. Algele 

 

Reprezintă o componentă aproape omniprezentă a sedimentelor lacustre, fiind 
utilizate atât ca indicatori ai condiţiilor de paleomediu, cât şi în studii de impact al 
poluării ecosistemelor limnice (ex. Pienitz et al., 2004; Simpson et al., 2005; Buczkó 
et al., 2009 etc.). Cercetarea acestor organisme (ex. diatomee, crisofite, 
cianobacterii, pigmenţi etc.) este de dată relativ recentă (ultimele decenii). 

 

6.5.1. Diatomeele 

Cea mai utilizată metodă o reprezintă reconstituirile de paleomediu realizate cu 
ajutorul frustulelor (valvelor) de diatomee. Diatomeele reprezintă alge unicelulare, 
cu răspândire vastă (atât ca număr, cât şi ca areal) şi cu morfologii (dimensiune, 
formă, ornamentaţii) ale valvelor distincte în funcţie de specie (Fig. 6.14). 
Posibilităţile de identificare se extind astfel până la cele mai mici unităţi taxonomice, 
specifice şi chiar infraspecifice. 

Multe specii de diatomee au praguri de toleranţă ecologică clar stabilite, şi răspund 
foarte repede la modificările survenite în condiţiile de mediu datorită duratei de 
viaţă foarte mici (Stoermer & Smol 1999; Battarbee et al., 2001; Cohen, 2003). Din 
aceste motive diatomeele sunt considerate un bioindicator foarte puternic. 
 

  
Fig. 6.14. a. Specii de diatomee identificate în sedimentele Tăului dintre Brazi: 1-3 Aulacoseira 
valida (specie comună), 4-6 Aulacoseira laevissima (specie rară) (Buczkó et al., 2012b); b. exemplu 
de morfologii distincte ale unor specii de diatomee: a. Actinocyclus Ehrenb., b. Cosmioneis Mann & 
Stickle, c. Frustulia Rabenhorst, d. Eunotia Ehrenb. (Battarbee et al., 2001). 
 

Astfel, diatomeele au capacitatea de a reflecta condiţiile de mediu la momentul 
înglobării în sedimente pentru fiecare strat sedimentar în parte şi pot fi utilizate ca 
bioindicatori pentru estimarea unor parametri de calitate a apei precum pH, 
salinitate, temperatură, carbon organic dizolvat, lumină, concentraţia de metale, 

a. b. 
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cantitatea de nutrienţi, oscilaţiile de nivel ale lacului, procese de acidificare a apei 
lacurilor etc. Stoermer & Smol (1999), Battarbee et al. (2001) şi Moser (2004) oferă 
exemple pentru fiecare dintre aceste tipuri de aplicaţii. Cea mai comună aplicaţie 
paleolimnologică a diatomeelor fosile o reprezintă utilizarea ca indicator al variaţiilor 
de pH în mediul lacustru (Cohen, 2003). În ceea ce priveşte controlul exercitat de 
temperatură, nu s-a observat o relaţie semnificativă între variaţiile termice şi 
dinamica populaţiilor de diatomee decât pentru mediile acvatice din zonele 
subpolară, polară şi montană înaltă (Vyverman and Sabbe, 1995). 

În vederea identificării diatomeelor, probele de sedimente lacustre sunt supuse 
iniţial unor procese pregătitoare, care la rândul lor diferă în funcţie de tipul 
materialului sedimentar. Este necesară îndepărtarea materiei organice din probele 
de sedimente pentru a facilita observarea la microscop. Similar preparării polenului, 
pentru estimarea concentraţiilor diatomeelor există posibilitatea adăugării unei 
cantităţi cunoscute de markeri microscopici, cu dimensiuni optime de 5-10 μm. 

Diatomeele pot fi studiate şi cu un microscop obişnuit. O descriere detaliată a 
etapelor de pregătire a probelor, împreună cu indicaţii pentru identificarea şi 
numărarea taxonilor, alături de sugestii şi abordări referitoare la interpretarea 
rezultatelor, pot fi găsite în Battarbee et al. (2001). Un protocol conceput pentru 
analiza unui număr mare de probe este disponibil pe site-ul UCL 
(http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/support-services/laboratory/ 
laboratory-methods/lake-sediment-analysis/diatom-preparation). Un ghid 
taxonomic care prezintă detaliat speciile de diatomee identificate în lacul Sfânta Ana 
(Munţii Harghitei) a fost publicat de către Buczko şi Magyari în anul 2007. Ca resursă 
electronică adiţională menţionăm colecţia de diatomee a Statelor Unite, accesibilă 
gratuit la pagina http://westerndiatoms.colorado.edu/. 

Pentru fiecare probă se sediment se recomandă în general identificarea unui număr 
cuprins între 300 şi 600 exemplare. Fragmentele de valve sunt incluse doar în cazul în 
care se elimină posibilitatea unei numărări multiple a aceluiaşi taxon. Abundenţa 
diferitelor specii de diatomee în sedimente se poate exprima ca şi în cazul polenului, 
atât sub forma concentraţiei (număr raportat la unitate de volum sau gramaj), cât şi 
ca rate de acumulare (nr. cm2 an-1), în funcţie de variaţiile ratei de sedimentare. 

În cazul în care au fost utilizaţi markeri microscopici, concentraţiile diatomeelor se 
calculează după următoarea formulă: 

𝐷𝑐 = 𝑀𝑡 ∗
𝐷𝑛

𝑀𝑛
, 

unde: Dc reprezintă concentraţia diatomeelor, Mt - numărul total de markeri 
microscopici adăugaţi în timpul preparării sedimentului, Dn - numărul diatomeelor 

numărate, Mn - numărul markerilor microscopici număraţi în timpul analizei probei. 

Battarbee şi colaboratorii (2001) subliniază că în studiul diatomeelor din sedimente 
lacustre, atât organismele fosile, cât şi cele actuale care populează mediul lacustru, 
trebuie evaluate, pentru înţelegerea relaţiilor ce se construiesc între comunităţile 
actuale şi cele fosile. Pe baza acestor informaţii se pot construi funcţii de transfer 
care, aplicate pe dinamica speciilor fosile, stau la baza reconstituirilor cantitative de 
temperatură, salinitate, pH etc. (ex. Rosen et al., 2000). 

http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/support-services/laboratory/%20laboratory-methods/lake-sediment-analysis/diatom-preparation
http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/support-services/laboratory/%20laboratory-methods/lake-sediment-analysis/diatom-preparation
http://westerndiatoms.colorado.edu/
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În cazul în care studiul comunităţilor moderne de diatomee prezintă interes, 
echipamentele de prelevare trebuie astfel selectate încât utilizarea acestora să 
producă turbulenţe minime (ex. tipurile de sonde gravitaţionale cu greutate redusă). 
O metodă eficientă pentru prelevarea de probe în scopul studiului comunităţilor 
actuale de diatomee o constituie amplasarea capcanelor pentru sedimente (engl. 
sediment traps). Cameron şi colaboratorii (1999) au utilizat această metodă pentru 
construirea unei funcţii de transfer în scopul evaluării procesului de acidificare a 
lacurilor din zona montană înaltă de pe teritoriul Europei, în cadrul proiectului AL:PE. 
Informaţii obţinute în cadrul proiectului AL:PE au fost utilizate în studii ale 
populaţiilor fosile de diatomee din Munţii Retezat (Tăul dintre Brazi), pentru 
reconstituiri de paleo-pH (Buczko et al., 2012a,b). 

 

6.5.2. Crisofitele 

Alt grup de indicatori algali este reprezentat de crisofite - microfosile silicioase de 
culoare brun-aurie (Zeeb & Smol, 2001), ale căror stomatochisturi şi solzi fosili se 
păstrează bine în sedimente. Crisofitele sunt specifice multor tipuri de medii 
lacustre, dar abundă în special în lacurile uşor acide şi cu conţinut scăzut de nutrienţi. 
Ornamentaţia solzilor şi stomatochisturilor acestora diferă în funcţie de specie (Siver, 
1991; Zeeb & Smol, 2001), şi în condiţiile în care se cunosc limitele ecologice ale 
speciilor, se pot face interpretări cu privire la evoluţia parametrilor de calitate şi 
condiţiilor mediului lacustru. 

Procedura de preparare a sedimentelor în vederea selectării şi identificării solzilor şi 
stomatochisturilor de crisofite este similară metodei folosite la analiza diatomeelor 
(ex. Battarbee et al., 2001). Prin urmare, inventarierea lor se poate realiza 
concomitent cu inventarierea diatomeelor. Zeeb & Smol (2001) oferă caracterizarea 
morfologică şi descrieri succinte ale solzilor şi chisturilor de crisofite pentru cele mai 
răspândite specii, precum şi un protocol detaliat de preparare a sedimentelor în 
vederea evaluării abundenţei acestor indicatori. Siver (1991) oferă un ghid 
taxonomic de referinţă pentru identificarea solzilor de crisofite, iar Duff et al. (1995), 
precum şi Wilkinson et al. (2001) oferă ghiduri de identificare pentru 
stomatochisturi. Ca resursă electronică gratuită menţionăm baza de date disponibilă 
pe site-ul http://www.stomatocysts.unibe.ch/ (Kamenik, 2010). 

Din punctul de vedere al aplicabilităţii în paleolimnologie, potenţialul crisofitelor în 
reconstituirile de paleomediu a fost recunoscut de abia în anii ’80 (Cohen, 2003). 
Abundenţa solzilor şi chisturilor aparţinând diferiţilor taxoni de crisofite au fost 
utilizate în reconstituiri calitative ale variaţiei pH-ului, troficităţii şi variaţiei de nivel 
ale lacurilor, ale concentraţiei de metale grele şi salinităţii mediului lacustru, precum 
şi pentru determinarea succesiunii condiţiilor climatice (ex. Zeeb et al., 1996; Cohen, 
2003; Pla et al., 2003; Soróczki-Pintér et al., 2014 etc.). O metodă frecvent utilizată în 
reconstituirea condiţiilor trofice, a duratei şi extinderii podului de gheaţă, salinităţii şi 
variabilităţii climatului, o reprezintă determinarea raportului dintre numărul de 
stomatochisturi şi diatomee identificate în sedimente (ex. Moser, 2004; Soróczki-
Pintér et al., 2014 etc). Mare parte din speciile de crisofite nu se pot dezvolta în 
mediile lacustre eutrofice (Zeeb & Smol, 2001). Prin urmare, scăderea abundenţei 

http://www.stomatocysts.unibe.ch/
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fosilelor acestor specii pe anumite intervale stratigrafice din profilul sedimentar 
(inclusiv scăderea raportului stomatochisturi/diatomee) indică în general 
manifestarea unor tendinţe de eutrofizare (Cohen, 2003). 
 

 
Fig. 6.15. Imagini ale unor tipuri morfologice noi de stomatochisturi observate în sedimentele 
lacului Galeş (Munţii Retezat), surprinse prin intermediul microscopului electronic: 1-C500, 2-C501, 
3-C502, 4-C503, 5-C504, 6-C505 (Soróczki-Pintér et al., 2014). Nomenclatura utilizată este cea 
acceptată internaţional (ex. Wilkinson et al., 2001). 
 

Pentru România, singurele studii care abordează morfologia şi tangenţial implicaţiile 
paleoenvironmentale ale abundenţei fragmentelor fosilizate de crisofite 
(stomatochisturi) în sedimente au fost elaborate pentru lacul Galeş (Munţii Retezat) 
(Soróczki-Pintér et al., 2014) (Fig. 6.15) şi lacul Sfânta Ana (Munţii Harghitei) (Buczkó, 
2004). 

 

6.6. Bacteriile 

 

Din categoria bacteriilor celor mai utilizate în reconstrucţiile de paleomediu fac parte 
cianobacteriile. Cunoscute şi sub denumirea de alge albastre-verzi, cianobacteriile 
reprezintă un grup de organisme procariote care aparţin familiei algelor, deşi sunt 
tratate separat (van Geel, 2001; Cohen, 2003; Smol, 2008). Ele prezintă importanţă 
datorită unui pigment pe care îl produc, respectiv clorofila a, care poate fi utilizat ca 
bioindicator al condiţiilor mediului lacustru, dar şi pentru datări izotopice. 
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Fig. 6.16. Cianobacterii observate la microscopul optic

33
; a. filamente; b. micro-chisturi. 

Cianobacteriile sunt indicate prin săgeţi roşii. 
 

Până în prezent au fost identificate şi descrise peste 2000 specii de cianobacterii 
(Cohen, 2003) care populează în special habitatele acvatice (plancton, bentos), unde 
se găsesc atât sub formă unicelulară, cât şi colonială sau filamentoasă. Abundenţa 
cea mai ridicată în rândul acestor organisme se întâlneşte în mediile lacustre foarte 
eutrofizate. Rolul ecologic al cianobacteriilor constă în reducerea şi fixarea azotului 
molecular (N2) în amoniac (NH3), ajutând astfel la asimilarea acestuia de către alte 
organisme acvatice (Cohen, 2003; van Geel, 2001). Prin urmare, hiperalcalinitatea 
apei lacurilor reprezintă o condiţie favorizantă pentru dezvoltarea cianobacteriilor, 
întrucât favorizează volatilizarea rapidă a amoniacului din componenţa lor. 

Cianobacteriile planctonice se păstrează rareori în sedimente sub forma sporilor sau 
filamentelor, cazuri în care pot fi observate în preparatele polinice (Fig. 6.16) şi 
încadrate în categoria palinomorfelor (van Geel, 2001). De regulă, abundenţa 
acestora de-a lungul timpului este determinată prin analiza proprietăţilor distincte 
ale pigmenţilor (Cohen, 2003). 

În paleolimnologie aceşti bioindicatori au fost relaţionaţi cu variaţiile troficităţii şi a 
cantităţii de nutrienţi, atât în perioadele recente, ca urmare a impactului antropic 
(defrişări, eroziunea solurilor, schimbări în utilizarea terenurilor, etc.) (ex. Findlay et 
al., 1998), cât şi în perioadele mai vechi (Tardiglaciar), pe fondul condiţiilor climatice 
nefavorabile (ex. van Geel et al., 1989). 

Tot pentru estimarea parametrilor de calitate ai apei mai pot fi utilizate şi alte 
bacterii fotosintetizatoare, care au, în funcţie de specie, cerinţe diferite legate de 
necesarul de lumină, nutrienţi şi nivelul oxigenului dizolvat (Smol, 2008). 

 

6.7. Nevertebratele 

 

Cei mai răspândiţi bioindicatori din această categorie sunt grupurile Cladocera, 
Ostracoda şi Chironomidele. 
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6.7.1. Cladocera 

Cladocera (sau puricii de baltă), se hrănesc cu alge, detritus etc., şi constituie la 
rândul lor hrană pentru nevertebratele mari şi pentru peşti (Fig. 6.17). În general au 
dimensiuni sub 1 mm şi sunt răspândite în majoritatea mediilor acvatice, la adâncimi 
variabile, dar se găsesc în abundenţă maximă în zona marginală a lacurilor şi iazurilor 
(Korhola & Rautio, 2001; Cohen, 2003). După moartea acestor organisme, în 
sedimente se conservă doar părţile chitinizate, respectiv capul, carapacea sau cleştii, 
care pot fi identificate până la nivel de specie pe baza morfologiilor distincte (Fig. 
6.18). 

Cladocera răspunde cu rapiditate diverselor modificări survenite în interacţiunile 
trofice. Prezenţa sau absenţa genului Cladocera în mediile lacustre ale diferitelor 
regiuni de pe glob poate fi relaţionată aşadar cu factori biotici, respectiv competiţia 
şi prădătorismul (Cohen, 2003). Spre exemplu, evoluţia numărului de cladoceri în 
sedimente poate oferi o imagine asupra abundenţei şi compoziţiei speciilor algale, 
dar şi a speciilor de nevertebrate mari şi peşti. Anumite studii (ex. Jeppessen et al. 
2011) au dezvoltat noi metodologii conform cărora Cladocera poate fi utilizat şi ca 
indicator pentru reconstituirea impactului antropic: activităţi umane generatoare de 
influx de nutrienţi - eutrofizare, impactul ploilor acide - acidificare, contaminarea cu 
metale etc. 
 

  Fig. 6.17. Genuri de exemplare vii aparţinând grupului Cladocera. a. Eurycercus sp., din lacul 
Mývatn, Islanda de Nord; b. Bosmina sp.

34
 

 

Aceşti bioindicatori pot oferi şi informaţii asupra temperaturii, variaţiilor de pH, 
salinitate şi troficitate sau asupra fluctuaţiilor de nivel ale apei. Spre exemplu, prin 
calcularea raportului dintre speciile planctonice şi cele litorale se pot reconstitui 
fluctuaţiile de nivel ale lacului de-a lungul timpului (ex. Hoffman, 1998). Avantajele şi 
punctele slabe ale acestei metode sunt abordate pe larg de către Korhola & Rautio 
(2001). 
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Protocoalele de preparare a sedimentelor în vederea identificării cladocerilor depind 
în principal de tipul de sediment. Astfel, pentru sedimente cu conţinut foarte ridicat 
de materie organică (ex. turbă), volumul de sediment necesar este de 1 cm3, în timp 
ce în cazul sedimentelor foarte minerogene poate ajunge până la 10 cm3 (Cohen, 
2003). Numărul minim de exemplare fosile numărate este de 200. O metodă mai 
puţin agresivă, care scade riscul deteriorării fragmentelor fosile de cladoceri, este 
descrisă de către Korhola & Rautio (2001). Autorii oferă şi un ghid taxonomic de bază 
pentru identificarea celor mai comune specii. O serie de resurse electronice sunt 
disponibile pentru facilitarea identificării diverselor rămăşiţe fosile de cladoceri (ex. 
http://www.boxvalley.co.uk/nature/cladocera/cindex.asp pentru specii identificate 
în Insulele Britanice, sau http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/ pentru specii de pe 
teritorul nord-american, acest ghid taxonomic având avantajul de a fi interactiv). 
 

  
Fig. 6.18. Diverse părţi chitinoase fosilizate ale unor genuri din grupul Cladocera: a. Bosmina sp. 
(carapace)

35
; b. Daphnia, sp. (cleşti post-abdominali)
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În paleolimnologie, aplicabilitatea cladocerilor ţine seama de o serie de criterii: 

 Date fiind habitatele diverse ale speciilor de Cladocera în mediul limnic, 
prelevarea probelor de sedimente se realizează din zona centrală a lacului, cu 
adâncimea maximă a apei; se consideră că fragmentele chitinizate sunt 
distribuite uniform prin acţiunea valurilor şi curenţilor submerşi, astfel încât 
sedimentele extrase din zona centrală au potenţialul de a oferi o estimare 
completă asupra diversităţii spaţiale şi temporale a speciilor (Hofmann, 1998; 
Korhola & Rautio, 2001). 

 Aceste organisme se caracterizează prin sensibilitate accentuată la o serie de 
factori limnici precum: dinamica şi amestecul sedimentelor (valuri, curenţi, 
bioturbaţie), morfologia bazinului lacustru, adâncimea apei, dinamica apei etc. În 
aceste condiţii, Korhola & Rautio (2001) recomandă evitarea trasării de concluzii 
bazate pe analizele efectuate pe volume de sediment mici. 

 Nu toate speciile de cladoceri prezintă aceleaşi limite de toleranţă la factorii de 
mediu, iar în general lacurile conţin un număr limitat de specii (ex. Rautio, 1998). 
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 http://post.queensu.ca/~pearl/jellification/jellification_pics.html 
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 https://tmi.laccore.umn.edu/uniqueIdentification/show/126 

a. b. 

http://www.boxvalley.co.uk/nature/cladocera/cindex.asp
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/
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Din aceste motive se impune o cunoaştere a caracteristicilor ecologice şi a 
sensibilităţii fiecăreia dintre speciile studiate. 

 Speciile individuale de cladoceri nu constituie indicatori ecologici foarte buni, 
motiv pentru care interpretarea rezultatelor trebuie să ia în considerare 
dinamica structurii şi compoziţiei întregii populaţii identificate în sedimentele 
sitului respectiv. 

 Studiul comunităţilor moderne de cladoceri este adesea recomandat pentru a 
înţelege dinamica în comunităţile fosile şi a construi funcţii de transfer care stau 
la baza reconstituirilor cantitative ale valorilor unor parametri (ex. temperatură, 
pH, nutrienţi etc.). 

Studiile paleolimnologice din România care au utilizat ca indicator de paleomediu şi 
dinamica populaţiei de cladoceri sunt puţine şi de dată foarte recentă. Astfel, analiza 
acestui proxy a fost efectuată pe sedimente extrase din lacul Iezerul Sadovei pentru 
ultmii cca. 200 ani (Mindrescu et al., 2010), unde s-a încercat relaţionarea variaţiei 
abundenţei acestor organisme cu variaţia populaţiei de peşti. Korponai şi 
colaboratorii (2011) au analizat variaţiile în comunităţile de Cladocera la tranziţia 
Tardiglaciar - Holocen (14.5-11.6 ka cal. BP) pentru Tăul dintre Brazi (Munţii Retezat). 
Autorii au evidenţiat faptul că dinamica populaţiilor de cladoceri identificaţi în 
sedimente, dar şi dimensiunile efipiilor acestora, au fost influenţate de variaţiile 
termice în perioada glaciară şi de productivitatea în creştere a lacului la debutul 
Holocenului. În cadrul proiectului european EMERGE, care a avut ca scop 
identificarea de limno-regiuni pe baza compoziţiei faunei acvatice, au fost analizate 
şi populaţiile de cladoceri din 6 lacuri localizate în Munţii Retezat (Camarero et al., 
2009). 

 

6.7.2. Ostracodele 

Ostracodele sunt organisme bivalve comune în toate tipurile de apă dulce cu pH 
neutru spre alcalin, şi ating la maturitate dimensiuni cuprinse între 0.5 şi 3 mm. Deşi 
fac parte tot din clasa crustaceelor alături de Cladocera, ostracodele diferă din punct 
de vedere morfologic, având o carapace calcaroasă care nu se păstrează decât în 
medii neutre spre alcaline (Holmes, 2001; Smol, 2008). Cu toate acestea, există specii 
care preferă mediile lacustre mai acide, însă carapacea lor nu se păstrează de regulă 
în sedimente. Morfologia carapacei este distinctă în funcţie de specie, şi uneori chiar 
şi între reprezentanţi ai aceleiaşi specii de gen diferit (masculin, feminin) (Fig. 6.19). 

Sunt utilizate în paleolimnologie ca indicatori ai pH-ului, dar pot oferi şi informaţii 
asupra salinităţii, temperaturii apei, condiţiilor hidrologice (Holmes, 2001; Cohen, 
2003; Smol, 2008 etc.), precum şi a concentraţiei de metale poluante din apă şi 
izotopilor stabili la momentul formării carapacei (Holmes, 1996; Caporaletti, 2011; 
von Grafenstein et al., 2013 etc.). Analiza geochimică a carbonaţilor şi a componenţei 
izotopice (ex. 18O/16O sau δ18O, 13C/12C sau δ13C etc.) din valvele ostracodelor 
prezintă multiple avantaje comparativ cu analizele de acelaşi tip efectuate pe 
sedimentele brute, dintre care enumerăm cele mai importante aspecte: 

 există certitudinea provenienţei organice şi autohtone a carbonaţilor analizaţi; 
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 perioada de formare a valvelor de ostracode este foarte scurtă şi reflectă 
compoziţia chimică a mediului lacustru la momentul formării; 

 stratigrafia izotopică/geochimică astfel obţinută poate fi analizată cronologic la o 
rezoluţie temporală ridicată. 

 

  
Fig. 6.19. a. Ostracode vii al căror mediu de viaţă este reprezentat de filamentele algei 
Cladophora

37
; b. Imagine la microscopul electronic a carapacei de Bicornucythere bisanensis 

(Podocopida) la mascul (sus) şi femelă (jos) din depozitele Cuaternare ale Japoniei Centrale
38

. 
 

Astfel de analize izotopice pot oferi informaţii cantitative cu privire la temperatura 
apei la momentul formării valvelor, compoziţia izotopică a precipitaţiilor 
recepţionate de bazinul hidrografic al lacului (şi implicit sursa acestora), intensitatea 
proceselor de evaporaţie de pe suprafaţa bazinului hidrografic etc. 

La extragerea din sedimente a carapacei/valvelor fosile de ostracode este necesară 
dezagregarea sedimentului, sitarea şi observarea materialului la stereomicroscop, 
pentru culegerea exemplarelor găsite, în vederea identificării. Pentru dezagregarea/ 
deflocularea sedimentelor sunt recomandate substanţele mai puţin agresive, precum 
peroxid de hidrogen (H2O2) cu 5-10% concentraţie (ex. De Deckker, 1982 etc.) sau 
Calgon (hexametafosfat de sodiu, (NaPO3)6) (ex. De Deckker, 1979, citat de Holmes, 
2001) pentru a nu produce deteriorări ale valvelor fosile. Peroxidul de hidrogen 
înlătură materia organică şi facilitează dezagregarea marnelor, însă în prezenţa 
materiei organice poate dizolva carbonaţii, iar Calgon a fost utilizat eficient pentru 
dezagregarea sedimentelor argiloase (Holmes, 2001). Poate fi utilizată şi metoda 
hidratării, uscării şi rehidratării sedimentelor (Robinson, 1980), însă doar în cazul 
sedimentelor slab consolidate. 

Sitarea este efectuată pe sedimentul ud. Dacă scopul studiului implică separarea 
materialului pe fracţiuni granulometrice, se utilizează o serie de site cu dimensiuni 
variate (ex. 63, 125, 150, 180, 250, 500 μm etc.). Materialul separat astfel se usucă în 
cuptor (105°C sau 40°C în funcţie de protocolul utilizat şi de scopul studiului), urmat 
de selectarea la stereomicroscop a fragmentelor de ostracode şi ulterior de 
identificarea acestora. Numărul de valve de ostracode numărate pentru fiecare 
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 http://www.mesa.edu.au/crustaceans/crustaceans03.asp 
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 http://www.intechopen.com/books/sexual-dimorphism/the-history-of-sexual-dimorphism-in-
ostracoda-arthropoda-crustacea-since-the-palaeozoic 

b. a. 
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probă este de regulă cuprins între 300 şi 500, iar rezultatul se exprimă ca număr 
valve / gram de sediment (Holmes, 1998; Holmes, 2001; Iepure et al., 2011 etc.). 
Holmes (2001) şi Cohen (2003) oferă o trecere în revistă a metodelor principale de 
evaluare a concentraţiei ostracodelor în sedimente, precum şi a unor ghiduri 
taxonomice de bază pentru identificarea speciilor. Resurse electronice utile în 
vederea identificării se pot găsi accesând site-uri precum 
http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/TFI/start%20key/key/crustacea%20key/Media/
HTML/Ostracoda.html sau http://www.bml.ucdavis.edu/bmr/Ostracoda.pdf etc. 

În interpretarea rezultatelor, prezintă importanţă următoarele aspecte: 

 Adâncimea apei reprezintă un factor condţionant al distribuţiei acestor 
organisme în mediul lacustru. Astfel, o mare parte din specii se găsesc din 
abundenţă în arealele populate de plante macrofite, în timp ce altele preferă 
zona bentică (Holmes, 2001). 

 Variaţiile salinităţii în mediul lacustru pot determina modificări atât în 
diversitatea, cât şi în abundenţa speciilor de ostracode. 

 Aceste organisme prezintă sensibilitate şi la compoziţia ionică a apei în mediul 
lacustru (Smith et al., 1992). 

 Distribuţia lor latitudinală este limitată de temperatură, dar şi productivitatea 
maximă a unor specii particulare este atinsă în cadrul unui optim termic bine 
stabilit şi cunoscut pentru fiecare specie în parte (Forester, 1987; Holmes, 2001). 

 Se pot obţine informaţii de paleomediu şi din abundenţa populaţiilor de 
ostracode, fără identificarea speciilor componente. Spre exemplu, Holmes 
(2001) descrie metoda raportării numărului total al valvelor la numărul total al 
carapacelor observate în sedimente. Această metodă se bazează pe faptul că 
desfacerea carapacelor şi separarea valvelor componente se produce în general 
la depunerea sedimentelor în condiţii de mare energie. Analog, valvele 
componente de regulă nu se separă în medii de acumulare liniştite şi cu rate de 
sedimentare mari. 

Deşi potenţialul diferitelor specii de ostracode în reconstituirile de paleomediu a fost 
evidenţiat în numeroase publicaţii (ex. von Grafenstein et al., 1999; 2013; 
Caporaletti, 2011 etc.), utilizarea acestora în scop paleolimnologic pentru teritoriul 
României este încă restrânsă. În prezent doar un singur studiu (Iepure et al., 2011) 
abordează evoluţia stratigrafică a abundenţei unei specii de Ostracoda în relaţie cu 
variabilitatea condiţiilor de paleoclimat şi paleomediu. Astfel, Iepure şi colaboratorii 
(2011) reconstituie răspunsul stratigrafic al speciei Cypria ophtalmica la tranziţia 
Tardiglaciar - Holocen, când s-au produs modificări climatice şi environmentale 
majore şi abrupte. Potrivit studiului, abundenţa acestei specii - singura prezentă în 
sedimentele Tăului dintre Brazi, situl de studiu - creşte în perioadele mai calde 
(interstadialul Alleröd, debutul Holocenului) şi se diminuează în cele mai reci (Dryas 
timpuriu), dar totodată scade pe parcursul Holocenului timpuriu. Un al doilea studiu, 
publicat de către Iepure şi colaboratorii în 2015, analizează abundenţa şi distribuţia 
acestui grup de organisme nevertebrate în România, cu implicaţii în domeniul 
paleolimnologiei. Studiul ridică o serie de întrebări privind condiţiile paleoclimatice şi 
de paleomediu care au determinat actuala distribuţie şi diversitate specifică a 

http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/TFI/start%20key/key/crustacea%20key/Media/HTML/Ostracoda.html
http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/TFI/start%20key/key/crustacea%20key/Media/HTML/Ostracoda.html
http://www.bml.ucdavis.edu/bmr/Ostracoda.pdf
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ostracodelor moderne identificate în diverse medii de viaţă pe teritoriul ţării, 
subliniind astfel importanţa acestei categorii de bioindicatori şi stadiul actual 
insuficient al cercetărilor în domeniu. 

 

6.7.3. Chironomidele 

Familia Chironomidae (ordinul Diptera) reprezintă o familie de insecte similare 
ţânţarilor, ale căror larve populează în general habitatele acvatice (Fig. 6.20a). În 
mediul acvatic, o mare parte din speciile de larve de chironomide preferă zonele 
litorale şi bentice. Din chironomide se păstreaza în sedimente doar părţile chitinizate 
ale insectei aflate în stadiu larvar, respectiv capetele sau mandibulele (Fig. 6.20b). 

Chironomidele au o răspândire spaţială vastă (ex. pădurea ecuatorială, tundra alpină, 
tundra arctică etc) (Walker, 2001). Dinamica abundenţei acestor specii într-un profil 
sedimentar lacustru poate oferi estimări asupra variaţiei de temperatură, salinitate, 
productivitate şi nivel al apei (Cohen, 2003; Moser, 2004; Walker, 2001 etc), 
respectiv nivelului de oxigen al hipolimnionului (Smol, 2008), din următoarele 
considerente: 

 O diversitate scăzută a chironomidelor în zona temperată a fost corelată atât cu 
altitudinile ridicate, cât şi cu un climat mai rece (ex. lacurile din zona montană 
înaltă) (Cohen, 2003; Levesque et al., 1996 etc.). Pe baza modelării statistice, 
autorii prezintă chironomidele drept cei mai eficienţi bioindicatori în 
reconstituirile paleotemperaturilor din perioada Cuaternară pentru aceste 
regiuni. 

 Anumiţi taxoni (ex. Chironomus plumosus, Chironomus anthracinus) prezintă 
adaptări pentru a face faţă condiţiilor hipoxice şi în unele cazuri chiar anoxice; pe 
baza prezenţei/absenţei sau dinamicii acestora se pot reconstitui variaţiile în 
oxigenarea hipolimnionului şi în anumite cazuri şi în nivelul de nutrienţi 
(productivitatea lacului). 

 Pentru zone tropicale sau aride, dinamica unor specii de chironomide a fost 
corelată cu valori mari ale salinităţii şi extinderea arealelor cu macrofite în 
mediul lacustru, ilustrând astfel potenţialul acestor specii de a fi utilizate în 
reconstituirea paleo-salinităţii şi a variaţiilor de nivel ale apei. 

Metodele utilizate pentru prepararea sedimentelor în vederea extragerii şi 
identificării rămăşiţelor fosilizate de chironomide variază în funcţie de natura 
materialului. O serie de etape, cu excepţia acetolizei, sunt comune preparării 
sedimentelor pentru efectuarea analizelor sporopolinice (ex. Bennet & Willis, 2001; 
Walker, 2001). Astfel, probele ude sunt iniţial defloculate în 5-10% KOH, iar 
sedimentele calcaroase sunt tratate suplimentar cu o soluţie de 5-10% HCl. Dacă 
probele sunt uscate, acestea se amplasează în apă fierbinte timp de maxim o oră, 
urmate de defloculare cu ajutorul unei soluţii reci de KOH pe parcursul câtorva zile 
(Walker, 2001). Nisipul, precum şi alte materiale silicioase, pot fi eliminate prin 
digestia cu 50% HF timp de 24h, însă din cauza gradului ridicat de risc pe care îl 
implică lucrul cu HF, în general se recomandă evitarea acestei etape. Walker (2001) 
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oferă o expunere detaliată a diverselor proceduri de extragere a fragmentelor de 
chironomide din sedimente. 
 

  
Fig. 6.20. a. Larve de chironomide

39
; b. învelişul chitinizat al capetelor de chironomide, care se 

păstrează în sedimente
40

. 
 

În urma acestor proceduri, capsulele chitinizate de regulă se separă de restul 
sedimentelor şi pot fi extrase prin sitare sub jet de apă distilată (dimensiunea 
ochiurilor sitei egală cu 100-150 μm sau chiar mai puţin) (Walker and Paterson, 1985; 
Walker, 2001 etc.). Materialul rămas în sită este observat la stereomicroscop, iar 
capsulele chitinizate sunt extrase cu o pensetă în vederea identificării. Dacă 
extragerea capsulelor nu se desfăşoară imediat după sitare, este posibilă 
conservarea materialului respectiv prin adăugarea de etanol cu o concentraţie de 
99% (Warwick, 1980). Literatura de specialitate recomandă identificarea a minim 50 
(ideal 100) exemplare pentru fiecare probă de sediment (ex. Walker, 2001; Cohen, 
2003 etc.). Identificarea se realizează cu ajutorul microscopului optic (Fig. 6.21), 
utilizând diverse ghiduri taxonomice standard sau resurse electronice cum ar fi, spre 
exemplu, baza de date ‘The WWW Field Guide to Subfossil Midges’ 
(http://www.paleolab.ca/wwwguide/). Schnell (1998) elaborează un ghid taxonomic 
detaliat destinat facilitării identificării speciilor de chironomide, în cadrul proiectului 
european MOLAR, proiect care a avut ca scop analiza dinamicii ecosistemelor într-o 
serie de 23 lacuri amplasate la altitudini ridicate în principalele regiuni montane din 
Europa centrală şi de vest. 

La interpretarea rezultatelor, o serie de aspecte trebuie luate în considerare: 

 Chironomidele preferă zona sublitorală ca mediu de viaţă. În aceste condiţii, 
reducerea în timp a dimensiunii unor lacuri (ca urmare a colmatării, drenării 
etc.), poate induce modificări artificiale în abundenţa stratigrafică a taxonilor în 
sedimente. 

 Modificări ale ratei de sedimentare ca urmare a variabilităţii climatului, 
intervenţiilor antropice, manifestării incendiilor de vegetaţie etc. pot, de 
asemenea, induce variaţii artificiale în populaţia totală de chironomide. 
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 http://thedragonflywoman.com/2010/02/11/ aqinsectresp/chironomids/ 
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 http://www.earth.northwestern.edu/~yarrow/research.html 

a. b. 
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 Lacurile mici, cu bazine hidrografice împădurite sunt considerate opţiunile cele 
mai adecvate în studiul chironomidelor, în primul rând datorită sedimentului 
bogat în materie organică. Astfel, 1-2 ml de sediment ud poate conţine în medie 
50 până la 100 capsule ale capetelor de chironomide (Walker and Mathewes, 
1987). Spre deosebire de acestea, sedimentele predominant anorganice (ex. cele 
depuse în timpul Tardiglaciarului) se caracterizează de regulă prin concentraţii 
mult mai scăzute (ex. Tóth et al., 2012). 

 Pentru reconstituirea variaţiilor de nivel ale apei sunt recomandate lacurile 
închise (ex. fără afluent şi emisar), întrucât aceste tipuri de situri prezintă 
sendibilitate foarte ridicată la modificările climatice (Walker, 2001). De 
asemenea, în cadrul acestui demers, extragerea carotelor sedimentare se 
recomandă a fi efectuată din zonele litorale sau sublitorale, întrucât zonele 
abisale pot răspunde cu întârziere la modificările de nivel ale apei (Hofmann, 
1988). 

 

  
Fig. 6.21. a. Mandibule de Chironomide; b. Înveliş chitinizat al capului de Chironomide aparţinând 
genului Strictochironomus, observate cu ajutorul microscopului optic

41
  

 

Două reconstituiri de paleotemperatură pe baza analizei dinamicii populaţiilor de 
chironomide sunt disponibile pentru teritoriul României, ambele efectuate pe 
sedimentele Tăului dintre Brazi (Munţii Retezat). Prima dintre acestea (Tóth et al., 
2012) acoperă perioada Tardiglaciară şi Holocenul timpuriu şi a evidenţiat faptul că 
temperatura aerului din timpul verii se situa în jurul valorii de 5.2-5.3 °C în timpul 
Dryas-ului vechi, a urcat până la 8.1-8.7°C în interglaciarul Bølling şi, respectiv, până 
la 12-13°C în Holocenul timpuriu. În scop comparativ, temperatura medie a aerului 
din timpul verii în zona Tăului dintre Brazi este actualmente de cca. 11°C. Cel de-al 
doilea studiu (Tóth et al., 2015) acoperă aproape integral perioada Holocenă (ultimii 
11.700 cal yr BP) şi identifică, pe fondul condiţiilor climatice în general calde, o serie 
de anomalii termice negative manifestate şi în timpul verii, la: 10.350-10.200, 9750-
9500, 8700-8500, 7600-7300, 7100-6900 şi 4400-4000, 3000-2000 cal yr BP. 

Aceste două reconstituiri cantitative ale temperaturii medii a lunii iulie pe baza 
chironomidelor au fost realizate prin aplicarea unei funcţii de transfer construită prin 
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 https://tmi.laccore.umn.edu/uniqueIdentification/show/125 

a. b. 
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analiza populaţiilor de chironomide moderne dintr-un număr de 274 lacuri din 
Elveţia şi Norvegia (Heiri et al., 2011). 

 

6.8. Structurile de bioturbaţie 

 

Au aspect de canale, găuri, perforaţii etc., şi sunt create prin acţiunea faunei acvatice 
al cărei mediu de viaţă reprezintă stratul superficial de sedimente (infauna), cum ar fi 
viermii, moluştele, artropodele, larvele de chironomide etc. Aceste structuri pot fi 
recunoscute în profilul sedimentar după absenţa stratificării, întreruperea stratelor 
în cazul unor sedimente laminate, sedimente amestecate, uneori de o culoare 
diferită decât cea originală şi localizate în jurul unei structuri tubulare cu o poziţie, în 
general, verticală (Fig. 6.22a). Organismele care produc aceste structuri reacţionează 
prompt la orice modificări ale procesului de sedimentare (creşterea eroziunii, 
creşterea sau scăderea ratei de sedimentare) şi prin urmare pot oferi informaţii în 
acest sens. 

Reineck et al. (1975), Anastasiu (1983), Miclăuş (2006) etc. oferă descrieri detaliate 
ale tipurilor de structuri de bioturbaţie, ale tipurilor de organisme care generează 
respectivele structuri, alături de indicaţii clare pentru recunoaşterea şi identificarea 
acestor structuri, dar şi ale modului în care pot fi interpretate pentru a furniza 
informaţii asupra condiţiilor de paleomediu. 
 

  
Fig. 6.22. a. Exemplu de structuri de bioturbaţie generate de viermi tubulari, în sedimente 
lacustre; structurile sunt evidenţiate prin transportul în adâncime al cărbunelui activ, cu care 
a fost tratat mediul lacustru în scopul reducerii impactului substanţelor contaminante asupra 
organismelor bentice42; b. structuri de bioturbaţie identificate într-o carotă de sedimente 
extrasă din mediul marin43. 
 

Influenţa bioturbaţiei (proces determinat de acţiunea organismelor acvatice al căror 
mediu de viaţă îl reprezintă interfaţa sediment-apă, precum şi primii centimetri din 
stratul sedimentar), dar şi a bioirigaţiei (pătrunderea apei din lac în interiorul 
sedimentelor prin aceste structuri de bioturbaţie) şi, respectiv, bioaeraţiei 
(pătrunderea oxigenului în interiorul sedimentelor) determină modificări ale 
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caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale sedimentelor. Datorită numărului 
relativ mare de specii care stau la baza procesului de bioturbaţie, specii care au 
comportamente diferite în hrănire şi construirea de structuri de adăpost, modul în 
care acestea modifică proprietăţile sedimentelor (ex. sortarea granulelor, Eh, pH, 
caracteristicile apei interstiţiale, etc.) este diferit, contribuind la creşterea 
eterogenităţii sedimentelor. 

Realizarea unor astfel de structuri (Fig. 6.22b) presupune existenţa unei populaţii 
numeroase de organisme care să-şi poată desfăşura activitatea într-o ambianţă 
hidrodinamică calmă (Anastasiu, 1983). Astfel că sedimentarea rapidă, turbiditatea 
ridicată şi eroziunea puternică reduc populaţia organismelor din această categorie şi 
implicit densitatea structurilor de bioturbaţie. Referitor la structurile de bioturbaţie 
canaliforme şi tubicole din apele puţin adânci, Anastasiu (1839, p. 217) precizează că 
schimbarea poziţiei acestora (ex. de la vertical la înclinat) se datorează necesităţii 
organismelor bentice de a menţine o distanţă optimă faţă de suprafaţa sedimentului 
şi respectiv de sursa de hrană, constituind un răspuns prompt la schimbarea ratei de 
sedimentare. 
 

6.9. Amoebele testate 

 

Reprezintă un indicator biologic rar utilizat în studiile paleolimnologice, întrucât 
ecologia şi taxonomia speciilor de amoebe cu test (testate) încă nu este cunoscută pe 
deplin. 

Amoebele testate reprezintă un grup de organisme unicelulare (protozoare 
amoeboide din ordinul Testacea), bentice, cu origini foarte vechi, datând încă din 
Carbonifer. Denumirea acestora provine de la învelişul (test) chitinos sau silicios ce 
acoperă întregul organism, ornamentat distinct în funcţie de specie. În funcţie de 
tipul pseudopodelor, amoebele pot aparţine grupurilor Lobose şi Filose (Fig. 6.23). 

Sursa lor de hrană o reprezintă detritusul organic din mediul lacustru sau turbării, şi 
din acest motiv sunt direct influenţate de calitatea şi umiditatea materiei organice 
din compoziţia sedimentelor (Cohen, 2003; Beyens & Meisterfeld, 2001). Mai mult 
decât atât, timpul foarte redus între generaţii (începând de la câteva ore) le conferă 
o sensibilitate sporită la schimbările de mediu manifestate pe termen scurt. După 
moartea organismelor, testul este păstrat în sedimente şi poate fi ulterior identificat 
până la nivel de specie. 

Pentru zona temperată, testele fosile ale protozoarelor amoeboide analizate în 
sedimentele extrase din turbării pot oferi informaţii asupra evoluţiei în timp a 
umidităţii şi implicit a nivelului freatic (Cohen, 2003; Schnittchen et al., 2006; 
Feurdean et al., 2015 etc.). 

La nivel global, acest indicator a fost utilizat în studii de reconstituire a 
paleotemperaturilor, în special la tranziţia Tardiglaciar - Holocen (McCarthy et al., 
1995), pentru evidenţierea acidificării mediilor lacustre (Ellison, 1995) sau 
modificărilor în troficitatea acestora (Beyens & Meisterfeld, 2001 etc.). La nivel 
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naţional, au fost reconstituite variaţia adâncimii pânzei de apă freatică pe parcursul 
Holocenului în nord-vestul ţării (Schnittchen et al., 2006) şi pentru ultimul mileniu în 
nordul ţării (Feurdean et al., 2015). Realizarea acestor reconstituiri a fost posibilă 
prin aplicarea unor funcţii de transfer, calculate statistic. Spre exemplu, Lamentowicz 
& Mitchell (2005) au elaborat pentru nordul Poloniei o funcţie de transfer care 
exprimă adâncimea pânzei freatice şi umiditatea optime pentru fiecare specie de 
amoeboid testat în parte. Această funcţie de transfer a fost aplicată şi asupra 
asociaţiilor de protozoare amoeboide fosile identificate în turbăria Tăul Muced din 
Munţii Rodnei, pentru a reconstitui evoluţia nivelului freatic de-a lungul ultimului 
mileniu (Feurdean et al., 2015). 

În analiza acestui indicator este important de reţinut că alegerea punctului de 
carotare poate influenţa componenţa asociaţiilor de specii de amoeboide testate 
identificate în sedimente (Laminger, 1972) şi poate diferenţia între influenţele locale 
şi cele regionale asupra sistemului lacustru (Beyens & Meisterfeld, 2001). 
 

 
Fig. 6.23. Exemple de genuri de Amoebe testate aparţinând celor două grupuri principale (Lobose 
şi Filose)

44
. 

 

Metodele principale de preparare a sedimentelor pentru extragerea şi identificarea 
amoebelor testate sunt prezentate detaliat în Beyens & Meisterfeld (2001). Paşii de 
lucru implică, în general: 
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 Utilizarea unui volum cunoscut de sediment (5.5-10 cm3), peste care se adaugă 
apă distilată, urmat de centrifugare nu mai mult de 4 secunde. În acest punct pot 
fi adăugate tablete de spori de Lycopodium, pentru estimarea concentraţiei 
finale a speciilor identificate. 

 Pentru sedimentele cu conţinut ridicat de materie organică se recomandă 
fierberea probelor timp de 10 minute, cu amestecarea frecventă. 

 Preparatul rezultat se sitează la maximum 400 μm şi se filtrează printr-o sită cu 
ochiuri de 10-15 μm. 

 O nouă centrifugare (5 minute, la 500-3000 rpm) concentrează materialul în 
recipiente, în vederea decantării lichidului supranatant. 

 Preparatul final se păstrează în recipiente închise, în apă distilată sau glicerol, în 
care se adaugă 7% fenol sau 3% formaldehidă neutră pentru conservare. 

Identificarea speciilor şi subspeciilor de amoebe testate se realizează de regulă la o 
magnificare cuprinsă între 200x şi 400x. Numărul minim de testate identificate 
pentru fiecare probă în parte este de 150 (Feurdean et al., 2015). Un ghid taxonomic 
util pentru identificarea speciilor de amoeba testate poate fi găsit la adresa 
http://www.arcella.nl/shelled-amoebae, accesând baza de date Palaeontologia 
Electronica (http://fossilcalibrations.org/) sau consultând surse bibliografice (ex. 
Ogden & Hedley, 1980). 

 
  

http://www.arcella.nl/shelled-amoebae
http://fossilcalibrations.org/
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7. Interpretarea şi prezentarea datelor obţinute 

 

Este de departe cea mai importantă etapă a cercetării paleolimnologice, şi 
presupune atât un volum mare de cunoştinte teoretice în domeniu, cât şi o bună 
cunoaştere a regiunii în cadrul căreia este amplasat situl de studiu. 

Până în jurul anului 1990, cercetarea sedimentelor lacustre era în general limitată la 
analize geochimice elementare şi biologice (polen, diatomee), interpretarea 
rezultatelor realizându-se mai mult calitativ. Odată cu creşterea numărului de 
indicatori incluşi în analize, necesitatea de a stabili relaţii între aceşti indicatori a 
devenit tot mai pregnantă, astfel încât s-a extins utilizarea programelor statistice 
pentru analiza, corelarea şi interpretarea rezultatelor. 

Printre pionerii analizei statistice a datelor paleolimnologice se numără Pennington şi 
Sackin (1975), Elner şi Happey-Wood (1980), care au folosit analiza componentelor 
principale (PCA) pentru a corela stratigrafia sporopolinică şi datele geochimice de-a 
lungul unui profil sedimentar (Birks et al., 2012). Ulterior, metodele statistice s-au 
extins în domeniu prin aplicarea analizelor cluster pe componenta biologică a 
sedimentelor (ex. Davis şi Norton, 1978, Jatkar et al., 1979 etc. citaţi de Birks et al., 
2012), a tehnicilor de zonare şi ordinare (polen, macrofosile etc.) şi a funcţiilor de 
transfer (Griffiths et al., 1996; Mezquita et al., 1999, Mourguiart et al., 1992, citaţi de 
Holmes, 2001). 

Numeroase alte exemple de analiză a datelor moderne şi fosile pot fi găsite în 
literatura de specialitate. Spre exemplu, pentru a extrage informaţii paleoclimatice şi 
paleoecologice cantitative din analiza sedimentelor lacustre, este necesar ca datele 
multiproxy obţinute să fie calibrate. Calibrarea se face conform principiului 
uniformitarianismului, pornind de la presupunerea că relaţiile actuale între 
componentele mediului au rămas neschimbate de-a lungul timpului, şi implică 
utilizarea de date bioclimatice moderne şi metode informatice (Bradley, 1999). 
Pentru că principiul amintit mai sus nu se aplică întotdeauna, cercetătorul are 
posibilitatea de a alege dintr-o serie întreagă de ecuaţii de calibrare pentru a evita 
astfel apariţia erorilor asociate. 

 

7.1. Calcularea ratei de sedimentare 

 

De regulă, prima etapă în prelucrarea datelor anterior interpretării acestora o 
reprezintă stabilirea vârstei sedimentelor şi evoluţiei ratei de sedimentare (Smol, 
2008). Vârsta sedimentelor se poate calcula prin metode radioizotopice, OSL, polen, 
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numărarea varvelor (dacă există), identificarea de strate marker care corespund unor 
evenimente episodice naturale etc. 

Determinarea variaţiei ratei de sedimentare oferă informaţii preţioase legate de 
modificările naturale sau antropice care au afectat bazinul hidrografic al lacului de-a 
lungul existenţei sale. Din această perspectivă, modificările ratei de sedimentare pot 
fi plasate în timp şi legate de alte evenimente care şi-au pus amprenta asupra 
caracteristicilor sedimentelor lacustre (cantitatea de precipitaţii, bilanţul hidric, tipul 
şi continuitatea covorului vegetal, pH, salinitate, productivitate, oxigen dizolvat, 
concentraţia de metale grele şi alte substanţe poluante etc.) 

În paleolimnologie acumularea sedimentelor în mediul lacustru se poate exprima sub 
forma volumului de sedimente acumulat45 (ex. cm/an, mm/an etc.) sau sub forma 
timpului de depunere46 (ani/cm) (Engstrom, Wright, 1984; Bennet, Willis, 2001). Pe 
baza ratei sedimentare se poate ulterior calcula o rată de acumulare pentru fiecare 
proxy de interes, exprimată în nr/cm2/an. Astfel se poate obţine pentru fiecare 
parametru analizat o scară deosebit de utilă pentru interpretări legate de timpul şi 
durata evenimentelor înregistrate în arhiva sedimentară, eliminându-se totodată şi 
potenţialele erori generate de variaţia ratei de sedimentare. 
 

  
Fig. 7.1. a. Model de vârstă şi rată de sedimentare pentru turbăria Tăul Muced, realizat prin 
intermediul funcţiei spline din cadrul software-ului CLAM (Blaauw, 2010), pe baza a 11 vârste de 
radiocarbon, o vârstă de polen şi două vârste determinate pe baza concentraţiei izotopului 

210
Pb 

(Feurdean et al., 2015). Vârsta marcată cu roşu şi localizată în afara curbei de acumulare a fost 
exclusă pe motiv de inversiune a vârstelor, fiind considerată eronată; b. Modelarea vârstei 
sedimentelor şi evoluţiei ratei de sedimentare pentru Lacul Iezerul Sadovei, realizat prin 
intermediul modelului depoziţional P-sequence implementat în OxCal v.4.2 (Bronk Ramsey, 2009), 
pe baza a 3 vârste de radiocarbon (Florescu et al., 2014). Vârsta A2 localizată în afara curbei de 
acumulare a fost exclusă din model pe motiv de inversiune a vârstelor. 

                                                           
45

 engl. = accummulation rate 
46

 engl. = deposition time 

a. b. 
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Dat fiind faptul că doar un număr limitat de secvenţe ale profilului sedimentar sunt 
datate, vârsta aferentă intervalelor fără datări se aproximează prin intermediul mai 
multor funcţii statistice (ex. interpolare liniară, spline etc.). Modelarea vârstei 
sedimentelor şi evoluţiei ratei de sedimentare se realizează de regulă automat, 
folosind o serie de programe software precum Clam (Blaauw, 2010), OxCal (Bronk 
Ramsey, 2009), Bacon (Blaauw, Christen, 2011) etc. (Fig. 7.1). 

Clam (Blaauw, 20101) reprezintă de departe programul cel mai facil de utilizat. 
Funcţionează ca un script rulat în R, pe baza unui fişier .csv care conţine informaţii 
organizate legate de vârstele sedimentelor, metoda utilizată pentru datarea 
sedimentului, adâncimea vârstei în stratul sedimentar şi eroarea de vârstă în ani. 
Alături de posibilitatea de calibrarea a vârstelor de radiocarbon în ani calendaristici 
(Reimer et al., 2013), scriptul permite utilizarea diferitelor tipuri de funcţii de 
interpolare, regresie şi spline (Fig. 7.2) pentru estimarea vârstei intervalelor pentru 
care nu există datări. De asemenea, mai permite excluderea din model a unor datări 
eronate, evidenţierea prezenţei hiatusurilor de sedimentare, precum şi a intervalelor 
cu influx sedimentar „instantaneu”. Paşii care trebuie urmaţi în modelarea ratelor de 
sedimentare se regăsesc în manualul de utilizare al script-ului 
(http://chrono.qub.ac.uk/blaauw/clam.html). 
 

 
Fig. 7.2. Exemplu de modelare a ratei de sedimentare pentru sedimentele recente ale Lacului Ştiol, 
cu ajutorul script-ului Clam rulat în R, utilizând funcţia spline cu aplicarea unui filtru de netezire 
(smoothing spline) (Florescu, 2015). 
 

Principalele procese care acţionează ca factori de control ai ratei de sedimentare în 
cadrul bazinelor lacustre, precum şi de formare a secvenţelor depoziţionale cu 
caracteristici diferite, sunt: litologia bazinului hidrografic, gradul de acoperire cu 
vegetaţie şi tipurile de vegetaţie, panta şi morfologia bazinului hidrografic, climatul 
local, regimul hidrologic local, productivitatea lacului, modificările de nivel ale 
lacului, anumite procese geomorfologice de versant etc. În cadrul demersului 
paleolimnologic prezintă interes nu atât determinarea ratei de sedimentare propriu-
zise, cât în special identificarea factorilor care au indus variabilitate în acumularea 

http://chrono.qub.ac.uk/blaauw/clam.html
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sedimentelor, precum şi reconstituirea intensităţii şi timpului la care aceştia au 
acţionat. 

 

7.2. Construirea funcţiilor de transfer 

 

Pentru obţinerea de informaţii cantitative privind o serie de variabile de paleomediu 
se pot realiza aşa numitele funcţii de transfer. Acestea presupun reconstituirea 
valorilor unor paleo-parametri care nu pot fi măsuraţi în mod direct (pH, eutrofizare, 
nivelul nutrienţilor, temperatura apei şi a aerului, precipitaţii etc) prin intermediul 
valorilor indicatorilor din sedimente (polen, macrofosile de plante, fragmente 
carbonizate organice, chironomide, diatomee etc.). 

Spre exemplu, numărul diatomeelor este condiţionat de pH, de fosforul total din 
apă, de salinitate (Miettinen, 2003; Smol, 2008), de temperatura aerului şi de 
carbonul organic total (Rosen, 2000); chironomidele pot indica anumiţi parametri ai 
calităţii apei, precum temperatura acesteia la un moment dat (Woodward, 2006) sau 
nivelul de oxigen al hipolimnion-ului (Smol, 2008); Cladocera poate oferi informaţii 
despre numărul populaţiilor de peşti planctivori (Jeppessen, 1996), acidificare, 
contaminare cu metale, modificări de salinitate (Smol, 2008); ostracodele, prin faptul 
că nu se pot conserva decât în ape neutre spre alcaline, pot fi relaţionate cu pH-ul, 
temperatura, salinitatea, tipul de habitat şi caracteristicile hidrologice ale lacului 
(Smol, 2008) etc. 

Prin studierea populaţiilor moderne ale acestor organisme se pot determina statistic 
limitele de toleranţă (ex. la temperatură, precipitaţii, pH, nivel de nutrienţi etc.), 
precum şi caracteristicile optime de mediu pentru dezvoltarea lor. Ulterior, prin 
aplicarea acestor limite de toleranţă şi cerinţe optime la dinamica stratigrafică a 
populaţiilor fosile, pot fi reconstituite valorile parametrilor doriţi. Smol (2008) 
prezintă detaliat aspectele generale privind construirea funcţiilor de transfer, 
precum şi etapele de bază parcurse (Fig. 7.3), care sunt redate mai jos: 

 Sunt selectate o serie de lacuri de referinţă, localizate în condiţii de mediu 
similare celor care se estimează că s-ar fi succedat de-a lungul evoluţiei lacurilor 
respective. Studiile în domeniu (ex. Smol, 2008) recomandă un număr de minim 
40 lacuri. 

 Speciile de organisme fosile din sedimente trebuie să aibă corespondent în fauna 
acvatică modernă. 

 Este necesară monitorizarea mediilor limnice pe o durată de cel puţin câţiva ani, 
cu scopul de a surprinde variaţiile parametrilor ce se doresc a fi reconstituiţi (ex. 
temperatura apei, pH etc.). 

 Din fiecare lac sunt prelevate sedimente din stratul superficial, la interfaţa cu 
apa (de regulă primul centimetru de sedimente). 

 Sunt identificate şi grupate populaţiile de organisme din materialul prelevat. 
 Prin intermediul unor metode statistice se determină parametrii de mediu care 

influenţează cel mai puternic dinamica populaţiilor de organisme identificate în 
primul centimetru de sedimente (ex. diatomee, cladocera, chironomide etc.). 



                                                                                                   171 Cap. 7  Interpretarea şi prezentarea datelor obţinute
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

 În funcţie de valorile obţinute, este modelată dinamica populaţiilor de 
organisme fosile prin construirea unei funcţii de transfer. 

 

Fig. 7.3. Reprezentare schematică 
a etapelor principale în elaborarea 
funcţiilor de transfer, pentru 
reconstituirea cantitativă a unor 
parametri climatici sau de mediu

47
. 

 

Pentru a modela răspunsul acestor specii, precum şi a altor taxoni, la variabilele de 
mediu se utilizează o serie de analize statistice precum PCA (analiza componentelor 
principale), RDA (analiza redundanţei), CA (analiza de corespondenţă), CCA (analiza 
de corespondenţă canonică) etc. Exemple de metode utilizate în cadrul acestui 
demers sunt oferite de către studiile care au efectuat reconstituiri cantitative ale 
unor parametri climatici pentru teritoriul României. Spre xemplu, Feurdean et al. 
(2008a,b) au reconstituit temperatura lunii celei mai calde/lunii celei mai reci/anuale 
şi precipitaţiile anuale pe bază de polen, Toth et al. (2012; 2015) au reconstituit 
temperatura aerului din timpul sezonului cald pe bază de chironomide; Magyari et al. 
(2013) au reconstituit temperatura sezonului rece prin analiza componenţei 
izotopice a oxigenului din frustulele diatomeelor. 

 

7.3. Reconstituiri cantitative ale unor parametri de mediu sau climatici 

 

În cuprinsul capitolelor precedente am ilustrat necesitatea de a obţine informaţii 
cantitative în cadrul studiilor paleolimnologice, în special pentru teritoriul României, 
unde astfel de informaţii sunt mult mai reduse comparativ cu Europa central-vestică 
şi nordică. Am enumerat o serie de indicatori (ex. polen, diatomee, chironomide, 
amoebe testate, fragmente organice carbonizate, izotopi stabili etc.) a căror analiză, 
în contextul aplicării unor metode statistice special concepute, uneori în cadrul 
funcţiilor de transfer, poate genera date privind variaţia temperaturii, a 
precipitaţiilor, a bilanţului hidric, pH-ului, a frecvenţei şi magnitudinii incendiilor de 
vegetaţie etc. 

În cele ce urmează vom trece în revistă pe scurt indicatorii pe baza cărora au fost 
realizate reconstituiri cantitative pe teritoriul ţării, precum şi principalele metode 
utilizate de către autori: 
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i) Reconstituiri cantitative de vegetaţie pe baza polenului 

Sunt necesare deoarece procentajele polenului şi sporilor nu oferă decât o estimare 
calitativă a structurii şi compoziţiei vegetaţiei. Această estimare poate fi supusă unor 
erori generate în primul rând de cantitatea produsă şi modalitatea de dispersie 
diferită a polenului pentru fiecare specie în parte. În acest scop au fost aplicate 
modele precum REVEALS (pentru reconstituirea abundenţei şi distribuţiei vegetaţiei 
la nivel regional) şi LOVE (pentru reconstituiri locale) (Sugita, 2007a,b, etc.). Aceste 
modele iau în calcul depunerea polenului în funcţie de o serie de parametri, precum 
sursa de emisie, forma şi masa granulei de polen, parametrii bazinului de 
sedimentare etc., calculaţi în funcţie de vegetaţia actuală din arealul sitului de studiu 
(ex. Bunting et al., 2013). Pentru România o astfel de reconstituire a abundenţei 
vegetaţiei utilizând modelul REVEALS a fost aplicată pentru Lacul Ştiucii (Podişul 
Transilvaniei) de către Feurdean et al. (2015b). 

 

ii) Reconstituiri cantitative de temperatură şi precipitaţii pe baza polenului şi a 
altor fragmente biologice fosilizate 

Evoluţia metodelor cantitative pentru a reconstitui paleo-modificările de mediu şi 
climat a culminat cu introducerea studiilor multi-proxy, care a permis utilizarea unor 
indicatori ca variabile-predictor (pentru reconstituirea unor procese importante 
precum temperatura, pH-ul, vegetaţia etc.) şi, respectiv, a altor indicatori ca 
variabile-răspuns (Juggins & Birks, 2012). Birks et al. (2010) exemplifică utilizarea 
acestor metode prin aducerea în atenţie a unui studiu efectuat de către Heiri et al. 
(2006) pe sedimentele unor lacuri glaciare amplasate la diferite altitudini în Alpii 
francezi. Studiul în cauză aplică reconstituiri cantitative ale temperaturii pe baza 
chironomidelor în cadrul unui model care simulează fluctuaţiile limitei superioare a 
pădurii pe parcursul Holocenului, cu scopul de a testa ipoteze legate de cauzele 
acelor fluctuaţii. 

Elaborarea de reconstituri cantitative ale unor variabile şi parametri de mediu prin 
intermediul funcţiilor de transfer reprezintă cea mai utilizată dintre cele trei abordări 
principale din cadrul acestei metode (Birks et al., 2010). Utilizarea speciilor 
indicatoare şi abordarea analogă reprezintă celelalte două opţiuni. În cazul utilizării 
de specii indicatoare, la baza reconstituirilor cantitative se află prezenţa continuă în 
formă fosilizată a unei specii pentru care se cunosc condiţiile de mediu şi pragurile 
de toleranţă din prezent. În schimb, abordarea analogă tratează toată gama de 
populaţii fosile identificate sub forma unui întreg, în cadrul căruia speciile sunt 
reprezentate prin abundenţe relative. 

Detalii asupra principiilor şi raţionamentelor de aplicare a acestor metode sunt 
oferite de către Birks et al. (2010), Juggins şi Birks (2012), Huntley (2012) etc. Un 
exemplu de software cu funcţii special destinate reconstituirilor cantitative pe baza 
indicatorilor biologici din sedimente este C2 (Juggins, 2003). 

 

 



                                                                                                   173 Cap. 7  Interpretarea şi prezentarea datelor obţinute
 

 

GHID PRACTIC DE PALEOLIMNOLOGIE 

 

iii) Reconstituirea frecvenţei şi magnitudinii incendiilor de vegetaţie 

Astfel de analize de reconstituire a frecvenţei, intensităţii şi intervalului de revenire a 
perioadelor cu incendii de vegetaţie la nivel local şi regional se pot realiza cu ajutorul 
programul CharAnalysis (Higuera et al., 2009), disponibil gratuit de pe site-ul 
https://code.google.com/p/charanalysis/, însă doar pentru SO Windows. 

Programul funcţionează cu ajutorul unei componente MatLab şi dispune de un set de 
instrumente avansate de diagnoză şi analiză, care identifică vârfurile concentraţiei de 
fragmente organice carbonizate (indicatori ai episoadelor cu incendii de vegetaţie) 
prin eliminarea vârfurilor false şi a zgomotului de fond (rezultate din depunerea 
secundară a fragmentelor organice carbonizate). Paşii de lucru sunt descrişi detaliat 
în manualul de utilizare al programului (https://code.google.com/p/charanalysis/ 
downloads/detail?name=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf). Principiile 
statistice de la baza creării şi funcţionării programului sunt abordate în Higuera et al. 
(2009; 2010), iar aplicaţii practice pentru teritoriul României se pot găsi în studiul 
elaborat de către Feurdean şi colaboratorii (2012) pentru Lacul Ştiucilor (Podişul 
Transilvaniei). 

 

iv) Modelarea ratei de sedimentare 

În paleolimnologie, şi nu numai, este necesară determinarea cât mai exactă a ratei 
de sedimentare în mediul lacustru, pentru că de acest aspect depinde posibilitatea 
efectuării unor reconstituiri de mare fineţe temporală. Determinarea ratei de 
acumulare a sedimentelor se bazează pe numărul şi acurateţea nivelelor datate în 
cadrul profilului sedimentar, dar şi pe modelele de calcul aplicate (ex. Telford et al., 
2004), fapt care impune o bună cunoaştere a acestor variabile. O serie de metode de 
calcul şi aplicaţii ale ratei de sedimentare în paleolimnologie au fost exemplificate în 
cuprinsul subcapitolului 7.1. 

 

v) Analiza multivariată a datelor  

Datorită complexităţii interacţiunilor dintre şi în cadrul ecosistemelor, pentru a 
obţine o imagine de ansamblu cât mai cuprinzătoare în timp şi spaţiu a evoluţiei 
mediului din zona de studiu, este necesară studierea cât mai multor indicatori posibil 
(Birks & Birks, 2006). Cu alte cuvinte, gradul de precizie în analiza statistică a datelor 
de paleomediu creşte direct proporţional cu multitudinea şi rezoluţia temporală şi 
spaţială a datelor disponibile, astfel că o abordare multidisciplinară şi integrată este 
extrem de utilă. Un singur sit, respectiv, o singură arhivă de mediu, nu este de regulă 
suficientă pentru a trage concluzii privind paleomediul la nivel regional, pentru că 
magnitudinea şi timpii de răspuns ai modificărilor limnologice, precum şi reflectarea 
acestora în caracteristicile sedimentelor nu se află întotdeauna în relaţie liniară cu 
magnitudinea variabilităţii climatice sau paleoenvironmentale. 

O bună corelare şi relaţionare a datelor este dificil de realizat în cazul în care volumul 
de date este foarte mare, motiv pentru care este necesară utilizarea unor metode 

https://code.google.com/p/charanalysis/
https://code.google.com/p/charanalysis/%20downloads/detail?name=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf
https://code.google.com/p/charanalysis/%20downloads/detail?name=CharAnalysis_UsersGuide_Jan_2009.pdf
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avansate precum analiza multivariată. Există o serie de programe special adaptate 
prelucrării datelor environmentale şi paleoenvironmentale, cum sunt spre exemplu 
PAST (Hammer et al., 2001), Psimpoll (Bennett, 2005), Tilia (Grimm, 1991) sau 
diverse scripturi rulate în R. Spre exemplu, programe precum Psimpoll (Bennett, 
2005), Tilia (Grimm, 1991) etc., specializate în prelucrarea datelor biologice (polen, 
macrofosile etc.), au înglobate instrumente ce permit aplicarea unor tehnici 
numerice precum determinarea statistică a zonelor polinice, tehnici de ordinare, 
rarefacţie, analiza componentelor principale (PCA), analize de corespondenţă 
canonică (CCA), analiza redundanţei (RDA) etc., abordate pe larg de către Bennet şi 
Willis (2001), Smol (2008) etc. 

 

7.4. Realizarea de modele la scară spaţială şi temporală extinsă 

 

Informaţiile calitative şi cantitative obţinute prin analiza sedimentelor lacustre, a 
turbei, dar şi a altor arhive de mediu, îşi găsesc utilitatea practică în studiile de 
modelare ştiinţifică. Prin realizarea de modele şi simulări de evoluţie progresivă sau 
regresivă a anumitor parametri climatici (ex. temperatura, precipitaţiile, frecvenţa 
evenimentelor extreme) şi componente ecologice (ex. tipuri de vegetaţie, fauna, 
solurile, nivelul mărilor şi al oceanelor etc.), sunt oferite predicţii de o calitate 
superioară şi dovezi ştiinţifice privind necesitatea adoptării unor anumite direcţii de 
acţiune. 

Un exemplu în acest sens îl reprezintă modelarea distribuţiei spaţiale a diferitelor 
specii vegetale în condiţiile încălzirii curente şi preconizate a climatului. Modelele 
predictive astfel construite pot fi verificate independent prin raportarea la datele 
paleoecologice (ex. reconstituiri de vegetaţie pe bază de polen, macrofosile etc.) 
pentru o regiune dată şi în limitele unei perioade de timp bine stabilite. În acest 
context, Maiorano şi colaboratorii (2013) au utilizat 13000 de ani de date 
paleoecologice de pe teritoriul european pentru a modela efectele schimbărilor 
climatice asupra distribuţiei spaţiale a trei specii de arbori, şi anume molidul (Picea 
abies), bradul (Abies alba) şi fagul (Fagus sylvatica). O mare parte dintre aceste date 
au fost extrase din Baza de date europeană a polenului (EPD), iar metodologia şi 
etapele de lucru, alături de predicţiile rezultate pe fondul rulării diferitelor scenarii 
sunt prezentate în detaliu în cuprinsul studiului. Modelele de distribuţie rezultate au 
evidenţiat faptul că răspunsul celor trei specii la variaţiile paleoclimatului au fost 
rapide, iar scenariile de evoluţie construite au ilustrat tendinţe similare pentru 
următorul secol. Raportat la teritoriul României, scenariile elaborate pe baza datelor 
paleoecologice evidenţiază reducerea spaţială dramatică a condiţiilor optime de 
mediu pentru brad şi molid în Carpaţii Româneşti, cu excepţia arealelor montane 
înalte din extremităţile nordică şi sud-vestică. Pentru fag, aceleaşi scenarii arată o 
extindere spaţială pe aproape întreg teritoriul ţării a condiţiilor optime raportat la 
distribuţia curentă, cu excepţia unor areale izolate din jumătatea vestică. 

Similar, modelarea schimbărilor în abundenţa speciilor de arbori pe teritoriul Europei 
ca urmare a încălzirii preconizate a climatului din următorul secol (Lindner et al., 
2014) evidenţiază faptul că o mare parte a Europei nordice şi centrală prezintă 
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susceptibilitate ridicată de a suferi scăderi ale abundenţei diferiţilor taxoni de 
foioase. Analog, Europa sud-vestică se caracterizează în general prin susceptibilitate 
crescută privind reducerea abundenţei speciilor de conifere. 

Un exemplu de modelare a principalilor parametri climatici (temperatură, 
precipitaţii, frecvenţa evenimentelor extreme) pe teritoriul Europei îl reprezintă 
studiul efectuat de către Jacob şi colaboratorii (2014). Astfel, potrivit scenariilor 
RCP4.5 şi RCP8.5 din ansamblul de modele climatice CMIP548, până în anul 2100 pe 
teritoriul României temperatura medie va avea o creştere cuprinsă între 2 şi 4.5°C, 
precipitaţiile sezoniere vor cunoaşte intensităţi cu 15-35% mai mari, iar lungimea 
intervalelor secetoase va creşte în medie cu 2-4 zile pentru partea de sud-vest, sud şi 
sud-est a ţării. 

Astfel de proiecţii şi scenarii de evoluţie a parametrilor climatici, construite şi prin 
înglobarea informaţiilor din arhivele de mediu, dovedesc încă o dată rolul important 
al paleolimnologiei în contextul problemelor actuale globale. 
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Concluzii 

 

‘Evoluţia paleolimnologiei pe parcursul ultimelor decenii a fost excepţională’ (Smol, 
2008). De la debutul paleolimnologiei ca direcţie de cercetare şi până în prezent, 
metodologia şi rezultatele obţinute s-au diversificat considerabil, în special odată cu 
includerea acestora într-o abordare integrată, globală, cu privire la mediu şi la 
modificările din cadrul acestuia. 

Prin urmare, obţinerea de date, în special cantitative, la o rezoluţie mare (sezonieră, 
anuală, centenială) şi pe intervale lungi de timp privind fluctuaţiile climatice, 
activităţile antropice şi impactul acestora asupra mediului, a devenit o necesitate 
pregnantă a perioadei actuale. Aceasta deoarece datele în cauză constituie în primul 
rând suportul pentru testarea ipotezelor privind cauzele schimbărilor climatice 
(determinarea variabilităţii naturale, a influenţei antropice şi a trendurilor climatului 
sub acţiunea celor două componente), şi în al doilea rând testarea modelelor 
climatice construite. Doar prin cunoaşterea cauzelor şi mecanismelor de producere a 
fluctuaţiilor paleoclimatului, precum şi a influenţei exercitate de factorul antropic, 
este posibilă elaborarea de predicţii privind impactul socio-economic al viitoarelor 
schimbări climatice. 

Studiul sedimentelor lacustre dispune, asa cum am arătat în cuprinsul acestei lucrări, 
de metode de cercetare generale şi specifice prin care se pot colecta serii de date 
paleoclimatice şi paleoecologice valoroase. Dacă metodele generale (ex. analiza 
materialelor cartografice, observarea condiţiilor din teren, caracterizarea geografică 
a siturilor studiate etc.) au o gamă foarte largă de utilizare, metodele specifice sunt 
cele care răspund cel mai evident la progresul tehnologic şi ştiinţific, prin extindere şi 
diversificare continuă în funcţie de necesităţile actuale. Marea majoritate a 
metodelor specifice folosite în studiul sedimentelor lacustre în scopul reconstituirilor 
de paleomediu derivă din sedimentologie, biologie, chimie, precum şi din alte ştiinţe 
conexe paleolimnologiei, însă pe măsura creşterii importanţei atribuite noii direcţii 
de cercetare, acestea au suferit o specializare tot mai evidentă. 

Etapele studiului paleolimnologic, de la alegerea potenţialelor situri, stabilirea 
punctelor de carotare, la prelevarea de carote sedimentare, stabilirea vârstei 
acestora, analiza indicatorilor fizici, chimici şi biologici reprezentativi din sedimente, 
şi, respectiv, la interpretarea şi prezentarea datelor în această ordine, sunt inerente 
bunei desfăşurări a cercetării în domeniu. 

În ciuda faptului că anumite echipamente şi tehnici nu sunt accesibile pe scară largă, 
impunând astfel limitări, există o serie de analize de bază (observarea vizuală, 
microscopia, calculul densităţii şi umidităţii sedimentelor, al conţinutului de materie 
organică şi de carbonaţi, măsurători granulometrice, şi în unele cazuri determinarea 
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compoziţei geochimice elementare şi a proprietăţilor magnetice) care pot fi 
efectuate în cadrul unui număr relativ mare de laboratoare şi care generează 
suficiente informaţii pentru elaborarea unor reconstituiri de calitate. 

Utilizarea acestor metode în cadrul demersului paleolimnologic are ca rezultat 
obţinerea unui volum de date pe baza cărora pot fi îndeplinite o serie de obiective 
specifice, precum: 

 Reconstituirea impactului produs de variabilitatea naturală a climatului, precum 
şi de evoluţia activităţilor antropice asupra echilibrului natural al ecosistemelor 
şi habitatelor; 

 Determinarea perioadei de rezilienţă a unui ecosistem/sistem natural (refacerea 
condiţiilor iniţiale) ulterior producerii unor evenimente cu impact major (ex. 
inundaţii, alunecări de teren, eroziune accelerată, fluctuaţii ample de 
temperatură etc.); 

 Evaluarea tendinţelor pe termen lung a sănătăţii unui mediu cu o anumită 
extindere spaţială; 

 Reconstituirea cantitativă a unor parametri climatici (temperatura aerului, 
precipitaţii, bilanţ hidric etc.), a unor variabile caracteristice mediului limnic (pH, 
oxigen dizolvat, productivitate etc.) şi a dinamicii în acoperirea terenului 
(abundenţa, structura şi compoziţia vegetaţiei); 

 Elaborarea de modele şi scenarii de evoluţie a parametrilor climatici, ai 
vegetaţiei şi a diverselor variabile de mediu cu scopul de a stabili strategii şi 
planuri de acţiune pe termen lung; 

 Integrarea tuturor informaţiilor obţinute într-o bază ştiinţifică orientată către 
implementarea unui management al mediului local şi regional pe principii 
sustenabile. 
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