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REZUMAT 

Fondată în secolul VII î.e.n de coloniștii din Milet cetatea Histria este una din cele mai 

vechi colonii de pe țărmul de vest al Mării Negre. Alegerea locului pentru întemeierea 

cetății  a fost strâns legătă de condițiile geografice care puteau favoriza dezvoltarea 

economică, după un model bine cunoscut pentru așezările costiere grecești. Sursele 

arheologice și istorice reflectă importanța economică a cetății și atestă intense activități 

legate de comerțul maritim (Condurachi și colab, 1960; Alexandrescu și Schuller, 1990) 

care nu puteau fi posibile fără existența unor condiții de navigație în apropierea cetății. 

Este astfel unanim acceptat faptul că cetatea a fost un important centru portuar  în 

antichitate cu deschidere liberă spre mare find așezată într-un golf marin (numit în 

antichitate Halmyris).  

De la întemeierea cetății și până azi peisajul histrian a suferit modificări majore, ce au dus 

la sedimentarea fostului golf marin și formarea actualului sistem lagunar Razelm-Sinoe. 

Astăzi cetatea Histria se găsește departe de țărmul actual al Mării Negre, la o distanță de 8 

km în interiorul uscatului, pe malul lacului Sinoe. Transformările de peisaj ce avut loc de-a 

lungul celor 14 secole de existență ale cetății vor avea consecințe însemnate pentru viața 

economică a acesteia, iar declinul și abandonarea au fost puse în legătură cu blocarea 

accesului cetății la mare, în urma apariției grindului Chituc (Bleahu, 1962; Panin, 2003). 

Histria este astăzi un important sit arheologic de pe țărmul românesc, unde cercetarea a 

fost pe de o parte facilitată de abandonarea cetății, spre deosebire de alte cetăți de pe 

țărmul românesc (ex. Calatis, Tomis) care au continuat să fie locuite din antichitate până în 

prezent, îngreunând mult săpăturile arheologice. Pe de altă parte, multe structuri sunt 

scufundate în apele lacului Sinoe, făcând dificilă cercetarea prin metode arheologice 

tradiționale. Prin  poziția în sudul Deltei Dunării, regiunea litorală a Histriei a atras 

interesul geologilor și geografilor în încercarea de a reconstituii evoluția țărmului 

românesc, în contextul prezenței unor formațiuni nisipoase a căror vârstă se putea stabili pe 

baza elementelor arheologice ce puteau fi datate cu precizie (ex. tumuli și ziduri de 

apărare; Bleahu, 1963; Coteţ, 1966; Ştefan, 1987; Canarache, 1956; Pippiddi, 1983; 

Alexandrescu, 1978; Höckmann și colab., 1996).  

În ciuda unei vechi tradiții de cercetare la Histria, foarte puține se știu despre contextul 

geografic în care a fost întemeiată și în care a evoluat cetatea. 

Spre deosebire de modelele evolutive concepute pentru partea de nord a Deltei Dunării, 
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care sunt acceptate de majoritaea cercetătorilor, există nelămuriri în ceea ce privește 

sistemul lagunar din sud. Majoritatea teoriilor pleacă de la ideea că sistemul lagunar Razim 

– Sinoe (implicit și regiunea Histriei) este rezultatul formării sistemului de bariere ce a 

închis fostul golf, totuși natura proceselor ce au dus la aceste transformări este încă 

dezbatută. Cele mai multe ipoteze indică ca factor de control principal pentru aceste 

schimbări morfologice, mișcările eustatice ale nivelului Marii Negre (Bleahu, 1963; Coteţ, 

1966; Alexandrescu, 1978, Pippiddi, 1983; Panin, 1983, 2003) și numai câteva sugerează 

corelarea proceselor neotectonice, a eroziunii și progradarea costieră ca factori de control 

principali ce au dus la aspectul morfologic de astăzi (Canarache, 1956; Giosan și colab., 

2006).  

Principalele întrebări cu privire la schimbările regionale de mediu, formulate de arheologi  

și care au ramăs înca nerezolvate sunt: 

i) care era configurația sitului inițial unde milesienii au întemeiat cetatea - era o insulă, 

o pensinsulă sau parte din continent? 

ii) când a devenit total izolată de mare și a fost declinul generat de modificările liniei 

țărmului?  

iii) cum s-au modificat condițiile de mediu (ex. vegetația)?  

 

În acest context apare necesitatea unei noi maniere de abordare în cunoașterea mediului 

geografic în care au trăit și și-au desfășurat activitatea locuitorii cetății Histria, ce 

presupune strânse colaborări între arheologi și specialiști în științele Pământului.  

Studiul de față oferă o nouă perpectivă în înțelegerea evoluției peisajului antic histrian 

aplicând tehnicile și conceptele specifice cercetării geoarheologice. Această abordare, 

aplicată în numeroase locații de inters istoric și arheologic din jurul Mării Negre și Mării 

Mediterane este nouă pentru cercetarea românească și deși la Histria au existat colaborări 

între arheologi și specialiști în alte domenii, studii geoarheologice de amploare lipsesc. 

Astfel, lucrarea de față reprezintă primul studiu sistematic de geoarheologie aplicat în 

regiunea cetății Histia, ce se bazează pe riguroase analize în teren și în laborator. De 

asemenea urmărind modificările palaeogeografice și relația lor cu activitățiile umane în 

regiunea litorală a Histriei, la diferite scări spațiale și temporale, studiului se înscrie în linia 

preocupărilor de ultimă oră a geografiei Cuaternarului.  
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Teza este structurată în două părți care cuprind 9 capitole. Prima parte, reprezentată de 

primele 4 capitole, stabilește cadrul teoretic și descrie arealul de studiu. Capitolul 1 face 

introducerea în contextul general al studiului și prezintă importanța, scopul principal și 

obiectivele specifice ale acestuia. Tot aici sunt prezentate unele aspecte teoretice legate de 

definirea termenului de geoarheologie, cu accent pe geoarheologia costieră precum și 

aspecte privind metodele de cercetare ale acestei abordări. Capitolul 2 prezintă contextul 

istoric și arheologic al studiului și descrie cele mai importante descoperiri arheologice care 

pot contribui la descifrarea paleogeografiei regiunii analizate. Capitolul 3 își propune o 

sinteză a cercetărilor întreprinse ținând cont de maniera de abordare a problemei și de 

tehnicile folosite. Capitolul 4 oferă o vedere de ansamblu asupra cadrului natural al 

Sistemului Lagunar Razelm-Sinoe, cu privire specială asupra  regiunii litorale a Histriei.  

A doua parte cuprinde metodologia, rezultatele și concluziile studiului. Capitolul 5 și 6 

prezintă metodele folosite în acest studiu, precum și datele obținute în urma investigațiilor 

din teren și analizelor de laborator. Interpretarea datelor este prezentată în două capitole 

diferite: Capitolul 8 prezintă scenariile paleogeografice pentru regiunea Histriei, în diferite 

perioade de evoluție și la diferite scări spațiale; reconstituie oscilațiile de nivel ale Mării 

Negre în regiunea Histria și tratează unele aspecte legate de localizarea portului antic al 

cetății, declinul său economic și abandonarea acesteia în secolul 7 e.n. Capitolul 8 

analizează istoria vegetației în regiunea Deltei Dunării și descrie începutul și natura 

impactului antropic reflectate în ansamblul polinic. Ultimul capitol prezintă principalele 

concluzii ale studiului cu contribuția originală adusă în descifrarea istoriei paleomediului 

regiunii Histria. 
 
 
Acest studiu prezintă dinamica de peisaj asociată cu schimbările costiere de la etapa de 

golf la sistemul lagunar de astăzi. Noua cronologie bazată pe datări cu luminiscență 

stimulată optic, împreună cu stratigrafia și informațiile arheologice, susțin ipoteza unui 

oraș fondat în perioada arhaică (secolul al VII-lea î.e.n.) pe un litoral  de formă 

peninsulară. Acesta era format atât dintr-o insulă stâncoasă situată în fața unui câmp marin  

orientat N-S și o structură asemănătoare unui tombolo în spatele insulei. O nouă cronologie 

a fost stabilită, care raportează vârste mai tinere pentru sistemele morfosedimentare 

costiere de la Histria, decât cele propuse anterior și aduce noi contribuții privind evoluția 

părții sudice a Deltei Dunării.  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La 10-20 km nord de oraș (în amonte), cel mai sudic braț al Dunării (Dunăvăț) a construit 

un lob deltaic între 2.0-1.3 ka BP, mai târziu și mai rapid decât se cunoștea (Panin, 1983, 

2003). Este posibil ca dezvoltarea bruscă a acestui lob să fi indus o ușoară scădere a 

adâncimii apei în oraș, îngeunând navigația pe rutele nordice și estice. 

În structura grindului Saele, un hiatus de aproape două milenii (2.7-0.9 ka BP) a fost pus în 

evidență în dezvoltarea laterală a câmpului marin, unde două seturi de grinduri cu orientări 

și vârste diferite (Saele Vechi/ Nou) sunt în contact direct de-a lungul grindului de contact 

(C) care le taie oblic pe cele mai vechi. Cel mai probabil, la est de grindul C, subsidența 

activă a scufundat parțial grindurile ce aparțineau de Saele Vechi și a blocat, sau a încetinit 

semnificativ, crearea de noi grinduri contemporane cu așezarea. Independent de oricare din 

scenarii, geneza lui a fost importantă pentru menținerea unui statut de coastă deschisă în 

fața cetății pentru o perioadă lungă de timp. Un trend de progradare continuu al țărmului 

câmpului marin Saele ar fi produs mult mai devreme o sedimentare cel puțin a părții sudice 

a orașului, unde se presupune că a existat portul (Theodorescu, 1970). Reconstrucția 

paleogeografică la nord de așezare arată că lobul Dunăvăț a atins dezvoltarea sa maximă în 

jurul vârstei de 1.4-1.3 ka BP, când se extindea în aval până aproape de coasta nordică a 

Histriei iar ieșirea la mare a orașului a început să se închidă. Mai târziu, părțile sale 

centrale și din amonte au intrat intr-o fază erozională agresivă după abandonul brațului 

Dunăvăț (Panin, 2003). Dupa 1.3 ka BP, transportul în lungul țărmului specific coastei 

histriene a crescut la 1-1.2x106 m3/an, umplând în doar cateva secole celula litorală 

reprezentată de golful larg din fața Saelelor.  

În consecința, în intervalul 1.3 – 0.6 ka BP rata mare de progradare de 10-15 m/an a creat 

un câmp litoral masiv (Saele-Chituc) atât către est cât și către sudul acropolei, care mai 

târziu a fost despărțit în două unități distincte în urma apariției lacului Sinoe. Contrar 

opiniilor anterioare care leagă geneza lacului Sinoe de o recentă transgresiune marină 

(transgresiunea histriană) sau de morfodinamica costieră (Bleahu, 1963; Vespremeanu, 

2005), morfologia și noile vârste ale câmpurilor marine Saele și Chituc atestă inundarea 

acestei zone după formarea grindurilor în ultimele șase secole. Cel mai probabil, formarea 

lacului este asociată cu subsidența locală intensă, în timp ce malurile sale rectilinii, aliniate 

pe aceeași direcție NNE-SSV cu alte zone scufundate, indică orientarea unui sistem de falii 

locale active.  

Datele palinogice din sedimentele lacustre din complexul Somova- Parcheș (Delta Dunării) 

arăta că acum 6.000 de ani în Dobrogea domina o vegetație de silvostepă cu stejărișuri 
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amestecate, carpen, alun, și pin, care a fost înlocuită treptat cu o vegetație de stepă cu 

păduri termofile reduse, similară cu cea de astăzi.  Imapactul uman se intensifică începand 

de acum 3.400 ani, vizibil în spectrele polinice  prin abundența polenul de cereale (în 

special Secale) si prin înmulțirea indicatorilor antropici secundari și a speciilor ruderale. 

Acest eveniment concide cu declinul taxonilor de Tilia şi Ulmus indicând o posibilă taiere 

a pădurilor pentru utilizarea terenurilor în agricultură (Edwards 1993; Turner, 1962). 

În ceea ce privește oscilațiile de nivel ale mării, cele mai multe studii asupra șezărilor 

umane efectuate în jurul Mării Negre în încercarea de a explica schimbarile de mediu 

costier din Holocenul Târziu, raportează amplitudini mari (între +5 și -10m) ale variației 

nivelului mării pe termen mediu ca fiind pricipalul factor de control (Fedorov, 1957, 1977; 

Shilik, 1975; Chepalyga, 1984; Vespremeanu, 2005; Balabanov, 2009). În acest context, 

reconstrucția noastră de paleomediu sugerează ca nivelul relativ al mării, așa cum a fost 

înregistrat de barierele sudice ale Deltei Dunării, a avut o evoluție lină în ultimele patru 

milenii, variind între 0 și -2m față de nivelul actual, cu o poziție relativ stabilă în jurul a -

0.7 ±0.5 m în perioada 3-1 ka BP, perioada ce cuprinde și existența orașului antic Histria. 

Deși majoritatea coloniilor grecești din jurul Mării Negre sunt parțial submerse, nici studii 

geoarheologice recente (Brückner și colab., 2010; Fouache și colab., 2011) și nici datele 

acestui studiu privitoare la nivelul mării nu indică cauze majore de origine eustatică, ci mai 

degrabă efecte neo-tectonice larg răspandite, tipice unui bazin marginal care a suportat o 

umplere rapidă cu o coloană de apă de 50-80 m după reconectarea ei cu Marea Mediterană 

(Giosan și colab., 2006). 

 

Fig. 9.1. Evoluția regiunii Histria începând de acum 5500 ani până în prezent. 


