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Cea mai veche epava intacta din lume,
descoperita in Marea Neagra
Cea mai veche epava "intacta" din lume, o nava comerciala greaca datand din
anul 400 i Hr., a fost descoperita pe fundul Marii Negre, a anuntat marti o
expeditie stiintifica anglo-bulgara, potrivit AFP, scrie Agerpres.
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"N-as fi crezut niciodata ca este posibil sa regasim intacta, la doi kilometri adancime, o nava
datand din Antichitate", a declarat profesorul Jon Adams, directorul Centrului de arheologie
maritima de la Universitatea Southampton (sudul Marii Britanii), unul dintre liderii expeditiei.
"Aceasta descoperire va schimba perceptia referitoare la constructia de nave si navigatie din
epoca antica", a precizat acesta intr-un comunicat.
Expeditia Black Sea MAP din cadrul Maritime Archaeology Project a sondat timp de trei ani
adancimile Marii Negre pe o suprafata de peste 2.000 de kilometri patrati in largul coastei
bulgare, cu ajutorul unui sonar si unui vehicul actionat prin telecomanda, echipat cu camere
construite pentru explorarea acvatica la adancime.
Echipa de cercetatori a descoperit peste 60 de epave datand din Antichitate, perioada romana si
pana in secolul al XVII-lea. Cea mai veche dintre acestea a fost descoperita la o adancime unde
apa este lipsita de oxigen si poate "conserva materie organica timp de mii de ani", a precizat
echipa Black Sea MAP. Epava a fost datata cu carbon-14.

"Avem fragmente de epave mai vechi, dar aceasta pare cu adevarat intacta", a subliniat pentru
BBC arheologul Helen Farr, participanta la proiect. "Epava este inclinata intr-o parte, mai are
catargul si carma, nu intalnesti asa ceva mereu".
Misiunea initiala a expeditiei fusese destinata studiului evolutiei nivelului marii si scufundarii
regiunilor din zona Marii Negre. Descoperirea epavelor este "o consecinta fericita" a acestor
cercetari, a adaugat aceasta.
Acest "tip de nava greaca de comert a fost pana acum vazut doar in desenele care decorau
vasele antice grecesti", au subliniat oamenii de stiinta.
Expeditia a fost organizata de Universitatea Southampton in colaborare cu Muzeul national de
arheologie, Academia de stiinte si Centrul de arheologie sub-marina din Bulgaria.
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