
Istros (Black Sea coast, Romania) - A geoarchaeological perspective regarding harbours location 

•  Long continuous cores. 
•   

• Main proxies: biological (mollusks, ostracods) and 
sedimentological (granulometry and sediment texture). 

• Founded during the 7th c. BCE. 

• One of the oldest Milesian colonies on the western Black 
Sea coast and the in the Black Sea in general  

• 5 main phases of occupation spanning 1300 yrs.

• Located on a beach-ridge plain in the Razelm-Sinoe lagoon 
system, on the Black Sea coast. 

• The area represents the southernmost tip of the Danube 
Delta.  

• The city was founded on a tombolo, with the Acropolis on a 
green schist island and the civil area on the beach ridge 
plain (Western Plateau).  
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WHAT ABOUT THE HARBOUR?
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verde de-a lungul timpul, în special în perioada de expunere directă la acțiunea valurilor, în etapa 

golfului. Investigațiile arheologice în partea de nord-est a cetății, în lacul Sinoe au dus la 

descoperirea unor construcții, interpretate de arheologi fie ca parte a unor instalații portuare ( 

Canarache, 1956) fie ca parte a unui sector de locuințe (Alexandrescu, 200-2001). Distanța la 

care se gasește această structură față de acropolă, de asemea variază în literatura de specialitate 

de la 100 la 300 m. Important este că stânca de șist verde se întindea cu cel putin o 100 de m în 

fața cetății spre lacul Sinoie. Dacă luăm în calcul eroziunea insulei cu cel puțin 200 m în ultimii 

2.650 de ani,  raportul J/I va fi mai mic de 1.5 considerand chiar și incertitudinea datării. Astfel, 

raportul J/I calculat pentru momentul fondării Histriei sugerează existența unui tombolo ca fiind 

cel mai probabil scenariu ( fig. 7.3) 

         

Fig. 7.4. Scenariu privind formarea unui tombolo înaintea colonizarii histriene 
 
 

 
7.2.   Colonizarea histriană (2.650 – 1.350 ani BP)  
 
Preexistența unui câmp marin de cel puțin 2 km lățime care se unea cu promontoriul stâncos la 

momentul sosirii coloniștilor greci este demonstrată de datările LSO de pe câmpul marin Saele. 

Astfel, la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. colonia a fost fondată atât pe aflorimentul de șist 

verde pe care s-a construit centrul orașului cu templele și instituțiile publice, dar și pe unitățile 

nisipoase adiacente unde s-au construit zonele rezidențiale și atelierele ( fig.7.4). 

Datele arheologice susțin acest scenariu, aducând informații atât pentru perioada de început a 

colonizării, cât și din perioadele târzii. Astfel, săpăturile arheologice în afara acropolei, pe 

platoul de vest, au scos la iveală un sector de locuințe arhaice ce datează din sec. VII -VI î.e.n., 

atestând locuirea acestui teren încă de la întemeierea cetății. Mai mult, o secțiune arheologică de 

Left: geomorphological map of the Danube delta  
with the location of Istros at the southernmost point. 

Up-right: aerial view of Istros and of Sinoe and Istria 
lakes. Curtesy of 

Scenario of the tombolo formation. Modified after Hanganu 2012.

• Hellenistic and Roman inscriptions. 

• Roman coins attesting a lighthouse. 
• Previous archaeological and 

 geophysical investigations.

IN SEARCH OF THE HARBOUR(S)

ISM I 20, 2nd c. AD. The inscription is about 
the “rebuilding” of the harbour. It can be 
also interpreted as dredging works in order 
to maintain the harbour operational .

Cores & bio-sedimentological analysis

Geophysical & archaeological investigations

• Electroresistivity and GPR in the 
dam/causeway area.

Proposition of harbours location based on the field observations of 25 cores. 

PRELIMINARY HYPOTHESIS: the existence of a dam/
causeway linking the Acropolis with the Western 
Plateau.

Acropolis

Western Plateau

• T h r e e s u p e r p o s e d 
structures. 

• Chronology: 4th c. BCE 
- 1st c. AD

PRELIMINARY CONCLUSIONS
• During the Archaic period, the anchorage was made on a 

pocket beach; at least as early as the Hellenistic period, 
Istros might have a cothon type harbour.  

• The presence of water to the north, as well to the south of 
Istros indicates a causeway/dam linking the Acropolis 
with the Western Plateau. 


