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Abstract: The 10 m high Copper Age settlement mound of Pietrele-Măgura Gorgana, situated close to the Danube was part of a large settlement
system spread over the whole Westpontic region during the 5th millennium BC. The mound was the outstanding part of a far more complex and larger
flat settlement as we now know thanks to geomagnetic prospections and subsequent excavations. Only recently it became evident that the oldest
parts of the flat settlement belong to the late 6th millennium. Around 1000 years settlement history (5200–4250 BC) offers insight into one of the most
dynamic periods in human history coined by first metallurgical activities. During the settlement period a lake covered huge parts of the floodplain. It
provided not only a considerable part of the diet, but ensured continuous and extensive regional exchange. Sedimentological and paleo-ecological
research gave evidence that the paleo-lake started to exist from early to mid-Holocene onward until it was subdivided in smaller lakes by prograding
branches of the Danube about 1000 years ago. The ecological conditions within the lake changed considerably, which can be deduced from
geochemical, paleobotanical and micro-faunistic analyses and which might be attributed to human impact during the settlement period. This was
corroborated by studies on the former landscape around the settlement mound of Pietrele and the geomorphological processes induced by land use
and settlement activities.
Cuvinte-cheie: neolitic, eneolitic, tell, activități de habitat, procese geomorfologice, reconstituire de mediu
Rezumat: Așezarea tell de la Pietrele-Măgura Gorgana, cu înălțimea de 10 m, situată în apropierea Dunării, a făcut parte dintr-un întins sistem de
aşezări, extins de-a lungul întregului spațiu vest pontic, în timpul mileniului V î.Hr. Mulțumită prospecțiunilor geomagnetice și cercetărilor care le-au
urmat, se cunoaște faptul că tell-ul este elementul cel mai înalt al unui ansamblu de habitat complex și întins. De curând, s-a lămurit faptul că cea
mai veche așezare se datează către sfârșitul mileniului VI î.Hr. Cei aproape o mie de ani de istorie a habitatului (5200–4250 î.Hr.) oferă o privire asupra
uneia dintre cele mai dinamice perioade din istoria umanității, marcată de primele activități metalurgice. Pe parcursul locuirii, cea mai mare parte a
câmpiei inundabile a fost acoperită de un lac, ceea ce a influențat nu doar dieta, ci a mijlocit și un schimb regional extins. Cercetările sedimentologice
și paleoecologice au dovedit că paleolacul exista începând de la limita dintre holocenul timpuriu și mijlociu, urmând să fie fragmentat în lacuri mai
mici, prin extinderea brațelor Dunării, acum circa 1000 de ani. Condițiile ecologice ale lacului s-au modificat substanțial, ceea ce se poate deduce din
analizele geochimice, paleobotanice și microfaunistice și s-ar putea atribui impactului uman de-a lungul perioadei de locuire. Afirmaţia este întărită
de studii asupra fostului peisaj din împrejurimile tell-ului de la Pietrele și de procesele geomorfologice determinate de exploatarea mediului și de
activități de habitat.

Săpăturile arheologice în așezarea neolitică de la
Pietrele (jud. Giurgiu), din zona Dunărea de Jos (Fig. 1), se
desfășoară din 2004, sub forma colaborării dintre Secția
Eurasia a Institutului German de Arheologie, Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române și
Institutul de Geografie Fizică al Universității „Goethe”,
Frankfurt am Main. Cercetarea tell-ului, iar din anul 2009, și
investigațiile din așezarea exterioară au fost sprijinite
financiar de către Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Rapoarte de săpătură au fost publicate cu regularitate în
revista Eurasia Antiqua (Hansen et alii 2005; 2012), precum
și numeroase alte studii. În centrul viitoarelor investigații
stă cercetarea locuirii neolitice de aici.
1

Figura 1. Vedere dinspre vest a tell-ului (foto S. Hansen) / View of the tell
from the west (photo S. Hansen).

Acest material constituie varianta în limba română a articolului apărut în: e-FORSCHUNGSBERICHTE DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
2015, Faszikel 3, p. 93–112, traducerea fiind realizată de către Rodica Boroffka.

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XVI, 2020, p. 5–24
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CONTEXTUL CRONOLOGIC
În Europa de sud-est, perioada eneolitică este una
dintre cele mai dinamice secvențe cronologice din
dezvoltarea culturală europeană. Exploatarea minieră și
turnarea noului metal nu doar au dat numele unei noi epoci
arheologice, ci au determinat și cele mai importante
schimbări de după începuturile economiei agrare. Fără
metale, nu ar exista nici industria modernă și nici progresele
care au condus la ea. Consecințele imediate vor fi fost, la
început, limitate regional, totuși, atât de puternice, încât, în
scurt timp, în multe zone, evoluția nu a mai putut fi
împiedicată (Hansen 2009; Pernicka, Anthony 2010). La
început, cuprul și aurul au marcat îndeosebi cursul evoluției
în Bazinul Carpatic și în Europa de sud-est și doar pentru
aceste regiuni este întemeiată utilizarea expresiei „epoca
cuprului”. Pentru cea mai mare parte a celorlaltor regiuni în
care este utilizat sau discutat termenul, ar trebui renunțat
la el. Astfel, în Peninsula Iberică, așa-numitei perioade a
cuprului din mileniul al III-lea îi sunt caracteristice aliajele de
cupru și arsen, astfel că tehnic, este vorba, mai degrabă, de
epoca bronzului decât de o epocă a cuprului. Utilizarea
extinsă a expresiei „epoca cuprului” duce la asocierea, întrun interval de 3000 de ani, a mai multor evoluții, extrem de
diverse (Korfmann 2004).
Chiar dacă potențialul metalelor nu a fost estimat
complet, caracteristicile acestui nou element trebuie să fi
fost și o provocare intelectuală. Este prima experiență cu
un material cu trăsături atât de diverse, care permite o
largă paletă de transformări și reproducerea precisă în
diferite obiecte. Se adaugă faptul că metalul se dovedește
a fi inepuizabil: odată extras minier, procesele topirii,
producerii, utilizării și retopirii constituie un circuit
continuu.
Începuturile metalurgiei sunt legate nu doar de
inovații tehnice, ci și de procese de transformări sociale
(Windler et alii 2013). Mormintele indică o nuanțare clară
a bogăției inventarelor (Lichter 2001; Zalai-Gaál 2008;
Schier 2010). Rămâne de văzut dacă metalul a determinat
diferențierea socială sau dacă inegalitatea socială și
distribuția inegală a puterii au impulsionat hotărâtor
dezvoltarea tehnologiei metalurgice – foarte probabil,
este vorba de o îmbinare a celor două aspecte.

CERCETĂRI RECENTE
Numeroasele cercetări din ultimii 10 ani au dus la
schimbarea imaginii asupra acestei perioade, îndeosebi în
ceea ce privește cronologia. Astfel, mormintele cu
inventare extrem de bogate din necropola de la Varna, au
fost plasate cronologic la mijlocul mileniului al V-lea î.Hr.,

anterior fiind considerate ca datând de la sfârșitul
aceluiași mileniu (Higham et alii 2007).
În tell-ul de la Pietrele (Fig. 1), a putut fi cercetată o
succesiune stratigrafică care plasează cronologic cultura
Gumelnița (Fig. 2) tot în cel de-al treilea sfert al mileniului
al V-lea î.Hr. Nu exagerăm când afirmăm că Pietrele va
deveni în viitor un punct de referință pentru cronologia
perioadei eneolitice la Dunărea de Jos. Pentru studierea
succesiunii ceramicii au fost folosite complexe „închise”,
reprezentate de locuințe cu un număr mare de vase
întregi și care pot fi bine comparate cu secvența ceramică
de la Dunărea de Jos. Potrivit ultimului eșantion de date
14
C din Serbia, datorate lui D. Borić, faza Vinča D s-ar fi
încheiat deja între 4650 și 4600 î.Hr., urmându-i fazele
Proto-Tiszapolgár și Tiszapolgár A (Borić 2009). În
consecință, și începutul culturii Bodrogkeresztúr trebuie
plasat în mileniul al V-lea (Csányi et alii 2009).
În paralel, a ieșit în evidență faptul că topirea de
minereuri și turnarea obiectelor de cupru se datează deja
la începuturile mileniului al V-lea î.Hr., deci într-o secvență
cronologică definită în România ca aparținând încă
neoliticului târziu, spre deosebire de Bulgaria, unde este
atribuită eneoliticului timpuriu. Independent de aceste
nepotriviri terminologice, a devenit clar faptul că
fenomenului Varna i-au premers 500 de ani de
experimentare în prelucrarea metalelor. Această fază
experimentală este greu de surprins arheologic,
principalul motiv fiind dat de caracterul reciclabil al
metalului. Piesele de metal păstrate până astăzi au fost fie
depuse în morminte, fie jertfite puterilor supranaturale,
niciodată pierdute, astfel că o secure spartă, de exemplu,
a fost retopită. Pentru a fixa istoria atât de complexă a
metalurgiei timpurii trebuie luat în considerare întregul
mileniu al V-lea î.Hr. Cu atât mai remarcabilă este
constatarea că la Pietrele este documentată exact evoluția
aceastui interval cronologic, de aproape 1000 de ani, între
5200 și 4250 î.Hr. (Fig. 2), stabilită de curând pe baza
ceramicii și a datelor 14C. Este singura așezare cunoscută
la Dunărea de Jos cu o durată de existență atât de
îndelungată și, ca atare, o arhivă singulară pentru
înțelegerea evoluției epocii eneolitice. Până de curând,
parcursul cultural al regiunii Dunării de Jos putea fi
reconstituit doar fragmentar, pe baza unor cercetări
izolate, în așezări neolitice și eneolitice. Potrivit stadiului
actual al datelor, la Pietrele, în neoliticul târziu, își începea
existența o așezare plană, măgura urmând să se ridice mai
târziu. Straturile culturale neolitice și eneolitice ale
așezării înconjurătoare au fost surprinse inițial mulțumită
prospecțiunilor geomagnetice; ele se află sub un strat
masiv de colluvium, de 1,70 m și au, pe alocuri, o grosime
remarcabilă, uneori de peste un metru, și o durată
îndelungată de timp.
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Figura 2. Datele 14C din situl de la Pietrele (grafica A. Reingruber) / Radiocarbon dates from the site of Pietrele (graphic by A. Reingruber).
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MĂGURA GORGANA:
TELL ÎN MIJLOCUL UNEI MARI AȘEZĂRI
Tell-ul „Măgura Gorgana” de lângă Pietrele măsoară
astăzi 9 metri în înălțime și trebuie să fi fost, fără îndoială, o
apariție impozantă la Dunărea de Jos a mileniului
al V-lea î.Hr. Pe un soclu abrupt de moloz și sediment
adăugat se înșirau locuinţele mari, cu două etaje, la mică
distanță una față de cealaltă, asemănător, probabil,
fortificațiilor ridicate mai târziu, în Evul Mediu, pe dealuri
artificiale (Motte castrale, Turmhügelburgen). Spre
deosebire de alte părți ale Europei de sud-est, unde
tell-urile sunt caracteristice deja începând cu sfârșitul
mileniului al VII-lea, la Dunărea de Jos, la mijlocul mileniului
al V-lea când începe să se ridice „Măgura Gorgana”,
asemenea măguri sunt o inovație arhitectonică și, în același
timp, un anacronism, în aproape întreaga Europă sud-estică
renunțându-se deja la această formă de locuire.
Măgurile mari de la Karanovo și Pietrele pot fi
înțelese ca monumentalități intenționate, cu asumarea
anumitor riscuri, dat fiind faptul că pericolul alunecărilor
și al prăbușirii, din cauza bazei instabile, a crescut odată cu
înălțimea dealului. Impresionant este faptul că o
asemenea situație a fost dovedită la Pietrele, în secțiunea
B, unde, de-a lungul mai multor campanii, au fost
documentate partea sudică, puternic arsă, și partea
nordică, nearsă, a straturilor. Abia în 2012 a devenit clar
faptul că secvența sudică, arsă, este restul unei masive
alunecări de pământ, care trebuie să fi distrus o bună
parte a măgurii. Straturile arse, alunecate, zac imediat
lângă straturile intacte, mai vechi, de locuire și pun în
lumină momente dramatice din locuirea de la Pietrele.
În timp ce, potrivit datelor 14C, locuirea de pe Măgura
Gorgana se încheie în jur de 4250 î.Hr., începuturile
tell-ului fac, în continuare, obiectul cercetării. După datele
avute la dispoziție, se poate presupune că, în jur de
4600 î.Hr. sau puțin înainte, la Dunărea de Jos exista un
proces organizat de ridicare de tell-uri. Începutul locuirii la
Pietrele poate fi stabilit cu precizie doar prin surprinderea
straturilor de cultură corespunzătoare.
Multă vreme, straturile de cultură de pe măgură au
fost considerate ca reprezentând întreaga locuire de aici;
unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetărilor
din perioada 2004–2008 este descoperirea, la poalele
tell-ului, a unei locuiri considerabil mai mari. Este vorba
despre o așezare plană, care se întinde pe o suprafață de
cel puțin 5 ha, ale cărei limite nu au putut fi încă surprinse
prin cercetări geofizice. Se pune astfel problema
interpretării tell-ului, o ipoteză de lucru fiind aceea că
măgura ar asigura numai nucleul locuirii și ar oferi cadrul
de reprezentare a elitei sociale și politice. În acest sens
pledează concentrarea masivă și calitatea înaltă a
materialului arheologic – aproape toate obiectele de
metal provin din tell. Această situație schimbă perspectiva
asupra rolului tell-urilor de la Dunărea de Jos.

Prin cercetarea desfășurată între anii 2009 și 2013 au
putut fi schițate caracteristicile evoluției locuirii plane de
la Pietrele, care este sensibil mai veche decât măgura.
Cele mai vechi date 14C indică secolul al LI-lea î.Hr. și faptul
că aşezarea plană a funcționat neîntrerupt de-a lungul
întregii locuiri a tell-ului, încheindu-se împreună cu acesta,
în jur de 4250 î.Hr. Remarcabil este faptul că nu doar pe
tell, ci și în așezarea plană au fost suprinse straturi de
cultură constând din mai multe faze de construcție.

PIETRELE ȘI PERIOADA ENEOLITICĂ LA DUNĂREA DE JOS
Cercetările de la Pietrele au permis, pentru prima
dată, documentarea de locuinţe nearse aparţinând
culturii Gumelnița și obţinerea de informații privind
tehnica de construcție. Aici au fost surprinşi, pentru prima
oară, pereți de lut nears, cu o grosime de 40 până la 60 cm
(Hansen et alii 2009, p. 17, Fig. 5–6), în interiorul cărora
pot fi recunoscute uneori și urmele de pari. La fragmentele
de pereți ai locuinţelor arse cercetate a putut fi observat
faptul că pereții de lut au fost stabilizați, cel puțin parțial,
cu bârne de lemn. Într-un caz, în peretele de sud al unei
locuinţe arse, au fost surprinse resturi de lemn carbonizat.
Aspectul exact al structurii nu a putut fi, pentru moment,
reconstituit cu exactitate. Pentru prima dată au fost
cercetate complet locuinţe ale culturii Gumelnița, ceea ce
a permis identificarea funcționalității spațiului și
diferențierea strategiilor economice ale gospodăriilor.
Dovada existenței locuinţelor cu două niveluri poate fi
socotită drept o situație cu totul deosebită; spațiul
destinat locuirii se afla la etaj, în vreme ce nivelul inferior
funcționa ca depozit și spațiu de lucru.
Pe tell au fost surprinse indicii privind caracterul
economic specializat al gospodăriilor. Pe de o parte, în
secțiunea F, de-a lungul a cinci „generații” arhitectonice,
locuinţele se remarcă prin prezența indiciilor referitoare la
vânătoare și pescuit, aproape întregul „arsenal” de arme
de vânătoare de la Pietrele provenind din aceste locuinţe.
Pe de altă parte, în secțiunea B, trei niveluri de construcție
sunt caracterizate prin amenajări pentru măcinarea
cerealelor și instalații de prelucrare textilă. Războaiele de
țesut cu greutăți de lut nears, descoperite în 2006 și 2007,
sunt cele mai vechi dovezi in situ ale existenței acestui tip
de instrument (Hansen et alii 2007, p. 48 şi urm.). Pe
greutățile arse secundar cu ocazia incendierii locuinţei, au
fost identificate, alături de decorul special executat,
constând din amprente digitale și incizii, și crestături
provocate de sforile cu care au fost atârnate. Chiar dacă,
până acum, nu au fost găsite resturi de fibre vegetale, ca
de exemplu in, prelucrarea acestora este foarte probabilă.
Volumul materialului arheologic descoperit la
Pietrele este deosebit de mare și nu poate fi comparat cu
cel al altor tell-uri ale culturii Gumelnița. Cele peste 8000
de piese mărunte și 12000 de unelte de silex subliniază
impresionantul potențial al tell-ului.

Pietrele: așezările neolitică și eneolitică de pe malul „Lacului Gorgana” (5200–4250 î.hr.)

Dintre cele 12000 de artefacte de silex, constituind
cea mai mare colecție din Europa de sud-est, cele mai
multe sunt lame, din rândul cărora sunt de menționat cele
cu lungimea de 20–30 cm (Fig. 3), așa-numitele
„superblades”, asemănătoare celor cunoscute din
necropola de la Varna. Însemnătatea lor este subliniată
odată în plus de faptul că, până astăzi, nu este foarte clar
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cum a fost debitată o lamă atât de lungă. În orice caz, o
asemenea prestație poate fi atribuită doar unui meșter
specializat. Potrivit colegilor I. Gatsov și P. Nedelcheva,
instrumentele de silex au fost importate din zona Ravbo,
din nord-vestul Bulgariei. Nu a existat o producție locală,
foarte probabilă fiind existența atelierelor specializate în
imediata apropiere a sursei de exploatare.

Figura 3. Lame de silex deosebit de mari din secțiunea B a tell-ului (foto S. Hansen) / Flint „superblades” from trench B of the tell (photo S. Hansen).

Figura 4. Percutoare de piatră din tell (foto S. Hansen) / Quern stones
from the tell (photo S. Hansen).
Figura 5. Piese de cupru din tell (foto S. Hansen) / Copper objects from
the tell (photo S. Hansen).
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Categoria de obiecte mărunte cea mai bogată
numeric este cea a uneltelor de piatră pentru măcinat,
șlefuit și zdrobit, cifra pieselor înregistrate fiind de 2700
(Fig. 4). Următoarea categorie, reprezentată de 2000 de
piese, este cea a obiectelor de os și corn. Remarcabil este
și numărul obiectelor de cupru descoperite, care se ridică
la 283 de exemplare. Din 32 de piese au fost luate probe
și, potrivit analizei făcute de către M. Prange, izotopii de
plumb și microelementele indică proveniența cuprului din
cel puțin trei surse diferite (Fig. 5). În 2004 a fost
descoperită o mică șaibă de aur, iar în 2009 o amuletă de
aur. Din Spondylus au fost realizate 80 de piese, mai ales
mărgele și brățări, care arată legăturile la mare distanță cu
zona Mediteranei, ale măgurii de la Pietrele. De menționat
sunt și bijuterii din os, lut, piatră, colț de mistreț și sidef,
publicate toate sub formă de catalog (Wrobel în: Hansen
et alii 2008; Hansen et alii 2011).
Dintre cele 535 de statuete antropomorfe și 109
zoomorfe (Fig. 6) ies în evidență remarcabil de multe piese
singulare, între care și două figurine de piatră, o broască
țestoasă etc. În această categorie sunt de menționat și
cele 100 de modele de case și 80 de modele de mobilier.
Numărul mare al statuetelor permite supoziția că pe tell
au fost practicate nu doar activități economice, ci și
rituale. Analiza distribuirii pieselor pe tell nu oferă indicii
consistente, însă permite însă precizarea de grupuri
tipologice clare, regionale (Hansen et alii 2012, p. 40–47).
Unele grupuri de statuete au, în mod clar, și relevanță
socială, ca, de exemplu, figurinele mari, de os, arcuite (Fig.
7), care pot fi interpretate ca reprezentări de falus și care
sunt caracteristice exclusiv persoanelor cu rang social înalt
(Hansen 2013), potrivit inventarelor mormintelor din
cimitirul de la Varna. Dacă se compară această situație cu
cele nouă figurine falice de os de la Pietrele, trebuie să
acceptăm ideea că pe tell a locuit aceeași categorie socială
care se regăsește în mormintele de la Varna.
Prin bogăția sa, ceramica oferă posibilități excelente
de analiză, din cele 12 campanii provenind 485000 de
cioburi și 1640 de vase, cu o greutate totală de 13,5 t. Un
prim rezultat este acela că este foarte posibil să avem de-a
face cu o producție a unor meșteșugari specializați, așa cum
indică, de exemplu, străchinile grafitate, cu decorul lor
complex (Fig. 8), care presupun o practică solidă în
utilizarea grafitului importat (Reingruber 2011), sau vasele
pithos de la Pietrele (Fig. 9–10), probabil rezultatul muncii
altei grupe de olari specializați (Hansen et alii 2011).
Pot fi stabilite diferențe clare de calitate și de volum
între materialul de pe măgură și cel din așezarea plană,
cea mai mare parte a materialului provenind din săpătura
de pe tell. Materialul din așezarea plană este mult mai
redus numeric, atât în ceea ce privește ceramica, cât și
descoperirile mărunte, indiferent de intervalul cronologic.
Mai mult decât atât, în așezarea externă lipsesc unele
categorii de obiecte mărunte, ca, de exemplu, obiectele
de cupru și figurinele.
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De mai multe ori, au fost găsite pe tell oase umane
izolate, publicate complet sub formă de catalog (ultima
dată Hansen et alii 2010, p. 79–91). Din locuinţa cu două
etaje, arsă, au putut fi recuperate, foarte probabil,
scheletele membrilor unei întregi familii (Hansen et alii
2008, p. 80–93, Fig. 88), fără a avea însă indiciile unui
mormânt. Înmormântări clare, izolate și, cel mai adesea,
fără inventare sunt cunoscute doar în așezarea plană.
Mormântul cu lame de silex și colți de mistreț rămâne un
caz singular. Alături de el se aflau și fragmente izolate de
schelet ca, de exemplu, un craniu și un mormânt colectiv.

PERSPECTIVE NOI: NEOLITICUL TÂRZIU
Săpăturile efectuate în jurul tell-ului au deschis
perspective noi și surprinzătoare, cele mai vechi urme de
locuire putând fi datate, deocamdată, în neoliticul târziu.
În partea de nord-est a așezării plane au ieșit la iveală
straturi cu material ceramic, care poate fi atribuit unei
faze timpurii a neoliticului târziu din sudul României. Spre
deosebire de ceramica culturii Gumelnița, care este
fabricată din lut amestecat cu nisip, ceramica neolitică are
material organic în pastă. Formele caracteristice sunt
străchinile adânci cu picior înalt, gol, decorate cu caneluri
lustruite (Fig. 11). Ceramică decorată asemănător a fost
atribuită de către E. Comșa fazei Bolintineanu, însă
străchinile cu picior au analogii și în materialul atribuit de
el fazei mai târzii, Giulești (Comșa 1974). De menționat
sunt și vasele biconice sau rotunjite, cu decor spiralic
incizat (Fig. 12–13). Etapei dezvoltate și târzii a secvenței
Boian îi aparțin vase decorate cu crestături în care se mai
păstrează urme de pastă albă (Fig. 14). La Pietrele sunt
reprezentate toate tehnicile de decor ale secvenței
neolitice târzii Boian: motive obținute prin lustruire,
incizare, crestare, împungere sau combinații ale acestora.
Momentan, avem puține date 14C (Fig. 2) pentru
complexele neolitice târzii; este însă de presupus că în
așezarea plană sunt reprezentate toate fazele stilistice ale
culturii Boian. Stadiul cercetării neoliticului târziu în sudul
României este lacunar, astfel încât este de așteptat ca
viitoarele săpături de la Pietrele să permită o revizuire
fundamentală a succesiunii cronologice a evoluției
culturale din acest interval de timp. Descoperirea
straturilor neolitice târzii oferă șansa analizării și
înțelegerii fenomenului evoluției habitatului și a
strategiilor economice până la formarea tell-urilor,
situație de importanță majoră pentru deslușirea genezei
„fenomenului tell-ului” la Dunărea de Jos.
După primele cercetări s-au precizat deja diferențe
în practica creșterii animalelor; astfel, potrivit oaselor de
animale analizate, cel mai frecvent animal domestic în
vremea culturii Boian este vita, iar în cultura Gumelnița,
porcul. În paralel, crește proporția animalelor vânate de la
8% în cultura Boian, la peste 50% în cultura Gumelnița
(Benecke et alii 2013).
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Figura 11. Vase cu picior din aşezarea neolitică plană (foto S. Hansen /
Footed cups from the open Neolithic settlement (photo S. Hansen).

Figura 12. Boluri din aşezarea neolitică plană (foto S. Hansen) /
Bowls from the open Neolithic settlement (photo S. Hansen).

Figura 13. Căni din aşezarea neolitică plană (foto S. Hansen) / Cups from
the open Neolithic settlement (photo S. Hansen).
Figura 14. Ceramică decorată din aşezarea neolitică plană (foto S. Hansen)
/ ecorated pottery from the open Neolithic settlement (photo S. Hansen).

Lamele de silex standardizate și de calitate deosebită
din vremea culturii Gumelnița se deosebesc net de cele din
contexte neolitice târzii: ultimele sunt inferioare calitativ
(materie primă din zona Nicopole) și reflectă o producție
spontană de unelte. În general, se remarcă o schimbare
fundamentală în perioada de trecere de la neoliticul târziu
la eneolitic, în calitatea și cantitatea producției de unelte și
bijuterii.

AȘEZAREA DE PE MALUL LACULUI
Un deziderat major în cercetarea de la Pietrele a fost,
de la început, reconstituirea mediului înconjurător din
mileniul al V-lea î.Hr. Realizarea în teren a acestui proiect a

fost preluată de către D. Nowacki şi J. Wunderlich (vezi mai
jos). Constatarea cea mai importantă a fost că zona dintre
Giurgiu și Oltenița, în mileniul al V-lea î.Hr., era marcată de
existența unui lac întins (Benecke et alii 2013). Această
ipoteză este susținută de numărul mare al oaselor de pește
de pe Măgura Gorgana, aparţinând unor specii care preferă
apele lacustre.
Pe hartă (Fig. 15) sunt trecute așezările neolitice și
eneolitice care se înșiră pe marginea terasei luncii actuale,
respectiv a vechiului mal. Atât Pietrele, cât și multe alte
așezări eneolitice trebuie să fi avut, în consecință, acces
direct la apă și la Dunăre. Cercetări din Dobrogea, în
așezarea eneolitică de la Taraschina, au permis de curând
observația că aici trebuie să fi existat un peisaj lagunar
(Carozza et alii 2011; 2012).

Figura 15. Harta așezărilor neolitice și eneolitice la Dunărea de Jos, în zona paleolacului (harta A. Reingruber) / Map of Neolithic and Eneolithic sites of the Lower Danube, in the area of the palaeo-lake
(map by A. Reingruber).
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Așezările neolitice târzii și eneolitice din aria culturii
Gumelnița erau legate unele de altele pe apă. Așezări tell
precum Sultana, astăzi departe de mal, aparțineau, foarte
probabil, complexului lacustru. Sunt, însă, necesare studii
de detaliu. Pentru asemănările foarte strânse în cultura
materială a așezărilor culturii Gumelnița, care se
deosebesc clar atât de cercul tracic Karanovo, cât și de cel
nord-bulgar Kodžadermen, explicația cea mai
convingătoare este poziția așezărilor pe malul lacului, deși
ar fi fost de așteptat ca similitudini să existe și într-o rețea
hidrologică mai largă. Strânsa legătură a acestor așezări
iese foarte clar în evidență din cartarea topoarelor de
silex, care existau îndeosebi în Muntenia: acestea erau
mult mai rare în Bulgaria de nord-est și practic lipseau în
Tracia (Klimscha 2007, p. 291, Fig. 8).
Se conturează trăsăturile celei mai vechi culturi
lacustre europene, mai veche decât cultura neoliticului
lacustru din Elveția, unde abia în jur de 4300 î.Hr. începe
locuirea malurilor, probabil ca o consecință a deteriorării
climatice. Aceste noi rezultate, esențiale pentru
interpretarea eneoliticului la Dunărea de Jos, sunt puncte
importante de pornire pentru noi cercetări de teren. Aici
sunt de menționat, în primul rând, perieghezele și
arheologia aeriană, necesare pentru identificarea de noi
așezări și reconstituirea realistă a densității locuirii malului
lacului în mileniul al V-lea î.Hr. În plus, cunoașterea
faptului că așezările eneolitice erau legate printr-un lac
deschide o perspectivă nouă asupra materialului
arheologic. S-a constatat frecvent că așezările dintre Ruse
și Călărași ies în evidență în mod deosebit, prin elemente
comune în cultura materială (Klimscha 2007; Hansen
2013). Pentru înțelegerea integrală a acestei „culturi
lacustre” sunt indispensabile noi studii de material pentru
comparare.

rol deosebit, așa cum o dovedește numărul mare de oase
de pești mici, identificați de către K. Ritchie.
Cea mai impresionantă categorie de obiecte de la
Pietrele este cea a harpoanelor (Fig. 16) cu două rânduri
de cârlige, din corn. Cel mai lung obiect păstrat măsoară
24,5 cm. În totalitate, la Pietrele au fost descoperite 38 de
exemplare, mai multe decât în oricare altă așezare
aparţinând culturii Gumelnița. Cele mai multe exemplare
sunt fragmentare, cinci sunt complete și funcționale, iar
patru dintre ele au fost, probabil, cel puțin o dată
reprelucrate. Tipologic, pot fi deosebite mai multe
variante, între altele harpoanele cu cârlige ordonate
simetric sau asimetric. O cercetare detaliată a
harpoanelor de la Pietrele și din așezările învecinate este
deja în lucru și ar trebui să se poată stabili standarde de
mărime și tehnici de prelucrare și de înmănușare.
Surprinzător este faptul că, în contexte neolitice târzii, la
Dunărea de Jos, harpoanele sunt cunoscute în număr mai
degrabă redus. Un fragment provine de la Radovanu,
datat la sfârșitul neoliticului târziu (Comşa 1986, p. 45, fig.
1; Comşa 1990). Trecerea la eneolitic se reflectă și aici,
potrivit informațiilor actuale, harpoanele apărând în
număr mare la Dunărea de Jos abia în timpul culturii
Gumelnița. Așezarea de la Pietrele iese în evidență prin
numeroasele exemplare datorate cercetărilor recente.

PESCUITUL LA PIETRELE
Dunărea și complexul lacustru au fost, pentru
locuitorii Măgurii Gorgana și ai așezărilor din preajmă,
importante surse de hrană. Studii fundamentale pentru
pescuitul preistoric se datorează lui L. Bartosiewicz și C.
Bonsall (2004). Potrivit resturilor faunistice, pescuitul a
jucat un rol deosebit de important la Pietrele în perioada
eneolitică. Păstrarea excelentă a materialului și
recuperarea meticuloasă a oaselor prin spălarea
sedimentelor permit cercetarea pe baze metodologice
solide (vezi K. Ritchie în: Benecke et alii 2013) a dezvoltării
pescuitului într-o așezare eneolitică. Oasele de pește de la
Pietrele provin îndeosebi de la crap, somn, biban și știucă.
Din rândul uneltelor de pescuit s-a păstrat doar o
mică secvență. Plase, coșuri sau unelte de lemn,
documentate în situri cu sedimente umede, nu s-au
păstrat la Pietrele. Pescuitul cu plasă trebuie să fi jucat un

Figura 16. Harpoane de os din tell (foto S. Hansen) / Bone harpoons from
the tell (photo S. Hansen).
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Cârligele transversale sunt formele cele mai simple
pentru pescuitul cu undița; la Pietrele ele sunt bine
reprezentate prin exemplare de os, cu capete ascuțite și
partea centrală mai groasă (Fig. 17).

Figura 17. Ace de os transversale de pescuit din tell (foto S. Hansen) /
Bone gorges (transverse fishing tackle) from the tell (photo S. Hansen).

Numărul mare al harpoanelor în așezarea de la
Pietrele și în alte situri de pe malul „marelui lac” se
datorează, cu siguranță, condițiilor optime de conservare
în tell-uri; ele sunt însă și un element de specializare
economică și presupun antrenament și experiență.
Analiza exactă a distribuției uneltelor de pescuit în cadrul
așezării și al straturilor este o temă pentru viitorul
apropiat. Sincronizată cu cercetarea oaselor de pește,
studierea uneltelor de pescuit oferă o imagine nouă
asupra pescuitului neolitic și eneolitic.

EVOLUȚIA HOLOCENĂ A PEISAJULUI
ÎN ZONA DUNĂRII DE JOS
În paralel cu săpăturile arheologice, începând din
2005, se desfășoară la Pietrele și cercetări sedimentologice
și paleoecologice. Zona analizată se întinde de la Giurgiu
până la Ulmeni, lângă Oltenița și include areale situate la
sud de Dunăre, pe malul bulgăresc (Fig. 18). Obiectivul
acestui proiect este cercetarea evoluției holocene a
sistemului fluvial al Dunării în zona tell-ului Pietrele. Pe de o
parte, sunt investigate rețelele de comunicare ale așezării
în mileniul al V-lea, pe de altă parte, se încearcă
reconstituirea condițiilor de mediu ale vremii, esențiale
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pentru existența unei așezări de însemnătatea celei de la
Pietrele. Pe baza oferită de studierea hărților topografice și
a repetatelor imagini satelitare, au fost practicate mai bine
de 180 de carotaje, până la o adâncime de maximum 19 m,
pe o fâșie lată de 8–10 km, în lunca Dunării și terasă, astăzi
folosite intens în agricultură. Sondajele au fost completate
de mai multe profile geoelectrice (Fig. 19).
În plus, analizele sedimentologice și geochimice de
laborator, precum și analizele de polen, material botanic și
de microfaună (Ostracode) permit caracterizarea și
compararea sedimentelor din perspectiva condițiilor de
depozitare, iar datările radiocarbon AMS și datările OSL
sprijină realizarea unei împărțiri cronologice și stratigrafice
întemeiate. Prin numărul ridicat al carotelor pot fi
reconstituite cu siguranță caracteristicile evoluţiei solului
văii în Holocen. În cea mai mare parte a zonei cercetate s-a
putut stabili succesiunea pe verticală a trei secvențe (Fig.
20), a căror încadrare culturală este redată în „scara
cronologică” din Fig. 21. În articolul de față rezultatele sunt
prezentate pe scurt, ele fiind deja publicate în detaliu
(Hansen et alii 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012;
Nowacki, Wunderlich 2012; Wunderlich et alii 2012;
Benecke et alii 2013; Nowacki 2015).
Sedimente fluviale (pre-paleolacustre): prima
secvență, cea mai adâncă, se caracterizează prin nisipuri
fine, bogate în mica, parțial cu mult șluf, uneori și prin
nisipuri grosiere și pietrișuri. Aceste sedimente sunt
atribuite unei faze fluviale și au fost depuse probabil prin
așa-zisul braided river-System. Mai multe datări OSL arată
că sedimentarea a avut loc în Pleistocenul târziu.
Sedimente lacustre: nisipurile și pietrișurile sunt
suprapuse de depuneri de șluf, dar predominant argiloase și
sunt structurate sub forma mai multor straturi închise la
culoare, cu conținut organic ridicat. Analizele
sedimentologice și geochimice, precum și cele de
microfaună indică faptul că este vorba de sedimente
lacustre. Răspândirea acestor sedimente constituie baza
pentru reconstituirea suprafeței paleolacului în Fig. 18, care
în continuare este desemnat ca „Lacul Gorgana”. Pentru
secvența cea mai adâncă a sedimentelor lacustre dispunem
de datele OSL 9,14 ± 0,42 ka BP (HDS-1574), 8,32 ± 0,78 ka
BP (HDS-1536), 8,28 ± 1,12 ka BP (HDS-1537), care
marchează intervalul de timp în care trebuie să se fi format
lacul. Peste acest strat de jos al depunerii lacustre, care este
de șluf și foarte fin nisipos, se află un depozit marcant,
preponderent argilos, foarte închis la culoare, parțial
aproape negru (DL I), cu trăsături geochimice caracteristice.
Foarte larg răspândit în întreaga zonă cercetată, inclusiv la
sud de Dunăre și la est de Oltenița, DL I reprezintă un reper.
Datările OSL si AMS-14C permit plasarea cronologică a DL I în
mileniile al V-lea și al IV-lea î.Hr., deci în vremea locuirii
eneolitice de la Pietrele. Secvența de sus a DL I a fost datată
între 3900 și 3500 cal BC. Existența Lacului Gorgana în timpul
locuirii tell-ului de la Pietrele este susținută de numărul mare
al oaselor de pește din straturile de cultură, îndeosebi de
specii care preferă ape stătătoare (Benecke et alii 2013).

Figura 18. Harta regiunii cercetate, cu suprafața de extindere a paleolacului, punctele de forare și traseul profilului vest–est (grafica D. Nowacki) / Map of the studied area with the
surface of the palaeo-lake, points of drilling for sediment cores and the line of the west–east section (graphics by D. Nowacki).
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Figura 19. Profilele geoelectrice în zona de trecere de la panta văii la câmpia
inundabilă din preajma tell-ului. Este vizibilă intercalarea nisipurilor
(rezistivitate specifică ridicată de circa 50 Ohm/m) în sedimente argiloase pe
pantă, precum și alternarea orizontală de la argilele sterile din zona pantei, cu
conductibilitate ridicată (circa 10 Ohm/m), la succesiunile de sedimente ale
câmpiei inundabile (cca 20 Ohm/m). Harta (baza Google Earth) indică poziția
profilelor geoelectrice, nisipurile răspândite paralel cu panta și care se întind
parțial și sub tell sunt haşurate (după Hansen et alii 2009, cu modificări) /
Geoelectric sections in the area of the transition from the valley slope to the
floodplain around the tell. The sandy lenses (specific raised resistivity of ca. 50
Ohm*m) in the clayey sediment of the slope, as well as the horizontally
alternations of sterile clays with high conductivity (ca. 10 Ohm*m) to the
succession of sediments in the floodplain (ca. 20 Ohm/m) can be observed. The
map (based on Google Earth) shows the position of the geoelectric sections.
The sands distributed parallel to the slope, which partly extend beneath the tell,
are hatched (according to Hansen et alii 2009, with modifications).
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Figura 20. Profilul vest–est cu unitățile sedimentologice caracteristice (grafica D. Nowacki) / West–east section showing the characteristic sedimentary units (graphics by D. Nowacki).
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În carota Piet139b (Fig. 22) au fost luate des probe din
DL I (2 cm). Analizele geochimice dovedesc complexitatea
genezei acestei unități stratigrafice. În partea de jos a
stratului este de remarcat o clară creștere succesivă a
TOC/TN-Ratio (relația între compoziția totală de carbon
organic și compoziția totală de azot), ceea ce ar putea fi un
indiciu că în Lacul Gorgana crește masa de sedimente ajunse
în apă. Partea de sus a stratului indică, prin valorile de azot
(TN) și carbon (TOC), o creștere a ponderii algelor. În același
timp, relația fier/mangan (Fe/Mn), respectiv aluminiu/
mangan (Al/Mn) în partea de sus a stratului poate fi
interpretată ca un indicator pentru condiții anaerobe, deci
pentru eutrofizarea lacului (îmbogățirea apei în nutrienți,
Naeher et alii 2013). În concluzie, se poate spune că
activitățile umane în bazinul colector, deci ocupații specifice
habitatului sau abandonarea așezării, au condus la
depunerea sporită de sediment în Lacul Gorgana, ceea ce a
avut drept consecință eutrofizarea apelor. Pentru
confirmarea acestei ipoteze sunt necesare cercetări care să
țină cont de locuirea din zona lacului.
Deasupra DL I, în sedimentele de argilă, pot fi
identificate alte două depuneri închise la culoare (DL II și
DL III), cu caracteristici diferite și care frecvent pot fi
atribuite doar pe baza parametrilor geochimici. Depunerea
închisă la culoare cea mai de sus, DL III, pentru care
eutrofizarea este clar dovedită, marchează sfârșitul fazei
lacustre (Fig. 21) și poate fi plasată cronologic in intervalul
93–243 cal AD (Piet83 / MAMS-17325 – AMS-14C), iar prin
datarea OSL în 960 ± 100 BP (Piet83b / HDS-1578 – OSL).
Analizele geochimice sunt susținute de clasificarea
resturilor botanice și de ostracode, acestea din urmă fiind
găsite într-un nucleu din fostul lac Greaca (Fig. 18). Analiza
ostracodelor dovedește schimbarea repetată a mediului
Lacului Gorgana. În funcție de gradul de eutrofizare, pot fi
diferențiate cinci unități (Fig. 23), fiecare paletă de specii
oferind indicii asupra adâncimii lacului și a temperaturii
apelor. Pe lângă aceasta, se poate stabili o influență anume
a felurilor de ape curgătoare, care atinge punctul maxim în
faza de depunere aluvionară descrisă mai jos (Hansen et alii
2012).
Depuneri aluvionare: în lunca Dunării, acolo unde
până de curând au existat lacuri (Fig. 18), pot fi urmărite
până la suprafață sedimentele lacustre. În spațiile
intermediare, succesiunea sedimentară se încheie cu
depuneri aluviale de șluf și nisip care reprezintă o fază în
care albia se deplasează în Lacul Gorgana și îl fragmentează
în mai multe suprafețe. Acest proces trebuie să fi început în
jur de 1000–1300 d.Hr. și a durat până la asanarea luncii în
anii ‘60 ai secolului XX. Interesant este faptul că aceste
Figura 21. Secvență cronologică (10.000 BC până în 2000 AD) cu
atribuirea temporală a unităților stratigrafice din lunca Dunării, pe
baza datărilor AMS-14C și OSL (grafica D. Nowacki) / Timeline (BC
10.000 to AD 2000) with chronological attribution of the
stratigraphic units from the Danube valley, based on AMS-14C and
OSL datings (graphics by D. Nowacki).

20

Svend HANSEN, Meda TODERAȘ, Jürgen WUNDERLICH

schimbări sedimentare se potrivesc cronologic cu
presupunerea intensificării rapide a exploatării agricole a
bazinului Dunării de Jos (Giosan et alii 2012). Amprentele
albiei ramificate sunt clar identificabile pe imagini
satelitare, hărți topografice și direct în teren, în ciuda
masivelor măsuri de asanare a luncii, în întregul areal
cercetat. Structurile sunt extrem de evidente în modelele
digitale de teren Lidar, existente pentru întreaga luncă a
Dunării românești. Din păcate, accesul direct la
documentele Lidar, administrate de Ministerul Mediului, nu
este momentan posibil.
Cercetările de până acum permit caracterizarea de
bază a evoluției pleistocene târzii și holocene în zona

cercetată și reconstituirea condițiilor de mediu în
schimbare, cu sprijinul analizei fizice și geochimice a
sedimentelor, precum și a microfaunei și a materialelor
botanice păstrate. Există primi indicatori potrivit cărora
schimbările ecologice ale apelor Lacului Gorgana sunt
legate de sporirea activităților umane pe malul lacului,
îndeosebi condițiile de mediu fiind cele care au influențat
întemeierea sau abandonarea așezărilor. Pentru a putea
stabili o legătură sigură între fazele de locuire neolitică și
eneolitică, bine datate arheologic, și schimbările de mediu
surprinse în sedimente, este necesară concentrarea
asupra depunerii DL I și a sedimentelor imediat suprapuse
de aceasta.

Figura 22. Rezultatele analizei DL I cu rezoluție înaltă a carotei Piet139b. Secvența de sedimente analizată măsura inițial 4 m (5 până la 9 m sub GOF),
forarea s-a efectuat cu sonde închise, de 2 m lungime. Prin compresiune, sedimentul a fost redus la 2 m în totalitate. Intervalele 500 până la 600 cm și
700 până la 800 cm ale sondei erau goale, respectiv pline cu dărâmătură (analiza și grafica D. Nowacki) / High resolution DL I analysis results of core
Piet139b. The analysed sedimentary sequence initially was 4 m long (5 to 9 m from the relief surface), the coring was done with closed probes of 2m
length. By compression the sediment was reduced to a total of 2m. The intervals 500 to 600 cm and 700 to 800 cm of the probe were empty, or filled
with fallen material respectively (analysis and graphics by D. Nowacki).
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Figura 23. Rezumatul analizelor geochimice aplicate (D. Nowacki) și zonele ostracodelor (analiza A. Pint) în carota Piet99 (grafica D. Nowacki) /
Overview of selected geophysical analyses (D. Nowacki) and the ostracod zones (analysis A. Pint) in core Piet99 (graphics by D. Nowacki).

PALEORELIEFUL ÎN ÎMPREJURIMILE TELL-ULUI
Indicii suplimentare privind influența activităților de
locuire asupra condițiilor ecologice ale Lacului Gorgana
sunt posibile prin cercetarea pantelor văii. În consecință,
pe lângă cercetarea luncii, s-a pus problema situației
reliefului în zona pantelor la începuturile locuirii
preistorice, precum și cea a transformării antropogene a
reliefului natural, cu procesele geomorfologice
corespunzătoare. În acest scop, au fost explorate
sistematic împrejurimile tell-ului, prin sondări, măsurători
geoelectrice și înregistrarea profilelor în secțiunile
arheologice. La Pietrele, pantele sunt abrupte, urcă mai
bine de 75 m peste lunca Dunării, care aici se află la 15 m
peste nivelul mării și trec în platoul larg care însoțește

malul de nord al văii Dunării. La circa 75 m deasupra
nivelului mării, panta este întreruptă de o terasă în fâșie
îngustă. O altă aplatizare a pantei se găsește în zona tellului, la circa 10 m deasupra nivelului luncii. Atât tell-ul, cât
și așezarea plană se află pe această pantă.
Substratul platoului este caracterizat de straturi
nisipoase, cu inserțiuni de pietriș, parțial sintetizate în
conglomerate calcaroase. În sedimentele afânate se află
mai multe straturi de argilă, de culoare roșie sau galbenbrună intensă, cu aglomerări de concrețiuni calcaroase și
precipitate negre de mangan. Straturile argiloase pot fi
urmărite pe distanțe mari și sunt interpretate ca paleosol.
La baza pantei, sub așezare, apar straturi groase de
argilă, atestate de sondaje și de măsurătorile geoelectrice
(Fig. 19). Parțial, stratul de argilă este astăzi acoperit de
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depuneri masive coluviale, însă la vremea așezării
neolitice și eneolitice, așa cum o dovedesc materialele
arheologice, era imediat la suprafață. Depozitarea lor în
jurul tell-ului s-a realizat în mai multe etape (Fig. 24),
actualmente nu este însă clar dacă aceste structuri
asemănătoare teraselor au caracter antropogen.
Datorită capacității de absorbție ridicată, argila este
foarte expusă la alunecări, indicii de alunecări active fiind
surprinse la vest și la est de tell. În profilele suprafețelor
cercetate au fost remarcate, în mod repetat, masive
diferențe de nivel ale straturilor de locuire, ceea ce se
explică prin puternica expunere la alunecări a argilei,
datorită îmbibării cu apă. O particularitate o reprezintă
depunerile nisipoase, care merg paralel cu panta, într-o
fâșie îngustă, și ajung până sub partea de nord a tell-ului
(Fig. 19, 24). Este vorba, probabil, de rămășițele unei albii
care s-a adâncit în sedimentele argiloase ale terasei. La
bază, apar conglomerate calcaroase care corespund
fragmentelor de piatră utilizate în așezare. În afara tellului, nisipurile sunt acoperite de colluvium, amestecat cu
numeroase materiale arheologice, ceea ce indică procese
de eroziune pe pantă, după părăsirea așezării, la sfârșitul
mileniului al V-lea. Depunerile coluviale se intercalează cu
sedimente bogate în materiale erodate de pe tell.
Rezultatele cercetărilor geomorfologice în imediata
apropiere a tell-ului dovedesc faptul că în timpul și după
locuirea eneolitică s-au intensificat activitățile naturale,
ample, pe pantă, cu consecința erodării solului și a
straturilor de locuire, precum și cu depozitarea provizorie
și depunerile coluviale. Poate fi presupusă o legătură între
această situație și formarea stratului închis la culoare și
desemnat DL I, în sedimentul lacustru. Ponderea ridicată
a materialului fin în suspensie a condus, probabil, la
întărirea tendinței anaerobe/eutrofe în mediul lacustru,
cu urmarea că s-a intensificat creșterea algelor. În

consecință, este posibil ca influența umană asupra unui
sistem natural relativ instabil să se fi extins dincolo de
durata locuirii.

PERSPECTIVE
Cercetările de până acum nu permit încă formularea
de concluzii privitoare la întinderea Lacului Gorgana sau a
momentului și a cauzelor formării sale. În cadrul
viitoarelor cercetări sunt planificate forări în anumite
puncte în zona cuprinsă între Pietrele și Delta Dunării,
pentru a obține indicii privind extinderea lacului, prin
analize geochimice și alte examinări asupra nucleelor de
foraj și prin compararea rezultatelor cu cele ale
investigațiilor din zona Pietrele. Forările urmează să aibă
loc în împrejurimile așezărilor cunoscute pentru mileniile
al VI-lea și al V-lea î.Hr. (Fig. 15), pentru stabilirea relației
geografice cu lacul și verificarea ipotezei potrivit căreia
culturile neolitice și eneolitice ocupau, în vecinătatea
lacului, o poziție deosebită.
O atenție specială va fi acordată secvențelor
sedimentologice care pot fi atribuite neoliticului și
eneoliticului, pentru reconstituirea precisă, în acest
interval cronologic, a evoluției lacului și a schimbărilor
condițiilor ecologice ale apelor. Pe această bază și prin
cercetări suplimentare ale coluviilor din arealul așezărilor,
urmează să fie evaluate repercusiuniile activităților de
habitat și agricultură asupra mediului. Informațiile
arheologice, precum și sedimentologice și paleoecologice
vor contribui, în final, la obținerea unei imagini exemplare
și diferențiate cronologic asupra locuirii neolitice și
eneolitice și a evoluției mediului în regiunea cercetată.

Figura 24. Profilul subsolului pantei nordice în zona tell-ului și a așezării plane (grafica D. Nowacki, Universitatea Frankfurt am Main, modificată după
Hansen et alii 2012) / Section of the northern slope of the tell and the open settlement (graphics by D. Nowacki, University Frankfurt am Main, modified
according to Hansen et alii 2012).
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JAS – Journal of Archaeological Science
JDAI – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin
JEMAHS – Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, Pennsylvania State University
JFA – Journal of Field Archaeology
JHRE – Journal of Housing and Rural Environment, Iran
JNES – Journal of Near Eastern Studies
JPMÉ – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
JRGZM – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz
Klio – Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin
Kühn-Archiv – Kuhn-Archiv. Arbeiten aus dem Landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle
MAIASK – Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma, Moskva – Tyumen – Nizhnevartovsk
MAInstUngAK – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest
MAN – MAN. Journal of the Royal Anthropological Institut, London
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie. Târgu Mureş
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
MEFRA – Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité, Roma
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MFMÉ-SA – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaelogica, Szeged
MHÁS – Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, Miskolc–Budapest–Szeged–Szombathely
Minerva – Minerva. Revista de filología clásica, Universidad de Valladolid
Monographie du CRA – Monographie du Centre de Recherches archéologiques, Valbonne
MŐTK – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, Budapest
Mousaios – Mousaios. Buletinul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău
MR – Magyar Régészet. Online Magazin (Archaeolingua)
NM – Natura Montenegrina, Podgorica
Oltenia – Oltenia. Studii și Comunicări, Craiova
Padusa – Padusa. Bolletino del Centro polesano di studi storici, archeologi et etnografici, Rovigo
PamArch – Památky Archeologické, Praha
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
Phoenix – Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa
PZ – Präehistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research
RA – Revue Archéologique, Paris
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge
RÉL – Revue des études latines
RMM.MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
RMV – Rad muzeja Vojvodine, Novi Sad
RT – Régészeti Tanulmányok. A Közép-Duna-medence honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei, Budapest
RVM – Rad vojvođanskih muzeja, Novi Sad
SAM – Studia Archaeologica et Mediaevalia, Bratislava
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva
SAP – Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai, Budapest
SCA – Studii și Cercetări de Antropologie, București
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SCN – Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti
Starinar – Starinar. Arheološki institut Beograd
StCl – Studii Clasice, București
Studia Hercynia – Studia Hercynia, Univerzita Karlova
Studia praehistorica – Studia praehistorica, National Institute of Archaeology with Museum, Sofia
Študnijné zvesti – Študijné zvesti. Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Nitra
Syria – Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie
Th-D – Thraco-Dacica, București
Tisicum – A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok
TNYSc – Transactions of the New York Academy of Sciences, New York
Transilvania – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania, Sibiu
TRW – Transformation of the Roman World, Leiden
TYCHE – TYCHE. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik
Tyragetia – Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
VAH – Varia Archaeologica Hungarica V. Redigit Csanád Bálint. Publicationes Instituti Archaeologici Academiae
Scientiarum Hungaricae, Budapest
Valachica – Valachica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul Muzeal Naţional Curtea Domnească
Târgovişte
VAMZ – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb
ŽA – Živa Antika / Antiquité Vivante. Društvo za antički studii na SRM, Seminar na klasična filologija, Filozofski fakultet,
Skopje
ZAM – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Bonn
ZfA – Zeitschrift für Archäologie, Berlin
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Complexul Muzeal Arad
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ZMS – Zbornik muzeja Srema, Sremska Mitrovica
ZNM Beograd – Zbornik Narodnog Muzeja, Beograd

