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Petrografia silicolitelor din siturile Paleoliticului superior  
de pe Valea Dunării. Caracteristici şi provenienţă 

ALEXANDRU CIORNEI* 

Keywords: Upper Paleolithic, Lower Danube Valley, chert, 
petrography, provenance, gravel deposits, local sources. 

Abstract: This article presents the conclusions of the 
author’s PhD thesis called “Raw-material sources, raw-
material supply and production strategies in the Upper 
Paleolithic from the Valachian Sector of the Moesic Platform”. 
The study area is the Lower Danube Valley and includes the 
Paleolithic sites of Vădastra-Măgura Fetelor, Ciuperceni-La 
Tir, Ciuperceni-La Vii 1, Giurgiu-Malu Roşu and Nicolae 
Bălcescu-La Vii, plus a series of sampling points (see map 1, 
tables 1 and 2). The raw-material taken in consideration is 
chert. For many years archaeologists supported two alternative 
hypotheses about the raw-materials provenance: Pre-Balkan 
Platform and the Danube’s gravels. By means of macroscopic 
description in hand specimens, microscopic characterization in 
thin section (mineralogy, primary constituents, fossils), 
complemented by X-ray diffraction, the author has determined 
several varieties of chert for each site and sampling location 
and also three categories that exhibit macro- and microscopic 
features which surpass the local settings (see map 2, tables 4, 5 
and 6). By analyzing the microscopic features and by directly 
examining the thin sections chert varieties with macroscopic 
similarities from different places, the author determined the 
provenance of some raw-materials in the Paleolithic sites. The 
two Ciuperceni sites are linked to the Frăteşti Formation 
(Lower Pleistocene) gravels, opened in the vicinity by a 
modern quarry (Ciuperceni-La Carieră); some of the Giurgiu-
Malu Roşu cherts were determined to originate from gravels of 
the Frăteşti Formation, opened by modern quarries to the 
North-West (Ghizdaru-Cariera de la Haltă, Cetatea-Cariera 
Bălănoaia), and from gravels of the lower terrace (t1), opened 
in places such as Giurgiu-Cariera Malu Roşu; the source of 
provenance for the main raw-material (grayish “granulated” 
chert – in fact a peloidal chert) of Giurgiu-Malu Roşu was not 
found; for the other two sites in the study, Vădastra-Măgura 
Fetelor and Nicolae Bălcescu-La Vii, it was impossible to 
determine the provenance of the raw-materials. All cherts form 
the Paleolithic sites have external characteristics which are 
similar to materials transported and reworked by waters 
(despite of the “fresh cortex” found on many of the samples). 
 

 
 
 
 

The raw-material sources that were identified indicate short 
supply distances and a local exploitation of raw-materials 
(under 50 km). 

 
Cuvinte cheie: Paleolitic superior, Valea Dunării Inferioare, 

silicolite, petrografie, provenienţă, depozite de pietrişuri, surse 
locale. 

Rezumat: În acest articol sunt prezentate câteva concluzii 
cu privire la rezultatele analizei petrografice a silicolitelor din 
situri aparţinând Paleoliticului superior de pe Valea Dunării şi 
din locaţii de eşantionare (harta 1, tabelele 1 şi 2). Pe baza 
caracteristicilor macroscopice şi microscopice au fost 
determinate mai multe varietăţi pentru fiecare sit şi locaţie, dar 
şi trei categorii ce prezintă trăsături care depăşesc cadrul local 
(harta 2, tabelele 4, 5 şi 6). Pentru siturile paleolitice de la 
Ciuperceni (La Vii 1, La Tir), sursa de provenienţă a materiilor 
prime este reprezentată de Formaţiunea de Frăteşti, deschisă în 
punctul La Carieră; câteva din varietăţile de silicolitele de la 
Giurgiu-Malu Roşu provin din pietrişurile Formaţiunii de 
Frăteşti (Ghizdaru-Cariera de la Haltă), iar o probă a fost 
atribuită pietrişurilor terasei joase (t1) a Dunării (Giurgiu-
Cariera Malu Roşu). Nu a fost identificată sursa materiei prime 
predominante în ansamblul litic de la Giurgiu-Malu Roşu 
(„silexul cenuşiu cu nuanţe albăstrui şi mici pete alburii” – de 
fapt, un silicolit peloidal) şi nici sursele de aprovizionare cu 
silicolite pentru siturile de la Vădastra-Măgura Fetelor şi 
Nicolae Bălcescu-La Vii. Toate silicolitele din siturile considerate 
în acest studiu prezintă trăsături macroscopice externe 
specifice clastelor rulate şi transportate de către ape. Sursele 
identificate indică distanţe scurte de aprovizionare şi o 
exploatare locală a materiei primă (sub 50 km). 

1. INTRODUCERE 

Aceast articol prezintă concluzii parţiale ale 
tezei de doctorat cu titlul Surse de materie primă, 
strategii de aprovizionare şi de prelucrare a materiei 
prime în Paleoliticul din Sectorul Valah al Platformei 
 

 
*Alexandru Ciornei, e-mail: hammerfall1996 @yahoo.com 
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Moesice1. Scopul acestei lucrări a fost realizarea 
unei descrieri petrografice şi determinarea provenienţei 
silicolitelor din situri aparţinând Paleoliticului 
superior de pe Valea Dunării (detalii în tabelele 1 şi 
2 şi harta 1). 

2. CERCETĂRI DE TEREN ŞI TEHNICI DE 
INVESTIGAŢIE ÎN LABORATOR 

Cercetarea de teren cuprinde mai multe periegheze 
în locaţii considerate ca potenţiale surse2 de materie 
primă pentru aşezările Paleoliticului superior de pe 
Valea Dunării, pornind de la indicaţii bibliografice 
pentru fiecare sit (Alexandrescu 1996–1998, 
Boroneanţ et al. 1983, Dobrescu, Tuffreau 2011; 
Nicolăescu-Plopşor et al. 1956, Păunescu 2000, 
Păunescu, Alexandrescu 1997a, Protopopescu-
Pache, Mateescu 1959). Documentarea probelor în 
teren s-a făcut prin înregistrarea datelor de localizare 
a punctului, sumare observaţii stratigarfice şi 
extragerea de eşantioane pentru analiza petrografică. 

Observaţiile macroscopice s-au fost desfăşurat 
pe 73 de specimene prelevate din surse şi 
aproximativ 238 de specimene din siturile arheo-
logice incluse în studiu3 (tabelele 1 şi 2). Analiza 
macroscopică a urmărit două aspecte: cel extern 
(dimensiunea, greutatea şi morfologia clastelor, 
consistenţa, culoarea şi grosimea cortexului) şi cel 
intern (tipul de spărtură, gradul de transmitere a 
luminii în aşchii subţiri, luciul suprafeţei proaspăt 
sparte, culoarea, textura, zonarea compoziţională, 
impurităţi, resturi de fosile vizibile). Aceste caracte-
ristici macroscopice au permis o primă clasificare a 
silicolitelor din situri şi surse. 

Pentru observaţii microscopice s-a utilizat un 
microscop petrografic Olympus BH-2, grosiment de 
4 × (A4 PO, 0.10, 160/–) şi 10 × (A10 PO, 0.25, 
160/0.17). Studiul descriptiv microscopic al silico-
litelor (82 de secţiuni subţiri) a urmărit compoziţia 
mineralogică, ponderea şi relaţiile dintre constituenţii 

                                                 
1 Teza de doctorat a fost coordonată de prof. dr. Lucian 

Matei de la Facultatea de Geologie şi Geofizică (Universitatea 
Bucureşti). Analizele prin difracţie de raze X şi observaţiile la 
microscop s-au realizat la Facultatea de Geologie şi Geofizică 
(Platforma de Geoştiinţe), sub îndrumarea doamnei lector dr. 
ing. Barbara Soare. 

2 Aceste locaţii nu reprezintă surse preistorice propriu-zise, 
ci puncte care permit evaluarea respectivului depozit ca sursă 
potenţială de aprovizionare. 

3 Probe provenind din siturile paleolitice mi-au fost puse la 
dispoziţie de către doamna Roxana Dobrescu, cercetător la 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. 

primari (ciment, particule, matrice), dar şi identi-
ficarea tipurilor de fosile şi frecvenţa acestora 
(determinări la nivel de phylum, subordin, familie). 

De asemenea, secţiunile subţiri neacoperite au 
fost expuse razelor X într-un difractometru 
PANanalytical X’Pert θ/θ, cu radiaţie CuKα, 
interval de scanare 2–55° 2θ, 10–56° 2θ, 15–70° 
2θ, step size 0,0170°, scan step time 10 s. Difracţia 
de raze X reprezintă o tehnică de analiză structurală 
a mineralelor (Bloss 1994, Klein, Hurlbut 1999), ce 
poate fi utilizată pentru a suplimenta informaţiile 
obţinute prin analiza petrografică sau geochimică 
(Akridge, Benoit 2001, Heaney, Post 1992, Navazo 
et al. 2008). 

Din punct de vedere mineralogic aceste silicolite 
sunt constituite din cuarţ granular microcristalin, 
calcedonie, megacuarţ, calcit, cuarţ detritic, filo-
silicaţi, fosfaţi şi pirită. 

Din punct de vedere petrografic, aceste silicolite 
sunt constituite dintr-un procent variabil de bioclaste, 
peloide, micropeloide, rar ooide, un procent scăzut 
de particule necarbonatice (cuarţ detritic, filo-
silicaţi, fosfaţi, pirită framboidală), la care se 
adaugă matricea micritică4 şi cimentul silicios 
(cuarţ granular microcristalin, calcedonie; pe fisuri 
calcedonie şi megacuarţ). Constituenţii primari şi 
relaţiile dintre aceştia, dar şi asociaţia de fosile, 
constituie un set de caracteristici ce au permis 
întărirea/ infirmarea varietăţilor stabilite pe baza 
aspectului macroscopic. 

3. STUDIUL COMPARATIV AL SILICOLITELOR DIN 
SITURI ŞI SURSE. PROVENIENŢĂ 

Provenienţa silicolitelor din siturile Paleoliticului 
superior de pe Valea Dunării s-a realizat prin 
compararea directă a secţiunilor subţiri, ţinând cont 
de ambele seturi de caracteristici (macro- şi 
microscopice). Probele din siturile de la Ciuperceni 
(La Tir şi La Vii 1) au fost comparate cu eşantioane 
din punctul La Carieră, iar cele din situl de la 
Giurgiu-Malu Roşu cu eşantioane de la Ghizdaru şi 
Bălănoaia (tabelele 1 şi 2, harta 1). Pentru că nu au 
beneficiat de locaţii apropiate de eşantionare, 
probele de la Vădastra-Măgura Fetelor au fost 
comparate cu cele de la Ciuperceni-La Carieră, iar 
cele de la Nicolae Bălcescu-La Vii cu probele de la 
Căscioarele-Malul Estic al Lacului. 

                                                 
4 Micritul reprezintă matricea fin-granulară din rocile 

carbonatice şi constituentul fin-granular al particulelor 
carbonatice, sub formă de cristale cu diametre de 1–4 µm 
(Bathurst 1994, Anastasiu 1998, Scholle, Ulmer-Scholle 2003, 
Flügel 2010). 
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Tabelul 3 
Probe de silicolite din situri şi surse considerate ca fiind echivalente (M – micrit; CQf – ciment calcedonic;  

CQm – ciment de cuarţ microcristalin)5 

Indicativ probă Culoare Luciu Transparenţă M C 
Qf 

C 
Qm 

Bioclaste Peloide 

Ciup-Vii [4] gri închis gras translucid 20% (−) 47% 26% (−) 
Ciup-Ca [6] gri închis gras translucid 20% (−) 63% 22% (−) 

Ciup-Ca [16] gri închis gras translucid 20% (−) 50% 21% (−) 
Ciup-Ca [19] gri închis gras translucid 20% (−) 49% 21% (−) 

         
Ciup-Vii [2] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 42% 23% (−) 
Ciup-Ca [5] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 45% 25% (−) 

Ciup-Ca [15] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 45% 20% (−) 
Ciup-Ca [23] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 48% 25% (−) 

         
Ciup-Tir [8] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 59% 10% (−) 
Ciup-Ca [20] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 70% 10% (−) 
Ciup-Ca [21] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 67% 13% (−) 
Ciup-Ca [12] gri-maroniu deschis gras translucid 10% (−) 70% 11% (−) 

         
Ciup-Tir [7] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 79% 11% (−) 
Ciup-Vii [1] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 72% 13% (−) 
Ciup-Ca [18] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 75% 10% (−) 

         
Ciup-Tir [11] gălbui-maroniu mat semi-opac 20% (−) 60% 10% (−) 
Ciup-Vii [3] gălbui-maroniu mat semi-opac 20% (−) 52% 7% (−) 
Ciup-Ca [9] gălbui-maroniu mat semi-opac 20% (−) 65% 12% (−) 

         
Ciup-Tir [10] bej mat opac 35% (−) 45% 15% (−) 
Ciup-Vii [5] bej mat opac 35% (−) 35% 15% (−) 
Ciup-Ca [22] bej mat opac 35% (−) 34% 16% (−) 

         
Ciup-Tir [16] crem mat opac 50% (−) 35% 10% (−) 
Ciup-Vii [6] crem mat opac 50% (−) 29% 11% (−) 
Ciup-Vii [7] crem mat opac 50% (−) 30% 15% (−) 
Ciup-Ca [3] crem mat opac 50% (−) 28% 13% (−) 
Ciup-Ca [7] crem mat opac 50% (−) 37% 11% (−) 

         
GMR [48] brun mat translucid (−) 23% (−) 21% 40% 

Gh-CH [15] brun mat translucid (−) 29% (−) 15% 40% 
         

GMR [50] brun mat translucid (−) 10% 34% 15% 20% 
Gh-CH [4] brun mat translucid (−) 9% 40% 10% 20% 

         
GMR [45] cenuşiu-rozaliu mat translucid (−) 5% 35% 15% 30% 
Gh-CH [3] cenuşiu-rozaliu mat translucid (−) 5% 40% 10% 30% 

         
GMR [65] gri-maroniu gras translucid 10% (−) 70% 10% (−) 
GMR [62] gri-maroniu gras translucid 10% (−) 75% 5% (−) 
Gh-CH [1] gri-maroniu gras translucid 5% (−) 73% 10% (−) 

         
Ct-CaBl [3] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 54% 15% (−) 
Gh-CH [8] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 53% 10% (−) 

Gh-CH [13] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 52% 12% (−) 
Gh-CH [14] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 52% 12% (−) 

 

                                                 
5 În acest tabel (şi următoarele) nu au fost incluse procentele de cuarţ detritic, filosilicaţi, fosfaţi, pirită şi materie organică ce 

completează tabloul constituenţilor primari ai silicolitelor. 
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3.1. Vădastra-Măgura Fetelor 

Pentru Vădastra-Măgura Fetelor au fost deter-
minate cinci varietăţi de silicolite (detalii în 
tabelele 4 şi 5). După aspectul cortexului6, sursa de 
aprovizionare este reprezentată printr-un depozit 
aluvial, asemănător celor de la Ciuperceni sau 
Ghizdaru, dar aflat mai aproape de Vădastra (harta 2). 
Prin culoarea şi aspectul petelor gri-alburii, probele 
Văd-MF [26], [29], [69] şi [70] prezintă asemănări 
cu probele Ciup-Ca [6], [16], [19], Ciup-Ca [9] şi 
Ciup-Ca [18], confruntarea directă a secţiunilor 
subţiri, neconfirmând decât recurenţa unor trăsături 
comune generale. 

3.2. Ciuperceni-La Vii 1, Ciuperceni-La Tir  
şi Ciuperceni-La Carieră 

Pentru situl Ciuperceni-La Vii 1 au fost deter-
minate şase varietăţi de silicolite, iar pentru situl 
Ciuperceni-La Tir au fost determinate cinci varietăţi. 
În depozitul aluvial din punctul Ciuperceni-La 
Carieră au fost identificate 11 varietăţi de silicolite. 
Pe baza asemănărilor macroscopice şi prin compararea 
secţiunilor subţiri s-au stabilit echivalenţe între 
probele prelevate din situri şi cele din carieră 
(principalele caracteristici sunt sintetizate în tabelul 3; 
pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7, harta 2). Varietăţile de 
silicolit gri închis (Ciup-Ca [6], [14], [16] şi [19]) 
şi gri-maroniu deschis (Ciup-Ca [5], [15] şi [23]) 
(pl. 6 şi 7) lipsesc din situl Ciuperceni-La Tir (sau 
n-au fost eşantionate), iar varietatea gri-maroniu 
închisă (Ciup-Ca [20], [21] şi [12]) (pl. 5) lipseşte 
din situl Ciuperceni-La Vii 1 (sau nu a fost eşan-
tionată). Celelalte varietăţi de silicolite din cadrul 
carierei nu au fost identificate în niciunul dintre 
cele două situri (sau cel puţin nu au fost eşanti-
onate). 

Numărul ridicat de varietăţi prezente în cadrul 
celor două situri a fost condiţionat de natura sursei 
exploatate, în care sunt reprezentate silicolite 
provenite din mai multe etaje geologice (indicate 
de fosile) şi dintr-o zonă relativ largă de la Sud de 
Dunăre (fapt indicat de gradul diferit de rulare şi 
prelucrare de către ape). Cu toate acestea se poate 
afirma că siturile La Vii 1 şi La Tir se găsesc pe 
sursă, iar distanţele de transport sunt minime, ceea 
ce se reflectă în caracteristicile tehnologice ale 
materialului litic (numeroase aşchii de decorticare, 
aşchii şi galeţi de dimensiuni mari). Deşi punctul 

                                                 
6 Trăsăturile care indică transportul de către ape a galeţilor 

de silicolite: pe suprafeţele cretoase gălbui/gri-alburii apar 
urme de netezire; suprafeţe complet rulate; microfisuri de 
transport observate în secţiuni subţiri. 

La Carieră nu poate fi considerat ca o sursă 
preistorică de aprovizionare, oferă însă o bună 
perspectivă asupra abundenţei, disponibilităţii şi 
variabilităţii silicolitelor din jurul acestor situri 
paleolitice. 

3.3. Giurgiu-Malu Roşu, Ghizdaru-Cariera  
de la Haltă, Cetatea-Cariera Bălănoaia 

Pentru situl de la Giurgiu-Malu Roşu au fost 
determinate 12 varietăţi de silicolite (tabelele 4, 5 şi 
6, la care se adaugă încă 11 varietăţi izolate doar pe 
baza caracteristicilor macroscopice), în contradicţie 
cu cele două tipuri principale indicate de Păunescu 
şi Alexandrescu (1997b), Păunescu (2000) sau 
Alexandrescu (1996–1998), şi a căror frecvenţă în 
cadrul materialului litic de la Malu Roşu este greu 
de apreciat. Punctele Ghizdaru-Cariera de la Haltă 
şi Cetatea-Cariera Bălănoaia (tabelele 1 şi 2, harta 1) 
reprezintă deschideri antropice într-un depozit 
aluvial (Formaţiunea de Frăteşti) eterogen din punct 
de vedere al conţinutului de silicolite (11, respectiv 
5 varietăţi). 

Trei dintre varietăţile peloidale de la Malu Roşu 
(tabelul 6) au o culoare gri (silicolitul gri mat cu 
pete alburii fine – probele GMR [10] şi [22] – şi 
încă două varietăţi de culoare gri – probele GMR 
[20] şi [30]) şi au fost probabil descrise de autorii 
mai sus citaţi sub denumirea de „silex cenuşiu cu 
nuanţe albăstrui şi mici pete alburii” ce reprezintă 
materia primă predominantă din acest sit. Silicolitul 
gri mat a fost descris de Nicolăescu-Plopşor et al. 
(1956) drept „silex de culoare vânătă cu granulaţie 
mare” (vezi şi descrierea petrografică realizată de 
C. Papacostea). Al. Păunescu şi Em. Alexandrescu 
au denumit „silex de culoare cenuşie cu nuanţe 
albăstrui şi mici pete alburii”. Granulaţia „mare” a 
acestui material se explică prin preponderenţa 
peloidelor (cu diametre de 0,2 mm), subordonat 
bioclaste, strâns împachetate şi prinse într-un ciment 
calcedonic. Această varietate nu a fost identificată 
în carierele eşantionate în cadrul acestui studiu. 

Nouă dintre varietăţile de silicolite de la Giurgiu 
au culori de la gri, gri-verzui, gri-maroniu până la 
gălbui-maroniu sau brun, în general cu reminiscenţe 
carbonatice gri/crem-alburii, şi au fost încadrate 
anterior la categoria tipului secundar de materie 
primă sub denumirea de „silex gălbui-maron” 
(=„categoria M”=„de tip zis de Frăteşti”) sau la 
categoria „alte materii prime”. Stabilirea câtorva 
echivalenţe între situl paleolitic şi cariera de la 
Ghizdaru (trei varietăţi peloidale şi o varietate 
translucidă) permite considerarea depozitului deschis 
în acest punct ca o sursă probabilă de aprovizionare 
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cu materie primă (tabelul 3, pl. 8, 9, 10, harta 2). 
Toate celelate varietăţi izolate pentru Malu Roşu 
provin fie din alte depozite aluviale (pietrişuri 
aparţinând teraselor Dunării)7 din interiorul zonei 
de studiu, fie din depozite aluviale aflate în dreapta 
Dunării (depozite de terasă ale Dunării şi/sau 
formaţiuni echivalente cronostratigrafic Formaţiunii 
de Frăteşti sau mai vechi)8. Numărul mare de 
varietăţi de la Giurgiu-Malu Roşu reflectă nu doar 
variabilitatea surselor (depozite aluviale), ci şi 
posibila provenienţă din mai multe surse locale şi, 
probabil, extralocale. 

3.4. Nicolae Bălcescu-La Vii şi  
Căscioarele-Malul Estic al Lacului 

Pentru situl de la Nicolae Bălcescu-La Vii au 
fost determinate 7 varietăţi de silicolite (tabelele 4, 
5 şi 6, harta 2), din care două sunt de culoare 
negricioasă (NB-Vii [16] şi [18]) şi diferenţiabile 
pe baza constituenţilor primari şi asociaţiei de 
fosile. Alte două varietăţi au o culoare brună, fiind 
diferenţiate pe baza constituenţilor primari şi a 
modului de împachetare a acestora. Acest sit nu 
beneficiază de surse apropiate documentate în 
cadrul studiului. Între materialele de la Căscioarele-
Malul Estic al Lacului au fost diferenţiate patru 
varietăţi de silicolite (tabelele 4 şi 5), dar analiza 
comparativă nu a scos în evidenţă asemănări 
specifice care să indice provenienţa silicolitelor de 
la Nicolae Bălcescu-La Vii din această sursă  
(harta 2). Ca şi pentru celelalte situri, sursa de 
aprovizionare cu silicolite a sitului de la Nicolae 
Bălcescu este reprezentată de un depozit aluvial, 
aşa cum o arată toate aşchiile analizate şi care 
prezintă cortex poros-rulat sau cretos-rulat (alb-
gălbui-ruginiu) şi/ sau neocortex (gălbui/gri-ruginiu), 
cu ciobituri-zgârieturi de impact. 

                                                 
7 Proba GMR [73] are un aspect macroscopic foarte 

asemănător cu proba GMR-Ca [1] (pl. 9). Asemănarea merită 
însă menţionată, deoarece proba GMR-Ca [1] provine dintr-un 
depozit aluvial ce aparţine terasei Giurgiu. 

8 Această ipoteză se bazează pe faptul că toţi galeţii de 
silicolit gri mat prezintă şi cortex cretos-poros cu urme de 
rulare şi pete ruginii, dar şi suprafeţe bine rulate. De asemenea, 
dimensiunile materialului litic de acest tip implică dimensiuni 
mari ale materiei prime brute şi o sursă relativ apropiată de sit. 
Cortexul „proaspăt” indică o distanţă scurtă de transport de 
către ape, iar dimensiunile mari ale galeţilor presupun un curs 
cu o mare capacitate de eroziune şi transport. În partea central-
nordică a Podişului Prebalcanic se găseşte o formaţiune 
aluvial-proluvială atribuită intervalului Pliocen superior-Pleistocen 
inferior (150 m a.a.) formată din pietrişuri şi nisipuri (7–8 m 
grosime) cu Zygolophodon borsoni, Anancus arvernensis şi 
Mammuthus meridionalis (la Vasilcoviţi şi Ruse) (Enciu 2007). 

4. STUDIUL COMPARATIV AL SILICOLITELOR DIN 
SITURI ŞI SURSE. CARACTERISTICI GENERALE 

De-a lungul timpului, în arheologia Paleoliticului 
din Sudul României s-au utilizat sintagmele „silex 
prebalcanic”, „silex senonian”, „silex din cretacicul 
platformei prebalcanice” şi „silex zis de tip 
Frăteşti”, termeni care indicau caracteristici specifice 
şi o provenienţă certă a materialelor din siturile 
arheologice din zona văii Dunării. Pentru întregul 
spaţiul de studiu, silicolitele analizate prezintă 
câteva caracteristici generale, ce apar şi transcend 
cadrul restrâns al fiecăruit sit sau sursă. 

Din punct de vedere macroscopic, majoritatea 
silicolitelor din acest studiu conţin „pete gri-alburii 
milimetrice”, ovale, oval-alungite sau neregulate, 
mai rare în zona subcorticală, dar mai dese şi mai 
mari spre centrul nodulului. În aşchii subţiri, aceste 
pete sunt opace. La microscop au o culoare brun-
gălbuie sau brun-cenuşie (izotrope) şi sunt constituite 
din aceleaşi particule care se regăsesc şi în masa 
silicioasă (fosile, micrit, granule de cuarţ detritic). 
Aceste „pete” reprezintă reminiscenţe carbonatice 
şi reflectă textura şi constituenţii primari ai rocii în 
care s-a produs silicifierea. 

La microscop, frecvenţa anumitor constituenţi 
primari (micrit, bioclaste, peloide, ciment) şi modul 
de asociere şi împachetare al acestora permit 
gruparea probelor analizate în trei categorii: A) sili-
colite constituite dintr-o masă silicioasă impregnată 
cu micrit (procent variabil, corelat cu trepte în 
gradul de transluciditate) şi bioclaste larg răspândite 
(37 de probe; tabelul 4, harta 2); B) silicolite 
constituite dintr-o masă silicioasă în care abundă 
bioclastele carbonatice (echinoderme, spiculi de 
spongieri) în matrice micritică (29 de probe, tabelul 
5, harta 2); C) silicolite constituite predominant din 
bioclaste cu peloide sau din peloide şi bioclaste, 
strâns împachetate (16 probe, tabelul 6, harta 2). 

În spaţiul cuprins între Vădastra şi Nicolae 
Bălcescu predomină primele două categorii (A şi B), 
atât ca număr de probe analizate, cât şi ca 
distribuţie constantă în toate siturile şi aproape 
toate carierele (harta 2). Silicolitele caracterizate 
prin abundenţa peloidelor şi bioclastelor strâns 
împachetate (categoria C) apar preponderent în 
zona Giurgiu şi sporadic în zona Călăraşi, fără însă 
să fie identificate la Căscioarele. 

În ciuda caracteristicilor comune generale pentru 
acest spaţiu, cu siguranţă nu se poate vorbi de un 
„silex prebalcanic” în sens larg şi nici de 
„caracteristici petrografice specifice văii Dunării” 
(Păunescu, Alexandrescu 1997b), ci mai degrabă 
de categorii cu trăsături specifice locaţiei din 
bazinul de sedimentare a rocilor-gazdă şi condiţiilor 
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locale ale diagenezei prin care au luat naştere 
aceste silicolite (în Platforma Moesică, la Sud de 
Dunăre). Distribuţia acestor silicolite în spaţiul de 
la N de Dunăre ţine de capacitatea de transport şi 
direcţia de curgere a apei râurilor care au contribuit 

la acumularea depozitelor de pietrişuri şi nisipuri 
din Pliocenul superior şi Pleistocenul inferior, dar 
şi de acţiunea ulterioară a Dunării (prin sistemul de 
terase dezvoltate pe ambele părţi) care a erodat şi 
reciclat o parte din aceste pietrişuri. 

Tabelul 4 
Categoria A – silicolite constituite dintr-o masă silicioasă impregnată cu micrit şi fosile larg răspândite (M – micrit;  

CQf – ciment calcedonic; CQm – ciment de cuarţ microcristalin) 

Indicativ probă Culoare Luciu Transparenţă M C 
Qf 

C 
Qm 

Bioclaste Peloide 

A1 (silicolite opace) 
Ciup-Vii [6] crem mat opac 50% (−) 29% 11% (−) 
Ciup-Vii [7] crem mat opac 50% (−) 30% 15% (−) 
Ciup-Ca [3] crem mat opac 50% (−) 28% 13% (−) 
Ciup-Ca [7] crem mat opac 50% (−) 37% 11% (−) 

Ciup-Tir [16] crem mat opac 50% (−) 35% 10% (−) 
Căs-Lac [4] crem mat opac 50% (−) 22% 16% (−) 
Ct-CaBl [2] gălbui-maroniu mat opac 50% (−) 25% 15% (−) 
Ct-CaBl [4] gălbui-maroniu mat opac 50% (−) 30% 15% (−) 

Ciup-Tir [10] bej mat opac 35% (−) 45% 15% (−) 
Ciup-Vii [5] bej mat opac 35% (−) 35% 15% (−) 
Ciup-Ca [22] bej mat opac 35% (−) 34% 16% (−) 

         
A2 (silicolite semiopace) 

Ct-CaBl [3] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 54% 15% (−) 
Gh-CH [8] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 53% 10% (−) 
Gh-CH [13] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 52% 12% (−) 
Gh-CH [14] gălbui-maroniu mat semi-opac 30% (−) 52% 12% (−) 
Ct-CaBl [5] gri-maroniu închis gras semi-opac 30% (−) 53% 12% (−) 

Ciup-Tir [11] gălbui-maroniu mat semi-opac 25% (−) 55% 10% (−) 
Ciup-Vii [3] gălbui-maroniu mat semi-opac 25% (−) 47% 7% (−) 
Ciup-Ca [9] gălbui-maroniu mat semi-opac 25% (−) 60% 12% (−) 

         
A3 (silicolite translucide) 

Căs-Lac [3] gălbui-maroniu deschis gras translucid 15% (−) 55% 23% (−) 
Ct-CaBl [8] gri-maroniu gras translucid 15% (−) 79% 11% (−) 
NB-Vii [25] gri închis gras translucid 15% (−) 67% 6% (−) 
Ciup-Ca [4] gri închis mat translucid 15% (−) 77% 5% (−) 
Ciup-Tir [8] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 59% 10% (−) 
Ciup-Ca [20] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 70% 10% (−) 
Ciup-Ca [21] gri-maroniu închis gras translucid 10% (−) 67% 13% (−) 
Ciup-Ca [12] gri-maroniu deschis gras translucid 10% (−) 70% 11% (−) 
Ct-CaBl [6] gri-maroniu închis gras translucid 10% 30% 40% 10% (−) 

Ciup-Ca [11] maroniu gras translucid 10% (−) 75% 5% (−) 
Văd-MF [3] ciocolatiu gras translucid 10% (−) 78% 5% 1% 
NB-Vii [2] brun mat translucid 10% (−) 68% 10% (−) 
GMR [65] gri-maroniu gras translucid 10% (−) 70% 10% (−) 
GMR [62] gri-maroniu gras translucid 10% (−) 75% 5% (−) 
Gh-CH [1] gri-maroniu gras translucid 5% (−) 73% 10% (−) 

Ciup-Tir [7] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 79% 11% (−) 
Ciup-Vii [1] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 72% 13% (−) 
Ciup-Ca [18] gri-maroniu închis gras translucid 5% (−) 75% 10% (−) 
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Tabelul 5 
Categoria B – silicolite cu bioclaste carbonatice în matrice micritică 

Indicativ probă Culoare Luciu Transparenţă M C 
Qf 

C 
Qm 

Bioclaste Peloide 

B1  
GMR [73] gri maroniu deschis gras translucid 15% (−) 57% 23% (−) 

Ciup-Vii [4] gri închis gras translucid 20% (−) 47% 26% (−) 
Ciup-Ca [6] gri închis gras translucid 20% (−) 63% 22% (−) 
Ciup-Ca [16] gri închis gras translucid 20% (−) 50% 21% (−) 
Ciup-Ca [19] gri închis gras translucid 20% (−) 49% 21% (−) 
Văd-MF [23] gri-negricios gras translucid 20% (−) 49% 15% (−) 
Văd-MF [26] castaniu gras translucid 20% (−) 59% 15% (−) 
Văd-MF [29] castaniu gras translucid 20% (−) 50% 25% (−) 
Văd-MF [69] gălbui-maroniu gras translucid 20% (−) 49% 25% (−) 
Văd-MF [70] gălbui-maroniu gras translucid 20% (−) 48% 26% (−) 
NB-Vii [16] negricios gras translucid 20% (−) 50% 25% (−) 
Căs-Lac [5] gri-maroniu închis gras translucid 20% (−) 58% 17% (−) 
Căs-Lac [6] gri-maroniu închis gras translucid 20% (−) 53% 22% (−) 
Gh-CH [10] gri-maroniu deschis gras translucid 20% (−) 54% 20% (−) 

         
B2 

Ciup-Vii [2] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 42% 23% (−) 
Ciup-Ca [5] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 45% 25% (−) 
Ciup-Ca [15] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 45% 20% (−) 
Ciup-Ca [23] gri-maroniu deschis gras translucid 25% (−) 48% 25% (−) 
Ciup-Ca [17] cenuşiu gras translucid 25% (−) 38% 32% (−) 

GMR [61] gri închis gras translucid 25% (−) 49% 22% (−) 
GMR [77] maroniu mat translucid 25% (−) 36% 37% (−) 
GMR [85] gri deschis mat translucid 30% (−) 42% 25% (−) 

Căs-Lac [1] gălbui-maroniu închis gras translucid 30% (−) 35% 30% (−) 
Căs-Lac [7] gălbui-maroniu gras translucid 30% (−) 32% 32% (−) 
NB-Vii [21] gri-verzui închis mat - 35% (−) 43% 17% (−) 
Văd-MF [44] gri-maroniu mat - 45% (−) 32% 21% (−) 

         
B3 (silicolite fosilifere) 

GMR [86] gri-verzui mat translucid 25% (−) 32% 39% (−) 
Ciup-Ca [10] gălbui-maroniu mat translucid 15% (−) 33% 50% (−) 
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Tabelul 6 
Categoria C – silicolite bio-peloidale 

Indicativ probă Culoare Luciu Transparenţă C 
Qf 

C 
Qm 

Bioclaste Peloide 

C1 
NB-Vii [18] negricios gras translucid 5% 45% 30% 10% 
Gh-CH [12] maroniu-negricios gras translucid (−) 47% 32% 10% 
Gh-CH [7] maroniu deschis gras translucid 10% 48% 25% 10% 
Gh-CH [2] cenuşiu-negricios sticlos translucid 15% 40% 20% 10% 

NB-Vii [10] brun închis mat translucid 10% 38% 21% 20% 
        

C2 
GMR [50] brun mat translucid 10% 34% 15% 20% 
Gh-CH [4] brun mat translucid 9% 40% 10% 20% 
GMR [45] cenuşiu-rozaliu mat translucid 5% 35% 15% 30% 
Gh-CH [3] cenuşiu-rozaliu mat translucid 5% 40% 10% 30% 
GMR [43] brun-ruginiu mat f. translucid 51% 10% 1% 30% 
GMR [10] gri mat translucid 35% 10% 10% 30% 
GMR [22] gri mat translucid 30% 10% 10% 30% 
GMR [30] gri deschis gras f. translucid 38% (−) 15% 40% 
GMR [48] brun mat translucid 23% (−) 21% 40% 

Gh-CH [15] brun mat translucid 29% (−) 15% 40% 
GMR [20] vineţiu gras translucid 29% (−) 21% 40% 

 
5. CONCLUZII 

Eşantionarea unui număr prea mic de surse 
posibile de aprovizionare în cadrul prezentului 
studiu (harta 1) reprezintă cauza succesului limitat 
în privinţa identificării surselor de materie primă 
pentru siturile Paleoliticului superior din zona de 
Sud a României (determinarea şi explicarea prove-
nienţei materiilor prime pentru siturile de la 
Ciuperceni şi parţial de la Giurgiu-Malu Roşu, 
imposibilitatea de a stabili provenienţa materiilor 
prime de la Vădastra-Măgura Fetelor, Nicolae 
Bălcescu-La Vii). Analiza petrografică din prezentul 
studiu a încercat să contureze o imagine mai exactă 
asupra abundenţei, disponibilităţii şi variabilităţii 
silicolitelor din spaţiul dat. Confirmarea varietăţilor 
din siturile arheologice în cadrul locaţiilor de 
eşantionare constituie un argument în favoarea 
considerării respectivului depozit ca fiind accesibil 
la momentul locuirii umane. Privite în ansamblu, în 
aceste situri paleolitice au fost utilizate materii 
prime provenite din surse locale de aprovizionare, 
şi anume depozitele aluviale existente în momentul 
locuirilor umane sau în curs de formare (ipoteză 
mai veche a paleoliticienilor români, confirmată 
prin acest studiu petrografic). 

 
 
În analizele petrografice realizate în trecut 

pentru zona de Sud a României (în acest sens se pot 
cita descrierile făcute de C. Papacostea, Păunescu 
1970 şi de către Alexandrescu, Soare 2009), 
accentul a căzut prea mult pe mineralogie şi prea 
puţin sau deloc pe frecvenţa, textura şi modul de 
împachetare al constituenţilor primari (de altfel, 
această carenţă se poate observa şi în descrierile la 
microscop pentru „silexurile” din Bulgaria – Gurova 
2008, Gurova, Nachev 2008). Ceea ce a lipsit 
acestor descrieri petrografice constă în neaplicarea 
principiilor analizei de microfacies din petrografia 
sedimentară (Flügel 2010). O descriere petrografică 
sistematică nu exclude în niciun fel aplicarea altor 
tehnici de analiză, precum cele utilizate în studiul 
materiilor prime ca tehnici de sine stătătoare 
(analiza micropaleontologică, analizele geochimice 
şi modelarea statistică a datelor geochimice), dar 
necesită şi o bună documentare bibliografică 
(arheologie, geologie regională) pentru canalizarea 
eficientă a eforturilor de localizare şi eşantionare a 
surselor probabile de aprovizionare. 

Tabloul arheologic eterogen şi situaţia incertă 
cu privire la datarea şi încadrarea culturală a 
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siturilor paleolitice din zona de Sud a României, 
numărul mic de situri cercetate prin săpături siste-
matice, dar şi numărul redus de surse probabile 
eşantionate, reprezintă argumente care împiedică 
formularea unei concluzii asupra circulaţiei materiilor 
prime în acest spaţiu. La nivelul actual al 
cunoştinţelor, se pune problema identificării surselor 
principale de aprovizionare (adică a celor care au 
dat peste 50–60% sau mai mult din totalul materiilor 
prime dintr-un sit), dar şi constituirea de litoteci la 
nivel regional. 
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Ciuperceni-La Vii (1–2) and Ciuperceni-La Carieră (3–8): 
1. Ciup-Vii [4] (macro); 2. Ciup-Vii [4] (micro – N+);  
3. Ciup-Ca [16] (macro); 4. Ciup-Ca [16] (micro – N+);  
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[4] (macro); 2. Gh-CH [4] (micro – N+); 3. GMR [50] 
(macro); 4. GMR [50] (micro – N+); 5. Gh-CH [15] 
(macro); 6. Gh-CH [15] (micro – N+); 7. GMR [48] 
(macro); 8. GMR [48] (micro – N+); photographs by Al. 
Ciornei (2012); photo macro – scale is 1 cm; photo micro – 
magnification 4X; N+ – crossed nicols. 
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Pl. 1. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit opac (categoria A1) de la Ciuperceni-La Vii (1–4),  

Ciuperceni-La Carieră (5–6) şi Ciuperceni-La Tir (7–8): 1. Ciup-Vii [7] (macro); 2. Ciup-Vii [7] (micro – LPP);  
3. Ciup-Vii [6] (macro); 4. Ciup-Vii [6] (micro – LPP); 5. Ciup-Ca [7] (macro); 6. Ciup-Ca [7] (micro – LPP);  

7. Ciup-Tir [16] (macro); 8. Ciup-Tir [16] (micro – LPP); fotografii de Al. Ciornei (2012);  
foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; LPP – lumină plan-polarizată. 
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Pl. 2. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit opac cu perforaţii tubulare (categoria A1) de la  

Ciuperceni-La Vii (1–2), Ciuperceni-La Carieră (3–4) şi Ciuperceni-La Tir (5–6): 1. Ciup-Vii [5] (macro);  
2. Ciup-Vii [5] (micro – LPP); 3. Ciup-Ca [22] (macro); 4. Ciup-Ca [22] (micro – LPP); 5. Ciup-Tir [10] (macro);  

6. Ciup-Tir [10] (micro – LPP); fotografii de Al. Ciornei (2012); foto macro – mirele au 1 cm;  
foto micro – grosiment 4X; LPP – lumină plan-polarizată. 
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Pl. 3. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţilor de silicolite semiopace (categoria A2) de la Ciuperceni-La Vii (1–2), 

Ciuperceni-La Carieră (3–4, 7–8) şi Ciuperceni-La Tir (5–6): 1. Ciup-Vii [3] (macro); 2. Ciup-Vii [3] (micro – LPP);  
3. Ciup-Ca [9] (macro); 4. Ciup-Ca [9] (micro – LPP); 5. Ciup-Tir [11] (macro); 6. Ciup-Tir [11] (micro – LPP);  

7. Ciup-Ca [11] (macro); 8. Ciup-Ca [11] (micro – LPP); fotografii de Al. Ciornei (2012);  
foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; LPP – lumină plan-polarizată. 
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Pl. 4. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit translucid gri-maroniu închis (categoria A3) de la  

Ciuperceni-La Vii (1–2), Ciuperceni-La Carieră (3–4) şi Ciuperceni-La Tir (5–6): 1. Ciup-Vii [1] (macro);  
2. Ciup-Vii [1] (micro – LPP); 3. Ciup-Ca [18] (macro); 4. Ciup-Ca [18] (micro – LPP); 5. Ciup-Tir [7] (macro);  

6. Ciup-Tir [7] (micro – LPP); fotografii de Al. Ciornei (2012); foto macro – mirele au 1 cm;  
foto micro – grosiment 4X; LPP – lumină plan-polarizată. 
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Pl. 5. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit translucid gri-maroniu închis (categoria A3) de la  

Ciuperceni-La Tir (1–2) şi Ciuperceni-La Carieră (3–8): 1. Ciup-Tir [8] (macro); 2. Ciup-Tir [8] (micro – N+);  
3. Ciup-Ca [20] (macro); 4. Ciup-Ca [20] (micro – N+); 5. Ciup-Ca [12] (macro); 6. Ciup-Ca [12] (micro – N+);  

7. Ciup-Ca [21] (macro); 8. Ciup-Ca [21] (micro – N+); fotografii de Al. Ciornei (2012);  
foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 
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Pl. 6. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit cu bioclaste carbonatice fragmentate (categoria B1)  

de la Ciuperceni-La Vii (1–2) şi Ciuperceni-La Carieră (3–8): 1. Ciup-Vii [4] (macro); 2. Ciup-Vii [4] (micro – N+);  
3. Ciup-Ca [16] (macro); 4. Ciup-Ca [16] (micro – N+); 5. Ciup-Ca [6] (macro); 6. Ciup-Ca [6] (micro – N+);  

7. Ciup-Ca [19] (macro); 8. Ciup-Ca [19] (micro – N+); fotografii de Al. Ciornei (2012);  
foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 
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Pl. 7. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit cu bioclaste carbonatice fragmentate (categoria B2)  

de la Ciuperceni-La Vii (1–2) şi Ciuperceni-La Carieră (3–8): 1. Ciup-Vii [2] (macro); 2. Ciup-Vii [2] (micro – N+);  
3. Ciup-Ca [23] (macro); 4. Ciup-Ca [23] (micro – N+); 5. Ciup-Ca [5] (macro); 6. Ciup-Ca [5] (micro – N+);  

7. Ciup-Ca [15] (macro); 8. Ciup-Ca [15] (micro – N+); fotografii de Al. Ciornei (2012);  
foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 
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Pl. 8. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit gri-maroniu translucid (categoria A3) de la Giurgiu-Malu Roşu 

(1–4) şi Ghizdaru-Cariera de la Haltă (5–6): 1. GMR [62] (macro); 2. GMR [62] (micro – N+); 3. GMR [65] (macro);  
4. GMR [65] (micro – N+); 5. Gh-CH [1] (macro); 6. Gh-CH [1] (micro – N+); fotografii de Al. Ciornei (2012);  

foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 
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Pl. 9. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţii de silicolit cenuşiu-rozaliu peloidal (1–4 – categoria C2) şi a varietăţii de 

silicolit gri-maroniu deschis cu bioclaste puternic fragmentate (5–7 – categoria B1) de la Ghizdaru-Cariera de la Haltă (1–2), 
Giurgiu-Malu Roşu (3–6) şi Giurgiu-Cariera Malu Roşu (7): 1. Gh-CH [3] (macro); 2. Gh-CH [3] (micro – N+);  

3. GMR [45] (macro); 4. GMR [45] (micro – N+); 5. GMR [73] (macro); 6. GMR [73] (micro – N+); 7. GMR-Ca [1] (macro); 
fotografii de Al. Ciornei (2012); foto macro – mirele au 1 cm; foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 



Petrografia silicolitelor din siturile Paleoliticului superior de pe Valea Dunării 65

 
Pl. 10. Aspecte macroscopice şi microscopice ale varietăţilor de silicolite peloidale (categoria C2) de la Ghizdaru-Cariera de la  
Haltă (1–2, 5–6) şi Giurgiu-Malu Roşu (3–4, 7–8): 1. Gh-CH [4] (macro); 2. Gh-CH [4] (micro – N+); 3. GMR [50] (macro);  

4. GMR [50] (micro – N+); 5. Gh-CH [15] (macro); 6. Gh-CH [15] (micro – N+); 7. GMR [48] (macro);  
8. GMR [48] (micro – N+); fotografii de Al. Ciornei (2012); foto macro – mirele au 1 cm;  

foto micro – grosiment 4X; N+ – nicolii încrucişaţi. 
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