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Abstract: The Mesolithic settlements in the Iron Gates have yielded rich assemblages of antler, bone and Sus scrofa canines, exemplified here by the
site of Alibeg (Romania). These raw materials represent for the Iron Gates region, a hallmark of local Mesolithic. The typological categories identified
are bevelled tools, scrapers, preforms and blanks. Debitage remains are also present, indicating on‐site raw material processing. All three categories
of raw materials were readily available from the animals that were killed, and analysis of the faunal remains identified a Cervus elaphus and Sus scrofa
bones within the mammalian assemblage. Our study aimed to identify the transformation pattern of antler, bone and tusk and the functional marks,
which could offer clues to the way in which the pieces were used. Ethnographical studies suggest wood and hide processing as the main activities
performed with such tools.
Cuvinte‐cheie: mezolitic, Porțile de Fier, corn, os, colț de mistreț
Rezumat: Siturile mezolitice din zona Porțile de Fier au produs colecții foarte bogate din piese de corn, os și colț de mistreț exemplificate în articolul de
față prin cea de la Alibeg (România). Aceste tipuri de materii prime sunt elemente definitorii pentru mezoliticul local. Categoriile tipologice identificate
sunt dălți, racloare, preforme și suporturi. Au fost identificate și resturi de debitaj, indicând prelucrarea in situ. Toate cele trei tipuri de materii prime
puteau fi obținute de la animalele vânate, iar analiza faunistică a indicat prezența speciilor Cervus elaphus și Sus scrofa în materialul faunistic. Studiul
nostru urmărește să identifice atât pattern‐urile transformaționale ale cornului, osului și colțului de mistreț, cât și stigmatele funcționale care pot oferi
indicii asupra modului în care au fost utilizate aceste unelte. Studiile etnografice au sugerat pentru aceste tipuri de piese utilizarea lor în prelucrarea
lemnului și a pieilor de animale.

INTRODUCERE
Situl arheologic de la Pescari – Alibeg (jud. Caraș‐
Severin, Fig. 1) se află în zona din amonte a regiunii Porțile
de Fier, la cca 10 km mai jos de insula Moldova Veche, la
vărsarea pârâului Alibeg în Dunăre. Resturi de locuire au
fost identificate pe malul de vest al pârâului, în zona
inundabilă localizată între fluviu și malul mai înalt pe care
se afla fosta șosea ce mergea spre Moldova Veche.
Cele opt secțiuni cercetate de V. Boroneanț
(numerotate de la SI la SVIII) acopereau o suprafață totală
de cca 95,5 m2, una singură continuându‐se și în zona
malului înalt al Dunării (SII – Fig. 2, 3). Cercetarea a încetat
înainte de a fi atins patul de bolovani al fluviului, ca
urmare a creșterii nivelului Dunării prin crearea lacului de
acumulare de la Porțile de Fier I.
În stratigrafia generală a sitului (atât cât a fost cercetată
‐ Boroneanț 2000; Boroneanț 2012), au fost evidențiate patru
tipuri de depuneri de sol (Fig. 4): humus recent spălat de ape
(steril arheologic), strat nisipos gălbui de proveniență
probabil aluvionară (care conținea și sporadice fragmente
ceramice neolitice timpurii), sol negru‐brun bine consolidat
(ce conținea urmele de locuire mezolitice, cu două etape de
locuire – după V. Boroneanț) și un sol galben‐brun cu
concrețiuni calcaroase, steril arheologic.

Complexele arheologice identificate (două locuințe,
trei vetre și trei aglomerări de material litic – Fig. 2) au fost
atribuite mezoliticului final, pe baza inventarului
arheologic și a tipologiei vetrelor și locuințelor (Boroneanț
2000; Boroneanț 2012). Fără a exclude și o posibilă locuire
neolitică timpurie a sitului, prezența unor fragmente
ceramice (mai ales în nivelul gălbui aluvionar – Boroneanț
2012) s‐ar explica prin depunerea lor de către Dunăre,
într‐un moment de inundație legat probabil de
evenimentul climatic centrat în jurul datei de 8200 cal BP.
Inundații succesive ale malului fluviului într‐un interval de
timp de cca 300–400 de ani pe durata acestui episod de
răcire ar explica și abandonul locuințelor de către
comunitatea mezolitică, umplerea rapidă a complexelor
cu solul de tip menționat mai sus și existența materialului
ceramic rulat, într‐un moment în care prezența unor
elemente ale pachetului neolitic în zonă a fost deja
sugerată (Bonsall 2008; Boric 2011; Boroneanț 2012).
Singura dată 14C (Bln‐1193) obținută pe o mostră de
cărbune prelevat din vatra V1 a locuinței C1 (Fig. 2, 3)
indică un episod de locuire la 7195±100 BP (6210–5988 cal
BC, probabilitate 68,2 % , 6336–5846 cal BC, probabilitate
95,4 % ‐ Boric 2011), confirmând încadrarea sitului în
mezoliticul final (Boroneanț 2012).
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Figura 1. Harta siturilor preistorice timpurii de la Porțile de Fier / Map of the early prehistoric sites in the Iron Gates.

Figura 2. Alibeg: secțiuni și complexe arheologice mezolitice (plan adaptat după Boroneanț 2012) / Alibeg: location of the trenches and the Mesolithic
features (adapted after Boroneanț 2012).
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Figura 3. Alibeg: vedere generală asupra secțiunilor (foto V. Boroneanț) / Alibeg: general view of the trenches (photo V. Boroneanț).

Figura 4. Profilul de nord‐vest al lui SII și profilul de nord‐est al lui SVII (adaptate după Boroneanț 2012) / North‐
western section of SII and north‐eastern section of SVII (adapted after Boroneanț 2012).
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ANSAMBLUL DE PIESE DIN MATERII DURE ANIMALE
Informații referitoare la industriile materiilor dure
animale de la Porțile de Fier sunt puține, fiind publicate
inițial doar pentru câteva situri: Vlasac, Schela Cladovei și
Padina. În majoritatea cazurilor, aceste tipuri de artefacte
au fost doar enumerate tipologic, într‐o abordare în care
clasificarea tipologică părea să indice și funcția obiectului
(Bačkalov 1979; Boroneanț 2000, p. 119–124;
Radovanović 1996; p. 252–276, Srejović, Letica 1978, p.
83–103). Un pas înainte l‐a realizat abordarea tehno‐
tipologică a câtorva piese de la Schela Cladovei (Beldiman
2007) și analiza colecției IMDA de la Kula (Vitezović 2011).
O primă descriere foarte succintă a pieselor din
materii dure animale de la Alibeg a fost publicată de V.
Boroneanț în 2000 și reluată de A. Boroneanț în 2012.
Informațiile din publicația inițială (46 piese) și cele
rezultate din analiza actuală (41 piese) nu coincid din trei
motive principale: cinci dintre piese nu au mai fost
regăsite și încadrările tipologice/de materie primă ale
pieselor sunt diferite. Materiile prime utilizate au fost
cornul de cerb (nu și cel de căprior), osul de mamifere și
colții de mistreț. Pentru încadrarea tipologică s‐au folosit
în principal Fiches typologiques de l'industrie osseuse
préhistorique (ex: Camps‐Fabrer 1990; Camps‐Fabrer et
alii 1998 etc.), aceasta având la bază în primul rând
morfologia părții active a pieselor.

Materie primă

Tip artefact

Corn cerb

Daltă
Vârf
Indeterminată
Preformă
Suport
Rest de debitaj
Total

Os

Daltă
Vârf
Perlă
Indeterminată
Preformă

Suport
Total
Colț mistreț

Racloar
Gratoar
Poinçon
Indeterminată
Bloc materie
primă
Total

TOTAL

Piesele din materii dure animale de la Alibeg au fost
studiate ca un ansamblu unitar, atribuit perioadei
mezolitice. Piesele provin atât din cele două complexe, cât
și din stratul considerat mezolitic. Au fost descoperite în
toate secțiunile, cu excepția SIV. Nici stratigrafia sitului și
nici poziția pieselor în secțiuni nu sugerează că acestea ar
fi aparținut unei alte perioade. Lipsa datelor de 14C face
imposibilă o discuție a ipotezei sugerate de V. Boroneanț
privind existența a două faze de locuire la Alibeg.

ANALIZA TIPOLOGICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ A PIESELOR
1. Din corn de cerb
Categoriile de piese din corn de cerb cert identificate
tipologic sunt: dălți (8), vârfuri (1), preforme (1) și
suporturi (1). Acestora li se adaugă cinci piese
indeterminate și un rest de debitaj.
Tipul „Daltă” (8 piese)
În funcție de tipul de suport (în volum sau plat) și de
morfologia piesei, au fost identificate patru subcategorii:
pe suport în volum, cu trei subcategorii (dălți realizate din
partea bazală a ramurii, pe axă sau pe rază), și pe suport
plat, cu o singură subcategorie. În cazul a două piese, tipul
de suport nu a putut fi determinat.

Număr piese publicate inițial
(Boroneanț 2000)1
7
‐
‐
‐
5
‐
12
7
2
?
1
16

Număr piese reanalizate
(Mărgărit, Boroneanț)
8
1
5
1
1
1
17

26

6
‐
‐
‐
4
3
13

3
1
1
3
‐

5
‐
‐
3
3

8

11

46

41

‐

Tabel 1. Distribuția artefactelor pe categorii de produse și materii prime / Distribution of the artefacts by types and raw materials.

1

Tipurile de piese identificate de V. Boroneanț (2000) sunt diferite, autorul folosind denumirile de plantator, brăzdar, săpăligă etc. Reatribuirea lor,
în scopul unei comparații numerice a numărului de piese, a fost realizată de M. Mărgărit pe baza ilustrației publicate.
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Dălți pe suport în volum. O primă subcategorie este
reprezentată de trei piese masive, provenind din zona
bazală a ramurii. Un element comun al acestor piese
constă în păstrarea razei bazale, fără nicio modificare de
natură tehnologică, pentru a permite ținerea în mână a
respectivelor unelte.
Prima dintre cele trei piese (Fig. 5/a) a fost
confecționată dintr‐un corn detașat de pe craniu, prin
percuție. Planul de segmentare nu a fost amenajat prin
fasonaj, rămânând în stare brută. La nivelul axei,
segmentarea restului ramurii s‐a realizat tot prin percuție,
aplicată pe jumătate din diametrul axei, urmată de
detașarea prin flexionare. S‐a format o fractură en
languette, specifică acestui tip de fracturare, care, de fapt,
asigura frontul activ. Acesta a fost amenajat prin fasonajul
conturului planului de fracturare, dobândind o morfologie
convexă, specifică unei dălți. În acest moment, frontul
activ este puternic tasat, evoluând de la un contur convex
la unul rectiliniu, ce dovedește o utilizare îndelungată, în
acțiuni de percuție.
La celelalte două piese din această subcategorie a fost
folosită baza unui corn căzut. Într‐un caz (Fig. 5/b), axa a
fost segmentată prin percuție, aplicată pe jumătate din
diametru, urmată de detașarea prin flexionare. S‐a format
acea fractură specifică descrisă mai sus, dar mai scurtă în
acest caz, față de piesa anterioară. Din nou, similar cu piesa
anterioară, convexitatea frontului activ a fost asigurată
printr‐un fasonaj aplicat pe latura de flexionare. În prezent,
extremitatea este puternic tasată, cu fracturi importante,
dovedind utilizarea în acțiuni de percuție.
Cea de‐a treia piesă (Fig. 5/c) ilustrează un procedeu
diferit de segmentare. Una dintre raze a fost segmentată
prin sciage aplicat cu o coardă abrazivă (Fig. 5/d, e), în jurul
întregii circumferințe, urmat de flexionare, atunci când s‐a
ajuns la țesutul spongios. Axa a fost segmentată tot prin
sciage, aplicat de data aceasta pe ½ din diametru, urmat de
detașarea prin flexionare. În urma utilizării acestui
procedeu, a rezultat un plan de segmentare cu pereți cu o
morfologie concavă, aspect de lustru și striuri fine lungi,
dezvoltate transversal pe axa piesei. Restul datelor
tehnologice coincid cu ale pieselor anterioare, în sensul
modului de amenajare și de evoluție a uzurii frontului activ.
O a doua subcategorie de daltă (Fig. 6/a), de
asemenea, masivă, a fost confecționată dintr‐o axă. A fost
păstrat suportul anatomic, detașarea din ramură, ca și cea
a razei, realizându‐se prin percuție. Mezial, la nivelul de
intersecție cu raza, a fost realizată o perforație inițiată prin
percuție și continuată prin rotație. La nivel distal – cel al
frontului activ – s‐a amenajat o parte activă de tip daltă.
Nu a putut fi reconstituită morfologia integrală a frontului
distal, acesta fiind puternic afectat de uzură, cu
importante fracturi și o tasare evidentă, de unde concluzia
folosirii acestei piese, asemenea celor anterioare, într‐o
acțiune de percuție. De data aceasta nu a mai fost folosită
o rază drept mâner, piesa fiind înmănușată transversal, cel
mai probabil într‐un mâner de lemn.
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O a treia subcategorie include o daltă realizată pe o
rază (Fig. 6/b) segmentată din ramură, prin percuție,
urmată de flexionare. Se conservă o mică fractură,
specifică celei de‐a doua tehnici. La nivelul vârfului, pe fața
concavă, s‐a amenajat o suprafață plată, se pare prin
raclage longitudinal (Fig. 6/c), creându‐se o extremitate
convexă de tip dăltiță. Piesa este destul de degradată în
suprafață, gradul de uzură neputând fi identificat.
Suportul plat a fost utilizat într‐un singur caz, pentru
confecționarea unei piese finite (Fig. 6/d). El a fost obținut
prin bipartiția longitudinală a cornului, în percuție.
Amenajarea frontului activ pare să se fi realizat unifacial,
dinspre fața inferioară, prin raclage.
Două mici fragmente (Fig 6/e), din care unul puternic
ars, par să provină din piese finite de tip daltă. Datorită
puternicei fracturări, tipul de suport nu a putut fi
determinat. Atribuirea lor tipologică s‐a făcut pe baza
conservării unei laturi fasonate, având o morfologie oblică.
Tipul „Vârf” (1 piesă)
Singura piesă (Fig.7/a) din această categorie este
tehnologic asemănătoare cu dălțile masive din prima
subcategorie. A fost realizată tot din zona bazală a unui
corn căzut, la care a fost păstrată raza bazală, îndeplinind
funcția de mâner. Segmentarea de restul axei s‐a realizat
prin percuție. Nu am integrat totuși piesa în categoria
dălților, datorită morfologiei diferite a frontului activ.
Acesta este mai ascuțit, forma sa fiind asigurată printr‐un
fasonaj aplicat de‐a lungul laturii de fractură. Utilizarea
acestui „vârf” a fost însă identică cu cea dălților, în acțiuni
de percuție, și de aceea extremitatea este puternic tasată.
Piese tipologic „Indeterminate” (5 piese)
În această categorie sunt incluse piese puternic
fragmentate, la care nu poate fi identificat nici stadiul de
prelucrare, nici morfologia. Prezența unor stigmate
tehnologice dovedește că ele au fost prelucrate. Un
fragment, cel mai probabil provenind dintr‐o axă (Fig.
7/b), a fost segmentat prin sciage cu o coardă abrazivă. Un
alt fragment mezial de axă (Fig. 7/c), pe suport în volum,
conservă stigmate ale unui procedeu de segmentare a
razei, prin percuție în jurul întregii circumferințe. Pentru
acest suport, din cauza fracturilor nu știm cum a avut loc
segmentarea din ramură. Două fragmente de axă (Fig.
7/d, e) conservă stigmatele unei segmentări prin percuție.
Prezența fracturilor longitudinale și transversale nu
permite obținerea altor informații. La singura rază (Fig.
7/f) selectată pentru această categorie, segmentarea a
avut loc prin percuție în jurul întregii circumferințe. A fost
păstrat volumul anatomic și este posibil ca țesutul
spongios să fi fost eliminat intenționat, fiind vorba în acest
caz de un mâner, cu înmănușare longitudinală. Țesutul
spongios putea fi distrus și de timpul îndelungat în care
piesa a stat în sediment, iar în lipsa unor elemente de
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uzură, nu se pot obține mai multe informații. La vârf, raza
este fracturată recent.
Tipul „Preformă” (1 piesă)
O rază de Cervus elaphus (Fig. 8/a), fracturată la
ambele extremități și degradată în suprafață, prezintă
stigmate sugerând că piesa ajunsese în stadiul de
preformă. Piesa conservă suportul în volum. La nivel
proximal au fost identificate stigmatele unei segmentări în
percuție. Pe una din fețe, la nivel mezial, câteva tăieturi
transversale atestă inițierea unei perforații.
Tipul “Suport” (1 piesă)
O rază bazală (Fig. 8/b) a fost segmentată din ramură
prin percuție, aplicată în jurul întregii circumferințe,
detașarea realizându‐se tot în percuție. Spre vârf, este
fracturată recent. Dimensiunile permiteau transformarea
într‐o unealtă, dar în lipsa unor stigmate specifice
operației de fasonaj, concluzia sugerată este că raza a
rămas la stadiul de suport.
Resturi de debitaj (1 piesă)
Zona bazală (Fig. 8/c) a unui corn căzut de Cervus
elaphus a fost integrată în categoria resturi de debitaj,
deoarece, datorită dimensiunilor reduse, nu mai putea fi
transformată într‐o unealtă. Detașarea din ramură a fost
efectuată prin sciage cu o coardă abrazivă.
2. Din os
Piesele din os identificate se împart tipologic în dălți
(6), preforme (4) și suporturi (3).
În cazul dălților (6 piese), toate exemplarele au fost
realizate pe suport plat, provenit din peretele diafizar al
unor oase lungi. Metoda de debitaj longitudinal a implicat
un procedeu de bipartiție sau partiții succesive prin
percuție. La primul exemplar (Fig. 8/d), după obținerea
suportului, laturile de debitaj au rămas în stare brută. La
nivel distal, frontul activ a fost amenajat sub formă de daltă,
prin abraziune aplicată unifacial pe fața inferioară. La nivel
proximal, extremitatea a fost regularizată prin abraziune
aplicată bifacial. Din păcate, imediat după descoperire,
piesele au fost acoperite cu lac pentru conservare, făcând
imposibilă identificarea stigmatelor de uzură. Tasarea și
fracturile la nivelul extremității proximale ne indică însă
faptul că a fost vorba despre o piesă intermediară (de
exemplu, pană pentru despicat lemnul).
Cea de‐a doua piesă (Fig. 8/e) este puternic afectată
în suprafață și fracturată transversal. Similar exemplarului
anterior, laturile de debitaj nu au fost regularizate după
operația de debitaj. Frontul activ a fost amenajat prin
fasonaj aplicat unifacial la nivelul extremității, dinspre fața
inferioară. Cea de‐a treia piesă (Fig. 8/f) este fracturată

transversal și longitudinal. De data aceasta, latura
conservată a fost regularizată prin abraziune. Frontul activ
a fost realizat prin abraziune, aplicată dinspre fața
inferioară și nu pare afectat de uzură.
Un fragment distal (Fig. 8/g) conservă o altă tehnică
folosită în vederea amenajării părții distale: raclage
longitudinal aplicat pe fața inferioară, exclusiv la nivel
distal. La această piesă, frontul activ este afectat de
utilizare (Fig. 8/j), cu o fractură mediană, ce se extinde pe
fața superioară.
Cea de‐a cincea piesă (Fig. 8/h), de asemenea
fracturată, are una din laturile de debitaj fasonată prin
percuție difuză. Frontul activ a fost amenajat prin
abraziune bifacială aplicată la nivel distal. Median, s‐a
dezvoltat o mică fractură, rezultată cel mai probabil din
utilizare.
Ultima piesă (Fig. 8/i) este un fragment mezo‐distal,
puternic degradat în suprafață. Frontul activ pare
amenajat prin fasonaj aplicat la nivelul extremității,
dinspre fața inferioară. Acesta este afectat de
desprinderea unor mici fragmente, cel mai probabil din
contactul cu materialul prelucrat.
În cazul preformelor (4 piese), patru fragmente de os
(Fig. 9/a‐d) provin din peretele diafizar al unor oase lungi
de mamifer de talie mare. Ele constituie suporturi plate
obținute prin bipartiția longitudinală în percuție. Într‐o a
doua etapă a procesului de prelucrare, una din laturi a fost
fasonată în percuție lansată difuză, ceea ce a transformat
aceste suporturi în preforme.
Suporturile (3 piese) (Fig. 9/e) sunt reprezentate de
trei fragmente de os, bipartiționate longitudinal prin
percuție.
3. Din colț de mistreț
Din colț de mistreț au fost realizate cinci racloare,
cărora li se adaugă trei piese indeterminate.
Racloare (5 piese).
Toate piesele au fost prelucrate pe suport plat,
obținut prin bipartiție sau partiții succesive, aplicate în sens
longitudinal. Una dintre piese are o morfologie interesantă
(Fig. 9/f). Ea a fost obținută din zona de vârf a dintelui.
Laturile de debitaj au rămas în stare brută. Stigmate
tehnologice apar doar la nivel distal. Este vorba, în primul
rând, despre fațeta concavă care prezintă stigmate marcate
de raclage. Deasupra acesteia, se dezvoltă o latură oblică
axei piesei, amenajată tot prin raclage. Cea de‐a doua piesă
(Fig. 9/g) a fost confecționată pe un suport obținut prin
bipartiție în percuție. La nivel distal, piesa este fracturată,
dar se pot identifica stigmate de raclage (Fig. 9/k), pe
ambele laturi, ce au dobândit o morfologie concavă.
Următoarele trei piese (Fig. 9/h‐j) sunt așchii obținute din
blocul de materie primă, prin percuție. Fața inferioară a fost
regularizată destul de superficial prin abraziune. Latura
concavă conservă stigmatele unui raclage longitudinal.
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Figura 5. Dălți confecționate din corn de Cervus elaphus: a, b, c – exemplare masive pe suport în volum, realizate pe zona bazală a ramurii; d, e – detalii
ale planului de segmentare prin sciage (30x, 30x) / Bevelled tools made on Cervus elaphus antler: a, b, c – massive pieces preserving the volume, made
on the basal area of the beam; d, e – details of the segmentation plan obtained through sciage (30x, 30x).
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Figura 6. Exemple de dălți: a – pe suport în volum, realizată pe axă; b – pe suport în volum, realizată pe rază; c – stigmate ale amenajării frontului
activ prin raclage (50x); d – daltă pe suport plat; e‐f – fragmente de daltă / Bevelled tools: a – with the preservation of the volume of the beam; b –
with the preservation of the volume of the tine; c – use‐wear stigmata on the active front resulting from scraping (50x); d – bevelled tool on a flat
blank; e‐f – bevelled tool fragments.
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Figura 7. Piese din corn: a – vârf; b‐f – piese indeterminate / Antler artefacts: a – point; b‐f – indeterminate pieces.
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Figura 8. Piese din corn (a‐c) și os (d‐i): a – preformă; b – suport ; c – rest de debitaj; d‐i – dălți; j – front activ puternic afectat de uzură (50x) / Artefacts
made of antler (a‐c) and bone (d‐i): a – preform; b – blank: c – debitage waste; d‐i – bevelled tools; j – heavily used active front.
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Figura 9. Preforme din os (a‐d); suport din os (e); racloare din colţ de mistreț (f‐j) și stigmate de raclage (50x) (k) / Bone preforms (a‐d); bone blank (e);
boar tusk sidescraper (f‐j) and use‐wear stigmata resulted from scraping (50x) (k).
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Figura 10. Piese indeterminate din colț de mistreț (a‐c) și blocuri de materie primă (d‐f) / Boar tusk indeterminate pieces (a‐c) and raw material (d‐f).
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Indeterminate (3 piese).
În cadrul ansamblului studiat, au fost identificate trei
fragmente de dinte de Sus sp., cu diferite stigmate
tehnologice. Fiind puternic fracturate, nu au putut fi
identificate morfologia și, implicit, nici stadiul de
prelucrare, fiind astfel încadrate drept indeterminate.
Două astfel de fragmente (Fig. 10/a, b) sunt obținute pe
suport plat, rezultat dintr‐o percuție longitudinală. Nu au
fost identificate stigmate ale operației de fasonaj. În cazul
celui de‐al treilea fragment (Fig. 10/c), vorbim de un
suport plat obținut prin bipartiția longitudinală a dintelui,
în percuție. Una dintre laturi pare să fie regularizată în
percuție difuză, sugerând faptul că piesa era cel puțin la
stadiul de preformă. Nu au putut fi identificate alte
stigmate, piesa fiind fracturată la ambele extremități.
Trei canini de Sus sp. au fost considerați drept
materie primă (Fig. 10/d). Deși nu sunt prelucrați,
importanța lor este maximă, permițând o reconstituire
pertinentă a lanțului de exploatare a acestui tip de
materie primă de la achiziție, până la abandonul pieselor
finite. Cei trei canini nu sunt intacți, fiind detașată prin
percuție doar partea din exterior, nu și întreaga rădăcină
a dintelui. Aceasta explică însă atât dimensiunile reduse
ale pieselor găsite la Alibeg, cât și exploatarea intensivă a
întregii suprafețe dinspre vârf a dintelui, în timp ce în alte
așezări mezolitice (de exemplu, la Icoana) era preferată
utilizarea părții dinspre rădăcină a acestuia, ce oferea
suporturi mai late.

DISCUȚII
Materialul faunistic rezultat în urma cercetării
arheologice de la Alibeg este foarte puțin și prost
conservat (Boroneanț 2012), așa cum reiese și din Tabelul
2 (coloanele 2 și 3 prezentând situația resturilor
osteologice, cu și respectiv fără contribuția numărului de
piese de corn).

SPECIA

Os + corn

Canis familiaris
Bos sp.
Ovicaprine/Capreolus
Bos/Cervus
Bos primigenius
Cervus elaphus
Cervus/Capreolus
Capreolus capreolus
Sus scrofa attila

Os

5
4
3
1
52
1
2

Total mamifere determinate

85

44

Total mamifere

114

73

2
5
4
3
1
14

15

Tabel 2. Speciile de mamifere identificate pentru locuirea mezolitică de la
Alibeg (adaptat după Boroneanț 2012) / Mammal species identified for the
Mesolithic habitation at Alibeg (adapted after Boroneanț 2012).
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Numărul mic de resturi faunistice descoperite poate
fi explicat prin suprafața redusă a zonei cercetate, dar și
prin neutilizarea tamisării sedimentului cercetat, așa cum
a fost cazul la Icoana, Răzvrata sau Schela Cladovei.
Speciile cel mai bine reprezentate (atât cât ne permite să
apreciem eșantionul foarte redus) sunt cerbul și porcul
mistreț. Remarcăm cantitatea mare de coarne de cerb
(38) față de numărul de resturi osoase (doar 14), acest
fapt pledând în favoarea culegerii acestora și aducerii lor
în sit. Același lucru îl sugerează și prezența a două coarne
de Capreolus neprelucrate, fără a fi fost identificate alte
resturi scheletice (Tabel 3).
Cornul căzut este de altfel mai adecvat pentru
prelucrare (Averbouh 2000; 2005; Chech 1974;
Provenzano 2001; Riedel et alii 2004), deoarece la
dezvoltarea maximă, aria secțiunilor cu țesut compact
(zona utilizată pentru prelucrare) este mai extinsă. La
specia Cervus elaphus, coarnele ating dezvoltarea maximă
în luna septembrie şi cad în lunile februarie–martie.
Putem, deci, presupune existența unui ciclu sezonier de
achiziție către începutul primăverii.
Este puțin probabil ca grupurile mezolitice să fi
petrecut perioada iernii de‐a lungul zonei joase din
apropierea apei (unde de altfel sunt localizate toate
siturile arheologice identificate), comunitățile retrăgându‐
se probabil pe terasa înaltă a Dunării sau pe platourile
montane din zona Cazanelor, unde erau mai puțin expuse
la intemperii. Revenirea la malul Dunării se făcea probabil
la începutul primăverii, acesta fiind și momentul
începutului culegerii unui nou stoc de coarne de cerb.
În cazul colților de Sus scrofa, aceștia erau probabil
recoltați după vânarea animalului, dată fiind prezența în
materialul faunistic a altor dinți, precum și a unui
fragment de mandibulă (Tabel 3). Numărul mic de resturi
osteologice nu permite o concluzie clară. De altfel, pentru
prelucrarea colțului de mistreț este preferabil ca acesta să
fie proaspăt, altfel devenind friabil.
Materiile prime folosite pentru confecționarea
artefactelor în așezarea de la Alibeg aveau probabil ca
surse de obținere: reciclarea resturilor animale după
consumul alimentar (pentru os, dinte de Sus scrofa și în
mai mică măsură, corn de Cervus elaphus) și colectarea
(probabil predilectă, pentru cornul de Cervus elaphus). În
primul caz, vorbim de o selecție oportunistă ce nu implica
un efort suplimentar celui de vânare și pregătire pentru
consum al animalului. În cel de‐al doilea caz, achiziția ar fi
putut fi specializată, colectarea necesitând organizarea
unor expediții cu un scop precis.
Trebuie însă subliniat că rareori este întâlnită într‐un
sit o cantitate atât de importantă (raportată la numărul de
piese) de preforme și suporturi în raport cu produsele
finite, ceea ce ilustrează atât o producție in situ, cât și
interesul manifestat pentru realizarea unui plus de
producție. Rezultă astfel un stoc disponibil pentru
înlocuirea imediată a pieselor fracturate, sugerând în
același timp și o gestionare riguroasă a materiilor prime.
În cazul cornului și dintelui, prezenţa unor eventuale
„rezerve” a fost determinată în mod cert și de
disponibilitatea sezonieră sau de succesul la vânătoare.
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Cervus elaphus

38

Capreolus capreolus

2

Cervus/Capreolus

1

Sus scrofa

1

1

11

1

1

Bos/Cervus
3

3

Metapodalia

Metatarsus

Talus

Femur
1

1
1

Ovicaprine/Capreolus

Pelvis

Radius

Scapula

Mandibula

Dentes

Cornus

Neurocranium
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2

5

1
2
1

Tabel 3. Repartiția materialului faunistic în funcție de elementele anatomice (adaptat după Boroneanț 2012) / Distribution of faunal remains based
on anatomical parts (adapted after Boroneanț 2012).

Bloc
materie
primă
7%

Indeterminate
20%
Piese finite
49%

Resturi de
debitaj
2%
Suporturi
10%

Preforme
12%

Figura 11. Ponderea produselor și subproduselor rezultate din schemele
tehnologice de transformare / Distribution of products and sub‐products
resulted from the transformation technological chains.

Debitajul a permis obținerea a două tipuri de suporturi:
în volum și plate. Trebuie, însă, subliniată diferența clară
între debitajul cornului, pe de o parte, și cea a osului și
dintelui, de cealaltă parte. În cazul cornului (cu o singură
excepție), se observă exploatarea preponderent
transversală prin segmentare, permițând conservarea
volumului anatomic. În cazul debitajului transversal, intenția
era aceea de a obține suporturi cu o grosime semnificativă,
prin exploatarea axei majore a blocului de materie primă. În
cazul singurei piese pe suport plat, a intervenit o schemă de
transformare prin bipartiție. În ceea ce privește tehnicile din
etapa debitajului, au fost aplicate percuția (în cazul a 11
piese) sau sciage‐ul cu o fibră abrazivă (la trei piese),
asociate cu flexionarea (mai ales când s‐a dorit amenajarea
unui front activ la nivelul planului de debitaj).
În cadrul procedeelor de modificare a suprafeței,
deși fasonajul planului de debitaj s‐a realizat la mai multe

exemplare, tehnica a putut fi identificată doar la două
dintre acestea, fiind vorba despre raclage. La celelalte,
suprafața este puternic degradată și nu se poate
determina dacă s‐a aplicat abraziunea sau raclage‐ul.
Modificarea volumului s‐a realizat exclusiv prin perforare,
combinând percuția și rotația.
În cazul osului și dintelui, pornind de la stigmatele
încă descifrabile, au fost identificate drept procedee de
detașare următoarele: 1) debitaj longitudinal, căruia i se
subordonează o schemă de transformare prin bipartiție;
2) o schemă de transformare prin partiții succesive. În
ceea ce privește tehnicile din etapa debitajului, a fost
folosită exclusiv percuția.
În cadrul procedeelor de modificare a suprafeței,
osul a fost prelucrat cu ajutorul percuției lansate difuze
(amenajându‐se laturile de debitaj), abraziunii (pentru
amenajarea frontului activ) și raclage‐ului (la un exemplar
a fost realizat frontal activ). Pentru prelucrarea suprafeței
pieselor din dinte de Sus scrofa au fost utilizate percuția
difuză (un exemplar – amenajarea laturii de debitaj),
abraziunea (la trei exemplare – regularizarea feței
inferioare) și raclage‐ul, pentru amenajarea frontului activ
și reascuțirea periodică. Nu au fost identificate procedee
de modificare a volumului.
Suprafața pieselor este destul de degradată, astfel că
lipsesc informațiile legate mai ales de microstigmate,
indici importanți ai modului de evoluție a uzurii. Totuși,
tipurile de fracturi și modificarea volumului inițial al
frontului activ au oferit informații, chiar dacă trunchiate,
de natură funcțională.
O problemă interesantă o ridică modalitățile de
utilizare a principalei categorii tipologice folosite de
comunitatea de la Alibeg: dalta. În literatura de
specialitate, sub termenul generic de daltă, sunt reunite
numeroase tipuri de unelte, având drept element comun
amenajarea părții active prin fasonaj unifacial sau bifacial,
ce generează intersecția a două fețe convergente (Camps‐
Fabrer et alii 1998). Se creează un front activ, în general
convex, de lățime variabilă. Dălțile din os și corn aparțin
categoriei uneltelor de transformare, pentru prelucrarea
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pieilor (Christidou, Legrand 2005; Maigrot 2000; Raskova
Zelinkova 2010) sau lemnului (Maigrot 2000). Astfel, la
piesele analizate au fost identificate părți active puternic
tasate, cu modificarea semnificativă a aspectului ce a
evoluat de la o formă convexă spre una rectilinie sau
concavă, în timp ce extremitățile proximale, atunci când
s‐au conservat, sunt și ele tasate, cu fracturi longitudinale
periferice. Pare să fie vorba mai ales fie despre unelte
folosite pentru a tăia lemnul, fie de piese intermediare,
respectiv pană de despicat lemnul sau unealtă folosită
pentru îndepărtarea scoarței.
A doua categorie tipologică interesantă este este cea
a racloarelor din colț de mistreț. Aspectul foarte proaspăt
al raclage‐ului sugerează un procedeu de repunere în
formă periodică a frontului activ. Ipoteza este confirmată
de studiile etnografice ale lui Chiquet et alii (1997) asupra
unor comunități din Indonezia, unde piesele de acest tip
sunt reascuțite periodic. Date etnografice, tot din
Indonezia, sugerează utilizarea lor în prelucrarea lemnului
și a scoarței de copac – ascuțire, curățarea suprafeței etc.
(Legrand, Sidéra 2007; Maigrot 2005; Sidéra 2008).

CONCLUZII
Seria celor 41 de piese prezentată în acest studiu
este compusă din toate produsele și subprodusele
rezultate din schemele tehnologice de transformare:
piese finite (20 exemplare), preforme (5), suporturi (4),
resturi de debitaj (1) și chiar materie primă neprelucrată
(3) (Fig. 11). Spectrul tipologic și funcțional al acestor piese
este însă extrem de redus. Este foarte probabil ca numărul
total de artefacte să fi fost mai mare, pierderea lor putând
fi pusă pe seama unor factori tafonomici sau a netamisării
sedimentului arheologic. Este însă clar, din colecția
studiată, că la Alibeg se făceau unelte din tipurile descrise.
Materialul de la Alibeg prezintă puncte comune cu
alte colecții de artefacte mezolitice din materii dure
animale din zona Porților de Fier. Datele din aceste situri
(Icoana, Ostrovul Corbului sau Ostrovul Banului, Kula
(Vitezović 2011)) ilustrează aceeași prelucrare in situ a
materiilor prime, cu predominanța exploatării
transversale a cornului și a celei longitudinale, în cazul
osului și cornului. Tipologic, toate ansamblurile de pe
malul stâng al Dunării sunt caracterizate de ponderea
semnificativă a uneltelor de tip daltă și racloar.
Prezentul studiu demonstrează că, în ciuda numărului
mic de piese, este posibilă identificarea a suficiente
elemente care să ofere informații semnificative asupra
modalităților de exploatare și gestionare a anumitor tipuri
de materii prime. Ansamblul de piese IMDA de la Alibeg
prezintă caracteristici puțin variabile de natură tipologică și
tehnologică, ilustrând specializarea în anumite activități,
legate mai ales de prelucrarea lemnului.
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BPS – Baltic‐Pontic Studies, Poznań
Britannia – Britannia. A Journal of Roman‐British and Kindred Studies. Society for the Promotion of Roman Studies,
Cambridge
BSA – British School at Athens, Athens
BSPF – Bulletin de la Societé Préhistorique Française, Paris
CA – Cercetări Arheologice, Bucureşti
Carpica – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău
Carst – Cercetare, explorare, Actualitatea speo, Recenzii, editorial, Știință, Tehnică, Cluj‐Napoca
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CEFR – Collection de l’École Française de Rome
CercIst – Cercetări Istorice, Iaşi
Dacia – Dacia (Nouvelle Série). Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Académie Roumaine. Institut d’archéologie
« V. Pârvan », Bucarest
Documenta Praehistorica – Documenta Praehistorica, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of
Archaeology
EphemNap – Ephemeris Napocensis. Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj‐Napoca
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège
ÉtThas – Études thasiennes, École Française d’Athènes, Athènes‐Paris
EurAnt – Eurasia Antiqua. Deutsche Archäologisches Institut, Berlin
GodișnikSofia – Godişnik na Sofijaskija Universitet „Sv. Kliment Ochridski”, Istoriceskij fakultet, Sofia
Hesperia – Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge
IFAO – Institut français d'archéologie orientale, le Caire
JAS – Journal of Archaeological Science
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Abréviations / Abbreviations / Abrevieri

Kernos – Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique, Liège
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie, Târgu Mureş
MemAnt – Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
OLBA – Mersin University Publications of the Research Center of Cilician Archaeology, Mersin, Turkey
Paléo – Paléo. Revue d’Archéologie Préhistorique, Les Eyzies, France
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco‐Muzeale, Tulcea
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa
Quartär – International Yearbook for Ice Age and Stone Age Research
RCRFActa– Rei Cretariae Romanae Fautorum
RE – Realenzyklopädie: Paulys realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschafts, Stuttgart, 1893
RI – Revista Istorică. Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
RESEE – Revue des Études Sud‐Est Européennes. Academia Română, Institutul de Studii Sud‐Est Europeene, Bucureşti
RevBistr – Revista Bistriței. Complexul Muzeal Bistriţa‐Năsăud, Bistriţa
SAA – Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra
SMMIM – Studii și Materiale de Muzeografie și Istorie Militară, București
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti
Suceava – Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei, Suceava
Th‐D – Thraco‐Dacica, București
Transylvanian Review – Transylvanian Review. Centrul de Studii Transilvane, Cluj‐Napoca
Tyragetia – Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
VT – Vetus Testamentum

