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Foreward

Man has always been fascinated by the blue horizons, using at first the marine
environment to get food and travel on short distances, with different types of boats, and then to
go furthermore, on longer distances, with the hope to discover new territories, with new
resources.
Obviously, there have always been curious people, who wanted to know more about the
marine environment. Among them there are the founders of the Romanian marine research,
whose special efforts to initiate this type of concern were admirably presented by the author of
this monograph, Dr. Alexandru Ș. Bologa. He captures important and well-documented
moments from the life and the work of the biologists Emil Racovitza, the founder of the
biospeleology, Grigore Antipa, the founder of the Romanian school of hydrobiology and
ichthyology, and Ioan Borcea, co-founder, along with the other two scientists, of the Romanian
biological oceanography. Regarding the study of marine macrophytes in the Romanian Black
Sea sector, but also the history of science, the author, a passionate biologist, dedicates a large
space to the remarkable Romanian algologist Ph. D. Maria Celan, about whose life and activity
he also wrote a book, having the honour of knowing her personally and being her disciple.
Another renowned specialist presented in this monograph is the Ph.D. fisheries engineer Ileana
Cautiș, whose research on the ichthyofauna in the Black Sea was extended to the knowledge of
one of the Northwest African area of the Atlantic Ocean, Romania organizing at that time,
fishing expeditions, but also scientific research in other marine areas than the Romanian one.
The special merit of the author of this bilingual monograph is his wish that the history
of the Romanian marine research should be known not only to the specialists, but also to the
general public and to the foreign readers, so that they would be able to find out the efforts to
register Romania on the map of the world of the oceanographic research.
The activity of the illustrious founders of the Romanian marine research was
materialized in the establishment of some research centres or stations, specialized in certain
research directions. The Romanian Marine Research Institute (RMRI), which became a national
research and development institute in 1999 (NIMRD “Grigore Antipa”), is the product of the
merging of some of the structures set up by the aforementioned scientists and, during the over
50 years of existence and uninterrupted activity, carried on the Romanian marine research.
Personally, I know Dr. Alexandru Ș. Bologa since I got employed, with emotion, as a young
biology graduate, at RMRI. He was already the scientific director at that time, a position he
held until his retirement, in 2011.
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Cuvânt înainte

Oamenii au fost întotdeauna fascinați de întinderile albastre, utilizând mediul marin mai
întâi pentru procurarea hranei și deplasarea pe distanțe relativ scurte cu diferite tipuri de
ambarcațiuni și apoi, pe distanțe din ce în ce mai lungi, în speranța că vor descoperi noi ținuturi
cu resurse mai bogate.
Evident că au existat și oameni mai curioși, care la un moment dat au dorit să cunoască
mai multe despre mediul marin. Printre aceștia se numără și fondatorii cercetării marine
românești, ale căror eforturi deosebite pentru inițierea acestui tip de preocupare au fost
admirabil prezentate de către autorul acestei monografii, dr. Alexandru Ș. Bologa. Domnia sa
surprinde momente importante și bine documentate din viața și activitatea biologilor Emil
Racoviță, fondatorul biospeologiei, Grigore Antipa, întemeietorul școlii românești de
hidrobiologie și ihtiologie, precum și a lui Ioan Borcea, cofondator, alături de ceilalți doi
savanți, al oceanografiei biologice românești. Fiind el însuși un biolog pasionat în același timp,
de studiul macrofitelor marine din sectorul românesc al Mării Negre, dar și de istoria științei,
autorul dedică un spațiu amplu și renumitului algolog român dr. Maria Celan, despre viața și
activitatea căreia a scris o carte, mai ales că a avut onoarea să o cunoască personal și să-i fie
discipol. Un alt reputat specialist prezentat în cadrul acestei monografii a cercetării marine
românești este dr. ing. piscicol Ileana Cautiș, ale cărei cercetări asupra ihtiofaunei din Marea
Neagră au fost extinse și către cunoașterea celei din zona nord-vest africană a Oceanului
Atlantic, la acea vreme România organizând expediții de pescuit, dar și de cercetare științifică
și în alte zone marine decât cea românească.
Meritul special al autorului acestei monografii bilingve este dorința sa ca istoria
cercetărilor marine românești să fie cunoscută nu numai specialiștilor în domeniu, dar mai ales
publicului larg, precum și lectorilor străini, astfel încât acesta să cunoască eforturile unor
specialiști de a înscrie România pe harta cercetărilor oceanografice mondiale.
Activitatea iluștrilor fondatori ai cercetărilor marine românești s-a concretizat în
înființarea unor centre sau stațiuni de cercetare marină, specializate în anumite direcții de
cercetare. Institutul Român de Cercetări Marine (I.R.C.M.), devenit în 1999 institut național de
cercetare-dezvoltare (I.N.C.D.M. „Grigore Antipa”) reprezintă un produs al comasării unora
dintre structurile înființate de savanții menționați anterior și care a încercat prin toate mijloacele
avute la dispoziție de-a lungul celor peste 50 de ani de existență și activitate neîntreruptă, să
ducă mai departe cercetarea marină românească. Personal, îl cunosc pe dr. Alexandru Ș. Bologa
de când m-am angajat, cu emoție, ca tânără absolventă de biologie, la I.R.C.M. Domnia sa era
deja director științific la acea vreme, poziție pe care a ocupat-o până la pensionarea sa, în 2011.
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In the last decade, generations have changed, and suddenly we, those employed in the
1990s of the last century, have become part of the old generation of the marine researchers,
with the noble mission of furthering the marine research, adding new values, according to the
current requirements for the implementation of the European environmental policies,
transposed into the national legislation.
But, in its honour, the old generation remains active, as Dr. Alexandru Ș. Bologa
testimonies by creating this monograph, which presents the good and the bad history of the
flagship institution of the Romanian marine research, capturing key moments of its journey
over half a century, in which various directions of research have been developed. It is a pleasant
and instructive reading, taking its readers from antiquity till the present day; it even includes
literary essays, written by its researchers, as well as humour samples of some employees of the
institute, who often worked under special environmental conditions (storms on sea or in less
accessible coastal areas) aiming to make observations or to collect water, sediments, flora and
fauna samples. Many of them, if they had the talent for storytelling or the time and willingness
to remember all the funny or dangerous events they went through in decades of activity in the
institute, could have written even more books. Unfortunately, many of the researchers and
technicians who have worked over time within the RMRI / NIMRD “Grigore Antipa” are no
longer with us. As time does not stand still, it is the turn of the younger generation to carry on
the baton of the Romanian marine research and to write new pages in its history.
Thanks to the author for giving me the opportunity to read this book and come up with
additions regarding the current work of the NIMRD "Grigore Antipa"!
Enjoy reading, everyone!
Ph. D. biologist Valeria Abaza
Director General
The National Institute for Marine Research and
Development “Grigore Antipa” Constanța
Constanța, December 15, 2021
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În ultimul deceniu, generațiile s-au schimbat și, dintr-o dată noi, cei angajați în anii ’90
ai secolului trecut am ajuns să facem parte din generația veche a cercetătorilor marini, având
nobila misiune de a duce mai departe cercetarea marină, conferindu-i noi valențe, potrivit
cerințelor actuale de implementare a politicilor de mediu europene, transpuse în legislația
națională.
Dar, spre cinstea ei, vechea generație se menține activă, după cum demonstrează dr.
Alexandru Ș. Bologa prin realizarea acestei monografii, care prezintă istoria cu bune și cu rele
a instituției-fanion a cercetării marine românești, surprinzând momentele-cheie ale parcursului
acesteia de-a lungul unei jumătăți de secol în care s-au dezvoltat diverse direcții de cercetare.
Este o lectură plăcută și instructivă purtându-și cititorii din antichitate până în prezent; cuprinde
chiar și încercări literare ale cercetătorilor săi, precum și mostre de umor ale angajaților
institutului care, de multe ori lucrau în condiții deosebite de mediu (furtuni pe mare sau în zone
costiere mai puțin accesibile) pentru realizarea de observații sau recoltare de probe de apă,
sedimente, floră și faună. Mulți dintre aceștia, dacă ar avea talent de povestitori sau timp și
dispoziția necesară să-și amintească toate întâmplările amuzante sau periculoase prin care au
trecut în activitatea lor de zeci de ani în institut, ar putea scrie chiar mai multe cărți. Din păcate,
mulți dintre cercetătorii și tehnicienii care au lucrat de-a lungul timpului în I.R.C.M. /
I.N.C.D.M. „Grigore Antipa” nu mai sunt printre noi. Și cum timpul nu stă pe loc, este rândul
tinerei generații să ducă mai departe ștafeta cercetării marine românești și să scrie noi pagini în
istoria acesteia.
Mulțumesc autorului că mi-a oferit posibilitatea să citesc această lucrare și să vin cu
completări în ceea ce privește activitatea curentă a I.N.C.D.M. „Grigore Antipa”!
Lectură plăcută tuturor!
Dr. biolog Valeria Abaza
Director General
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa”
Constanța
Constanța, 15 decembrie 2021
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Mare nostrum.
SPQR
Homme libre, toujours tu chériras la mer.
Charles Baudelaire

Introduction

Man has always wanted to know, face and enjoy the beauty, the challenges and the
richness of the seas and oceans of the world, that seemed endless to him.
Thus, navigation is one of the oldest human aspirations and concerns, since ancient
times. Maritime navigation is the science and art of safely driving a ship on the most favorable
sea and/or inland waterways, using special tools, devices and maps (https://ro.wikipedia.org/
wiki/Navigation_sea). It has known, over time, and continues to have a continuous development
until the present days.
The navigation's ancient history records the activity of the Phoenicians - a people of
navigators of Chaldean origins, who founded many fortresses in the 3rd millennium - ports on
the Eastern coast of Mediterranean, from where they colonized the entire Mediterranean basin
up to the Baltic Sea, the Red Sea and the Black Sea; on the Western coast of the Black Sea, they
founded the colonies of Tyres (Cetatea Albă) and Istros (Caraorman). The Phoenicians were
good merchants, as well as skilled shipbuilder. They settled down commercial counters in the
areas where they arrived and built merchant ships, full-bodied, heavier, with high curbs, with
one or more decks, propelled by frames and/or sails. As good sailors, they knew how to orient
themselves by the stars (the North Star was called the Star of the Phoenicians) and also how to
use the wind to move, even against it (sailing against the wind-in vaults, it's still a secret well
kept for centuries) (Boșneagu, 2021).
The name of the Pontic basin comes from a double nomination: Pontus Euxinus in
antiquity and Black Sea in modern times, both having a common source. The ancient peoples
knew the Iranian term akshaena, meaning “dark”, “gloomy”, “black”. Sailing in the Black Sea,
the Greeks took from the natives the word akshaena to nominate the insufficiently known sea
as Pontos axeinos (inhospitable sea), an ominous name which they later replaced with Pontos
euxinos (friendly sea), as the Storm Cape will later become the Cape of Good Hope. The
Romans emphasized the word pontus, which characterizes the sea in general. Westerners, who
entered this sea after the Mongol conquests, named it Mare Majus, Mar Maggiore or Mer
Maiour, “the greatest sea”, instead of the Black Sea. The name of Great Sea was taken over by
the Italian sailors from the Jews, who prayed to God to protect them in their activities on the
Mediterranean. In the cartographic documents and portolans (nautical charts), the Black Sea
appears with the same name. It is an extension of the realities of integration in the
Mediterranean maritime space of the Black Sea as well, from a commercial and maritime point
of view, as well as politically (Abulafia, 2014).
The name was also taken over by the chancellery of the first rulers of Muntenia and
Moldavia, “the great sea” appearing as the extreme limit of the possessions held at the end of
the 14th century. Since then, it returns to the colour connotation. In Greek, mavri thalassa
appeared since 1265 in the treaty with Venice, and Mare Nigrum appears from 1338. The
present name Black Sea (Marea Neagră in Romanian) is identical in all the languages of the six
coastal states: Черное море (Russian), Чорне море (Ukrainian), Черно море (Bulgarian), ავი
ზღვა (Georgian), Kara Deniz (Turkish).
Starting with the IXth century BC, the colonization process on the Black Sea and the
Mediterranean began to take place regularly, with a major contribution to the flourishing of the
whole area. In the VIIth century BC, there were Greek colonies all over the shores of the known
ancient world, which maintained close relationships with the metropolis. This intense
commercial exchange led to a remarkable change in the way trade took place, people began to
use money instead of goods.
16

Mare nostrum.
SPQR
Om liber, mereu vei prețui marea.
Charles Baudelaire

Introducere

Omul a dorit dintotdeauna să cunoască, să înfrunte și să se bucure de frumusețea,
provocările și bogățiile mărilor și oceanelor lumii care firește îi păreau nesfârșite.
Astfel, navigația se numără printre cele mai vechi aspirații și preocupări umane din cele
mai vechi timpuri. Navigația maritimă este știința și arta conducerii în siguranță a unei nave pe
drumurile maritime și/sau fluviale navigabile cele mai favorabile, folosind instrumente, aparate
și hărți speciale (https://ro.wikipedia.org/wiki/Navigație-maritimă). Ea a cunoscut și cunoaște
o dezvoltare continuă, de-a lungul timpului, până în prezent.
Istoria antică a navigației consemnează activitatea fenicienilor - popor de navigatori de
origine chaldeeană care au fondat numeroase cetăți în mileniul trei - porturi pe coasta de est a
Mediteranei, de unde au colonizat întregul bazin mediteraneean ajungând până în Marea
Baltică, Marea Roșie și Marea Neagră; pe coasta de apus a Mării Negre fenicienii au întemeiat
colonia Tyres (Cetatea Albă) și probabil colonia Istros (Caraorman). Fenicienii erau negustori
buni, construind în zonele în care au ajuns contoare comerciale, precum și constructori de nave
pricepuți. Au construit nave de comerț, cu forme pline, mai grele, cu borduri înalte, cu una sau
mai multe punți, propulsate cu rame și/sau cu vele. Ca buni marinari știau să se orienteze după
stele (Steaua Polară era denumită Steaua fenicienilor), dar și să folosească vântul pentru
deplasare, chiar și împotriva acestuia (navigația împotriva vântului - în volte, secret bine păstrat
secole de-a rândul) (Boșneagu, 2021b).
Numele bazinului pontic provine din denumirea dublă: Pontus Euxinus în antichitate și
Marea Neagră în epoca modernă, ambele având un izvor comun și analog. Popoarele antice
cunoșteau termenul iranian akhșaena, adică „întunecat”, „mohorât”, „negru”. Navigând în
Marea Neagră, grecii au preluat de la băștinași cuvântul ‚akhșaena’, pentru marea insuficient
cunoscută la început ca Pontos axeinos (Mare neospitalieră), nume de rău augur pe care ulterior
l-au înlocuit cu Pontos euxinos (Mare prietenoasă), după cum mai târziu Capul Furtunilor va
deveni Capul Bunei Speranțe. Romanii au accentuat cuvântul pontus, care caracterizează marea
în general. Occidentalii, care au pătruns în această mare, după cuceririle mongole, au botezat-o
Mare Majus, Mar Maggiore sau Mer Maiour, marea cea mai mare, în loc de Marea Neagră.
Denumirea de Marea cea Mare a fost preluată de navigatorii italieni de la evrei care se rugau
lui Dumnezeu să-i protejeze în activitățile pe Mediterana. În documentele cartografice,
portulane (hărți de navigație), apare cu același nume și Marea Neagră. Este o extensie a
realităților de integrare în spațiului maritim mediteraneean și a Mării Neagre din punct de
vedere comercial și maritim, desigur și politic (Abulafia, 2014).
Denumirea a fost preluată și de cancelaria primilor domnitori munteni și moldoveni, ca
„marea cea mare” figurând ca limită extremă a posesiunilor deținute la sfârșitul secolului al
XIV-lea. De atunci se revine la conotația de culoare. În greacă mavri thalassa figura încă din
1265 în tratatul cu Veneția, iar Mare Nigrum apare din 1338. Apelativul prezent Marea Neagră
(lb. română) este identic în toate limbile celor șase state costiere: Черное море (lb. rusă),
Чорне море (lb. ucraineană), Черно море (lb. bulgară), ავი ზღვა (lb. georgiană) respectiv
Kara Deniz (lb. turcă).
Începând cu secolul al IX-lea î. Chr., colonizarea Mării Negre și a Mediteranei a
început să se facă în mod regulat și de atunci a contribuit la înflorirea zonei Mării Negre. În
secolul al VII-lea î. Chr. în toate zonele de coastă ale lumii antice cunoscute erau colonii
grecești, care păstrau relații strânse cu metropolele. Acest comerț intens a condus la o schimbare
remarcabilă a modului în care s-a desfășurat comerțul, oamenii au început să tranzacționeze
bani în loc de bunuri.
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The expansion of the Mycenaean Greeks towards the Black Sea was imposed both by
geostrategic and geoeconomic reasons. The first and second half of the second millennium BC
meant the flourishing of the Aegean Sea, while the Black Sea was considered a geostrategic
part of it (Boșneagu, 2021b). The major Greek colonies on the Black Sea coast at the time are
Histria (no longer an administration for its self), Tomis (nowadays Constanța) and Callatis
(nowadays Mangalia).
In Roman times, the development of navigation and trade on the Danube required the
development of the river fleet (Classis Flavia Moesia), the maritime fleet (Classis Flavia
Pontica) (Fig. 1 and 2), the establishment of a maritime prefecture in Tomis (Orae Maritime
Prefecture), the development of shipowners' associations, called colleges (e.g. Colegium
Nautarium from Dierna-Orșova), the introduction of the naval education (Nauti Universitae
Danubi from Axiopolis-Cernavodă) (Boșneagu, 2021b).

Fig. 1 Roman galley, bas-relief, Genoese lighthouse, Constanța
(https://www.info-sud-est.ro/farul-genovez-un-dar-al-britanicilor-pentru-constanta-veche/)

Fig. 2 3D representation of a Roman galley, Black Sea, 2019 (Boșneagu, 2021b)

Images of Dacian ships are still preserved on Trajan's Column in Rome (Boșneagu,
2021b) (Fig. 3).

Fig. 3 Dacian ships, bas-relief, Trajan's Column in Rome (Boșneagu, 2021b)
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Extinderea grecilor micenieni către Marea Neagră a fost impusă atât din motive
geostrategice, cât și din motive geoeconomice. Prima și a doua jumătate a mileniului II î. Chr.
au însemnat înflorirea Mării Egee, în timp ce Marea Neagră a fost considerată o parte
geostrategică a celei dintâi (Boșneagu, 2021b). Principalele colonii grecești de la litoralul
românesc sunt Histria, Tomis (Constanța) și Callatis (Mangalia).
În epoca romană dezvoltarea navigației și a comerțului pe Dunăre au impus dezvoltarea
flotei fluviale (Classis Flavia Moesia), a flotei maritime (Classis Flavia Pontica) (Fig. 1 și 2),
apariția instituției prefecturii maritime la Tomis (Prefectura Orae Maritime), dezvoltarea
asociațiilor armatorilor, numite colegii (de ex. Colegium Nautarium de la Dierna-Orșova),
apariția învățământului de marină (Nauti Universitae Danubi de la Axiopolis-Cernavodă)
(Boșneagu, 2021b).

Fig. 1 Galeră romană, basorelief, Farul genovez, Constanța
(Sursa: https://www.info-sud-est.ro/farul-genovez-un-dar-al-britanicilor-pentru-constanta-veche/)

Fig. 2 Reprezentare 3D a unei galere romane, Marea Neagră, 2019
(cf. Boșneagu, 2021b)

Au rămas și imagini ale navelor dacilor, de ex. pe Columna lui Traian de la Roma
(Boșneagu, 2021b) (Fig. 3).

Fig. 3 Navele dacilor, basorelief, Columna lui Traian, Roma (cf. Boșneagu, 2021b)
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There are also known some representations even on the Moldavian pânzar, dating from
the XIVth and XVth centuries (Fig. 4A). According to Cdr. Romeo Boșneagu, such an image
could be also recognized in one of the murals of Voroneț monastery (Fig. 4B).

Fig. 4 A & B The Moldavian pânzar

The geographical position of the Black Sea, as a turntable between East and West, at the
crossroads of the civilizations, the importance of the coastal states, close or distant, with
economic, political and geostrategic interests in this area, have constantly increased and focused
the attention of researchers in various fields on this particular sea. Multidisciplinary and
multiannual scientific research activities are nowadays planned, with the participation of some
representatives of countries and institutions located at great distances from the Black Sea and
whose interest in this area was low in the recent past (Fig. 5).
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Fig. 5 Scientific cooperation and relations regarding the Black Sea in the present
(cf. Boșneagu, 2021b)

In his monumental monograph “The Great Sea - A Human History of the Mediterranean”,
among many other details, the English historian and researcher David Abulafia states: “The
Black Sea washes the shores from where grains, furs, fruits and slaves were exported towards
the Mediterranean since Antiquity, but it was rather a sea of Mediterranean merchants than a
place whose inhabitants participated in the political, economic and religious exchanges that
took place in the Mediterranean itself - its connections with the mainland, up to the Balkans,
the steppes and the Caucasus made that the civilizations throughout its shores would have a
different perspective and character from the Mediterranean ones.
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Din secolele al XIV-lea și al XV-lea se cunoaște pânzarul moldovenesc (Boșneagu,
2021b) (Fig. 4A), pe care cdr. Romeo Boșneagu îl recunoaște și într-una din picturile murale
ale mănăstirii Voroneț (Fig. 4B).

Fig. 4 A și B Pânzarul moldovenesc (cf. Boșneagu, 2021b)

Poziția Mării Negre, de placă turnantă între Orient și Occident, la intersecția civilizațiilor, importanța statelor costiere, apropiate, sau a altora mai îndepărtate care au interese economice, politice și geostrategice aici, face ca atenția cercetătorilor din diferite domenii de
activitate să se îndrepte constant asupra acestui acvatoriu, planificându-se activități de cercetare
științifică multidisciplinară și multianuală, cu participarea reprezentanților unor țări și instituții
situate la mari distanțe de Marea Neagră și al căror interes legat de această zonă era scăzut în
trecutul apropiat (Boșneagu, 2021b) (Fig. 5).
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Fig. 5 Relații de cooperare științifică la Marea Neagră în prezent
(cf. Boșneagu, 2021b)

Despre Marea Neagră, istoricul David Abulafia precizează în monografia sa monumentală
Marea cea Mare - O istorie umană a Mediteranei, printre numeroase alte detalii: Marea Neagră spală
țărmurile de unde încă din Antichitate erau exportate către Mediterana grâne, blănuri, fructe și
sclavi, însă era mai degrabă o mare străbătută de negustori mediteraneeni decât o mare ai cărei
locuitori participau la schimburile politice, economice și religioase care se desfășurau în Mediterana
însăși - legăturile ei cu zonele continentale, către Balcani, către stepe și către Caucaz, au făcut ca
civilizațiile din lungul țărmurilor ei să aibă o perspectivă și un caracter diferit de cele mediteraneene.
... Împăratul Alexios voia să mențină rolul special jucat de Constantinopol ca legătură între
Mediterana, de unde primea mirodenii și produse de lux, și Marea Neagră, de unde negustorii
aduceau blănuri, chihlimbar și alte produse din nord.
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... Emperor Alexios wanted to maintain the special role played by Constantinople as a link between
the Mediterranean, where spices and luxury goods came from, and the Black Sea, where from
merchants brought furs, amber and other northern products. ...The [Byzantine] emperors were
effectively handed over the control of the Aegean Sea and the Black Sea to the Genoese. ... The
growing weakness of the Ottoman Empire brought the Mediterranean to the attention of the Russian
tsars. At the end of the 17th century, the Russian power extended South, to the Sea of Azov and the
Caucasus, ... but Peter also tried to gain direct access to the Black Sea. (Abulafia, 2014).
The same author explains: “Peter the Great conquered provinces in the Persian Empire, and
the Ottomans, who ruled Crimea at the time, felt threatened. For the time being, the Russians were
busy with the conflict with the Swedes, with the purpose to dominate the Baltic. These maneuvers bore
both the imprint of old Russia, which Peter had tried to reform, and the imprint of the new technocratic
Russia he was trying to create. The idea that the tsar was the religious and even political heir of the
Byzantine emperor - that Moscow was the “Third Rome” - had not been forgotten when Peter
established his new capital on the shores of the Baltic Sea, in St. Petersburg.” (Abulafia, 2014).
Taking advantage of the decline of the Ottoman Empire after the Siege of Vienna in 1683,
Peter the Great, who had set the main lines of force than the tsarist expansionism (North up to the
Baltic Sea, East until Central Asia, but mainly towards West, in the Black Sea and the Lawer Danube
region) initiates the first serious actions to create a secure breach of the Ottoman Empire in the Black
Sea. The Tsar's Will states: “In the name of the Most Holy Trinity, We Peter I, to all our successors
heirs to the Throne, the rulers and the Russian nation ... To stretch unceasingly to the North on the
shores of the Baltic Sea and to the South on the shores of the Black Sea.” From now on, the priority
of all Russian tsars went in one direction - the conquest of the territories ruled by the Turks and the
extension of the Russian Empire up to the Dardanelles (Roman, 1892; Boldur-Lățescu, 2008;
https://www.historia.ro/section/general/article/testament-of-petru-the-great-or-russia-and-obsessionwith-the-black-sea).
There are valuable bibliographical references regarding the history and the geopolitics of the
Black Sea, with express references to the related Romanian space. (e.g. Brătianu, 1988; Marin, 2005;
Cristea and Papacostea, 2006; Papacostea and Ciocâltan, 2007; Fati, 2016) Gheorghe I. Brătianu
highlights the presence of Phoenician and Greek navigators on the Black seashores, the settlement of
the Greek colonies and their trade, the Milesian hegemony in the context of the Athenian supremacy,
the stages of Roman conquest within the Pontic voyage, the features of Byzantium in the Black Sea
basin, the appearance of the Slavs on the Black Sea coast and the Danube, the Byzantine epopee, the
commercial expansion of the Italian maritime cities during the Middle Ages and the dark period of
the Black, closed to the western trade, the expansion of Genoa in the Black Sea, the Black Sea - a
turntable of the international trade, the stake of the Straits, the internal crisis of the Ottoman Empire
and the balance of the Christian powers around the Black Sea, the Turks' efforts for a total control
over the Straits, the Genoese colonies in Crimea, the Ottoman monopoly in the Black Sea (Brătianu,
1988).
Recently, the British journalist Neal Ascherson published The Black Sea, presenting a
naturalistic, ethnical, geopolitical, cultural and religious approach, with prompt positive reviews in
hard-to-ignore dailies such as the “Financial Times”, “New Statesman and Society”, “The Spectator”
and “The Sunday Telegraph” (Ascherson, 1995). Nevertheless, the anticipated joy of reading a new
bibliographic reference dedicated to our sea and its provision to the readers throughout the language
of the widest current circulation at the moment, has failed in disappointment, dissatisfaction and
irritation, due to the omissions and errors that, at least as a Romanian, you cannot attribute only to the
lack of information, professional improbity or chance. A work that, according to the title, should
circumscribe the geographical area of the entire basin of this sea, practically ignores Romania and
Bulgaria (dedicating instead, among others, a consistent chapter, to Poland (sic), due to the time spent
by the poet A. Mickiewicz in Crimea, for the treatment of tuberculosis).
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... Împărații [bizantini] le-au predat, efectiv, genovezilor controlul asupra Mării Egee și
Mării Negre. ... Slăbiciunea tot mai accentuată a Imperiului Otoman a adus Mediterana în
atenția țarilor Rusiei. De la sfârșitul secolului al XVII-lea puterea rusească s-a extins către
sud, spre Marea Azov și Caucaz, ... dar Petru încerca să obțină acces direct și la Marea
Neagră (Abulafia, 2014).
Același autor explică: „Petru cel Mare a cucerit provincii din Imperiul Persan, iar
otomanii, care conduceau Crimeea la acea vreme, s-au simțit amenințați. Deocamdată, rușii
erau ocupați cu conflictul cu suedezii, cu scopul de a domina Marea Baltică. Ideea că țarul
era moștenitorul religios și chiar politic al împăratului bizantin - că Moscova era „A treia
Roma” - nu fusese uitată când Petru și-a stabilit noua capitală pe malul Mării Baltice, la
Sankt Petersburg” (Abulafia, 2014).
Astfel, profitând de declinul Imperiului Otoman după asediul Vienei din 1683, Petru
cel Mare, care fixase principalele linii de forță ale expansionismului țarist (în nord în direcția
Mării Baltice, în est în Asia Centrală, dar cu precădere spre apus în regiunea Mării Negre și
a Dunării de Jos) inițiază primele acțiuni serioase de creare a unei breșe sigure Imperiului
Otoman la Marea Neagră. Testamentul Țarului precizează: În numele Prea Sfintei Treimi, Noi
Petru I, către toți urmașii noștri moștenitori ai Tronului, guvernanților și nației rusești ... A
se întinde neîncetat către Nord pe marginea Mării Baltice și către Sud pe marginea Mării
Negre. De aici înainte, prioritatea tuturor țarilor ruși s-a îndreptat spre o singură direcție cucerirea pe rând a teritoriilor stăpânite de turci și întinderea Imperiului Rus până la
Dardanele (Roman, 1892; Boldur-Lățescu, 2008; https://www.historia.ro/secțiune/general/
articol/testamentul-lui-petru-cel-mare-sau-rusia-și-obsesia-mării-negre).
Asupra istoriei și geopoliticii Mării Negre și cu referiri exprese la spațiul românesc
aferent există referințe bibliografice deosebit de valoroase (de ex. Brătianu, 1988; Marin,
2005; Cristea și Papacostea, 2006; Papacostea și Ciocâltan, 2007; Fati, 2016). De ex.,
Gheorghe I. Brătianu evidențiază prezența navigatorilor fenicieni și greci pe țărmurile Mării
Negre, coloniile elene și comerțul lor, hegemonia milesiană în contextul supremației ateniene,
etapele cuceririi romane cu periplul pontic, Bizanțul în bazinul Mării Negre, apariția slavilor
pe litoralul Mării Negre și la Dunăre, epopeea bizantină, expansiunea comercială a orașelor
maritime italiene în Evul Mediu, Marea Neagră închisă temporar comerțului occidental,
expansiunea Genovei în Marea Neagră, Marea Neagră - placă turnantă a comerțului
internațional, miza strâmtorilor, criza internă a Imperiului Otoman și echilibrul puterilor
creștine din jurul Mării Negre, eforturile turcilor pentru controlul asupra Strâmtorilor,
coloniile genoveze din Crimeea, monopolul otoman în Marea Neagră (Brătianu, 1988)
Mai recent a apărut The Black Sea (Marea Neagră), a jurnalistului britanic Neal
Ascherson asupra acestei zone atât de interesante din punct de vedere naturalistic, etnic,
geopolitic, cultural și religios (Ascherson, 1995). Cu recenzii laudative prompte la adresa
autorului în cotidiane greu de ignorat, ca „Financial Times”, „New Statesman and Society”,
„The Specator” și „The Sunday Telegraph”. Dar bucuria anticipată a lecturii unei noi referințe
bibliografice dedicate mării noastre, accentuată și de punerea ei la dispoziția unui public larg
prin limba de cea mai largă circulație în momentul de față, a eșuat în dezamăgire, insatisfacție
și iritare, din cauza unor omisiuni și erori pe care, cel puțin ca român, nu le poți atribui numai
lipsei de informare, improbității profesionale sau întâmplării. O lucrare care conform titlului,
ar trebui să circumscrie spațiul geografic al întregului bazin al acestei mări, ignoră practic
România și Bulgaria (dedicând în schimb, printre altele, un capitol consistent, Poloniei (sic),
datorită timpului petrecut de poetul A. Mickiewicz în Crimeea, pentru tratarea tuberculozei).
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Against such an omission, the placement of the port of Burgas in Romania bothers only superficially.
But the contrariety pales, for example, toward the enumeration of the main religions spread
around the Black Sea during the Ottoman Empire: “Orthodox, Christians, Armenians, Jews”
(n.n. aren't Orthodox and Armenians - the first ones! - Christians?). Or, what could be
concluded about the level of documentation, objectivity or good faith of the author, while
reading such an seemingly ingenuous statement: “... when Hungary lost Transylvania in favor
of Romania” (sic)! What could be the purpose of the spread of this flagrant historical untruth,
contradicted even by official Austro-Hungarian documents, quoted in foreign historiographical
works of reference? (e.g. Lehrer, 1989). Neal Ascherson could have completed his selective and
subjective bibliography at least with the works of G. Brătianu and M. Lehrer quoted above. His
work reveals amateurism, precariousness and lack of fair play, to refer to the author's ambiance.
The errors were, more-over, explicitly and vehemently claimed by some high-circulation dailies
in Istanbul, as a result of the ridiculous “performance” relating to Turkey. It should be added
that the attempt of the signatory of these considerations to find answers to his own perplexities,
during a face-to-face meeting with the author, on board of the ship Venizelos, on the occasion
of the International Conference “Religion, Science, Environment: Black Sea in Crisis” from
September 20-28, 1997, has failed, due to its skillful avoidance (Bologa, 1997, 1998). Ab imo
pectore.
The five stages of the successive government of the Pontic basin were chronologically
evoked, with grace, by Charles King, holder of the Department of Romanian Studies founded
by Ion Rațiu at Georgetown University, in his exhaustive study, based on his travel and
bibliographic experience, concerning the historical evolution of the Black Sea region and its
hinterlands: the ancient Greco-Roman Pontus Euxinus (700 BC - 500 AD), the Italian Mare
Maggiore (500-1500), the Turkish Kara Deniz (1500-1700), the Russian Chornoe More (17001860) and the modern Black Sea (1860-1990) (King, 2004a, b). Unfortunately, this bibliographic contribution also shows some errors, despite the much more in-depth documentation of
the subject, including the exhaustive Romanian bibliography, thanks to the very good
knowledge of the Romanian language by the author. For example, the exaggerated negative
considerations upon Dobrogea as “a fertile ground for both robbers and various separatist
movements” and "stagnant economies, whose services remain inadequate - without specifying
the period of concrete reference, could distort the real image of an area that, on the contrary,
has made considerable progress in recent decades and remains an European example of
multiethnic understanding (Bologa, 2018a); or, worse, the clear statement: ...There were
assigned to Romania, throughout the treaties signed after the war, the former Hungarian
province (sic!) of Transylvania, the former Russian province of Bessarabia (sic!), the former
Austrian province of Bucovina (sic!) and a part of the Bulgarian Dobrogea (sic!), hilarious - if
not sad, incorrect and frustrating appreciation - that could easily induce to an objective, but
insufficiently informed reader, the perception of a conjunctural, unjustified acquisition of these
provinces, although Romanian, as possessions or gifts, contrary to historical and statistical
records (Lehrer, 1989). Finally, regarding the statement The Romanian coast was full of
refineries... - in fact, there was and still exists only one of such kind of industrial important
objective, Petromidia, at Cape Midia, still partially in operation. Pax and bonum.
Currently, the maritime area of Romania has approximately 20,000 km2 (Fig. 6),
consisting of:
- inland waters – 753 km2,
- territorial sea – 4,487 km2,
- contiguous area – 4,460 km2,
- exclusive economic zone – 10,300 km2.
(https://ro. Wikipedia.org/wiki/Black_Sea #The_Sea_Space_of_Romania)
Serpent Island is a rocky island in the Black Sea, situated 45 km from Romania and
Ukraine's shores, near Musura Bay (Călinescu, 1931; Pădurean, 2004a) (Fig. 7).
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Față de o asemenea omisiune, plasarea portului Burgas în România, deranjează doar prin
superficialitate. Dar contrarietatea pălește, de ex., față de enumerarea principalelor religii
răspândite în jurul Mării Negre în timpul Imperiului Otoman: „ortodocși, creștini, armeni,
evrei” (oare ortodocșii și armenii (cei dintâi!), nu sunt creștini?). Sau, ce se poate conchide
asupra nivelului de documentare, obiectivitate sau bună credință ale autorului la citirea
afirmației aparent ingenuă: „... când Ungaria a pierdut Transilvania în favoarea României” (sic)
!!! Oare ce frizează și cui servește propagarea acestui neadevăr istoric flagrant, contrazis chiar
de documente oficiale austro-ungare de epocă, citate și în lucrări istoriografice de referință
străine (de ex. Lehrer, 1989). Autorul și-ar fi putut completa bibliografia selectivă și subiectivă
cel puțin cu lucrările lui G. Brătianu și M. Lehrer citate mai sus. Cartea relevă amatorism,
precaritate și lipsă de fair-play, ca să ne referim la ambianța autorului. Erorile au fost, de altfel,
reclamate explicit și vehement, de unele cotidiane de mare tiraj din Istanbul, ca urmare a
„prestației” derizorii și referitoare la Turcia. Ar mai fi de adăugat că, tentativa semnatarului
acestor considerații, de a afla răspunsuri la nedumeririle proprii, cu ocazia unei întâlniri fațăîn-față cu autorul, la bordul navei Venizelos cu ocazia Conferinței internaționale „Religie,
știință, mediu: Marea Neagră în criză”, 20-28 septembrie 1997, a eșuat, din cauza evitării ei
abile (Bologa, 1997, 1998). Ab imo pectore.
Cele cinci etape ale stăpânirii succesive a bazinului pontic au fost evocate cronologic,
cu har, de Charles King, titular al catedrei de studii românești înființată de Ion Rațiu la
Universitatea Georgetown (S.U.A.), în studiul său exhaustiv, bazat pe experiența sa de călător
și bibliografică asupra evoluției istorice a regiunii Mării Negre și a hinterland-urilor sale: cea
antică greco-romană Pontus Euxinus – 700 î. Chr.- 500 AD, italiană Mare Maggiore – 5001500, turcă Kara Deniz – 1500-1700, rusă Ciornoe more – 1700-1860 și modernă Marea
Neagră – 1860-1990 (King, 2004a, b). Regretabil, și această contribuție bibliografică, denotă
erori, în ciuda documentării mult mai aprofundate a subiectului, inclusiv a bibliografiei
exhaustive românești, grație cunoașterii foarte bune a limbii române de către autor. De ex.,
considerațiile negative exagerate asupra Dobrogei ca un sol fertil atât pentru tâlhari, cât și
pentru diferite mișcări separatiste și de economie stagnante, ale căror servicii rămân
inadecvate - fără a preciza perioada de referință, o zonă care dimpotrivă a progresat considerabil
în cursul ultimelor decenii și care constituie un exemplu european de înțelegere multietnică
(Bologa, 2018a); sau, mai grav, afirmația degajată ... României i s-au atribuit, prin tratatele
semnate după război, fosta provincie maghiară (sic!) Transilvania, fosta provincie rusă
Basarabia (sic!), fosta provincie austriacă Bucovina (sic!) și o parte din Dobrogea bulgărească
(sic!), hilar dacă nu trist, apreciere incorectă și frustrantă care ar putea induce cu ușurință unui
lector obiectiv dar insuficient informat percepția dobândirii conjuncturale, nejustificate, a
acestor provincii, deși românești, ca posesiuni sau cadouri, contrar evidențelor istorice și
statistice (Lehrer, 1989); în fine, în privința enunțului Țărmul românesc era plin de rafinării...,
în fapt a existat și există un singur asemenea obiectiv industrial semnificativ, Petromidia, la Cap
Midia, încă parțial în funcțiune. Pax et bonum.
Actualmente spațiul maritim al României are aproximativ 20.000 km2 (https://ro.
wikipedia.org/ wiki/Marea_Neagră_Spațiul_maritim_al_României) constând din (Fig. 6):
- ape maritime interioare – 753 km2,
- mare teritorială – 4.487 km2,
- zonă contiguă – 4.460 km2, și
- zonă economică exclusivă – 10.300 km2.
(https://ro. Wikipedia.org/wiki/Black_Sea #The_Sea_Space_of_Romania)
Insula Șerpilor (Călinescu, 1931; Cucu și Vlăsceanu, 1998; Pădureanu, 2004a) este o
insulă din Marea Neagră, la 45 de km de țărmurile României și Ucrainei, în dreptul golfului
Musura (Călinescu, 1931; Pădurean, 2004a) (Fig. 7).

25

With a surface of 17 ha only, the Serpent Island is not very important from a territorial
point of view, but is important from the strategic-military one

Fig. 6 Romania's maritime area
(in blue, the territorial waters and the exclusive economic zone
of Romania in the Black Sea)

(Source: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagră_spațiul_maritim_al_României)

Fig. 7 Serpent Island in the Black Sea
(Source: https://www.dw.com/ro/insulaSerpilor-decizie-favorabila-romaniei)

The Peace Treaty of Paris from 1947, between Romania, the Allied and the Associated
Powers left the Serpent Island to Romania, but it was illegally transferred to the USSR after the
end of the World War II and annexed in 1948. It is currently part of Ismail district of Odessa
region from Ukraine.
In 2009, the International Court of Justice in The Hague stated that Romania possesses
9,700 km2 of the continental shelf near the island, although the territorial claims of both states
in disagreement (Romania and Ukraine) were significantly higher (Manea, 2004).
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Cu o suprafață de doar 17 ha, Insula Șerpilor nu este foarte importantă din punct de
vedere teritorial, fiind în schimb importantă din punct de vedere strategic-militar.

Fig. 6 Spațiul maritim al României
(în albastru, apele teritoriale și zona economică exclusivă
a României în Marea Neagră)
(Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagră_spațiul_maritim_al_României)

Fig. 7 Insula Șerpilor din Marea Neagră
(Sursa: https://www.dw.com/ro/Insula-Serpilor-decizie-favorabila-romaniei)

Tratatul de Pace de la Paris dintre România și Puterile Aliate și Asociate din 1947 a lăsat
României Insula Șerpilor, însă aceasta a fost transferată ilegal de U.R.S.S. după sfârșitul celui
de-al doilea război mondial și anexată în cursul anului 1948. În prezent, face parte din districtul
Ismail din regiunea Odesa din Ucraina.
Curtea Internațională de Justiție de la Haga a hotărât în 2009 că României îi revin 9.700
km2 din platoul continental de lângă insulă, deși pretențiile teritoriale ale ambelor state aflate
în dezacord (România și Ucraina) erau semnificativ mai mari (Manea, 2004).
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It is noted to be the first and only extension of sovereign jurisdiction and sovereign rights
of Romania after the Great Union of 1918 (https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Șerpilor).
The increasingly thorough and complex research of the marine environment has known
a spectacular evolution since the XIXth century, in most of the developed maritime states, with
long traditions in the knowledge of marine sciences, sharing a high human expertise and
material and financial means, absolutely necessary to explore this fascinating and still
incompletely discovered environment, with visions on the future of the seas and the oceans of
the world (e.g. Malița and Băcescu, 1980).
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Se remarcă a fi prima și unica extindere de jurisdicție suverană și drepturi suverane ale
României de după Marea Unire din 1918 (https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Șerpilor).
Cercetarea tot mai aprofundată și complexă a mediului marin avea să urmeze începând
din secolul al XIX-lea o evoluție spectaculoasă în majoritatea statelor maritime dezvoltate, cu
tradiții îndelungate în cunoașterea științelor mării, care dispun de expertiza umană și de
mijloacele materiale și financiare indispensabile explorării acestui mediu fascinant și încă
incomplet investigat, cu viziuni asupra viitorului mărilor și oceanelor (de ex. Malița și Băcescu,
1980).
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Unicum hidrobiologicum.
Nikolai M. Knipovich
The Black Sea is always restless.

Ion Vianu
Chapter 1 THE BLACK SEA

The consequences of the climate change have obviously affected the coastal and marine
environment everywhere (https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment.ro).
The Earth's oceans are a huge “blue” basin (or a reservoir of carbon dioxide). These are
the largest deposits of carbon on the planet, their terrestrial equivalents being the forests, in
second place. These natural pools have been operating efficiently for millennia, preserving the
planet from extreme climate change due to the greenhouse gases. But today, carbon dioxide is
growing in the atmosphere faster than the oceans and land can absorb; like the forests on land,
the marine ecosystems have a key role to play in the fight against climate change, and the loss
of any of these would be catastrophic.
An increased absorption of carbon dioxide from the atmosphere has elevated the average
acidity of the ocean. By 2100, the ocean may be more acidic than ever in the last 20 million of
years. Acidification reduces the amount of carbonate ions that are needed to produce aragonite
and calcite - two forms of calcium carbonate that many marine organisms use to develop their
shells and skeletal material.
In Europe, changes have begun to be observed in the shells and skeletons of microscopic
organisms, which is the beginning of the marine food chain. It is possible that the declining rate
of calcification will have an immediate negative effect on their ability to survive, but also on a
large number of other species, that feed on them.
Or, coral reefs are also home to two million marine species and the source of a quarter
of the world's fish catch in developing countries around the world. The consequences of
acidification occur beyond the direct effects on the calcification of marine organisms. More
acidic water can have a major impact on breathing in some uncalcified species, such as squid.
While not all the consequences of the oceans acidification have yet been identified, it has been
estimated that up to seven percent of these “blue carbon pools” are annually lost - seven times
the rate of loss than 50 years ago.
In the most succinct and inspired definition, the Russian oceanographer Nikolai M.
Knipovich considered the Black Sea (Fig. 8) an unicum hydrobiologicum (Knipovich, 1933).

Fig. 8 The Black Sea
(Source: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea-Neagra)
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Unicum hidrobiologicum.
Nikolai M. Knipovici
Marea Neagră este mereu neliniștită.

Ion Vianu
Capitolul 1 MAREA NEAGRĂ

Urmările schimbărilor climatice au afectat pretutindeni în mod evident și mediul
costier și marin (https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment.ro).
Oceanele Terrei reprezintă un imens bazin „albastru” (sau un depozit de dioxid de
carbon). Acestea sunt cele mai mari depozite de carbon de pe planetă, echivalentele lor terestre
fiind pădurile care sunt pe locul doi. Aceste bazine naturale funcționează eficient de milenii,
ferind planeta de schimbările climatice abrupte datorită gazelor cu efect de seră. Însă în prezent,
dioxidul de carbon se dezvoltă în atmosferă mai repede decât pot oceanele și pământul să
absoarbă; asemenea pădurilor pe uscat, ecosistemele marine au un rol esențial în lupta împotriva
schimbărilor climatice, iar pierderea oricăruia dintre acestea ar fi catastrofală.
O absorbție sporită a dioxidului de carbon din atmosferă a mărit aciditatea medie a
oceanului. Până în 2100, este posibil ca oceanul să devină mai acid decât oricând în ultimii 20
de milioane de ani. Acidificarea determină o reducere a cantității de ioni de carbonat care sunt
necesari pentru a produce aragonit și calcit - două forme de carbonat de calciu pe care multe
organisme marine le folosesc pentru a-și dezvolta cochiliile și materialul scheletic.
În Europa, au început să se observe schimbările ivite la cochiliile și scheletele organismelor microscopice care constituie începutul lanțului alimentar marin. Este posibil ca rata tot
mai mică de calcificare să aibă un efect negativ imediat asupra abilității acestora de a supraviețui și asupra numărului mare de specii care se hrănesc cu acestea.
Sau, recifii de corali sunt și gazde pentru două milioane de specii marine și originea unui
sfert din captura de pește la nivel global. Consecințele acidificării se produc dincolo de efectele
directe asupra calcificării organismelor marine. O apă mai acidă poate avea un impact major asupra
respirației la unele specii necalcificate, precum calmarul. În timp ce nu s-au identificat încă toate
consecințele acidificării oceanului, s-a estimat că până la șapte la sută din aceste „bazine de carbon
albastru” se pierd anual - de șapte ori rata de pierdere de acum 50 de ani.
În cea mai succintă și inspirată definiție, specialistul în oceanografie fizică rus Nikolai
M. Knipovici, considera Marea Neagră (Fig. 8) un unicum hidrobiologicum (Knipovici, 1933).

Fig. 8 Marea Neagră
(Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea-Neagra)
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A map of the Black Sea from 1590 shows Pontus Euxinus, Aequor Iafonis pulfatum
remige primum, with the explanation PONTUS EUXINUS, Sed, Dictus ab antiquis Axenus ille
fuit, slightly elongated from East to West, highlighting also the Danube, with several arms
flowing into the sea, the Dniester and other tributaries (Fig. 9).

Fig. 9 A map of the Black Sea from 1590
(Collection Alexandru Ș. Bologa)

Another map from 1731, entitled Tabula Geographica qua pars Russiae Magnae Pontus
Euxinus seu Mare Nigrum et Tartaria Minor cum finitimis Bulgariae, Romaniae et Natoliae,
shows PONTUS EUXINUS as MARE NIGRUM, while Romania appears located in the South
of Bulgaria (sic) (Fig. 10).

Fig. 10 Another map of the Black Sea, from 1731
(Collection Alexandru Ș. Bologa)
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O hartă a Mării Negre din 1590 prezintă Pontus euxinus, Aequor Iafonis pulfatum
remige primum, cu explicația PONTUS EUXINUS, Sed, Dictus ab antiquis Axenus ille fuit,
puțin alungită de la est la vest, evidențiind și Dunărea, cu mai multe brațe la vărsarea în mare,
Nistrul și a alți afluenți (Fig. 9).

Fig. 9 O hartă a Mării Negre din 1590
(Colecția Alexandru Ș. Bologa)

O altă hartă intitulată Tabula Geographica qua pars Russiae Magnae Pontus Euxinus
seu Mare Nigrum et Tartaria Minor cum finitimis Bulgariae, Romaniae et Natoliae din 1731,
prezintă PONTUS EUXINUS hodie MARE NIGRUM, în care Romania apare situată în sudul
Bulgariei (sic) (Fig. 10).

Fig. 10 O altă hartă a Mării Negre din 1731
(Colecția Alexandru Ș. Bologa)
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Romanian naval commander Alexandru Cătuneanu coordinated the measurements that
led to the drawing of the first map of the Romanian Black Sea coast (Fig. 11), gold medal
awarded at the 1900 Universal Exhibition in Paris. The hydrographic document had been
printed at the specialized service of the French Marine Ministry, and then engraved on a copper
plate by a well-known French engraver, Ettiene Delaune. In June 1904, 1000 printed copies
arrived in Romania, accompanied by the engraved plaque. This map, made in the XIXth
century, was used for navigation until 1952 (Ionescu, 2016).

Fig. 11 The map of Alexandru Cătuneanu from 1927
(Source: Maritime Hydrographic Direction Constanța)

The importance of the studies and specialized research dedicated to marine sciences or
oceanology, with all its oceanographic branches, lies both in the theoretical explanation of
various complex processes and phenomena that take place in the marine environment, as in
many practical applications of this knowledge and discoveries in different fields of the human
activity, from Antiquity till present.
Marine research currently includes a wide range of scientific approaches, according to
some particular advanced scientific and technological requirements, at national, regional and
international level, a special attention being paid to the multinational cooperation, in order to
succeed in solving relevant aspects of common interest within the investigation of this living
environment.
The Black Sea, an annex of the Mediterranean from an oceanographic point of view,
was “rediscovered” by contemporaries in its vast ecological, environmental and geopolitical
issues, after 1990.
Anthropogenic activities with severe impact have been added to the physical, chemical
and biological peculiarities of this marine area, which origins are to be found in a river basin
over five times larger than the surface of the sea itself; the territories of the Danube and coastal
states that make up this area include a population of over 165 million people in 17 countries
(81 million in the Danube basin alone).
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Comandorul de marină român Alexandru Cătuneanu a coordonat toate măsurătorile care
au dus la întocmirea primei hărți a coastei românești a Mării Negre (Fig. 11), fiind premiată cu
medalia de aur la expoziția Universală de la Paris, în 1900. Documentul hidrografic fusese
tipărit la Serviciul de specialitate al Ministerului Marinei Franceze și a fost apoi gravat pe o
placă de aramă de către un cunoscut gravor francez, Ettiene Delaune. În iunie 1904 sosesc în
țară 1000 de exemplare tipărite, însoțite de placa gravată. După această hartă realizată în secolul
al XIX-lea s-a navigat până în 1952 (Ionescu, 2016).

Fig. 11 Harta Alexandru Cătuneanu din1927
(Sursa: Direcția Hidrografică Maritimă Constanța)

Importanța studiilor și cercetărilor dedicate științelor mării, sau oceanologiei cu toate
ramurile sale oceanografice, rezidă atât în explicarea teoretică a diferitelor procese și fenomene
complexe care se desfășoară în mediul marin, cât și în numeroasele aplicații practice ale acestor
cunoștințe și descoperiri în numeroase domenii de activitate umană din antichitate până în
prezent.
Cercetarea marină cuprinde actualmente o gamă foarte largă de preocupări, abordate
conform unor exigențe deosebit de avansate din punct de vedere științific și tehnologic, la nivel
național, regional și internațional, o atenție specială fiind acordată cooperării multinaționale
pentru rezolvarea aspectelor de interes comun în investigarea acestui mediu de viață.
Marea Neagră, anexă a Mării Mediterane din punct de vedere oceanografic, a fost
„redescoperită” de contemporani în problematica ei vastă ecologică, ambientală și geopolitică,
după 1990.
Particularităților fizice, chimice și biologice ale acestui areal marin, de-a lungul timpului
s-au adăugat activitățile antropogene cu impact sever asupra sa, care își au originea într-un bazin
hidrografic de peste cinci ori mai mare decât suprafața mării însăși; teritoriile statelor dunărene
și costiere care constituie acest spațiu includ o populație de peste 165 milioane de oameni din
17 țări (81 milioane numai din bazinul dunărean).
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Therefore, the Black Sea has been exposed to considerable natural and environmental
fluctuations and more recently, in the last decades of the XXth century, to a pronounced
anthropogenic stress, with severe impact; it is mainly caused by the following activities:
- transportations (Danube, Danube-Black Sea channel, Black Sea, Bystroe navigation
channel, river and sea ports, free zones);
- agriculture (natural and chemical fertilizers, herbicides, pesticides / insecticides);
- industry (cement, superphosphates, petrochemistry, nuclear energy, etc.);
- fishing (and overfishing);
- tourism (leisure, water sports, medical treatment).
As a result, the Black Sea has ecologically evolved, in the past decades, from an initially
diversified ecosystem, highly sustaining the productive fishing, to a pronounced eutrophic
environment, dominated by the ctenophore Mnemiopsis leydi, with limiting living conditions
for many plants and animals.
That's why these serious contemporary aspects have conducted the experts of the Global
Environment Facility (GEF) to consider the Black Sea “the most seriously degraded sea on the
planet” in 1982.
However, especially as a result of the reduction of the intensive use of fertilizers in
agriculture and of various environmental protection measures taken by the coastal countries, as
well as following other necessary interventions (e.g. revision of fishing regulations and quotas,
creation of protected areas and other initiatives), some improvements could be nowadays
ascertained in the ecological status of the Black Sea and its water quality (expressed, for
example, by the considerable reduction in algal blooms, both in intensity and frequency, after
2000); in the last 20 years, there has been a considerable improvement in the ecological status
of the Black Sea, at least in the Romanian sector.
The Black Sea is the largest intercontinental sea in the world, with low tide and brackish
water (Bologa, 2001, 2012).
This semi-enclosed sea is similar in size to the Baltic Sea and the North Sea, and
ecologically to the Baltic Sea and somehow to the Adriatic Sea; it still faces ecological
imbalances that could eventually turn this water body into a dead sea.
Therefore, according to contemporary experts, “the state of the Black Sea environment
continues to be worrying, due to the continuous degradation of its ecosystem and the inadequate
use of its natural resources” (Black Sea Strategic Action Plan (BSSAP) approved at the Sofia
Ministerial Conference in 2009) (www.blacksea-commission.org).
The Black Sea ecosystem, especially its north-western sector, continues to face severe
environmental damage, mainly consisting in coastal erosion, eutrophication and long-term
ecological changes, including the decline of biological diversity and living resources (Bologa
et al., 1995).
The Romanian Black Sea coast stretches for 245 km 1 from the natural border with
Ukraine (Chilia arm of the Danube) to the North, down to the border with Bulgaria to the South.
The northern part, 165 km long, is an alluvial formation of low sandy beaches, supported by
sand dunes and the Danube Delta. After Cape Midia, the shore becomes rocky, with cliffs
descending steeply into the sea. The coastal area extends inland to the eastern bank of the
Danube, being under the administration of Tulcea County (in the North) and Constanța County
(in the South).
As is the case of most coastal areas, the Romanian one is also of great interest for
different and competing human activities, with huge economic interests as well (World Bank,
1992).
The Black Sea was and still represents an important environment of study from the
oceanographic perspective.
1

Compared to the approximately double total of 455 km, during Great Romania, with the coast of
Bessarabia - Cetatea Albă and Izmail Counties from the Dniester estuary to the Chilia arm (currently
Ukraine) of about 100 km and Caliacra County (currently Bulgaria) about 110 km (Fig. 12).
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Prin urmare Marea Neagră a fost expusă unor fluctuații naturale și ambientale considerabile și mai recent, în ultimele decenii ale secolului XX, unui stres antropogen pronunțat, cu
impact sever; acesta este provocat în principal de următoarele activități:
- transporturi (Dunăre, canal Dunăre - Marea Neagră, Marea Neagră, canalul de
navigație Bâstroe, porturi fluviale și maritime, zone libere);
- agricultură (îngrășăminte naturale și chimice, ierbicide, pesticide/insecticide),
- industrie (ciment, superfosfați, petrochimie, energie nucleară ș.a.),
- pescuit (și suprapescuit),
- turism (agrement, sporturi nautice, tratament medical).
Ca urmare, Marea Neagră a evoluat din punct de vedere ecologic, în ultimele decenii,
dintr-un ecosistem inițial diversificat care susținea pescuitul foarte productiv, într-un mediu
pronunțat eutrof, dominat de ctenoforul Mnemiopsis leidyi, cu condiții de viață limitative pentru
numeroase organisme vegetale și animale.
Aspectele contemporane cele mai grave au determinat experții Facilității Globale pentru
Mediu (GEF) să considere în 1992 Marea Neagră drept „cea mai serios degradată mare de pe
planetă”.
Totuși, ca urmare în principal a reducerii utilizării intensive a fertilizatorilor în agricultură și a măsurilor diverse de protecția mediului în țările riverane și costiere, precum și în urma
altor intervenții salutare (de ex. revizuirea reglementărilor și cotelor de pescuit, crearea de arii
protejate și alte inițiative) în prezent se constată a anumită ameliorare a stării ecologice a Mării
Negre și calității apelor sale (exprimată, de exemplu, de rărirea considerabilă a fenomenelor de
înflorire algală, atât ca intensitate cât și ca frecvență, după 2000); în ultimii 20 de ani se constată
ameliorarea considerabilă a stării ecologice a Mării Negre, cel puțin în sectorul românesc.
Marea Neagră este cea mai întinsă mare intercontinentală, cu maree joasă și apă salmastră din lume (Bologa, 2001, 2012).
Această mare semiînchisă prezintă similitudini ca dimensiune cu Marea Baltică și Marea
Nordului și din punct de vedere ecologic cu Marea Baltică și întrucâtva cu Marea Adriatică. A
fost expusă fluctuațiilor naturale și de mediu și, mai recent, unui stres antropic puternic. Acum
se confruntă cu dezechilibre ecologice care ar putea transforma în cele din urmă acest acvatoriu
într-o mare moartă.
Prin urmare, potrivit experților contemporani, „starea mediului Mării Negre continuă să
fie îngrijorătoare, din cauza degradării continue a ecosistemului său și a utilizării inadecvate a
resurselor sale naturale” (Planul Strategic de Acțiune la Marea Neagră (BSSAP) aprobat la
Conferința Ministerială de la Sofia în 2009) (www.blacksea-commission.org).
Ecosistemul Mării Negre, în special sectorul său de nord-vest, continuă să se confrunte
cu daune grave asupra mediului, constând în principal din eroziune costieră, eutrofizare,
schimbări ecologice pe termen lung, inclusiv declinul diversității biologice și resursele vii
(Bologa și colab., 1995).
Țărmul românesc al Mării Negre se extinde pe lungimea a 245 de km11 de la frontiera
naturală cu Ucraina (brațul Chilia al Dunării) la nord, până la frontiera cu Bulgaria în sud. Partea
nordică, de 165 km, este o formațiune aluvională de plaje joase nisipoase, susținute de dune de
nisip și Delta Dunării. După Capul Midia țărmul devine stâncos cu faleze coborând abrupt spre
mare. Zona de coastă se extinde spre interior până la malul estic al Dunării și este administrată
de județele Tulcea în nord și Constanța în sud.
Așa cum este cazul celor mai multe zone costiere, și cea românească este o zonă cu
multe activități umane concurente și interese economice (World Bank, 1992).
Marea Neagră a fost și este abordată și în prezent și din punct de vedere al investigării
sale sub aspect oceanografic.
Față de totalul aproximativ dublu de 455 km, în timpul României Mari, cu litoralul aferent Basarabiei
- jud. Cetatea Albă și Izmail de la limanul Nistrului până la brațul Chilia (în prezent Ucraina) de cca 100
km și jud. Caliacra (în prezent Bulgaria) de cca 110 km (Fig. 12).
11
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Fig. 12 Map of Great Romania, including the entire sea coast
(Source: Șiaicariu and Constantinescu, 1920)

Black Sea scientific research
Short general characterization
General physical and chemical characteristics of the Black Sea:
- a large continental shelf of 144.000 km2 (25%)
- high freshwater input with increased levels of nutrients and photoabsorbant detritus (e.g. 400
km3/year, 70 % on the north-western shelf, due to the Danube, Dnieper, Dniester, Bug and Kuban
rivers)
- the existence of cyclonic current systems (i.e., defining or characterizing the eastern and western
halistatic zones, having more stable salinity horizons)
- a weak horizontal water mass exchange with the Mediterranean, through the Bosporus Strait
(about 100 m deep)
- a marked increase in water density, with a depth between 0-200 m (i.e., practically no vertical
mixing between the deep and the shallow layer)
- the highest anoxic volume (90%), due to the highest H2S content in the entire World Ocean
- large spatial and temporal variabilities of physical and chemical properties (e.g., especially in the
northwest corner)
- separation of the water column in an upper ozygenated, biotic layer and a deeper anoxic, abiotic
one, containg hydrogen sulphide (H2S), separated at a depth of about 150-200 m
- salinities about half of those known in the World’s Ocean, from 18 to 19 ‰ at 2.000 m depth
- high levels of nutrients (nitrogen and phosphates) and photoabsorbent detritus
- the degree of previous eutrophication has decreased markedly in the last 10 years,
- slightly different ionic ratios of seawater from the rest of the marine and oceanic areas (e.g. more
calcium (Ca2+), manganese (Mg2+), bicarbonate (HCO3-) and sulphate (SO2-).
Water balance, currents and vertical distribution
The high degree of isolation from the World Ocean, the extensive drain basin and the
large number of incoming rivers are the main factors that contribute to the unique water balance
of the Black Sea (Zaitsev and Mamaev, 1997). The hydrological balance is an important element
in its ecosystem.
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Fig. 12 Harta României Mari cuprinzând întregul litoral marin
(Sursa: Șiaicariu și Constantinescu, 1920)

Cercetarea științifică la Marea Neagră
Scurtă caracterizare generală
Principalele caracteristici fizice și chimice ale Mării Negre constau în următoarele:
- un platoul continental amplu de 144,000 km2 (25%),
- un aport foarte însemnat de apă dulce de origine continentală datorat în principal fluviilor
Dunăre, Nipru, Nistru, Bug și Kuban (cca 400 km3/an, 70 % pe platoul nord-vestic),
- existența sistemelor de curenți ciclonici, care definesc și caracterizează zonele halistatică
de est și de vest (cu orizonturi de salinitate mai stabile),
- un schimb redus de ape cu Marea Mediterană, prin strâmtoarea Bosfor (cu profunzimea de
cca 100 m), pe orizontală,
- o creștere marcată a densității apei cu adâncimea cuprinsă între 0-200 m (practic nici un
amestec vertical între stratul adânc și superficial),
- cel mai mare volum anoxic (90 %) din cauza celui mai însemnat conținut de H2S din
întregul Ocean Mondial,
- variabilitate spațială și temporală mare a proprietăților fizice și - chimice (în special în
colțul de nord-vest),
- separarea coloanei de apă într-un strat superior oxigenat, biotic și unul mai profund anoxic,
abiotic conținând hidrogen sulfurat (H2S), separat la o adâncime de cca 150-200 m,
- salinități de aprox. jumătate față de cele cunoscute în Oceanul Mondial de 18-19 ‰ la
2.000 m adâncime,
- un nivel ridicat de nutrienți (azotați și fosfați) și detritus fotoabsorbant,
- gradul de eutrofizare anterior diminuat în mod pronunțat în ultimii 10 ani,
- raporturi ionice ușor diferite ale apei de mare față de restul arealelor marine și oceanice (de
ex. mai mult calciu (Ca2+), mangan (Mg2+), bicarbonat (HCO3-) și sulfat (SO2-).
Balanța hidrologică, curenții și distribuția verticală
Gradul ridicat de izolare de Oceanul Mondial, bazinul hidrografic extins și numărul
mare de afluenți determină balanța hidrologică unică a Mării Negre (Zaițev și Mamaev, 1997).
Bilanțul hidrologic este un factor important în ecosistemul Mării Negre.
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Changes in the water regime have a significant impact on water and salt balances, which
are the most vulnerable to any anthropic changes, particulary in the shallow, biologically highly
productive north-western region. Fresh-water input and exchange of Mediterranean water via the
Bosporus are critical elements in the hydrography and ecosystem of this sea.
The major components of the water balance are the river discharges, the precipitations and
the evaporation, but also the waters exchange via the Bosporus and the Kerch Straits. The volume
of the water flowing into the Black Sea through the Bosporus has been estimated to a value between
123 km3/year (Șerpoianu, 1973) and 312 km3/year (Ünlüata et al., 1973). The estimated rates for
the Bosporus outflow range from 227 km3/year (Reshetnikov, 1992) to 612 km3/year (Ünlüata et
al., 1973).
The geostrophic circulation, defined as currents formed due to the balance between the
Coriolis force and the pressure force in the surface layer of the basin, is presented by the main Black
Sea stream (MBS). In the eastern, central and western regions, the MBS generates extensive cyclone
gyres and a multitude of smaller cyclone and anticyclone gyres. In the external part of the MBS, a
ring of anticyclonic gyres is formed, due to its interaction with the continental slope, which
generates a quasi homogenous convergence zone (FAO, 1996).
Despite the existence of a permanent strong picnocline, with an average varying between
150-200m, depending on the cyclonic and anty-ciclonic regions, studies show that the water column
has intensive vertical dynamics, especially in winter; the strong north and north-east winds elevate
the main cyclonic gyre domes (20-30m from the surface in some areas), which breaks apart the
picnocline and leads to increased convective mixing (FAO, 1996).
Eutrophication
The Black Sea receives a large volume of freshwater, containing considerable amounts of
inorganic nutrients. Owing to a strong thermohaline stratification and to a long residence time of
the mass of water, the Black Sea ecosystem is highly sensitive to increased production of organic
matter (Bologa et al., 1998). The last 40 to 50 years represent a period of intensification of the
anthropgenic pressure on the coastal environment and high eutrophication, with negative effects on
the whole ecosystem.
Important nutrient and organic inputs, from rivers and from the industrial and domestic
drainage, had as result the increase of the magnitude and the frequency of algal blooms, and a
pronounced decrease of the biodiversity as well.
The main considerations for which experts consider the Black Sea so endangered can be
summarized as follows:
- progressive degradation of the coastal environment by coastal erosion 2,
- continuous degradation of the seawater quality, due to the increasing of the eutrophication (e.g.
Danube: 340,000 t total inorganic nitrogen/year and 60,000 t total phosphorus/year, which
means 2.5, respectively 3.8 times more, compared to 1970-1990; for the Romanian coastal
area, 4 to 8 times more nitrogen and 13 to 21 times more phosphorus, compared to 1960-1970),
according to 2000 data, considerable improved situation at present;
- extension of hypoxia and/or anoxia;
- possible increasing of the hydrogen sulphide (H2S) concentrations in the eutrophic layers;
- continuous accumulation of atmospheric and land-based pollutants (e.g., heavy metals,
radionuclides, oil, herbicides, pesticides, and detergents);
- decreasing capacity of the costal areas for self-purification from chemical and microbiological
contaminants, and
1

12

Along the Romanian coast, extensive works are being carried out to widen the beaches, reduced in
area as a result of the effects of the phenomenon of coastal erosion in recent decades, by specialized
western companies (Bologa, in press c)
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Modificările regimul hidrologic au un impact semnificativ asupra balanțelor de apă și
sare, care sunt cele mai vulnerabile la orice schimbări antropice, în special în regiunea puțin
adâncă înalt productivă biologic din nord-vest. Aportul de apă dulce și schimbul de apă
mediteraneană prin Bosfor sunt elemente critice în hidrografia și ecosistemul acestei mări.
Componentele majore ale balanței hidrologice sunt deversarea fluviilor, precipitațiile și
evaporarea, precum și schimbul de apă prin Bosfor și strâmtoarea Kerci. Volumul de apă care
curge în Marea Neagră prin Bosfor a fost estimat ca fiind între 123 km3/an (Șerpoianu, 1973)
și 312 km3/an (Ünlüata și colab., 1990). Estimările pentru debitul din Bosfor variază de la 227
km3/an (Reșetnikov, 1992) la 612 km3/an (Ünlüata și colab., 1990).
Circulația geostrofică, definită drept curenți formați datorită echilibrului dintre forța
Coriolis și forța de presiune în stratul de suprafață al bazinului, este prezentată de fluxul
principal al Mării Negre (FPM). În regiunile estică, centrală și vestică, FPM generează vârtjuri
ciclonice extinse și o multitudine de vârtejuri ciclonice și anticiclonice mai mici. În partea
externă a FPM, se formează un inel al vârtejurilor anticiclonice datorită interacțiunii sale cu
panta continentală, care generează o zonă de convergență cvasi omogenă (FAO, 1996).
În ciuda existenței unei picnocline puternice permanente, cu o medie care variază între
150-200 m în funcție de regiunile ciclonice și anticiclonice, studiile arată în privința coloanei
de apă dinamici verticale intensive, mai ales iarna; vânturile puternice din nord și nord-est ridică
principalele cupole de vârtej ciclonic (20-30 m de la suprafață în unele zone), ceea ce separă
picnoclina și duce la creșterea amestecului convectiv (FAO, 1996).
Eutrofizarea
Marea Neagră recepționează un volum mare de apă dulce care conține cantități
considerabile de nutrienți anorganici. Datorită unei puternice stratificări termohaline și a unui
timp de permanență lung al masei de apă, ecosistemul Mării Negre este extrem de sensibil la
producerea crescută de materie organică (Bologa și colab., 1998). Ultimii 40-50 de ani reprezintă o perioadă de intensificare a presiunii antropice asupra mediului costier și eutrofizare
pronunțată, cu efecte negative asupra întregului ecosistem.
Aporturi importante de nutritienți și compuși organici din fluvii și de drenaj industrial
și domestic au dus la creșterea magnitudinii și frecvenței înfloririi algelor și la o scădere
pronunțată a biodiversității.
Principalele considerente pentru care experții consideră Marea Neagră atât de periclitată pot fi rezumate astfel:
- degradarea progresivă a mediului costier din cauza eroziunii 2;
- degradarea continuă a calității apei de mare datorită eutrofizării în creștere (de ex., aportul
dunărean: 340.000 t azot anorganic total/an și 60.000 t fosfor total/an care înseamnă de 2,5
ori respectiv 3,8 ori mai mult, comparativ cu 1970-1990; pentru zona litorală românească
de 4 până la 8 ori mai mult azot și de 13 până la 21 ori mai mult fosfor comparativ cu 19601970), conform datelor din 2000, situație ameliorată considerabil în prezent;
- extinderea hipoxiei și/sau anoxiei;
- posibilă creștere a concentrațiilor de hidrogen sulfurat (H2S) în straturile eutrofe;
- acumularea continuă de poluanți atmosferici și tereștri (de ex., metale grele,
radionuclizi, petrol, erbicide),
- scăderea capacității zonelor costiere pentru autopurificare de contaminanți chimici și
microbiologici, și
1

De-a lungul litoralului românesc se execută lucrări ample de lărgire a plajelor, micșorate ca suprafață
ca urmare a efectelor fenomenului de eroziune costieră în ultimele decenii, de către firme occidentale
specializate (Bologa, sub tipar c)
12
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- the rapid extinction of some species, the dramatic decline in biodiversity and the drastic
reduction of exploitable living marine resources, but with a tendency to increase
biodiversity in the last 10 years, especially in benthos, but endangered by the introduction
of alien species in the marine environment.
The state of the Black Sea fisheries
For thousands of years, humans have made use of the sea’s living resources (UNEP/
GESAMP, 1990). Advancing techniques for fishing are now threatening favoured fish species
to the extent, and most of the fish stocks are under pressure. In addition, fishing activities in
themselves have an opposite effect upon the marine environment and the variety of marine
processes and activities, both in coastal areas and offshore. The seabed can be stirred up and its
nature changed, damaging the habitat and its flora and fauna. Food chains and food webs can
be altered by fishing. Changed genetic structures of the fish populations may result from overfishing, from breeding practices and from the intrusion of some non-indigenous species.
Overfishing is the main fault for the growing shortage of fish in the seas and oceans. In
Europe, the picture is considered very bleak: almost nine out of ten commercial stocks in the
Northeast Atlantic, the Baltic Sea and the Mediterranean Sea are overfished. About a third of
these stocks are overfished, so much that the stock risks losing its ability to reproduce.
In the last decade alone, total landings in the European Union have fallen by a third, and
aquaculture in Europe has not been able to compensate for this process. Global fish
consumption per person has more than doubled since 1973, with Europeans consuming an
average of 21 kg of fishery products per year, slightly above the global average of 17 kg, but
below the consumption level of about 25 kg, recorded in the USA, China and Canada. There is
a wide variation within the EU, from 4 kg per person in Romania to 57 kg in Portugal.
To meet the demand for fish in Europe, around two thirds of the fish demand are
imported. Therefore, Europeans have an impact on the fish stocks and aquaculture production
in the world. Today, consumers, processors and retailers are constantly concerned about
overfishing and often call for guarantees that the fish they eat and sell come from well managed
and sustainable fisheries. But such assurances are difficult to provide for most of the fish stocks
in European waters.
In Europe, the current reassessment of the Common Fisheries Policy takes a new
approach to fisheries from an extensive environmental and maritime perspective. There will be
a greater emphasis on the ecological sustainability of fisheries outside Europe and the need to
manage and exploit natural resources responsibly, without endanger their future. It will be
important to see how this new approach to secure Europe's fisheries will be integrated into the
existing international scheme and the proposed regular process for assessing the global marine
environment.
In the Black Sea, anchovy stocks declined in the late 1980s due to the higher water
temperatures, as result of the climate change, the nutrient enrichment (eutrophication), caused
mainly by the Danube, the invasion of Mnemiopsis leidy (a jellyfish from North-East Atlantic)
and the overfishing.
As already emphasized, the Black Sea ecosystem has been subjected to dramatic
changes during the last decades, due to the increased pollution of the basin and to the
overexploitation of some commercial fish species. The abundance of the most commercial
carnivores - bonito (Sarda sarda), the bluefish (Pomatomis saltator) and the mackerel (Scomber
scombrus) - has suddenly decreased (FAO, 1996). The last species have been almost extinct in
the Black Sea since 1968. This has been the period of the fast intensification of the fishing
process, particularly of sprat (Sprattus sprattus phalericus), horse mackerel (Trachurus
mediterranesus ponticus) and anchovy (Engraulis encrassicolus ponticus), whose catches have
been extended from 3.1, 4.9 and 128.3 thousand tons in 1970 up to 105.2 (1989), 147.7 (1985),
485.5 (1984) thousands tons, respectively (FAO, 1996).
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- dispariția rapidă a unor specii, scăderea dramatică a biodiversității și reducerea drastică a
resurselor marine vii valorificabile, dar cu o tendință de creștere a biodiversității în ultimii
10 ani, mai ales la nivelul bentosului, periclitată însă de introducerea unor specii alogene
în mediul marin.
Starea pescuitului la Marea Neagră
De mii de ani oamenii au folosit resursele vii ale mării (UNEP/GESAMP, 1990).
Tehnicile avansate de pescuit amenință acum speciile de pești favorizați în măsura în care cele
mai multe stocuri de pești sunt supuse presiunii. În plus, activitățile de pescuit în sine au efecte
negative asupra mediului marin și asupra unei varietăți de procese și activități marine atât în
zonele de coastă, cât și în larg.
Fundul mării poate fi agitat și natura sa poate fi modificată, afectând habitatul și flora și
fauna sa. Lanțurile alimentare și rețelele alimentare pot fi modificate prin pescuit. Structurile
genetice modificate ale populațiilor de pești pot rezulta din pescuitul excesiv, din practicile de
reproducere și din introducerea speciilor neindigene.
Pescuitul în exces (suprapescuitul) este principala vină pentru lipsa tot mai accentuată a
peștelui din mări și oceane. În Europa, imaginea este considerată foarte sumbră: aproape nouă
din zece stocuri comerciale din Atlanticul de nord-est, Marea Baltică și Marea Mediteraneeană
sunt pescuite în exces. În jur de o treime din aceste stocuri sunt atât de frecvent pescuite în
exces încât stocul riscă să își piardă capacitatea de reproducere.
Numai în ultimul deceniu, totalul debarcărilor în Uniunea Europeană a scăzut cu o
treime, iar acvacultura din Europa nu a putut compensa acest fapt. Consumul de pește la nivel
global pe persoană este mai mult decât dublu din 1973, europenii consumând în medie 21 de
kg de produse pescărești anual, ușor peste media la nivel global de 17 kg, însă sub nivelul de
consum de aproximativ 25 kg, înregistrat în SUA, China și Canada. Există o variație amplă în
interiorul UE, de la 4 kg pe persoană în România la 57 kg în Portugalia.
Pentru a satisface cererea de pește din Europa, în jur de două treimi de pește se importă.
Prin urmare, europenii au un impact asupra stocurilor de pește și a producției acvaculturii din
lume. În prezent, consumatorii, procesatorii și vânzătorii cu amănuntul sunt preocupați în mod
constant de pescuitul în exces și deseori solicită garanții că peștele pe care îl consumă și pe care
îl vând provine din pescuitul bine gestionat și durabil. Însă astfel de asigurări sunt greu de oferit
pentru marea parte a stocurilor de pește din apele europene.
În Europa, actuala reevaluare a Politicii Comune din domeniul Pescuitului adoptă o nouă
abordare a pescuitului din perspectiva mai amplă a mediului și cea maritimă. Va exista un
accent mai mare asupra durabilității ecologice a pescuitului din afara Europei și a nevoii de a
gestiona și a exploata resursele naturale în mod responsabil fără a periclita viitorul acestora. Va
fi important de văzut cum se va integra această nouă abordare de securizare a pescuitului din
Europa în schema internațională existentă și în procesul obișnuit propus pentru evaluarea
mediului marin la nivel global.
În privința Mării Negre, la sfârșitul anilor ’80 stocurile de hamsie au scăzut ca urmare a
temperaturii mai mari a apei din cauza schimbărilor climatice, a îmbogățirii cu nutrienți (eutrofizare) provocată în principal de Dunăre, invaziei speciei Mnemiopsis leidyi (ctenofor originară
din Atlanticul de nord-est) și suprapescuitului.
După cum s-a subliniat deja, ecosistemul Mării Negre a fost supus în ultimele decenii
unor schimbări dramatice ca urmare a creșterii poluării bazinului și a supraexploatării unor
specii comerciale de pești. Abundența celor mai comerciale carnivore, bonito (Sarda sarda),
peștele albastru (Pomatomus saltator) și macroul (Scomber scombrus) a scăzut brusc (FAO,
1996). Ultimele specii aproape au dispărut în Marea Neagră din 1968. Aceasta a fost perioada
de intensificare rapidă a pescuitului, în special a șprotului (Sprattus sprattus phalericus), a
stavridului (Trachurus mediterraneus ponticus) și a hamsiei (Engraulis encrassicolus
ponticus), ale căror capturi au fost extinse de la 3,1, 4,9 și 128,3 mii tone în 1970 până la
respectiv 105,2 (1989), 147,7 (1985), 485,5 (1984) mii tone (FAO, 1996).
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Specialists claim that the quick decline of the anchovy stocks could be related both to the
deteriorated environmental conditions and to the overexploitation, for some good years. In the early
’80s, the ctenophore Mnemiopsis leidyi invaded the Black Sea with a large biomass, resulting a
several fold reduction of the fodder (nutritive) zooplankton biomass, of the copepods in particular.
Taking into account that M. leidyi is feeding on eggs and larvae of spawning fish, it is reasonable to
assert that the sharp reduction in sprat, anchovy and horse mackerel could be mainly related to the
complex impact of the earlier mentioned factors: pollution, eutrophication structural alteration in
the ecosystem and intensification of the fishing activities. The intensification of the fishery after
1976, particularly the late forbiddance of bottom trawl-hauls, which ruined the benthic biocenosis
and spoiled the connections between bottom and pelagic waters, have negatively influenced the
state of the Black Sea ecosystem (FAO, 1996).
Many of the fish species from the Black Sea undertake seasonal migrations for nourishing,
wintering and reproduction. The pollution of the sea and the overfishing, mainly by the former
USSR and Turkey, led to a severe reduction of the concentration and the biomass of the
corresponding species.
The Black Sea is inhabited by 168 fish species, of which 144 are typically marine and 24 are
diadromous or partially anadromous. Marine species intensively fished are sturgeons, shad, anchovy,
sprat, horse mackerel, whiting, gobies, turbot, spiny dogfish, Mugilidae, bonito, bluefish, and
mackerel. Up to 1970, bonito, bluefish and mackerel were economically important. Since 1968, these
species have no longer been found in the Black Sea, but still exist in the Bosporus region (FAO, 1996).
At present, the small blue fish has reappeared, constantly the small one (about 20-25 cm).
After 1979, fish catches in the Black Sea have suddenly increased, reaching 795.5 thousands
tons in 1988, dropping fast again until 216.5 thousand tons in 1991. In 1992, catches have slightly
increased. The decreasing rate after 1988 is mainly due to the summer spawning of the anchovy
and the horse mackerel, in connection with the mass developement of M. leidyi, whose biomass
was very high in 1989 (FAO, 1994). The sudden decrease in anchovy and horse mackerel landings,
since 1988, has been reported in the fisheries of all the Black Sea coastal states (Kideys, 1994).
Biodiversity
The poorer flora and fauna of the Black Sea was compensated in the past by their
pronounced biological productivity. Relatively few alien species previously entered this
particular environment. By the end of the fifth decade of the XXth century, the Black Sea
ecosystem underwent major changes in benthos, plankton and living resources in general,
which led to a severe ecological disequilibrium with medium and long term effects.
Black Sea biodiversity studies have shown that since 1950-1960 there have been
significant changes in the ecosystem as a whole regarding populations, species composition and
biocenoses (Zaitsev and Mamaev, 1997). These changes put an end to centuries of relatively
stable ecological balances and marked the beginning of a new era in the Black Sea biodiversity,
affecting plants, animals, benthic and pelagic inhabitants, mass and rare species, and also
commercially exploited organisms.
The different taxa from the Black Sea have not been studied to the same extent in each
of the coastal states (Zaitsev and Mamaev, 1997). However, the reliable data that does exist are
already sufficient for scientists to draw conclusions about the present state of the Black Sea
biota, including the main reasons for the changes that have occurred, the regions of the sea that
have been subject to varying degrees of anthropogenic transformation, endangered species,
populations and communities, and major gaps in the knowledge of biological diversity. The
major biological long-term changes during the last decades could be summarized as follows
(Bologa, 1992; Bologa et al., 1995):
- some dramatic changes in the structure and functioning of the coastal (benthic) and pelagic
(offshore) ecosystems
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Specialiștii susțin că scăderea rapidă a stocurilor de hamsii ar putea fi legată atât de
condițiile de mediu deteriorate, cât și de supraexploatarea în cursul câtorva ani. La începutul
anilor ’80, ctenoforul Mnemiopsis leidyi a invadat Marea Neagră cu o biomasă care a dus la o
reducere de câteva ori a biomasei zooplanctonului nutritiv, în special a copepodelor. Luând în
considerare faptul că M. leidyi se hrănește cu ouă și larve de pești care se reproduc, este
rezonabil de afirmat că reducerea bruscă a șprotului, hamsiei și a stavridului ar putea fi legată
în principal de impactul complex al factorilor menționați anterior: poluare/eutrofizare, alterare
structurală a ecosistemului și intensificarea pescuitului. Intensificarea activității de pescuit după
1976, în special interzicerea târzie a traulelor de fund care au ruinat biocenoza bentală și a
deteriorat conexiunile dintre apele de fund și cele pelagice, a influențat negativ starea
ecosistemului Mării Negre (FAO, 1996).
Multe specii de pești din Marea Neagră efectuează migrații sezoniere pentru hrănire,
iernare și reproducere. Poluarea mării și pescuitul excesiv, în principal în fosta U.R.S.S. și
Turcia, au dus la o reducere severă a concentrării și a biomasei speciilor corespunzătoare.
Marea Neagră este locuită de 168 de specii de pești, dintre care 144 sunt în mod tipic
marini și 24 sunt diadromi sau parțial anadromi. Speciile marine pescuite intens sunt sturionii,
alosa, hamsia, șprotul, stavridul, merlanul, gobiidele, calcanul, rechinul (Squalus achantias),
mugilide, macroul (scrumbia albastră) și stavridul. Până în 1970, macrou și lufarul au fost
importante din punct de vedere economic. Din 1968, aceste specii nu au fost găsite în Marea
Neagră, dar există încă în regiunea Bosforului (FAO, 1996). În prezent a reapărut lufarul, în
mod constant cel de talie mică (cca 20-25 cm).
După 1979, capturile de pește din Marea Neagră au crescut brusc, ajungând la 795,5 mii
tone în 1988, scăzând din nou brusc la 216,5 mii tone în 1991. În 1992, capturile au crescut
ușor. Captura în scădere după 1988 se datorează în principal reproducerii estivale a hamsiei și
a stavridului legată dezvoltarea masivă a M. leidyi, a cărei biomasă era foarte mare în 1989
(FAO, 1996). Scăderea bruscă a capturilor de hamsie și de stavrid din 1988 a fost raportată în
pescuitul tuturor statelor costiere de la Marea Neagră (Kideys, 1994).
Biodiversitatea
Flora și fauna mai săracă a Mării Negre a fost compensată în trecut de productivitatea
lor biologică pronunțată. Relativ puține specii străine pătrundeau anterior în acest mediu
particular. Până la sfârșitul celei de a cincea decade a secolului al XX-lea ecosistemul Mării
Negre a suferit modificări majore ale bentosului, planctonului și resurselor vii în general, care
au determinat un dezechilibru ecologic sever cu efecte pe termen mediu și lung.
Studiile referitoare la biodiversitatea Mării Negre au arătat că, din 1950-1960, au avut
loc schimbări semnificative în ecosistem în ansamblu în ceea ce privește populațiile, compoziția speciilor și biocenozele (Zaitsev și Mamaev, 1997). Aceste schimbări au pus capăt secolelor de echilibre ecologice relativ stabile și au marcat începutul unei noi ere în biodiversitatea
Mării Negre, afectând plante, animale, biote bentale și pelagice, specii de masă și rare, precum
și organisme exploatate comercial.
Diferiții taxoni din Marea Neagră nu au fost studiați în aceeași măsură în fiecare dintre
statele costiere (Zaitsev și Mamaev, 1997). Cu toate acestea, datele fiabile care există sunt deja
suficiente pentru ca oamenii de știință să tragă concluzii despre starea actuală a biotei Mării
Negre, inclusiv principalele motive ale schimbărilor care au avut loc, regiunile mării care au
fost supuse unor grade diferite de transformare antropică, specii, populații și comunități pe cale
de dispariție și lacune în cunoașterea diversității biologice. Schimbările biologice majore pe
termen lung din ultimele decenii pot fi rezumate după cum urmează (Bologa 1992; Bologa și
colab., 1995):
- schimbări dramatice în structura și funcționarea ecosistemelor costier (bental) și pelagic
(de larg),
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- changes in both quantitative and qualitative status of phyto- and zooplankton communities
- an intensification of phyto- and zooplankton blooms, with an encouraging downward trend
after 1990
- the massive reduction of both plant and animal biomass
- the steady decline of the biodiversity and the living resources (starting from a less varied flora
and fauna compared to the Mediterranean Sea)
- a frequent simplification of the food chains (often eliminating species of economic value for
the population)
- occasional mortality of organisms: up to 100-200 t/km2/year off the coast of Ukraine and
Romania (e.g. edible fish and molluscs)
- a decrease of the bioproductivity (e.g. benthos, sturgeons, flatfish).
The obvious decrease of the ecological health of the Black Sea induced profound alterations,
especially in the structure of the littoral ecosystems and generated a major decrease of the
biodiversity.
Along the Romanian coast, the macrophytobenthos (Bologa, 1987/ 1988) displayed a
gradual, but continuous decline since 1945-1950, due to natural and anthropogenic factors (Bologa,
1989). The interaction of these factors on the vegetation brings different results, ranging from
structure simplification to complete disappearance (Celan, 1977; Eremenko, 1979, Bologa, 1989a).
The most obvious siltings are due to construction works (dams, barrages, ways), when the algal
carpet is covered by sand and/or mud. The communities of Cystoseira have been replaced by the
genera Enteromorpha, Cladophora or Ceramium; nowadays, only some species tolerant to
eutrophication, such as Enteromorpha intestinalis, E. linza, E. prolifera, Cladophora vagabunda,
Ceramium elegans a.o. could be encounted. A red list of extinct and endangered, rare and
insufficiently known benthic macrophyes from the Romanian marine sector has been produced
(Bologa and Bavaru, 1998-1999), based on the checklist of the bentic marine algae (except diatoms)
previously and presently existing in the coastal waters (Bavaru et al., 1991), demonstrating a loss
of over 50 % of the former total number of seaweeds during the last 70 years.
The brown alga Cystoseira barbata, a very sensitive species to environmental factors, has
almost disappeared along the North-West coast of the Black Sea (Zaitsev, 1992). As to the unique
“Zernov’s field” of Phyllophora in the central part of the North-West corner, it covered in the ’50s
an area equal to 10,000 km2, with a total biomass reaching about 10,000.000 t; towards 1980, it was
reduced to 3,000 km in area and to 1,400.000 t in biomass; in 1990, these values had declined to 50
km2 and 3000,000-500,000 t (Zaitsev, 1992).
In the last 30 years, the standing stocks of the eelgrass, Zostera, has tenfold decreased in the
shallow waters. The eelgrass serves as a favourable biotop for many species of invertebrates and
fish. The reason for the degradation of Zostera communities was the mobilizing of silt when
dredging in the coastal zone (Zaitsev, 1992).
The evolution of zoobenthos is obviously characterized by the reduction of species numbers
at present, in comparison with the ’60s, and by the numerical reduction of the communities as well.
The number of species has been greatly reduced, and previously abundant species have become less
common, as well, such as Corbula mediterranea, Abra milaschevici, Cardium paucicostatum,
Chione gallina, Hydrobia ventrosa among molluscs; Spio filicornis, Glycera alba, Nereis
divesicolor, Nerine cirratulus among polychaetes; Ascidiella aspersa and Ciona intestinalis among
tunicates; many other crustaceans. The crustaceans are the most affected group, by the reduction of
the number of species (Bologa et al., 1995); but now, for example, the species C. mediterranea renamed Lentidium mediterraneum and C. paucicostatum - renamed Acanthocardia paucicostata,
have returned.
More recently, in the period 2010 to 2020 there has been a continuous increase in the number
of zoobenthic species, from 50 in 2010 to 114 in 2019, with 101 species in 2020, all associated with
sedimentary habitats, from sands, mixed substrates, up to different types of mud from the infra- and
circalitoral floors.
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- schimbări în privința atât a stării cantitative cât și calitative a comunităților fito- și
zooplanctonice,
- intensificarea înfloririlor fito- și zooplanctice, cu o tendință încurajatoare de diminuare
după 1990,
- reducerea masivă a biomaselor atât vegetale cât și animale,
- declinul constant al biodiversității și resurselor vii,
- simplificarea frecventă a lanțurilor trofice (cu eliminarea adesea a unor specii cu valoare
economică),
- mortalități ocazionale ale unor organisme până la 100-200 t/km2/an în dreptul coastelor
ucrainene și românești (de ex. pește și moluște comestibile),
- scăderea bioproductivității (de ex. bentos, sturioni, pești plați).
Scăderea evidentă a sănătății ecologice a Mării Negre a indus modificări profunde, în
special în structura ecosistemelor litorale și a generat o scădere majoră a biodiversității.
De-a lungul litoralului românesc, macrofitobentosul (Bologa, 1987/1988) a înregistrat
un declin gradual, dar continuu, din 1945-1950, din cauza atât a factorilor naturali cât și antropici (Bologa, 1989a). Interacțiunea acestor factori cu vegetația induce rezultate diferite, variind
de la simplificarea structurii până la dispariția completă (Celan, 1977; Eremenko, 1979; Bologa,
1989a). Cele mai evidente colmatări de teren provin din cauza lucrărilor de construcții (diguri,
baraje, căi de transport), când covorul algal este acoperit de nisip și/sau noroi. Comunitățile de
Cystoseira au fost înlocuite cu genurile Enteromorpha, Cladophora sau Ceramium; în prezent,
se întâlnesc mai ales specii tolerante la eutroficare, precum Enteromorpha intestinalis, E. linza,
E. prolifera, Cladophora vagabunda, ș.a. Pe baza listei de verificare a algelor marine bentale
(cu excepția diatomeelor) existente anterior și în prezent în apele costiere (Bavaru et al., 1991),
a fost alcătuită o listă a macrofitelor bentale dispărute și pe cale de dispariție, rare și insuficient
cunoscute din sectorul marin românesc (Bologa și Bavaru, 1998-1999), demonstrând o pierdere
de peste 50% din fostul număr total al algelor marine în ultimii 70 de ani.
Alga brună Cystoseira barbata, o specie foarte sensibilă la factorii de mediu, a dispărut
aproape în întregime de-a lungul coastei nord-vestice a Mării Negre (Zaitsev, 1992). În ceea ce
privește „câmpul lui Zernov” unic de Phyllophora din centrul colțului nord-vestic, acesta
acoperea în anii ’50 o suprafață egală cu 10.000 km2, cu o biomasă totală de aproximativ
10.000.000 t; spre 1980, s-a redus la 3.000 km în suprafață și 1.400.000 t ca biomasă; în 1990
aceste valori scăzuseră la 50 km2 și 3000.000-500.000 t (Zaitsev, 1992).
În ultimii 30 de ani, stocurile permanente de iarbă de mare, Zostera, au scăzut de zece
ori în apele puțin adânci. Iarba de mare servește ca biotop favorabil pentru multe specii de
nevertebrate și pești. Motivul degradării comunităților de Zostera a fost mobilizarea nămolului
în timpul dragării din zona costieră (Zaitsev, 1992).
Evoluția zoobentosului este în mod evident caracterizată prin reducerea numărului de
specii în prezent, în comparație cu anii ’60, precum și prin reducerea numerică a comunităților.
Numărul speciilor s-a redus mult, iar speciile abundente anterior au devenit mai puțin frecvente,
precum Corbula mediterranea, Abra milaschevici, Cardium paucicostatum, Chione gallina,
Hydrobia ventrosa printre moluște; Spio filicornis, Glycera alba, Nereis divesicolor, Nerine
cirratulus printre polichete; Ascidiella aspersa și Ciona intestinalis printre tunicate; foarte
multe crustacee. Crustaceele sunt grupul cel mai afectat de reducerea numărului de specii
(Bologa și colab., 1995); dar în prezent, au revenit, de ex., speciile C. mediterranea redenumită Lentidium mediterraneum și C. paucicostatum redenumită Acanthocardia
paucicostata.
Mai recent, în perioada 2010-2020 s-a înregistrat o creștere continuă a numărului de
specii zoobentale, de la 50 în 2010, la 114 în 2019, cu 101 specii în 2020, toate asociate
habitatelor de tip sedimentar, de la nisipuri, substraturi mixte, până la diferite tipuri de mâluri
din etajele infra- și circalitoral.
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The hard substrate communities have also undergone structural changes less studied in
recent years based on the collected samples, but more through direct observations. Thus, the
molluscs Gibbula divaricata or Pholas dactylus were observed, considered almost extinct at
the beginning of this millennium (Abaza et al., 2016, 2018, 2019a, b, 2020, 2021, in press;
Marin et al., 2018, 2020).
In accordance with the requirements of the Marine Strategy Framework Directive
(MSFD), the major habitat types determined by the different types of sediments that
predominate on the Romanian continental shelf have been identified and mapped, as well as the
benthic invertebrate communities that populate them, determining their ecological status based
on biotic indices. The multiparametric index M-AMBI*(n) (Sigovini et al., 2013) was tested
together with Bulgaria in the intercalibration exercise on coastal water bodies for the assessment
of benthic invertebrate communities (Abaza et al., 2016, 2018). This was then used to assess
the ecological status of benthic communities in sedimentary habitats in order to implement the
MSFD. The last decade has seen an improvement in the status of populations of some benthic
species that have long been considered endangered in critical conditions, such as: the small
bivalve Lentidium mediterraneum strongly affected between 1960 and1970 by the installation
of the psamobiont bivalve Mya arenaria. According to Dr. V. Abaza, Chione gallina is another
species of psammophilic bivalve that makes well-structured populations in the sandy
infralittoral of the Romanian coast and is of commercial interest, having established its
exploitation quotas in recent years.
Phytoplankton biomass strongly exceeds the past one. During the ’80s, 79 species had
densities higher than 100,000 cells/litre, as compared to 57 species in the ’70s, and only 38 in
the ‘60s. The average biomass of phytoplankton between 1983-1990 was more than three times
higher than that estimated between 1959-1963. Since 1970, blooms were no longer exceptional
phenomena. The largest and most frequent algal blooms have occurred in the the western Black
Sea. In the ’80s, 46 such blooms, due to 15 algal species, were registed in the Romanian littoral
waters (Bodeanu, 1992). The most frequent responsible species used to be the dinoflagellate
Prorocentrum cortdatum, causing blooms each summer, since 1973 (Bodeanu, 1983, 1984,
1987, 1989, 1992; Bodeanu and Roban, 1975, 1989; Bodeanu and Ușurelu, 1979; Zaitsev, 1979;
Zaitsev et al., 1987; Faschuk et al., 1991), then Heterocapsa triquetra, Eutreptia lanowii,
Skeletonema costatum, Coccolithus huxleyi, Hillea fusiforme etc.
In coastal waters, the highest quantitative values were recorded in July 2017, when
densities ranged from 40,480 to 1,300,000 cells/l, and biomass had values of 146-3,035 mg/l
(Boicenco et al., 2019a, b; Vlas et al., 2021).
According to the report on the state of the marine and coastal environment in 2020, in
the warm season, the densities of total phytoplankton recorded values between 13,300 and
175,900 cells/l in marine waters (waters above 30 m isobath) and between 29,400 to 70,800
cells/l in offshore waters (over 200 m isobath). Also, the biomass was between 16.16 and 518.68
mg/m3 in marine waters, and 91.27 to 192.09 mg/m3 in offshore waters, respectively.
The intense eutrophication has produced changes in the phytoplankton quantitative
development, in its strucure and in the primary productivity as well. The increase in amplitude,
the frequency and the spatial extension of algal blooms are the most important. Until the ’70s,
large algal blooms were exceptional; they have since become yearly phenomena (Bodeanu,
1984a, b, c, 1987, 1987-1988, 1989, 1992), with much higher densities and a broader range.
The largest and most frequent blooms have occurred in the western Black Sea.
The current trend is to reduce the production of algal blooms, which are generally
produced by 3 to 5 species, which rarely exceed the density of 1 million cells/l. For example,
in 2016, no phytoplankton species with flowering potential exceeded 1 million cells/l (Lazăr et
al., 2018). In 2017, there were also microalgal blooms produced by three species, the dominant
being the diatom Skeletonema costatum, which reached the peak of development in mid-March,
reaching a density of 13.6 million cells/l.
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Comunitățile substratului dur au suferit și ele modificări structurale mai puțin studiate
în ultimii ani pe baza probelor colectate, ci mai mult prin observații directe. Astfel, au fost
observate moluștele Gibbula divaricata sau Pholas dactylus considerate aproape dispărute la
începutul acestui mileniu (Abaza și colab., 2016, 2018, 2019a, b, 2020, 2021, sub tipar; Marin
și colab., 2018, 2020).
Conform cerințelor Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin (DCSMM), au fost
identificate și cartate tipurile majore de habitate determinate de diferitele tipuri de sedimente ce
predomină pe platforma continentală românească, precum și a comunităților de nevertebrate
bentale care le populează, cu determinarea stării lor ecologice pe baza unor indici biotici.
Indicele multiparametric M-AMBI*(n) (Sigovini et al., 2013) a fost testat împreună cu Bulgaria
în cadrul exercițiului de intercalibrare pe corpurile de apă costiere pentru evaluarea
comunităților de nevertebrate bentale (Abaza et al., 2016, 2018). Acesta a fost utilizat apoi și
pentru evaluarea stării ecologice a comunităților bentale din habitatele sedimentare în scopul
implementării DCSMM. În ultimul deceniu s-a constatat o îmbunătățire a stării populațiilor
unor specii bentale considerate multă vreme ca fiind periclitate în stare critică, precum: micuța
bivalvă Lentidium mediterraneum puternic afectată în 1960-1970 de instalarea bivalvei
psamobionte Mya arenaria. Conform dr. V. Abaza, Chione gallina este o altă specie de bivalve
psamofile care realizează populații bine strucurate în infralitoralul nisipos de la litoralul
românesc și care prezintă interes comercial, fiind stabilite cote de exploatare a sa în ultimii ani.
Biomasa fitoplanctonului a depășit-o cu mult pe cea din trecut. În anii '80, 79 de specii
aveau densități mai mari de 100.000 de celule/l, comparativ cu 57 de specii în anii '70 și doar
38 în anii '60. Biomasa medie a fitoplanctonului între 1983-1990 a fost de peste trei ori mai
mare decât cea estimată între 1959-1963. Din 1970 înfloririle algale nu au mai constituit
fenomene excepționale. Cele mai mari și mai frecvente înfloriri au avut loc în vestul Mării
Negre. În anii ’80, 46 de astfel de înfloriri din cauza a 15 specii de alge au fost înregistrate în
apele litorale românești (Bodeanu, 1992). Cele mai frecvente specii responsabile au fost
dinoflagelatul Prorocentrum cordatum care a provocat înfloriri în fiecare vară începând cu 1973
(Bodeanu, 1984a, b, c, 1987, 1989, 1992; Bodeanu și Roban, 1975; Bodeanu și Ușurelu, 1979;
Zaitsev, 1979; Zaitsev și colab., 1987; Fasciuk și colab., 1991), apoi Heterocapsa triquetra,
Eutreptia lanowii, Skeletonema costatum, Coccolithus huxleyi, Hillea fusiforme etc.
În apele costiere, cele mai mari valori cantitative au fost înregistrate în iulie 2017, când
densitățile au variat între 40.480 și 1.300.000 celule/l, iar biomasele au avut valori de 1463.035mg/l (Boicenco și colab., 2019a, b; Vlas și colab., 2021).
Conform raportului de stare a mediului marin și costier din 2020, în sezonul cald,
densitățile fitoplanctonului total au înregistrat valori cuprinse în intervalul 13.300 - 175.900
celule/l în apele marine (apele situate peste izobata de 30 m) și între 29.400 - 70.800 cel/l în
apele de larg (peste izobata de 200 m). De asemenea, biomasele au fost cuprinse între 16,16 și
518,68 mg/m3 în apele marine, respectiv 91,27 - 192,09 mg/m3 în apele de larg.
Eutrofizarea intensă a produs schimbări în dezvoltarea cantitativă și structura fitoplanctonului, precum și în productivitatea primară. Cea mai importantă este creșterea amplitudinii, frecvenței și extinderii spațiale a înfloririlor algale. Până în anii ’70, înfloririle algale
ample au fost excepționale; au de atunci au devenit fenomene anuale (Bodeanu, 1984a, b, c,
1987, 1987-1988, 1989, 1992), cu densități mult mai mari și o gamă mai largă.
Cele mai mari și mai frecvente înfloriri au avut loc în vestul Mării Negre.
Tendința actuală este de reducere a producerii fenomenelor de înflorire algală, acestea
fiind produse în general de 3-5 specii, care depășesc rareori densitatea de 1 milion de celule/l.
De ex., în 2016, nicio specie fitoplanctonică cu potențial de producere de înfloriri nu a depășit
1 milion de celule/l (Lazăr et al., 2018). În 2017 s-au înregistrat și înfloriri microalgale produse
de 3 specii, dominant fiind diatomeul Skeletonema costatum, care a atins apogeul dezvoltării la
mijlocul lui martie, ajungând la o densitate de 13,6 milioane de celule/l.
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Planktonic primary productivity, expressed by much higher chlorophyll a
concentrations for the period 1976-1987 as compared to earlier data from 1963, reached, e.g.,
an annual rate of aproximately 55 g/m3 or an hourly rate of 2.3 µg C m2 (0-19 m water column)
in 1982 (Bologa, 1975/1986; Bologa et al., 1980, 1981, 1984, 1999).
The evolution of zooplankton communities was marked by the simplification of their
structure and the decrease of the specific diversity, particularly in the coastal waters, where the
closer influence of some pollution sources, such as waste water flows, represent an additional
aggressive factor for more sensitive species. Besides the total disappearance of some species ( for
e.g., three species of copepods belonging to the family Pontellidae - Anomalocera patersoni,
Pontella mediterranea, Labidocera brunescens - once forming large concentrations, especially in
the contact zones between the marine and fresh waters in the basins influenced by the Danube,
Dnieper, Dniester (Petran, 1962, 1976; Zaitsev 1979), which suffered a considerable reduction, the
populations of some holoplanktonic components have also decreased. Meroplanktonic components
of the zooplankton have also decreased, as a consequence of mortalities in the benthic fauna.
During the last decades, the ichtyofauna has suffered major irreversible modifications,
directly through fishing (i.e. overfishing) and indirectly due to the environmental deterioration.
Sturgeon populations in particular (especially belugas), as well as the grey mullets and flatfish (i.e.,
mainly turbot and plaice) have considerably decreased. But changes in the ichthyofauna
composition of the Black Sea have primarily involved alterations in the number of individuals in
specific populations. For many species, fish populations have declined so fast, that they have lost
their importance for the commercial fishing. Between 1960 and 1970, there were 26 commercial
fish species that were caught, by tens or even hundreds of thousands of tons. By the ’80s, as few as
five commercial species remained (Zaitsev, 1992). Indications of severely declining trends in fish
catches during the last decades are shown in all National Reports on Black Sea Biodiversity of
Romania, Bulgaria, Georgia and Ukraine (Petranu, 1997; Konsulov, 1998; Khomakidze and
Mazmanidis, 1998; Zaitsev and Alexandrov, 1998), or by different authors (e.g. Öztürk, 1998).
There are four species of mammals in the Black Sea: the bottle-nosed dolphin Tursiops
truncatus ponticus, the common dolphin Delphinus delphis ponticus, the harbour porpoise
Phocaena phocaena relicta and the monk seal Monachus monachus, the last of Mediterranean
origin. Unfortunately, in spite of prohibitions in the coastal states concerning the catching of
dolphins since 1966, their standing stock continued to decline, from almost one million in the ’50s
to about 50,000 at the start of the 80s’ (Moldoveanu et al., 1995). According to the specialists, the
Black Sea populations of the monk seal is about to become extinct, in spite of sightings in the
Ukrainean part of the Danube Delta between 1992-1995. This species does not have any future in
this sea because the shores are to populated.
A Black Sea Red Data Book, created by the Black Sea Environmental Programme (BSEP)
with contributions from research institutes from Varna-Bulgaria, Constanța-Romania, IstanbulTurkey and Odessa, Simferopol and Melitopol-Ukraine, is available on the Internet
(http://www.grid.unep.ch/bsein/redbook/index.htm): index for all species (n = 160), Plantae (n =
43), Spongia (n = 1), Coelenterata (n = 1), Polychaeta (n = 2), Insecta (n = 4), Halacaridae (n = 1),
Crustacea (n = 29), Mollusca (n = 5), Echinodermata (n = 1), Acrania (n = 1), Pisces (n = 41), Aves
(n = 25), Mammalia (n = 6). Unfortunately, according to Dr. V. Abaza, it has not been updated.
However, there is a red list of species in the Black Sea, which which has been achieved
within the CBC-Black Sea JOP MISIS project in 2014. Also, the Ministry of Environment, Waters
and Forests published in the Official Gazette of Romania, 188 (XXXII) -No. 300, Part I, April 9,
2020, the Order on the approval of the List of endangered marine species on the Romanian Black
Sea coast in order to protect and conserve them (Ordinul MMAP, Monitorul Oficial al României,
2020). It comprises 64 marine species of macroalgae, higher plants, benthic invertebrates,
planktonic invertebrates and vertebrates - fish, birds and mammals. They have the status of the
International Union for Conservation of Nature (IUCN):
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