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Abstract. The phenomenon of climate warming reported during the last millennia of the Pleis-
tocene, affected the entire planet, causing a series of transformations manifested especially in 
glaciers, which 18,000 years ago entered a process of thawing, that continued into the next 
geological era. The implications of the planetary thaw were general, with clear influences on 
the life of the Mesolithic and later Neolithic communities, and the space inhabited by prehistoric 
civilizations. The transformations of the late Pleistocene and Holocene were the basis for pro-
found changes in the Black Sea basin and the coastal zone, with major implications on the 
geomorphological structure of the entire maritime and neighbouring land area. The transition 
from a cold climate to a warmer one must be understood in terms of zonal peculiarities, all 
these changes taking place, in accordance with the global geoclimatic record. 

To what extent did the Black Sea level oscillations influence the Dobruja Neolithic? 
Can marine transgression be considered the main cause of the lack of the early Neolithic in 
Dobruja? Why in Dobruja the Neolithic began late, with the Hamangia culture? These are just 
some of the questions raised by the phenomena that took place in the Holocene. 
 
Keywords: Neolithic, Dobruja, Black Sea, Holocene, climate changes, marine transgression. 
 
 

1. Introducere 
Holocenul este o eră geologică caracterizată de particularități proprii, care au 

influențat și generat modificări climatice și de mediu dificil de prezentat în detaliu, 
impactul factorilor climatici asupra mediului trebuind înțeles ținând cont de specifi-
cul și de aspectele locale ale perioadei. 

Situația Mării Negre în Holocen este deosebit de importantă, creșterile și des-
creșterile nivelului acesteia influențând direct evoluția rețelei hidrografice, a dispunerii 
solurilor, a formării stratului vegetal și a morfologiei terestre1. 

La stabilirea particularităților climatice pe durata Holocenului în zona vestică 
a Mării Negre (Dobrogea de sud, centrală și de nord) au fost utilizate informații și date 
obținute ca urmare a studiilor multidisciplinare (biologie, litologie, geomorfologie, 
arheologie etc.), fiecare dintre domeniile de cercetare folosind metodele și mijloacele 
specifice. Cu toate acestea, părerile specialiștilor sunt împărțite, fiecare dintre aceș-

                                                      
1 Coteț, 1973, p. 148. 
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tia prezentând în nuanțe proprii rezultatele cercetărilor. Se disting, astfel, următoa-
rele ipoteze:  

1. Ipoteza Ryan - Pitman, catastrofică, care pornește de la noțiunea diluviu-
lui biblic2. Potrivit acesteia, inițial Marea Neagră a fost un lac cu apă dulce, cu un 
nivel plasat la -150 m sub nivelul actual al mării (0 m), și care, prin revărsarea bruscă 
a Mării Mediterane s-a umplut în mod spontan, determinând schimbări radicale. Teo-
ria diluviului caută să explice vidul de informații dintre mezolitic și neoliticul mijlociu, 
fiind susținută de o parte din arheologii, geologii și alte personalități din cultura româ-
nească și internațională, considerând marea transgresiune post-glaciară ca fiind sino-
nimă cu fenomenul "potopului" redat de legendele antice și de referințele potopului 
biblic. De asemenea, și în arheologia românească au circulat unele opinii3 care moti-
vau vidul cultural dobrogean dintre cele două epoci preistorice, mezolitic și neolitic, 
prin "transgresiunea neolitică" (confundată cu marea transgresiune post-glaciară), a-
ceasta fiind, în opinia unora dintre specialiști, cauza lipsei neoliticului timpuriu din 
Dobrogea. 

2. Ipoteza oscilației nivelului Mării Negre4, aceasta cunoscând variații hidro-
logice de mai multe ori în decursul glaciațiunilor, inter-glaciațiunilor și ultimei peri-
oade post-glaciare. 

Procesul de topire a ghețarilor început în urmă cu 18000 ani și întrerupt de o 
ultimă fază de răcire a climei (Dryasul Recent cca. 12800‒11500 BP), înregistrează o 
accelerare în timpul Holocenului (11500 BP‒prezent). Nivelul Oceanului Planetar 
cunoaște o creștere constantă încă de la debutul transgresiunii-glaciare de la sfârșitul 
Pleistocenului și a ultimei mari glaciațiuni, fiind atinse valorile maxime de 20‒30 
mm/an (14500‒12800 BP). Pe durata Dryasului Recent valorile au scăzut din nou până 
la 5‒6 mm/an, pentru ca în prima parte a Holocenului valorile să urce iar până la cca. 
20 mm/an (11500‒7000 BP), creștere încetinită odată cu atingerea echilibrului climatic, 
valorile coborând până la 3‒5 mm/an între 7000‒5000 BP, urmând o echilibrare a nive-
lului Oceanului Planetar în perioada cuprinsă între 5000 BP și 100 BP5. 

2. Începutul neliticului din Dobrogea din perspectiva climatică 
Golul informațional cuprins între mezolitic și cultura Hamangia, prima cultură 

neolitică atestată în Dobrogea, plasată la începutul neoliticului mijlociu din zona bal-
cano-carpatică, a dus la formularea, în mod firesc, a unor ipoteze menite să explice 
situația particulară întâlnită la nivelul neoliticului dobrogean. 

O primă ipoteză, care dorea să explice lipsa neoliticului timpuriu din Dobrogea, 
plasa debutul culturii Hamangia în perioada imediat următoare mezoliticului dobro-
gean6. Ipoteza se baza pe o posibilă contemporaneitate între cultura Starčevo I și cul-

                                                      
2 Ryan et alii, 1997, p. 119-126; Ryan, Pitman, 1998; Ballard et alii, 2000, p. 253-261; Dimitrov, 
2003; Haimovici, 2008, p. 422‒441. 
3 Bolomey, 1978, p. 5‒8; Dumitrescu et alii, 1983, p. 69‒70; Haimovici, 2008, p. 422‒441. 
4 Ross et alii, 1970; Degens, Ross, 1972; Deuser, 1972; Ross, Degens, 1974; Hiscott et alii, 
2007; Ferguson, 2012; Ferguson et alii, 2018. 
5 Vespremeanu et alii, 2014, p. 76‒77. 
6 Berciu, 1961, p. 76; Berciu, 1966, p. 30‒114. 
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tura Hamangia, cea din urmă fiind considerată chiar mai veche7. Mai târziu, ipoteza 
s-a dovedit a fi mult prea optimistă, teoria fiind contrazisă de realitățile stratigrafice 
și arheologice întâlnite, care plasau cultura Hamangia la începutul neoliticului mijlociu8.  

O altă ipoteză, formulată de Alexandra BOLOMEY, explica lipsa neoliticului 
timpuriu din Dobrogea pornind de la noțiunea diluviului biblic, teorie preluată, ulte-
rior, și în literatura de specialitate internațională9. 

Accentuând imposibilitatea prezenței unui neolitic timpuriu în Dobrogea, 
Alexandra BOLOMEY își argumenta teoria pornind de la puternica transgresiune ma-
rină de la sfârșitul mezoliticului, care a provocat creșterea bruscă a nivelului Mării 
Negre cu cca. 9 m10. Potrivit acesteia, efectele transgresiunii-glaciare s-ar fi extins și 
pe durata neoliticului timpuriu, întreaga Dobroge fiind transformată într-o lagună 
maritimă, condițiile nefiind propice pentru stabilirea și dezvoltarea unor comunități 
umane, populația epipaleolitică fiind constrânsă să se retragă în zonele mai înalte ale 
platoului, devenite, în acest context, insule11. 

Deși, ipoteza propusă de Alexandra BOLOMEY căuta să explice într-un mod 
original lipsa neoliticului timpuriu din Dobrogea, teoria și-a pierdut consistența în fața 
argumentelor solide ale geologilor și arheologilor români, venite să infirme datele pro-
puse de către cercetătoare. Glicherie CARAIVAN, a contestat existența unei transgre-
siuni marine atât de puternice12, precum cea semnalată de către Bolomey. De asemenea, 
un alt specialist în geologie marină, Nicolae PANIN, luând în considerare o serie de 
informații, a precizat că, într-adevăr, în perioada menționată de Alexandra BOLOMEY, 
s-a înregistrat o creștere a nivelului Mării Negre cu cca. 9 m, însă, în momentul debu-
tului fenomenului, nivelul mării era cu 6‒8 m mai jos decât cel actual, litoralul vestic 
fiind situat mult mai spre est13. Tot acesta arată că fenomenul dispariției eventualelor 
așezări neolitice timpurii din Dobrogea, care ar fi fost acoperite de apele mării, nu este 
susținut de realitatea geologică, în contextul în care fenomenul transgresiunii a con-
tinuat și la nivelul neoliticului timpuriu14. Alăturându-se celor doi specialiști în geo-
logie marină, Puiu HAȘOTTI a arătat că teoria transgresiunii, așa cum a fost prezen-
tată de Alexandra BOLOMEY, nu poate fi luată în calcul ca realitate geologică și 
arheologică15, teoria nefiind susținută de informațiile existente la momentul respectiv 
(geologice, zooarheologice și arheologice).  

Arătându-se sceptic în ceea ce privește existența unui neolitic timpuriu în 
Dobrogea, P. Hașotti propune o ipoteză de lucru, care vine să explice particularitatea 
arheologică întâlnită aici. Conform ipotezei sale, teritoriul Dobrogei nu ar fi rămas 
                                                      
7 Hașotti, 1997, p. 12. 
8 Galbenu, 1962, p. 285‒305; Dumitrescu, 1970, p. 190‒198; Harțuche, 1976, p. 13‒19; Hașotti, 
1982, p. 35‒55. 
9 Ryan, Pitman, 1998. 
10 Bolomey, 1978, p. 5‒8. 
11 Bolomey, 1978, p. 5‒8; Dumitrescu et alii, 1983, p. 69‒70. 
12 Caraivan, 1982, p. 15‒32. 
13 Panin, 1983, p. 175‒184. 
14 Panin, 1983, p. 180‒183. 
15 Hașotti, 1997, p. 12‒13. 
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nelocuit în neoliticul timpuriu, populațiile tardenoisiene continuându-și viețuirea până 
la contactul cu populația Hamangia, care a produs neolitizarea acestora16. În principal, 
cercetătorul își fundamentează teoria pe studiile comparative ale uneltelor din silex des-
coperite în așezările tardenoisiene din Dobrogea17 și a celor din așezările Hamangia18. 

O altă teorie, diferită de a specialiștilor români, a fost propusă de către cer-
cetătorul bulgar Todor DIMOV, care explica lipsa neoliticului timpuriu din Dobrogea 
prin condițiile climatice aspre, care nu ar fi făcut posibilă agricultura și creșterea ani-
malelor. Îmbunătățirea condițiilor împreună cu creșterea populației regiunilor balca-
nice au dus la popularea rapidă a teritoriului dobrogean pe durata neoliticului mijlociu19. 

Noile cercetări din zona litorală a bazinului românesc al Mării Negre au pro-
dus o reevaluare a vechilor afirmații, noile concluzii trase de specialiști20 stabilind 
complexitatea fenomenului transgresiunii Mării Negre din Holocen, care nu poate fi 
limitat doar la perioada neoliticului timpuriu din Dobrogea, fenomenul trebuind a fi 
privit și înțeles în ansamblu.  

O viziune asemănătoare asupra transgresiunii marine o au și specialiștii bul-
gari, care au analizat implicațiile fenomenului în zona litoralului bulgăresc al Mării 
Negre, concluziile fiind similare cu cele propuse de cercetătorii români. Fenomenul 
transgresiunii marine a fost observat în spațiul zonelor "lacustre" eneolitice din zona 
Varna, atribuite complexului Gumelnița-Kodjadermen-Karanovo VI, fenomen remar-
cat și la nivelul perioadei bronzului timpuriu. Situația nu este singulară, ea fiind întâl-
nită și în necropola de la Durankulak, aici fiind descoperite o serie de morminte aflate 
sub nivelul actual al Mării Negre21. Debutul transgresiunii Holocene a Mării Negre a 
fost fixat de Henrieta TODOROVA în jurul anilor 4300 BC22. 

Analizând contextul local al transgresiunii Mării Negre, Douglass Whitfield 
BAILEY a stabilit debutul fenomenului la cca. 16000 BP, ajungând la concluzia că 
fenomenul a fost unul amplu, efectele fiind întâlnite, pe întreaga lungime a litoralului 
vestic și nord-vestic al mării, fără să menționeze în vreun fel implicațiile și eventua-
lele consecințe provocate de creșterea nivelului mării asupra comunităților neolitice 
din zona menționată. De asemenea, cercetătorul observa repoziționarea litoralului ves-tic 
al Mării Negre datorată oscilațiilor de nivel din Holocen, cu cca. 100‒150 km spre vest 
față de poziția inițială din Pleistocenul final, așa cum se poate vedea și în prezent23. 
  

3. Concluzii 
Toate aceste teorii au în comun schimbările geoclimatice pe care cercetătorii 

le-au folosit ca bază în argumentarea opiniilor lor, fiecare dintre aceștia prezentând 

                                                      
16 Hașotti, 1997, p. 13. 
17 Păunescu, 1970, p. 47‒48; Păunescu, 1988, p. 19; Păunescu, 1990, p. 225‒234. 
18 Hașotti, 1987, p. 151‒156. 
19 Dimov, 1992. 
20 Panin, 1983; Caraivan, 1983; Caraivan, 1998; Marinescu-Bâlcu et alii, 2001. 
21 Ivanov, 1993; Lazarov, 1993; Todorova, 1995. 
22 Todorova, 2002. 
23 Bailey, 2000, p. 18‒19. 
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oscilațiile de nivel ale Mării Neagră într-o manieră unică, particulară, unii dintre aceș-
tia căutând să explice lipsa neoliticului timpuriu din zona vestică (Dobrogea) a mării. 

Dintre ipotezele formulate, ultimele două (H. Todorova și D. Bailey) sunt cele 
mai apropiate de contextul evoluției nivelului Mării Negre, căutând să redea particu-
laritățile unui fenomen de lungă durată, destul de complex, deloc întâmplător, și care 
s-a desfășurat în concordanță cu evoluția climatică și hidrologică globală. 

În concluzie, putem remarca complexitatea fenomenului de transgresiune a 
Mării Negre, impactul avut asupra comunităților culturale din Dobrogea fiind greu 
de stabilit. Atestarea relativ târzie a primelor așezări neolitice nu poate fi explicată 
numai prin fenomenul transgresiunii marine, situația neoliticul timpuriu din Dobrogea 
trebuind a fi înțeleasă prin prisma unei serii de alți factori, precum disponibilitatea 
unor comunități de a se stabili în această zonă sau a resurselor existente. 
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