
 
 

Problemele de Mediu ale Mării Negre 

Din punct de vedere geographic, Marea Neagră este foarte izolată de oceane și aproape o treime din 
Europa Continentală aparține de aria sa de captare. Prin urmare, poluarea apelor de coastă și calitatea, 
și cantitatea râurilor drenate reprezintă factorii principali care determină starea sa ecologică generală. 

 
 
 

 
 
 

Marea Neagră este foarte sensibilă la impacturile 
antropogenice datorită bazinului larg de drenaj al apei 
și conectivitatea sa limitată cu oceanul planetar. 

Poluarea Mării Negre și suprautilizarea resurselor 
sale pe durata ultimilor 50 ani a rezultat în deteriorarea drastică a calității apei și ecosistemului. 

Consecințele adverse asupra mediului ambiant sunt cel mai mult cauzate de doi factori, după cum 
urmează: 
1. Starea nivelului superior al Mării Negre; 
2. Poluarea mării de către facilitățile industriale localizate pe malul mării și poluanții care plutesc în jos 

pe curenții râurilor. 
Straturile de apă din mare diferă prin salinitatea lor. În special, stratul superior, la o adâncime de 100- 

150 m, este mai puțin sărat (Salinitatea acestuia este de 1.8%, pe 
când salinitatea oceanului planetar este de 3%) și respectiv, este 
mai ușor în greutate decât stratul inferior, care se extinde de la 
aproximativ 150m până la 2,200m în adâncime. Straturile nu se 
amestecă unul cu altul. Iată de ce este o circulație verticală slabă a 
apei în Marea Neagră și straturile abia sunt amestecate. Potrivit 
oamenilor de știință, pentru sute de ani, este necesar de a schimba 
ciclul apei în Marea Neagră: apa de fund trebuie să fie înlocuită 
de o nouă apă din Marea Mediterană. Potrivit estimărilor, 
circulația verticală completă ia 130-140 ani. 

Circulația verticală este păstrată mai mult de straturile 
superioare ale apei, iată de ce la o grosime de 50 m a stratului, 
apă este bogată în oxigen. Cantitatea de oxigen mai jos de 50 m 
este redusă și la adâncimea de 200 m este aproape neînsemnată. 
Aceasta este adâncimea la care se formează sulfatul de hidrogen 

Câțiva paramentri ai Mării Negre 
Aria 20 325 km2 
Lungimea  maximă  (pe  paralela 
latitudinii) 

1150 km 

Lățimea maximă (de-a lungul 
meridianei ) 

580 km 

Lățimea minimă 265 km 
Adâncimea: 
- maximă 
- medie 

 
2258 km 
1271 km 

Volumul apei în mare 537 000 
m 3 

Lungimea benzii de coastă 3400 km 
Salinitatea: 
- în apa centrală 
- la adâncime 

 
1,7-1,8 % 
2,2-2,3 % 

Temperatura apei: 
- vara 
- iarna 

 
+24-26 °C 
+9-11 °C 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sursa: Oceancolour http://marine.jrcec.europa.eu/ 

 
 

ca rezultat al funcțiilor vitale ale organismului. Cantitatea sa crește odată cu adâncimea: la adâncimea de 
150 m - 0.47 cm3/l, iar la adâncimea de 200 - 5,8 cm3/l. 

Astfel, în Marea Neagră există viață doar într-un strat relativ subțire de la suprafață, pe când la o 
adâncime mai mare, este un strat care conține sulfat de hydrogen, unde organismele vii nu pot supraviețui. 
Aceste două straturi cuprind și Bosforul, strâmtoarea îngustă care leagă Marea Neagră de Marea 
Mediterană. Aproximativ 300 km cubi de apă sărată a Mării Mediterane intră în fiecare an în Marea 
Neagră prin fluxul inferior al strâmtoarei, pe când 600 km cubi de apă mai puțin sărată curge din Marea 
Neagră prin fluxul superior în Marea de Marmora și apoi în Marea Mediterană. 

În bazinul Mării Negre există multe orașe și mii de întreprinderi industriale. Deșeurile biologice sau 
chimice       din       această 
regiune se revarsă, mai 
întâi, în râu și apoi în 
Marea Neagră.  Râurile 
care traversează 20 țări ale 
Europei se scurg în Marea 
Neagră. 

Compușii chimici 
utilizați în agricultură, 
fertilizatorii, regulatorii de 
creștere a  plantelor, 
petrolul (ca rezultat al 
transportării  și  procesării) 
și alte substanțe nimeresc în Marea Neagră prin râuri. 

Transferul de cantități mari și a susbstanțelor nutriente prin râuri (eutrofizare) a dus la marea înflorire a 
fitoplanctonului, care, la rândul său, a prevenit penetrarea luminii solare la plantele acvatice. Introducerea 

cantităților mari de nutrienți 
(eutrofize) cauzate de râuri a 
provocat fitoplanctonul, care, 
la rândul său, a inhibat lumina 
solară la alge. Eutrofizarea a 
cauzat degradarea severă a 
ceea ce anterior s-a considerat 
ecosistem bogat; organismele 
de pe fundul mării au fost 
distruse; și compoziția florei 
marine și speciilor faunei s-a 
schimbat. Valoarea 
comercială a speciilor marine, 
de asemenea, a scăzut. De 
exemplu, acolo unde în 1960 
au fost înregistrate 26 specii 
comerciale, astăzi, doar patru 

specii au valoare comercială. 
În afară de eutrofizare, motivele de degradare a mării includ poluarea chimică (inclusiv scurgeri de 
petrol), supraexploatarea faunei marine și speciile străine invazive. 

http://marine.jrcec.europa.eu/


Deversarea apelor reziduale urbane netratate și deșeurile marine provocate de deșeurile 
municipale reprezintă principalele provocări pentru apele de coastă ale Mării Negre. 

 
sursa:     

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas Deșeurile  marine  și  deșeurile  
municipale  reprezintă  o  altă  problemă  pentru  apele  de  coastă. 

Aruncarea necontrolată a deșeurilor municipale 
în albiile fluviale sau în zonele de coastă adiacente cauzează murdărirea plajei și apelor de 
coastă. La rândul său, aceasta provoacă riscuri mediului ambiant, vieții marine și sănătății 
oamenilor. 

 
 

sursa:  http://emblasproject.org 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas
http://emblasproject.org/
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