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Cuvânt înainte

Demersul elaborãrii prezentei lucrãri a început cu mulþi ani în urmã,
când pregãteam prelegerile despre Dunãre ºi Marea Neagrã din cadrul
cursului de Probleme speciale de hidrologie a României, al cãrui titular
eram. Aveam deja mulþi ani de cercetãri pe terenul atât de variat ºi de
interesant al coastei româneºti. Citisem, de asemenea, aproape tot ce se
scrisese despre Marea Neagrã în strãinãtate ºi în România. Efortul de
redactare a cursului mi-a relevat, pe de o parte, abundenþa de informaþie,
iar pe de alta, situarea în afara contextului cognitiv al momentului a
majoritãþii lucrãrilor geografice româneºti despre Marea Neagrã.
Ca orice universitar pasionat de câmpul cercetãrilor sale am continuat, de-a lungul anilor 90, sã urmãresc literatura de specialitate în care
apãreau rezultatele noi ale cercetãrilor efectuate în Marea Neagrã. Cu
toatã abundenþa de materiale despre nivelurile de organizare al marelui
sistem care este Marea Neagrã, efervescenþa cercetãrilor nu a scãzut în
ultimii ani. Aplicarea unor tehnici noi de cercetare a condus inevitabil la
apariþia continuã a noutãþilor. Nu este de mirare, aºadar, cã în perioada
19952003 au apãrut, în cele mai importante reviste de specialitate din
lume, peste 60 lucrãri cu noutãþi esenþiale care schimbã, în bunã mãsurã,
multe idei anterioare. În acelaºi context favorabil, cercetãrile noastre ºi
ale colaboratorilor noºtri, de la Facultatea de Geografie a Universitãþii
din Bucureºti, relevau aspecte noi pentru mediul costier românesc.
Simultan asistam la apariþia, în literatura geograficã româneascã de
diferite niveluri, de la manuale de liceu ºi curriculum-uri ºcolare opþionale
la articole de sintezã publicate în reviste de informare geograficã generalã, a unor lucrãri bazate în continuare pe informaþii din perioada interbelicã, frecvent eronat interpretate din cauza ignorãrii cunoºtinþelor moderne de oceanografie. Confuzia era totalã ºi rezulta din contradicþia dintre
progresele extraordinare, cu o dinamicã ameþitoare, ºi anchilozarea în paradigme vechi, abandonate de mulþi ani. Din pãcate, aceste paradigme
vechi, împãnate cu câteva elemente de noutate scoase din context, se transmit tinerei generaþii de elevi ºi studenþi, ceea ce este foarte grav.
Neclaritatea ºi ambiguitatea noþiunilor se datoreazã ignorãrii sau
cunoaºterii parþiale (ceea ce este ºi mai rãu) a bazei teoretice a oceanografiei ºi geografiei marine, pe de o parte, ºi a realitãþii geografice din Marea
Neagrã, pe de altã parte. Atitudinea de indiferenþã sau de dispreþ faþã de
noþiunile de oceanografie, mai mult sau mai puþin noi, pericliteazã pro-
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gresul cunoaºterii, împiedicând formarea geografilor bine pregãtiþi, deci
responsabili, capabili sã disemineze cunoºtinþe ºi sã aibã, la rândul lor,
atitudini critice atât de necesare progresului.
Am început aceastã carte cu 14 ani în urmã din obligaþia profesionalã, moralã ºi eticã a specialistului, a omului care citeºte continuu zeci
de ani, care lucreazã pe teren ºi în laborator în aceeaºi perioadã, de a
transmite critic ºi obiectiv cunoºtinþele rezultate din munca sa ºi a sute
de alþi oameni.
Dorinþa noastrã a fost realizarea unei monografii de geografie marinã. Terenul geografiei marine, pe care încercãm sã-l bãtãtorim, este încã
insuficient pregãtit ºi înþeles în România. Lipsesc tradiþiile, abundã lacunele în informare, predominã informaþiile vechi sau cele obþinute din
surse secundare ºi terþiare. Aceasta conduce, din pãcate, la abordãri
dominate de un descriptivism primitiv care utilizeazã o terminologie vagã.
De aceea s-a impus, de la început, precizarea unui obiect ºi a unei metode
proprii prin definirea clarã a teritoriului care urmeazã a fi explorat.
Speranþa noastrã de autor ºi profesor este îndreptatã spre consumatorul de informaþie, în primul rând, studenþii facultãþilor din aria ºtiinþelor Pãmântului ºi ale vieþii, profesorilor din învãþãmântul preuniversitar
din aceleaºi domenii, precum ºi tuturor doritorilor de cunoaºtere a naturii generoase a acestei mãri.
Dorim ca noile cunoºtinþe despre Marea Neagrã sã pãtrundã în manuale, înlãturând în acest fel aberaþiile care abundã mai ales în legãturã
cu circulaþia de suprafaþã ºi de adâncime, cu structura chimicã ºi fizicã a
acvatoriului sau cu relieful ºi morfogeneza bazinului.
Dorim, de asemenea, sã invitãm cititorii la lecturi cât mai întinse, la
cercetarea de teren ºi laborator.
Sã nu uitãm cã ne aflãm în mileniul III, cã avem la dispoziþie comori
de informaþie în biblioteci ºi pe numeroasele situri de pe INTERNET.
Sã nu uitãm cã avem acces direct la cea mai interesantã mare din
Oceanul Planetar, cã putem observa natura ei generoasã, indiferent de
poziþia noastrã, elev, student, profesor, cercetãtor specialist în unul sau
altul dintre domeniile oceanografiei.
Sã nu uitãm cã Marea Neagrã, ca orice mare din Oceanul Planetar,
are imperioasã nevoie de protecþie. Putem contribui fiecare dintre noi la
acþiunea generoasã de ocrotire a MÃRII, dar mai întâi, trebuie sã o cunoaºtem. Un prim pas constã în deschiderea ºi parcurgerea acestei cãrþi, în
amplificarea întrebãrilor asupra unor pãrþi mai puþin cunoscute sau explicate, în aprofundarea unor aspecte prin lectura surselor bibliografice.
Autorul, convins de dificultãþile realizãrii unei sinteze de acest gen,
stã la dispoziþia cititorilor, fiind recunoscãtor pentru orice sugestie de
naturã a îmbunãtãþi conþinutul lucrãrii. Aºteptãm o criticã deschisã, tehnicã, atât din partea specialiºtilor, cât ºi din partea cititorilor mai puþin
familiarizaþi cu problemele oceanografiei ºi ale geografiei marine.
Autorul
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Consideratã unanim ca fiind una dintre cele mai interesante mãri
din Oceanul Planetar, Marea Neagrã a fost cercetatã intens, mai ales în
ultimii 50 de ani, de specialiºtii þãrilor riverane, precum ºi de numeroase
echipe din care fãceau parte oceanografi din Statele Unite, Italia, Franþa,
Germania, care lucrau în cadrul unor programe internaþionale în colaborare cu cercetãtori din unele þãri circumeuxinice.
Datoritã acestor eforturi, Marea Neagrã este din ce în ce mai bine
cunoscutã atât din punct de vedere strict oceanografic, cât ºi geologic,
geofizic, geomorfologic, climatic, biogeografic etc. Din pãcate, rezultatele
acestor cercetãri, publicate în monografii tematice ºi articole în periodicele dintre cele mai importante în domeniu din lume, sunt puþin cunoscute în România.
Prezentãm, mai jos, o sintezã a cunoºtinþelor actuale despre Marea
Neagrã pe care o considerãm necesarã studenþilor facultãþilor de geografie care se pregãtesc pentru examenele de specialitate, absolvenþilor care
studiazã pentru examenul de licenþã, profesorilor care se informeazã pentru examenele de titularizare în învãþãmânt sau pentru obþinerea gradelor didactice, precum ºi oricãrui cititor interesat de natura extraordinarã
a acestei mãri.
Rod al unei activitãþi de documentare, cercetare ºi didactice extinse
pe mai bine de 35 de ani, lucrarea de faþã doreºte sã facã ordine într-un
volum foarte mare de informaþii acumulate în ultimii 150 ani, prezentând, obiectiv ºi critic, starea actualã a cunoaºterii Mãrii Negre, astfel
încât cititorul sã reþinã elementele esenþiale. Informaþia foarte bogatã a
fost filtratã prin experienþa personalã îndelungatã obþinutã prin cercetãri
asupra mediului costier din nord-vestul Mãrii Negre, astfel cã unele capitole au caracter inedit.
Abordarea noastrã este geograficã, lucrarea dorindu-se a fi o monografie de geografie marinã.
Dar ce este geografia marinã?
Debutând încã de la mijlocul secolului al XIX-lea cu lucrarea lui
M.F. Maury, Physical Geography of the Sea (1855), apãrutã ulterior în mai
multe ediþii din ce în ce mai voluminoase, geografia marinã îºi stabilea
ca principal obiectiv descrierea, cartografierea ºi analiza regionalã a mã-
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rilor ºi oceanelor de pe Terra. Cartea locotenentului de marinã M.F. Maury se baza nu numai pe studiul arhivelor amiralitãþii americane ºi pe
experienþa de navigator a autorului, dar ºi pe cunoºtinþe profunde de
geografie, influenþele lui Alexandre von Humboldt fiind evidente.
Rezultatele expediþiei Challenger (18721876) ºi primele tratate
ºtiinþifice de oceanografie (M. Thoulet, 1890; O. Krummel, 1907) reprezintã momentul de cotiturã în care oceanografia se desprinde de geografia
marinã, trecând la aprofundãri pe domenii (fizic, chimic, geologic, biologic), care ajung din ce în ce mai departe în cunoaºterea componentelor
Oceanului Planetar.
La început strict descriptivistã, geografia marinã, numitã mult timp
geografia mãrilor ºi oceanelor, a evoluat treptat în douã direcþii: (i)
cartografia marinã ºi (ii) analiza regionalã a Oceanului Planetar. Recent
s-a adãugat o a treia direcþie numitã geografia costierã sau geografia
coastelor.
Elaborarea hãrþilor marine de diferite tipuri, precum ºi a atlaselor
marine are rãdãcini încã din Antichitate ºi s-a dezvoltat impetuos începând cu cea de a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Aceastã direcþie se
menþine ºi în prezent, ajungând la o calitate deosebitã a informaþiei cartografice.
Analiza regionalã a Oceanului Planetar a apãrut mai târziu, în momentul în care s-a impus necesitatea aplicãrii principiilor, legilor ºi descoperirilor oceanografiei la întregul regional cu diferite dimensiuni, de la
ansamblul Oceanului Planetar la mici subunitãþi ale acestuia.
Geografia costierã (Kustengeographie) a apãrut recent din necesitatea
abordãrii interdisciplinare a managementului integrat al zonei de coastã.
Aceastã direcþie a fost recunoscutã în mai multe universitãþi, cea din Kiel
fiind un exemplu fericit (prof. dr. Horst Sterr, Homepage der AG Kustengeographie, Univ. Kiel, 2003).
Ca ºi geografia regionalã a uscatului, geografia marinã face efortul
de a integra toate cunoºtinþele despre o anumitã mare sau un anumit
ocean ºi de a prezenta specificul acestuia. Sfera cunoºtinþelor utilizate în
analiza de geografie marinã este vastã, de la cunoºtinþe strict oceanografice la cele de meteorologie, climatologie, biogeografie, geomorfologie,
cartografie, antropologie, sociologie, geopoliticã, navigaþie, medicinã, geografia aºezãrilor, geografie culturalã. Numeroasele probleme privind
exploatarea resurselor marine, protecþia mediului oceanic ºi a celui costier, dreptul internaþional al mãrii, implicaþiile geopolitice ale sferelor de
influenþã ºi a frontierelor marine, difuziunea culturilor ºi civilizaþiilor pe
mare, studiul complex al insulelor (nisologia) etc. sunt tot atâtea probleme cu care se confruntã azi geografia marinã.
De mult timp este unanim recunoscut faptul cã geografia are ca
sarcinã milenarã descrierea ºi explicarea ansamblurilor spaþiale terestre,
impunându-se de la sine ca tot ea sã supunã unui examen critic materia-
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lul informativ adunat de ea ºi de alte geoºtiinþe, sã analizeze structura ºi
funcþiunile geosistemului (local, regional, planetar) ºi sã aprecieze starea
echilibrului sau dezechilibrului dintre componentele sale (V. Mihãilescu, 1977, p. 19).
Aceste idei care se aplicã, conºtient sau nu, de milenii, la spaþiul
continental subaerian extins pe cca 29% din suprafaþa planetei trebuie sã
se aplice ºi la spaþiul marin extins pe aproape 71% din aceeaºi suprafaþã.
În prezent, geografia marinã este în continuu progres, fiind recunoscutã ca ramurã a geografiei de cãtre Uniunea Geograficã Internaþionalã în
cadrul cãreia funcþioneazã, din 1990, comisia Marine Geography (Coo.
17, coordonatã, în prezent, de prof. dr. David Pinder de la Queen Mary
University of London).
Realizarea monografiilor de geografie marinã pentru diferite subunitãþi ale Oceanului Planetar este unul dintre scopurile comisiei mai sus
amintite. Un exemplu este monografia de mari proporþii Geographie de
lOcean Mondial în 6 volume, dintre care 2 volume sunt destinate analizelor generale, iar celelalte 4 au preocupãri regionale: Oceanul Pacific (1981),
Indian (1982), Atlantic (1984), Oceanele Polare (1985).
Asemenea monografii, extrem de utile pentru informarea generalã
în scopuri educative, de instruire, de protecþie, de orientare geopoliticã ºi
geostrategicã etc., se elaboreazã dificil, din cauza necesitãþii stabilirii unor
praguri ale aprofundãrilor fizice, chimice, biologice, geologice sau de altã
naturã, astfel încât sã nu sufocãm informaþia utilã înþelegerii întregului
cu balast redundant.
Asemenea dificultãþi am întâmpinat ºi noi la elaborarea lucrãrii de
faþã. Am optat pentru o descriere ºtiinþificã a componentelor sistemului
marin care este Marea Neagrã într-o formã succintã ºi cu ilustraþie cât
mai bogatã.
Elaborarea prezentei lucrãri a ridicat numeroase probleme, cele mai
importante fiind:
 necesitatea realizãrii unui model de abordare specific monografiilor de geografie marinã;
 depãºirea descriptivismului primitiv ºi formal prin introducerea
ºi utilizarea curentã a bazei teoretice oceanografice, chiar dacã
aceasta va solicita cititorului un efort suplimentar;
 stabilirea unui anumit prag al aprofundãrilor strict oceanografice,
pentru a nu intra în fântâna din care nu mai percepem nici orizontul, nici profunzimea;
 utilizarea corectã a informaþiei foarte abundente adunate pe parcursul documentãrii, astfel încât sã evitãm, cu toatã convingerea,
boala actualã care bântuie prin unele cãrþi de geografie ºi care
se manifestã prin lipsa citãrilor sau practicarea citãrilor parþiale,
incomplete, vagi, folosirea lipsitã de scrupule a informaþiilor ºi
chiar a materialului ilustrativ fãrã a se indica sursa.
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Documentarea, desfãºuratã pe parcursul multor ani, a urmãrit cunoaºterea rezultatelor cercetãrilor asupra Mãrii Negre privite critic prin
prisma unei îndelungate familiarizãri cu problemele oceanografiei care a
implicat altã documentare, de data aceasta teoreticã, pentru înþelegerea
corectã a conceptelor ºi noþiunilor. Intimitatea cu problemele oceanografiei se bazeazã pe zeci de ani de lecturi, în þarã ºi în strãinãtate ºi pe
cercetãri pe teren, ceea ce ne-a permis atitudini critice.
Bibliografia cuprinde sursele principale care stau la baza lucrãrii,
reflectând stadiul actual al cunoaºterii Mãrii Negre. Lectura surselor primare în limba în care au fost scrise ne-a permis evitarea perceperii denaturate a problemelor abordate. În acelaºi timp, bibliografia care însoþeºte
cartea devine un instrument critic ºi de aprofundare pentru cititorii interesaþi.
Utilizarea bazei teoretice oceanografice impune folosirea curentã a
noþiunilor de oceanografie geologicã, geofizicã, geomorfologicã, fizicã,
chimicã, biologicã, ecologicã, mai puþin accesibile cititorului nefamiliarizat cu câmpul vast al ºtiinþei despre Oceanul Planetar. Acest mod de
abordare a impus definirea noþiunilor în glosarul de termeni anexat lucrãrii necesar înþelegerii corecte a noþiunilor mai puþin uzuale. Prin aceasta
încercãm impunerea unei discipline semantice fãrã de care este imposibilã orice gândire corectã. Din neclaritatea conceptelor ºi noþiunilor rezultã, întotdeauna, erori dublate de controverse inutile ºi sterile.
Considerãm acest glosar foarte util deoarece se constatã, în literatura româneascã actualã, folosirea incorectã a unor termeni, precum ºi neînþelegerea sensurilor reale ale altora. Progresele importante ale oceanografiei din ultimii 50 de ani ne obligã la utilizarea criteriilor corecte în
definirea noþiunilor, la eliminarea sinonimelor ºi a sensurilor confuze. De
aceea recomandãm cititorilor sã apeleze la glosar ori de câte ori au dubii
în privinþa conþinutului unor noþiuni sau concepte.

Introducere
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Capitolul 1

Aºezarea Mãrii Negre. Ce fel de mare este
Marea Neagrã? Consecinþele aºezãrii

În literaturã întâlnim, din pãcate ºi în prezent, încadrarea Mãrii Negre în categoria mãrilor marginale, a mãrilor continentale, a celor epicontinentale. Marea Neagrã mai este consideratã ºi bazin periferic secundar
al Oceanului Atlantic (!).

1.1. Locul Mãrii Negre în cadrul Oceanului Planetar
Conceptul de Ocean Planetar este relativ recent ºi reflectã opiniile
actuale ale oamenilor de ºtiinþã din domeniile ºtiinþelor Pãmântului ºi ale
vieþii privind divizarea suprasistemului Terra în subsisteme cu diferite
ranguri.
Conform definiþiei lansate de Biroul Hidrografic Internaþional în anul
1952, unanim acceptatã în prezent, Oceanul Planetar (World Ocean, Ocean
Mondial, Weltmeer) este totalitatea oceanelor, mãrilor mediterane ºi mãrilor
marginale de pe Terra. Cele trei componente sunt strâns interconectate prin
schimburi energetice ºi substanþiale care asigurã un comportament dinamic integral.
Oceanele sunt bazine de dimensiuni mari situate între continente, cu
fundul dezvoltat pe crustã oceanicã ºi pe crustã continentalã, în care
existã circulaþie majorã de suprafaþã, verticalã ºi de adâncime, ºi care
prezintã interacþiuni intense acvatoriuatmosferã. Sunt recunoscute unanim trei oceane: Pacific, Atlantic ºi Indian. Controversatã este încadrarea
bazinului Arctic la oceane sau la mãrile mediterane. Se discutã, de asemenea, acceptarea Oceanului Sudic ca unitate oceanicã independentã de
cele trei oceane alãturate.
Mãrile mediterane sunt bazine cu dimensiuni mai mici decât ale oceanelor, situate între continente, separate de oceanul alãturat prin una sau
mai multe strâmtori, cu fundul dezvoltat pe crustã continentalã ºi pe
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crustã oceanicã, cu circulaþie de suprafaþã localã, cu interacþiuni moderate
mareatmosferã. Dupã dimensiuni, sunt mãri mediterane mari (M. Mediteranã, Mediterana Americanã, Mediterana Austral-Asiaticã) ºi mediterane mici (M. Balticã, M. Roºie). Mãrile mediterane sunt alcãtuite dintr-un
numãr variabil de bazine, mai mult sau mai puþin deschise faþã de bazinul principal, legate între ele prin schimburi de apã. Din acest punct de
vedere, în cadrul mãrilor mediterane sunt identificate bazine deschise
(de exemplu, M. Alboran, M. Tirenianã, M. Adriaticã, M. Ionicã, din
Mediterana Europeanã) ºi bazine semiînchise (semi-enclosed seas), cum sunt,
de exemplu, M. Egee, M. Neagrã, M. Marmara, din aceeaºi Mediteranã
Europeanã.
Mãrile marginale sunt bazine larg deschise faþã de oceanul alãturat,
cu fundul dezvoltat mai ales pe crustã continentalã, multe fiind mãri de
ºelf, având relaþii strânse cu oceanul lângã care se aflã.
Mãrile semiînchise sunt mãri racordate la marele sistem global care
este Oceanul Planetar printr-o strâmtoare sau printr-o succesiune de strâmtori ºi bazine de dimensiuni mici (P. Fabbri, G. Fierro, 1992). Aºa sunt
mãrile din Mediterana Americanã, din Mediterana Austral-Asiaticã ºi
unele mãri din cadrul Mediteranei Europene.
Oceanul Planetar este un sistem global dinamic ºi foarte complex
care integreazã funcþionarea a patru subsisteme: bazinul cu relieful sãu
dezvoltat pe litosferã, acvatoriul, biosfera ºi subsistemul socio-economic.
Sistemul Oceanului Planetar este cuplat cu atmosfera, împreunã cu care
formeazã un suprasistem a cãrui structurã ºi funcþionare asigurã menþinerea unui mediu propice vieþii pe planeta noastrã.
Privind prin prisma definiþiilor de mai sus, Marea Neagrã este o
mare semiînchisã (Semi-Enclosed Sea), componentã a Mãrii Mediterane
(Mediterana Europeanã, sau Mediterana Eurafricanã), de al cãrui bazin
principal se leagã prin mai multe strâmtori ºi bazine: Str. Bosfor, M. Marmara, Str. Dardanele ºi M. Egee (fig. 1).
Marea Neagrã nu poate fi o mare continentalã, deoarece:
 are bazinul dezvoltat atât pe crustã continentalã, cât ºi pe crustã
oceanicã;
 morfologia bazinului este asemãnãtoare cu cea a bazinelor oceanice (este frecvent considerat un ocean miniatural), cu margini
continentale ºi câmpie abisalã;
 acvatoriul se aflã în relaþii active de schimb cu Marea Mediteranã
ºi prin aceasta cu restul Oceanului Planetar.
Marea Mediteranã, cu bazinele sale componente, inclusiv Marea Neagrã, reprezintã 43% din totalul suprafeþei mãrilor europene, fãrã a lua în
calcul apele Oceanului Atlantic de Nord (tabel 1).
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Fig. 1. Marea Mediteranã (mediterana europeanã sau eur-africanã).

Aºezarea Mãrii Negre. Ce fel de mare este Marea Neagrã? Consecinþele aºezãrii

16

Geografia Mãrii Negre

Tabelul 1

Locul Mãrii Mediterane între mãrile europene
Nr. crt.

Marea

Tipul mãrii

Suprafaþa km2

%

1

Mediteranã

mare mediteranã mare

2 971 000

43

2

Barents

mare marginalã

1 440 000

21

3

Norvegiei

mare marginalã

1 385 000

20

4

Nordului

mare marginalã

575 000

8

5

Balticã

mare mediteranã micã

414 000

6

6

Albã

mare marginalã

90 000

1

6 875 000

100

TOTAL

1.2. Locul Mãrii Negre între bazinele Mãrii Mediterane
Marea Mediteranã, ca toate celelalte mediterane din Oceanul Planetar, este alcãtuitã din bazine mai mult sau mai puþin individualizate în
cadrul bazinului principal. Aceste bazine sunt: M. Neagrã, M. Ionicã,
M. Tirenianã, M. Egee, M. Adriaticã, M. Alboran, M. Azov, M. Marmara
(fig. 1; tabel 2).
Între bazinele bine individualizate ale Mãrii Mediterane, Marea
Neagrã are cea mai mare suprafaþã (tabel 2).

Locul Mãrii Mediterane între bazinele bine individualizate
ale Mãrii Mediterane
Nr. crt.

Marea

Tabelul 2

Tipul

Suprafaþa
bazinului
km2

%
din totalul
suprafeþei

1

Neagrã

semiînchisã

466 200

34,00

2

Ionicã

deschisã

250 000

18,00

3

Tirenianã

deschisã

200 000

14,00

4

Egee

deschisã

180 000

13,00

5

Adriaticã

deschisã

130 000

9,00

6

Alboran

deschisã

110 000

8,00

7

Azov

semiînchisã

38 000

3,00

8

Marmara

semiînchisã

11 000

0,80

1 385 200

100,00

TOTAL
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1.3. Aºezarea geograficã a Mãrii Negre
Din punct de vedere geografic, Marea Neagrã este aºezatã în partea
esticã a Europei Sud-Estice, între 40° 55 ºi 46°32 lat. N ºi 27°27 ºi 41°42
long. E, într-o regiune în care platformele stabile strãvechi intrã în contact cu munþii tineri generaþi de orogeneza alpinã (fig. 2).
În nord se aflã o succesiune de câmpii ºi podiºuri dezvoltate pe
Platforma Europei Orientale ºi pe Platforma Sciticã: Podiºul Volhino-Podolic, Podiºul Doneþului, Podiºul Privolgia, Câmpia Mãrii Negre, care
comunicã, prin Culoarul Manici, cu Câmpia Precaspicã.
În sud se aflã Munþii Pontici cu altitudini moderate (1 5002 000 m),
cu excepþia pãrþii estice, unde ating 3 937 m în Vf. Kavron.
În est, limita bazinului Mãrii Negre este datã de Munþii Caucazul
Mare (cu altitudinea maximã de 5 642 m în Vf. Elbrus) ºi Munþii Caucazul Mic, despãrþiþi de Depresiunea Kolkhida, un bazin tectonic format
recent prin prãbuºirea ºi scufundarea continuã a blocului georgian. Munþii Caucaz formeazã o barierã în calea vânturilor reci din nord ºi nord-est,
favorizând prezenþa unui climat subtropical pe coasta esticã ºi sud-esticã
a bazinului.
În vest, limita bazinului este trasatã pe marginea esticã a podiºurilor
joase dezvoltate pe platformele Moesicã ºi Sciticã, precum ºi pe orogenul
nord-dobrogean.

1.4. Consecinþele aºezãrii geografice a Mãrii Negre
Aºezarea geograficã a Mãrii Negre, aºa cum a fost prezentatã mai
sus, determinã principalele procese climatice ºi biotice, precum ºi principalele procese de interacþiune mareatmosferã.
Aºezarea latitudinalã. Faptul cã prin mijlocul Mãrii Negre trece paralela de 43° lat N aºazã aceastã mare în centrul zonei temperate, ceea ce
are douã implicaþii esenþiale:
 prezenþa sezoanelor bine marcate în concordanþã cu succesiunea
solstiþiilor ºi a echinocþiilor;
 recepþia unei radiaþii solare care variazã între 130 000 ºi 150 000
cal/cm2. Aceastã valoare medie anualã a radiaþiei totale este mai
micã faþã de cea recepþionatã de Marea Mediteranã, dar suficientã
pentru asigurarea energiei necesare dezvoltãrii tuturor proceselor
fizice, chimice ºi biologice.
Aºezarea longitudinalã între 27° ºi 41° long. E plaseazã Marea Neagrã
în calea maselor de aer afectate de principalii centri barici: anticiclonul
subtropical al Azorelor, anticiclonul continental eurasiatic, ciclonii
nord-atlantici ºi din bazinul Mãrii Mediterane.

Fig. 2. Aºezarea Mãrii Negre în estul Europei sud-estice. (din Black Sea GIS, cu modificãri).
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Prezenþa marilor bariere orografice  Munþii Carpaþi, Munþii Balcani, Munþii Caucaz ºi Munþii Pontici  modificã circulaþia majorã a
atmosferei deasupra Mãrii Negre impunând diferenþieri climatice locale.
Deschiderea largã a pãrþii nordice a Mãrii Negre spre stepele pontice permite pãtrunderea maselor de aer continentale reci ºi uscate, cu influenþe
deosebite asupra tuturor proceselor din bazinul vestic.
Barajul M. Caucaz faþã de masele de aer continentale este foarte eficient, permiþând apariþia unor condiþii climatice subtropicale umede în
regiunile costiere sud-estice.

1.5. Importanþa Mãrii Negre pentru România
Coasta româneascã a Mãrii Negre oferã þãrii noastre ieºire liberã la
Oceanul Planetar prin seria strâmtorilor turceºti, apoi prin Marea Egee ºi
Marea Mediteranã, prin Str. Gibraltar la Oceanul Atlantic ºi de aici spre
restul Lumii. Aceastã deschidere spre 71% din suprafaþa Terrei ºi spre
þãrile riverane Marelui Ocean are consecinþe de o valoare inestimabilã:
 accesul la resursele nelimitate ale Oceanului;
 o situaþie geostrategicã fericitã;
 posibilitatea dezvoltãrii oraºelor costiere, adevãrate centre polarizatoare pentru un numãr din ce în ce mai mare de oameni;
 posibilitatea dezvoltãrii unei reþele de transport lesnicios ºi ieftin;
 posibilitatea dezvoltãrii unui turism variat ºi complex atât pe coasta proprie, cât ºi pe celelalte mãri ºi oceane.
Toate acestea sunt argumente importante care ne obligã la cunoaºterea geografiei mãrii noastre, care este Marea Neagrã. Nu este numai un
deziderat ºtiinþific, educaþional sau instructiv, ci o datorie patrioticã în
sensul cel mai bun ºi mai nobil al noþiunii de patriotism. În acest sens,
este surprinzãtor cã, deºi se recunoaºte cã România este o þarã carpaticã,
danubianã ºi ponticã, din ultimele manuale de geografie pentru clasa a
XII-a cunoºtinþele despre Marea Neagrã lipsesc cu desãvârºire.
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Capitolul 2

Scurt istoric al cunoaºterii Mãrii Negre

2.1. Originea numelui
Numele de Marea Neagrã (Black Sea, Mer Noire, Mare Nero, Schwarze
Mer, Cernoe More, Kara Deniz) este de datã relativ recentã, se pare începând din secolul al XIV-lea ºi nu are nici o legãturã cu numele din
Antichitate.
Explicaþia ºtiinþificã a originii numelui este încã departe de a fi
soluþionatã din cauza dificultãþilor de ordin etimologic ºi hidronimic, aºa
cum sublinia ºi Gh. Brãtianu: Dintre toate problemele privind Marea
Neagrã, nu existã alta mai caracteristicã ºi totodatã mai puþin cunoscutã
decât cea a numelui ei, oricât de paradoxalã ar putea pãrea aceastã afirmaþie (Gh. Brãtianu, 1999, p. 69).
Triburile de origine indianã (Meoþii, Sindi ºi Taurinii) care locuiau în
stepele din nordul Mãrii Negre cu 850800 ani înainte de Cristos numeau
marea Termarum (A.I. Trubachiov).
În antichitatea greacã timpurie, Marea Neagrã a fost denumitã Pontus Axeinus (Marea Neospitalierã), pentru ca mai târziu sã fie numitã
Pontus Euxinos (Marea Ospitalierã). Se foloseau ºi alte nume, precum
Pontus Scyticus, Pontus Sarmaticus, Mare Sarmaticum, Marea Cimericã.
În Evul Mediu se utilizau, de asemenea, mai multe nume: Mare
Majus, Mar Maggiore, Mer Maiour (fig. 3), Kara Deniz (însemnând, în limba
turcã, Marea Neagrã), iar la 1338 apare pentru prima datã numele latin
de Mare Nigrum, lansat mulþi ani mai târziu de Dimitrie Cantemir în
lumea savantã a secolului al XVIII-lea prin scrierile sale în limba latinã
(Dimitrie Cantemir, 1710).
Controversele privind originea numelui Mãrii Negre, la care au
participat personalitãþi marcante ale culturii române precum B.P. Hasdeu
ºi Gh. Brãtianu, rãmân deschise. Oricum, explicaþia nu trebuie cãutatã în
trãsãturile fizice ale acvatoriului, ci, credem noi, în modul în care a fost
perceput acesta de cãtre populaþiile locale circumeuxinice, în funcþie,
deseori, de factori subiectivi.

