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INTRODUCERE 

 

Obiectivul central de Cercetare și Inovație al proiectului este dezvoltarea unei 

abordări multi-disciplinare pentru testarea ipotezei conform căreia sedimentele lacustre (i) 

conțin o înregistrare istorică a influenţei antropice asupra ecosistemelor naturale 

înconjurătoare care (ii) poate fi utilizată la contextualizarea impactului strategiilor de reducere 

a poluării istorice şi de a informa procesul decizional la nivelul managementului 

contemporan. 

Zonele lacustre şi mlaștinile bine conservate din bazinele hidrografice ale râurilor 

Ialomiţa şi Dunărea Inferioară oferă un cadru ideal pentru implementarea obiectivelor 

proiectului şi pentru dezvoltarea unor instrumente (abordarea SEDICON) care pot fi aplicate 

în studiul ecosistemelor poluate din România şi UE. Proiectul are în vedere studierea a două 

zone de mare interes ecologic, Lacul Snagov şi Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Lacul 

Snagov, arie protejată de importanţă naţională Natura2000, este localizat în bazinul râului 

Ialomiţa, între regiunea industrială Bucureşti şi cele mai vechi rafinării românești de petrol de 

la Ploieşti. Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este o zonă mlăștinoasă de importanţă 

internaţională, situată pe cursul inferior al Dunării, în regiunea de sud-est a României. Sursele 

de poluare din zonă sunt reprezentate în principal de contaminanţii atmosferici proveniți din 

zonele industriale ale oraşelor Galaţi şi Brăila şi de aportul de contaminanţi ai Dunării. 

Lacul Snagov reprezintă limanul fluviatil cel mai mare al Câmpiei Române, pe cursul 

inferior al râului Ialomița care s-a format în urmă cu 2,5 milioane ani, fiind astfel parte din 

teritorii reziduale ale Mării Sarmatice (Morariu și colab., 1968). Lacul este situat la o distanță 

de 25-30 km de București și are cu o suprafață de 5,75 km². Datorită adâncimii sale maxime 

de 9 metri, este cel mai adânc lac din areal, cu o formă alungită și foarte sinuoasă cu multe 

golfuri. 

Întinderea lacustră s-a format prin bararea zonei de confluență a râului cu un afluent 

secundar. Procesul a fost facilitat de existența pantelor extrem de mici ale râului Ialomița în 

sectorul respectiv, precum și de cantitatea imensă de nămol transportată în perioadele de 

cicluri hidrologice maxime anuale (Gâștescu, 1963; Morariu și colab., 1968). Acest proces de 

colmatare a fost posibil în condițiile unui climat mai umed decât în prezent, produs și 

întreținut de păduri seculare care au dominat zona Câmpiei Române. Numele județului 

Teleorman din Câmpia Română, derivat din limba turcă "Deli Orman" (Mad Forest), 

sugerează condițiile climatice ale zonei în timpul formării lacului. 

 Apa lacului este caracterizată de un grad redus de mineralizare. Sursa principală de 

apă provine din canalul Ialomița - Colentina, situat într-o zonă relativ izolată, în bazinul din 

amonte de fostul afluent al râului Ialomița. Fluxul de apă trece printr-un teren mlăștinos 

puternic colmatat și traversează lacuri mici, ajungând la Lacurile Tâncăbești 1 și 2, care 

continuă până la lacul Snagov. O sursă complementară este dată de izvoarele din coada 

lacului și precipității (Morariu și colab., 1968). 
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  În prezent, drenajul apei se face printr-un canal mic situat la țărm, care înlocuiește 

vechea gârlă colmatată Gruiu. Construcția barajului mic de la gura canalului permite 

menținerea unui nivel constant de apă în lac și protejează localitățile riverane împotriva 

inundațiilor. Zona riverană din partea dreaptă a lacului este amenajată în scop rezidențial. Au 

fost aranjate peluze, hangare au fost construite pentru a proteja bărcile și, în unele zone, trestia 

au fost eliminat și bancurile au fost betonate. În schimb, partea stânga este ocupată aproape în 

întregime de păduri seculare (Zinevici et al.,2014). 

Balta Mică a Brăilei se află în sectorul Călărași-Pătlăgeanca pe cursul inferior al 

Dunării, în subsectorul Călărasi-Brăila, numit și Subsectorul Băltilor, caracterizat prin cea mai 

mare lățime a luncii dintre toate subsectoarele Dunării de Jos. În acest subsector, Dunărea se 

desparte în cele două mari brațe, Bratul Măcin sau Dunărea Veche și brațul complex Dunărea, 

ce se închid la Brăila, cuprinzând între ele Băltile Ialomiței și Brăilei, ce se întinde pe cca 70 

km.  Uneori, „insule” de roci dure dobrogene, de tip ”inselberg” apar la suprafață (Posea, 

Bogdan, & Zavoianu, 2005). 

 Cea mai mare lățime (între 15-20 km) o are Subsectorul Bălților, cu un maximum de 

30 km la gura Călmătuiului. Pintenul Harsovei impune o oarecare ingustare a Băltii și 

sepărarea Băltii Ialomitei de Balta Brăilei (Stanescu și colab., 2009). 

 Lunca este alcătuită din două tipuri complexe de sedimente, unul bazal constituit din 

pietrișuri si nisipuri grosiere și altul superior, mult mai redus, format din nisipuri fine, prafuri 

si argile prăfoase. Această separare nu este insă netă, grindurile de langă albie fiind alcătuite 

mai mult din nisipuri, iar fasiile joase din materiale fine, prăfoase si argiloase. Grosimea 

patului aluvial este de cca 30 m la Călărasi, 60 m la Brăila si 70-90 m in Deltă. Patul de 

eroziune de sub aluviuni se află la altitudinea de -50 m la Brăila. 

 Băltile sau iezerele au adâncimi de aproximativ 90 cm, iar aluviunile transportate în 

ambele sensuri în timpul inundațiile sezoniere determină linearitatea malurilor, fără o 

delimitare precisă. Etiajul Dunării fiind negativ față de fundul depresiunilor lacustre, tendința 

generală a apelor din bălți este de a se scurge în albia majoră a celor două brațe, stăvilarele 

vechi neputând opri întotdeauna retragerea apelor. 

 Privite din acest punct de vedere băltile din Insula Mare a Brailei se grupează în 

bălti permanente si bălți temporare care, după retragerea apelor se transformă în mlăștini. 

Bălțile cu caracter permanent se plasează în partea de sud a Insulei Mari a Brăilei și doar o 

mică parte în nordul acesteia. Pentru băltile permanente adâncimea maximă se situează la 

peste 150 cm (media 85 cm), iar în cazul celor temporare adâncimea maximă nu depășește în 

general 100 cm, media fiind de cca 55 cm (Stanescu și colab., 2009). 

 

Activităţile desfăşurate în perioada 01.10.2015 - 31.12.2016 în cadrul proiectului de 

cercetare: 

 În această etapă s-au achiziționat majoritatea echipamentelor și consumabilelor de 

laborator necesare desfășurării activității de prelevare și prelucrare a probelor de 

sediment (cu excepția digestorului cu microunde care se va achiziționa in 2017), în 

funcție de disponibilul financiar; 

 

 În cadrul a trei campanii de prelevare de probe, s-au colectat 17 carote de sediment din 

Balta Mică a Brăilei (9 carote), lacul Snagov (6 carote) și Lacul Strachina (2 carote) 

(Figurile 1, 2, 3); 

 

 Pentru o parte dintre probele eșantionate din aceste carote au fost efectuate 

determinările concentrațiilor PAH-uri (hidrocarburi aromatice policiclice) și 

determinarea a opt metale grele pentru fiecare probă. Proproetățile fizico-chimice 
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(densitatea, porozitatea și conținutul de apă) au fost de asemenea analizate pentru 

fiecare carotă în parte; 

 

 Pentru diseminarea rezultatelor preliminarii ale proiectului, este confirmată 

participarea la conferința internațională 14th International Symposium on the 

Interactions between Sediments and Water, ce va avea loc în Taormina, Italia (17-22 

iunie 2017), cu prezentarea “Reconstruction of heavy metals and hydrocarbons 

contamination history in lacustrine systems from SE Romania” 

 

 

ACHIZIȚIA CONSUMABILELOR ȘI ECHIPAMENTELOR DE LABORATOR 

 

Măsurătorile propuse în cadrul proiectului necesită achiziția unor consumabile și 

reactivi pentru fiecare tip de analiză în parte. Pentru prelevarea carotelor de sediment s-a 

achiziționat un instrument specializat pentru sedimente moi până la o adâncime de 6 m. 

Acesta împiedică pierderea stratului inferior de sediment la extragerea carotei din apă prin 

intermediul unui sistem cu bilă (Figura 1), permițând de asemenea vizualizarea carotei 

imediat după colectare și identificarea sedimentelor disturbate. 

Pentru laboratorul de spectrometrie alfa si pentru măsurarea Po-210 din probele de 

sediment s-a achiziționat un nou detector alfa. O multitudine de consumabile (ex. sticlarie, 

acizi, coloane cromatografice etc) au completat necesarul existent pentru realizarea 

masurătorilor de hidrocarburi, metale și măsurători radiochimice. 

 

           
 

Figura 1. Instrumentul de prelevare sedimente moi 

 

COLECTAREA ȘI PRELUCRAREACAROTELOR DE SEDIMENT 

 

Punctele de prelevare au fost stabilite precis în urma consultării materialului 

cartografic şi a vizitei pe teren, astfel încât să se evite sedimentele disturbate ca urmare a 

activităţilor umane. În scopul pregătirii vizitei în teren s-a realizat o documentare asupra 

istoricului și caracteristicilor geofizice ale celor două zone lacustrine. 

În perioada 25.04.2016-29.04.2016 s-a efectuat o vizită preliminară în teren pentru 

identificarea zonelor de prelevare și pentru testarea în teren a noului instrument de prelevare 

achiziționat în cadrul proiectului. Prelevarea efectivă a carotelor de sediment s-a realizat în 

cadrul a două campanii în perioadele: 24.07.2016-28.07.2016 și 15.09.2016-19.09.2016, și a 

fost în mare măsură condiționată de achiziția reactivilor și a consumabilelor de laborator 

pentru analiza PAH-urilor, care conform normelor in vigoare trebuie finalizată în maxim 14 

zile de la prelevarea probelor.  
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Administratorii zonelor lacustre au fost înștiințați de activitățile care urmau sa se 

desfășoare în fiecare zonă în parte și s-a obținut acordul scris al acestora înainte de fiecare 

campanie de prelevare. În cazul Bălții Mici a Băilei s-a ținut cont de fluctuațiile nivelului 

Dunării, iar  accesul în zona protejată a Bălții Mici a Brăilei s-a făcut in prezența rangerului 

din zonă. Cu ajutorul instrumentului de carotare achiziționat s-au colectat carote de sediment: 

- din două zone izolate ale Lacului Snagov (abreviere SNG), 

- din Lacul Strachina (abreviere STR), la aproximativ 200 m de barajul care îl desparte 

de Valea Ciorii, și  

- din Balta Mică Brăilei: Lacul Chiriloaia (abreviere BM), Lacul Jepșele (abreviere JJ) 

și Lacul Lupoiu (abreviere LL). 

În total au fost prelevate 17 carote de sediment din 6 locații (Figurile 2, 3, 4) și de la o 

adâncime medie între 1-3 m, câte trei carote din fiecare zonă (cu excepția lacului Strachina de 

unde s-au colectat doar două carote), la o distanță de aproximativ 1-2 m una față de cealaltă și 

având lungimi cuprinse între 20 și 55 cm. Utilizarea unor tuburi transparente de PVC a făcut 

posibilă inspectarea vizuală a fiecărei carote pentru discontinuități (variații în culoare și 

compoziție), iar în cazul în care au fost identificate sedimente mixte, s-a prelevat o nouă 

carotă. 

Carotele colectate în fiecare dintre cele 6 locații s-au secționat în straturi de câte 1 cm, 

măsurându-se masa fiecărei probă în stare umedă. Secțiunile individuale s-au uscat în etuvă la 

105ºC, apoi materialul s-a mojarat, s-a cernut la 1 mm și s-a împărțit pe fiecare tip de analiză 

în parte în funcție de cantitatea de material disponibil. Carota necesară pentru analiza PAH-

urilor și a hidrocarburilor totale s-a utilizat în stare umedă cu aplicarea corecției conținutului 

de apă. 

 

 

 
 

Figura 2. Harta cu cele doua zone de prelevare din Lacul Snagov (Google Earth) 
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Figura 3. Harta cu zona de prelevare din Lacul Strachina (Google Earth) 

 

 
 

Figura 4. Harta cu cele trei zone de prelevare din Balta Mică a Brăilei (Google Earth) 

 

ANALIZA PROBELOR DE SEDIMENT- REZULTATE PRELIMINARII 

 

a) Analiza proprietăților fizice 

 

Parametrii fizici (masa uscată, masa umedă, porozitate, conținut de apă, densitate) s-au 

determinat pentru carotele prelevate în fiecare dintre cele 6 locații. Toate carotele prezintă o 

scădere a porozității și a conținutului de apă cu adâncimea, și o creștere în densitate spre 

stratele inferioare. 

 

Lacul Snagov 

Carotele din zona Snagov 2 (SNG221 and SNG222) au o lungime totală de 36 cm si 

33 cm, respectiv, și nu prezintă schimbări semnificative ale conținutului de apă și al 

porozității cu adâncimea, având peste 80% conținut apă și o densitate medie de 0.2 g/cm
3
. 

Cele două carote colectate la o distanță  de 2 m una față de cealaltă prezintă caracteristici 

fizice similare. 
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Figura 5. Parametrii fizici pentru carotele SNG221 și SNG222 din zona Snagov 2 

 

Carotele din zona Snagov 3 (SNG231 and SNG232) au o lungime totală de 35 cm si 

25 cm, respectiv, și ambele prezintă schimbări semnificative ale conținutului de apă, al 

porozității și al densității cu adâncimea; sub 17 cm, atingând o densitate aproximativă de 1.2   

g/cm
3
 în stratele inferioare. 

 

     
 

Figura 6. Parametrii fizici pentru carotele SNG231 și SNG232 din zona Snagov 3 

 

 

Balta Mica Brailei 

Lacul Chiriloaia: Carota BM3 are o lungime de 20 cm din care primii 5 cm sunt de 

culoare neagră și restul gri argilos; între 9-11 cm a fost identificată o scoica. Carota BM1 are 

o lungime de 17 cm, de culoare neagră în stratele superioare și restul gri argilos. Ambele 

carote prezintă o scădere graduală a conținutului de apă și a porozității, și o creștere a 

densității cu adâncimea. 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 
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Figura 7. Parametrii fizici pentru carotele BM1 și BM3 din lacul Chiriloaia 

 

Lacul Lupoiu: Carota LL1 are o lungime totală de 24 cm din care primii 10 cm 

prezintă culoarea inchisă maro, si restul gri argilos. Carota LL3 are o lungime totală de 32 cm, 

primii 12 cm au culoarea maro închis, restul gri argilos. Ambele carote prezintă o scădere a 

conținutului de apă și a porozității, și o creștere a densității cu adâncimea în primii 10 cm, 

după care parametrii rămân relativ constanți. 

 

      
                     

Figura 8. Parametrii fizici pentru carotele LL1 și LL3 din lacul Lupoiu 

 

 Lacul Jepșile: Lungimea carotei JJ1 este de 20 cm, primii 6 cm au cularea neagra, apoi 

se transformă în gri argilos; s-a identificat o scoică intre 2-3 cm. Carota JJ3 are lungimea de 

23 cm din care primii 6 cm au culoarea neagra, între 6-12 cm culoare roșiatică, iar restul gri 

argilos. 

   

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 
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Figura 9. Parametrii fizici pentru carotele JJ11 și JJ3 din lacul Jepșile 

  

Lacul Strachina 

Carotele STR1 și STR2 au o lungime totală de 55, respectiv 54 cm, prezentând culoare 

predominant închisă. Ambele carote prezintă o scădere graduală a conținutului de apă și a 

porozității, și o creștere a densității cu adâncimea. 

 

     
 

Figura 10. Parametrii fizici pentru carotele STR1 și STR2 din lacul Strachina 

 

 

b) Analiza conținutului de metale 

 

 Conținutul de metale s-a analizat în această etapă pentru doua carote la o rezoluție de 1 

cm: o carotă din lacul Snagov (SNG222) și una din Balta Mică a Brăilei - lacul Lupoiu (LL3), 

urmând ca această activitate să se continue și anul următor. Mineralizarea probelor s-a realizat 

cu ajutorul unui digestor cu microunde (Berghof Products and Instruments GmbH) prin 

extracţie cu apa regală conform metodei EPA. Probele s-au diluat apoi la 50 ml cu apă 

ultrapură. Analiza conținutului de metale s-a realizat cu Spectrometrul de Absorbţie Atomică 

Zeenit 700 (Analytic Jena). Exprimarea rezultatelor finale s-a făcut în mg/kg, tinându-se cont 

de diluţie şi de cantitatea de probă utilizată. Limitele de detecție sunt 0.027 mg/l pentru Cr, 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 
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0.011 mg/l pentru Cd, 0.036 mg/l pentru Ni, 0.013 mg/l pentru Zn, 0.073 mg/l pentru Pb, 

0.032 mg/l pentru Cu, 0.045 mg/l pentru Fe, 0.030 mg/l pentru Mn. 

 Asigurarea calității măsurătorilor s-a efectuat prin măsurători intercalate de blank și 

măsurători repetate ale materialului de referință (CRM) de sol ERM-CC141, certificat de 

Institutul pentru Măsurători și Materiale de Referință (JRC-IRMM). Valoarea medie a celor 5 

măsurători ale CRM-ului este în concordanță cu valoarea certificată cu o certitudine de 95% 

(conform Student t-test). 

  

Tabel 1. Valorile măsurătorilor CRM-ului de sol ERM-CC141 și statistica 

 

Cod proba 
Ni 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cr 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

CRM 1 23.04 51.82 22,254 11.03 403.15 30.93 34.66 0.31 

CRM 2 21.46 55.26 21,222 11.77 383.26 30.59 33.29 - 

CRM 4 22.63 53.61 24,024 11.98 403.70 30.15 - 0.29 

CRM 5 20.04 52.48 24,820 9.23 397.80 28.17 - 0.25 

CRM 6 21.75 54.43 25,054 11.45 0.00 24.63 29.12 0.28 

Valoarea medie 

CRM (mg/kg) 21.78 53.52 23,475 11.09 396.98 28.89 32.36 0.28 

Deviatia Standard 1.17 1.40 1,671 1.10 9.52 2.61 2.89 0.03 
 

Valoarea 

certificate CRM 21.9 50.0  - 12.4 387.0 32.2 31.0 0.25 

± incertitudinea 1.6 4.0  - 0.9 17.0 1.4 4.0 0.04 
 

Student t-TEST 0.06 0.83 -  0.92 0.51 1.12 0.28 0.69 

 

 Este cunoscut faptul că sedimentele acumulează contaminanți, servând ca surse de 

poluare a ecosistemului cu care sunt în cntact. Metalele au tendința de a fi preferențial 

absorbite de materialele organice și inorganice și se depun o dată cu acestea în zone 

depoziționale. De îndată ce concentrația contaminantului atinge un punct la care va acuza 

efecte adverse asupra biotei, acesta va fi considerat poluant.  În ultimii 30 ani au apărut 

numeroase recomandări asupra calității sedimentelor (SQG). În România, prin Ordinul 

161/2006 se stabilesc indicatorii de calitate pentru sedimente printr-o valoare unică pentru 

fiecare tip de poluant. În cazul metalelor, aceste valori sunt date pentru: Ni = 35 mg/kg, Zn = 

150 mg/kg, Cu = 40 mg/kg, Pb = 85 mg/kg, Cr (Cr
3+

 + Cr
6+

) = 100 mg/kg, Cd = 0.8 mg/kg. 

 

Lacul Snagov 

 

 În această etapă s-a analizat conținutul de metale pentru carota SNG222 (zona Snagov 

2). Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 9. Pb, Zn și Cd prezintă 

un trend similar, cu valori crescătoare spre straturile de suprafață, și relativ constante sub 15 

cm adâncime, reflectând probabil intensificarea activităților de agrement și creșterea 

populației în zonă cu aproximativ 20% în ultimii ani (conform datelor Recensămintelor din 

2002 și 2011). Atât Pb, cât și Zn depășesc indicatorii de calitate stabiliți prin Ordinul 

161/2006 pentru sedimentele din stratele superioare (aproximativ primii 10 cm), atingând 

valori duble ale concentrațiilor de referință în straturile de suprafață. Concentrațiile Cd sunt 

superioare valorii prag de 0.8 mg/kg pe întreaga lungime a colonei, cu un maxim pentru al 

doilea centimetru de 4 ori mai mare decât indicatorul de referință. Cu, Cr și Ni prezintă 

concentrații relativ constante pe toată lungimea carotei, cu mici variații sezoniere. Cu și Cr 
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prezintă valori inferioare pragului de calitate pentru sedimente, pe când Ni depășește cu puțin 

acest prag. 

 Raportul Mn/Fe s-a utilizat pentru reconstrucția modificărilor condițiilor redox a 

lacurilor. O valoare mică a raportului Mn/Fe  indică concentrații scăzute ale O2 în coloana de 

apă, pe când o valoare mare sugerează nivele crescute de O2. Aceasta se explică printr-o 

reducere mai rapidă a Mn comparativ cu Fe în condiții anoxice, conducând la eliberarea 

preferențială a Mn și rezultând în valori mici ale raportului Mn/Fe. Deoarece Fe se oxidează 

mai repede decât Mn, acumulări mari ale Mn și valori mari ale raportului Mn/Fe apar doar în 

condiții oxice. Valoarea foarte mică obținută pentru raportul MN/Fe în carota din zona 

Snagov 2 sugerează un nivel scazut al O2 în lac (condiții anoxice).       

 

       
   

      

 

           
 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 

 

Conținutul complet nu poate fi afișat – datele nu sunt încă publice! 
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Figura 9. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru zona Snagov 2 (carota SG22) 

 

Balta Mică a Brăilei (Lacul Lupoiu) 

 

      În această etapă s-a analizat conținutul de metale pentru carota LL3 (Lacul Lupoiu). 

Distribuția cu adâncimea a fiecărui metal este prezentată în Figura 10. Pb și Cr prezintă valori 

cu mult sub limita de calitate, chiar dacă distribuția Cr cu adâncimea prezintă un trend 

crescător spre straturile superioare. Pe de altă parte, Ni, Zn, Cu și Cd depășesc indicatorii de 

calitate pe toată lungimea carotei analizate. Ca și în cazul carotei din lacul Snagov, cea mai 

mare depășire o înregistrează Cd, cu valori de 5 ori mai mari decat pragul limită în secțiunea 

15-19 cm. Atât Pb, cât și Cu au o distribuție relativ constantă cu adâncimea, fără a prezenta 

minime sau maxime evidente, ceea ce sugerează originea acestora din surse difuze care se 

propagă în Dunăre.   
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Figura 10. Concentrația (mg/g) de metale (Pb, Cu, Cd, Zn, Cr, Ni, Fe, Mn) și raportul 

Mn/Fe pentru lacul Lupoiu (Balta Mică a Brăilei) 

 

    Contaminarea cu metale grele stârneşte îngrijorare din cauza efectelor adverse severe 

asupra sănătăţii umane, fiind deja documentată pentru marile sisteme hidrografice din 

România, dar există numai un număr limitat de informaţii despre istoricul contaminării 

acestora. Studiile anterioare realizate în bazinul inferior al Dunării au identificat concentraţii 

actuale ale metalelor măsurate în sedimentele canalelor Dunării Inferioare şi a afluenţilor 

acestora care au depăşit în unele cazuri pragurile impuse de Agenţia de Protecţia Mediului din 

Statele Unite (EPA). Valoarea foarte mică obținută pentru raportul MN/Fe în carota din zona 

Snagov 2 sugerează un nivel scazut al O2 în lac (condiții anoxice). 
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c) Analiza hidrocarburilor aromatice policiclice (PAH-uri) 

 

 Hidrocarburile aromatice policiclice (PAH-urile) constituie un grup de componenţi 

care cuprind cea mai mare clasă cunoscută de chimicale cu potenţial cancerigen şi mutagen, 

fiind incluse în lista de priorităţi a DCA, iar şaisprezece dintre acestea fiind clasificate de EPA 

și de către Comunitatea Europeană drept poluaţi prioritari. Acestea includ compuși cu două 

legături (naphthalene), compuși cu trei legături (acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, 

phenanthrene, anthracene), cu patru legături (fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, 

chrysene), cu cinci legături (benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, 

dibenz(a,h)anthracene) și cu șase legături (indeno(1,2,3-c,d)pyrene, benzo(g,h,i)perylene). 

Datorită solubilității scăzute în apă și a naturii lor hidrofobice, PAH-urile tind să se asocieze 

cu pulberile sedimentabile, iar depunerea acestor particule în lacuri și râuri poate conduce la o 

acumulare a PAH-urilor in sediment. PAH-urile sunt persistente, în special în sedimente 

anaerobe, PAH-urile cu masă moleculară mare fiind mai persistente decât cele cu masă 

moleculară mică. Această clasă de poluanți prezintă o preocupare semnificativă pentru mediul 

înconjurător din cauza stabilității acestora, întârziindu-le astfel degradarea, și a tendinței de a 

se acumula în cadrul lanțului trofic favorizată de afinitatea acestora pentru țesuturile adipoase. 

 Sursele HAP-urilor pot fi: pirogenice (combustia incompletă a cărbunelui, uleiului și 

gazului sau a lemnului și a deșeurilor, din industria metalurgică, incendii de pădure sau 

arderea câmpurilor) şi petrogenice (ulei și petrolul nerafinat, plus produşii acestora). Unele 

PAH-uri sunt formate în mod natural, dar majoritatea celor existente în mediu provin din 

activități antropogenice. Fiecare sursă generează o formă caracteristică a PAH-ului, făcând 

posibilă identificarea sursei predominante dintr-o probă. 

 Conţinutul de PAH-uri din sedimente s-a determinat urmând metoda ISO18287-2006 

și EPA 8270D-2007 din probele de sediment umed păstrate la rece până la extracție. În 

eşantioanele de sediment cu umiditate de câmp s-a adaugat standard intern (hidrocarburi 

policiclice aromatice deuterate) și clorură de sodiu, după care s-au extras cu acetonă şi eter de 

petrol prin agitare timp de 6 ore. O parte din faza organică s-a uscat cu sulfat de sodiu 

anhidru, s-a purificat prin trecerea peste o coloană cromatografică cu silicagel și sulfat de 

sodiu anhidru, s-a eluat cu eter de petrol, s-a  adaugat 100 μl isooctan şi s-a concentrat până la 

aproximativ 0,5 ml cu ajutorul concentratorului cu azot la temperatura camerei. S-a adus la un 

volum de 1 ml cu ciclohexan, s-a transferat cantitativ într-un flacon de măsurare a probei și s-

a analizat prin cromatografie în fază gazoasă utilizând ca detector un spectrometru de masă 

(GC-MS) când GC-MS-ul a atins parametrii de lucru. Timpul total de analiză a fost de 29 

minute pentru fiecare probă. Exprimarea concentrațiilor fiecărui component s-a făcut raportat 

la concentraţia citită pe curba de etalonare trasată de aparat (µg/ml), masa de probă de sol 

luată în lucru (g), conţinutul de masă uscată din proba cu umiditate de câmp, raportul dintre 

solventul folosit pentru extracţie (150 ml) şi cota parte luată în lucru (30 ml) și volumul final 

al soluţiei (ml). 

 Asigurarea calității măsurătorilor s-a realizat cu ajutorul standardului intern, după care 

s-a realizat și curba de etalonare. Pentru curba de etalonare s-a utilizat un amestec PAH cod 

CRM47930 (Sigma Aldrich) prin diluții succesive, iar pentru verificare s-a folosit amestecul 

PAH cod DE-PROM 16 (LGC Standards) de concentratie 100 ug/ml prin dilutii succesive. La 

toate solutiile standard si probe martor/repetate s-a adaugat aceeasi cantitate de standard 

intern. La fiecare set de 10 probe s-au analizat o proba martor, o proba de concentratie 

cunoscuta (cu limita de incadrare 2s – aproximativ 10%) si acolo unde a fost posibil proba 

repetata de sol – la care s-a dat valorea medie. Toate probele de control s-au încadrat în 

limitele 2s de pe diagrame tip X. 

 Determinarea PAH-urilor s-a analizat în această etapă pentru cinci carote la o rezoluție 

de 1-2 cm: două carote din lacul Snagov (SG22 și SG23), două din Balta Mică a Brăilei - 
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lacul Chiriloaia (BM1) și lacul Jepșele (JJ2) și una din lacul Strachina (STRA1) urmând ca 

această activitate să se continue și anul următor cu determinarea hidrocarburilor totale. 

Informaţiile privind PAH-urile din mediu sunt foarte reduse pentru România şi fac referire 

preponderent la solurile de suprafață. Rezultatele indică că concentrațiilor celor 16 PAH-uri 

prioritare obtinute pentru cele 5 carote de sediment studiate în această etapă depind de zona de 

prelevare și variază în limite mari atât între zone cât și cu adâncimea (Figura 11). Cele mai 

mari valori (maximul de 4.604 ng/g, masă uscată) pentru totalul PAH-urilor (Σ16PAH) s-au 

găsit în zona Snagov 2 (carota SG22). Sedimentele din zona Snagov (ambele puncte de 

prelevare) se disting de asemenea prin contribuția majoră a moleculelor cu masă mare, HMW 

(grupurile PAH-urilor cu 4 până la 7 legături) comparativ cu contribuția moleculelor cu masă 

mică, LMW (grupurile PAH-urilor cu 2 și 3 legături). Două maxime s-au identificat pentru 

carota din zona Snagov 2 (stratul 6 și stratul 24), corelate probabil cu dezvoltarea economică a 

zonei turistice Snagov. 

 Pe de altă parte, în sedimentele din lacul Strachina predomină PAH-urile din grupa 

LMW. Distincție se face și între cele două lacuri din Balta Mică a Brăilei; dacă în sedimentele 

din lacul Chiriloaia (situat în imediata apropiere de orașul Braila) predomină PAH-urile din 

grupa HMW, probele din lacul Jepșele (22 km in aval de lacul Chiriloaia) au o contribuție 

relativ similară între cele două grupe de PAH-uri. De asemenea, valori mai mari ale PAH-

urilor totale au rezultat pentru sedimentele din lacul Chriloaia comparativ cu cele din lacul 

Jepșele. Cu toate acestea, se observă o scădere a valorilor PAH-urilor totale în sedimentele de 

suprafață din lacul Chriloaia (aproximativ primii 5 cm), reflectată probabil de reducerea 

activităților industriale din zonă după 1989. 

 Dintre HMW, benzo(a)pyrene-ul este prezent în toate probele, pe când 

dibenz(a,h)anthracene-ul este sub limita de detectie (<0.003 mg/kg) în marea majoritate a 

sedimentelor, indiferent de zona de prelevare. Dintre LMW predomină phenanthrene. Datele 

din literatură precizează că naphthalene-ul și phenanthrene-ul sunt de origine ‘naturală’ 

(biologică și difuză), iar legăturile 5 și 6 ale PAH-urilor HMW sunt derivate din surse 

artificiale. PAH-urile gazoase (legăturile 2 și 3) pot fi distribuite pe distanțe foarte mari față 

de sursele originale ale emisiilor poluante, dar PAH-urile HMW sunt legate de particule și 

expuse depunerilor uscate în apropiere de sursele puternice de poluanți. În România, Ordinul 

161/2006 stabilește standardele de calitate chimică pentru apă și sedimente lacustre, iar in 

cazul PAH-urilor este dată o singură valoare de referință de 1 mg/kg pentru totalul a zece 

PAH-uri (Σ10PAH). Cu excepția sedimentelor din zona Snagov 2 unde există secvențe de 

sediment cu depășiri ale valorii de referință (maximul fiind de 3.4 mg/kg), celelalte 4 carote 

prezintă valori subunitare ale Σ10PAH. 
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a)    b)   

 

Figura 11. Valorile PAH-urilor totale (Σ16PAH)în carote de sediment din lacul 

Snagov – carotele SG22 și SG23 (a) și din lacurile Strachina (carota STR1) și Balta Mică a 

Brăilei (lacul Chiriloaia-carota BM1 și lacul Jepșele – carota JJ2) (b) 

 

  Raportul HMW/LMW sumelor celor două grupuri PAH este indicativ pentru 

identificarea surselor PAH-urilor in sedimente. Astfel, o valoare supraunitară a acestui raport 

va indica prezența predominantă a surselor pirogenice (reziduri din combustie), iar un raport 

HMW/LMW subunitar indică prezența surselor petrogenice (uleiuri nerafinate). 

 Lacul Snagov, arie protejată de importanţă naţională Natura2000, este localizat în 

bazinul râului Ialomiţa, între regiunea industrială Bucureşti şi cele mai vechi rafinării 

românești de petrol de la Ploieşti. Deși valoarea PAH-urilor totale diferă pentru cele două 

carote analizate din lacul Snagov, în ambele se observă prezența predominantă a surselor 

pirogenice a PAH-urilor, cu valori depășing cu mult unitatea în porțiunea cuprinsă între 12 și 

30 cm. În stratele de suprafață există o contribuție mixtă a celor două surse, pirogenice și 

petrogenice. 

 În cazul celor două lacuri din zona Bălții Mici a Brăilei se observa predominanța 

surselor pirogenice în stratele inferioare de sediment pentru ambele carote, în timp ce în 

primii 5-7 cm de sediment proaspăt indică un aport preponderent petrogenic (Figura 12). 

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este o zonă mlăștinoasă de importanţă internaţională, 

situată pe cursul inferior al Dunării, în regiunea de sud-est a României. Sursele de poluare din 

zonă sunt reprezentate în principal de contaminanţii atmosferici proveniți din zonele 

industriale ale oraşelor Galaţi şi Brăila şi de aportul de contaminanţi ai Dunării. Reducerea 

valorii PAH-urilor totale pentru sedimentele de suprafață din lacul Chiriloaia pare a fi în 

concordanță și cu trecerea de la o sursă predominant pirogenică la una predominant 

petrogenică, dată fiind reducerea activităților industriale din Galați și Brăila după 1989 și 

posibila intensificare a  transporturilor fluviale pe Dunăre ca sursă impornată de ulei/petrol 

nerafinat. Această ipoteză s-a verificat prin compararea calității sedimentelor din Balta Mică a 

Brăilei cu cele prelevate dintr-o arie lacustră (lacul Strachina) situată în apropierea parcului 
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natural, dar care nu comunică direct cu reţeaua rivieră (nici cu Râul Ialomița și nici cu fluviul 

Dunarea). Sedimentele din lacul Strachina prezintă un raport HMW/LMW al PAH-urilor 

preponderent subunitar, indicând existența surselor petrogenice ca surse majore de poluare.  

 

           a)          

 

 

b)    
   

Figura 12. Raportul HMW/LMW în carotele de sediment din lacul Snagov – carotele 

SG22 și SG23 (a) și din lacurile Strachina (carota STR1) și Balta Mică a Brăilei (lacul 

Chiriloaia-carota BM1 și lacul Jepșele – carota JJ2) (b). Linia roșie delimitează unitatea.  

 

 

 De multe ori PAH-urile coexistă cu metalele. Însă în cazul carotei din zona Snagov 2 

nu se observă un trend similar al Σ16PAH cu distribuția celor 8 metale analizate, având 

probabil surse de poluare distincte. 
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