MUZEUL JU DEŢEA N S ATU MA R E

SATU MARE
studii şi comunicări
seria

Ar he ol o g i e

XXXV-XXXVI/I
2019–2020

2021

Referenţi ştiinţifici:
Florin GOGÂLTAN (Cluj Napoca, România)
Horea POP (Zalău, România)
Ioan STANCIU (Cluj Napoca, România)
Zsolt MOLNÁR (Cluj Napoca, România)
Corecturi: Ciprian ASTALOŞ, Cristian VIRAG
COPERTA: Iulian PETRESCU, Aurel CORDEA
(Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea)
Răspunderea pentru conţinutul ştiinţific al studiilor, formulări şi calitatea textelor în
limbi străine revine, în exclusivitate, autorilor.
The authors are responsible for the presentation of the facts contained in their articles,
and for the accuracy of the foreign languages texts.
SATU MARE – STUDII ŞI COMUNICĂRI
Orice corespondenţă se va trimite pe adresa:
Any mail will be posted to the next address:
Toute corespondance sera envoyée à l’adresse:
Richten Sie bitten jedwelche Korrespondenz
an die Adresse:

ISSN 2067–6956
TIPOGRAFIA:
Mega Print SRL, Cluj-Napoca

MUZEUL JUDEŢEAN
Piaţa Dr. Vasile Lucaciu, 21
440031 Satu Mare, ROMÂNIA
Tel.: 04/0261/73.75.26
E-mail: muzeusm@gmail.com

SUMAR – CONTENTS – INHALT

Cristian Virag, Ciprian Astaloș
Considerații privind situl neolitic de la Bolda – La spini

5

Zoltán Katócz, Attila Nándor Hágó
Câteva considerații generale despre materialele litice descoperite în Câmpia Nirului

25

Carol Kacsó
Contribuții la cunoașterea rotițelor de lut ars perforate din Bronzul târziu. Descoperiri din
nordul și nord-vestul Transilvaniei

51

Lavinia Brândușan
Așezarea de epocă romană de la Dorolț-Groapa Szabó

99

Lavinia Brândușan
O nouă așezare de epocă romană din valea inferioară a Someșului identificată pe Varianta de
ocolire a municipiului Satu Mare, Sit nr. 6

153

Tiberius Bader, Robert Gindele
Cuptoare de ars ceramică din epoca romană târzie de la Bolda (jud. Satu Mare)

187

Sándor Romát, Liviu Marta
Cuptoare meșteșugărești din perioada epocii arpadiene descoperite la Dindești

195

Xenia Pop
Contribuții privind activitatea prelucrării osului și cornului în așezarea gepidă de la CareiBobald (jud. Satu Mare)

213

Abbreviations/Abkürzungen

221

Considerații privind situl neolitic de la Bolda – La spini
Cristian Virag, Ciprian Astaloș
Abstract: The site of Bolda-La spini (Satu Mare county) was first investigated in 1967 by T. Bader. A
recent excavation which took place in 2014 provided a pit containing ceramic and lithic materials dating
to the Middle Neolithic Pișcolt cultural group. The pottery material is fragmented and poorly preserved.
Two main categories of pots are present: coarse pottery (24%) and semi-fine pottery (76%). The semi-fine
pottery is painted in a proportion of 26% with linear motifs made with black bitumen. The lithic inventory consists of 11 chipped stone pieces, of which 10 are made of obsidian and one of Prut-Volhynia flint.
Cuvinte cheie: neolitic mijlociu, grupul Pișcolt, zona Codru, ceramică pictată, materiale litice
Keywords: Middle Neolithic, Pișcolt Group, Codru area, painted pottery, lithics

Situl arheologic Bolda-La Spini (jud. Satu Mare) se întinde pe prima şi a doua terasă a pârâului
Bolda, pe terasa sudică, într-o vale relativ îngustă, cu o deschidere în zona sitului de cca. 350–400 m.
Cercetările arheologice de la Bolda-La Spini1 au fost realizate în vederea verificării unui amplasament în vecinătatea căruia au fost descoperite două cuptoare de ars ceramică din sec. IV d. Hr în
1967 de către T. Bader2.
În cadrul cercetărilor din 19673 au fost descoperite mai multe complexe presupuse a fi de epocă
neolitică. GR 1. Este un complex de formă dreptunghiulară (2,20 × 1m) cu adâncimea de 0,90. În
complex au fost descoperite materiale ceramice și piese litice din obsidian. GR2 (1.92 × 1,78 m) este
de formă pătrată în plan, cu colțurile rotunjite iar în profil ușor dreptunghiulară, cu colțurile rotunjite. Adâncimea complexului este de –0,60, în inventarul complexului fiind menționate fragmente
ceramice și două piese de obsidian. GR4 este un complex de formă pătrată în plan (2 × 2,30 m) iar în
secțiune dreptunghiulară, adâncimea de 0,75. GR7 este de formă ovală alungită (2,20 × 1,90 m) adâncimea complexului este 0,80 m. Inventarul complexului: cărbune, zgură. Fără materiale ceramice.
GR9 complex de formă ovală, alungită (2,30 × 1,70 m), adâncimea complexului 0,30 m. Inventarul
complexului: cărbune, zgură. Fără materiale ceramice.
Cercetările arheologice de la Bolda-La spini au fost demarate în urma măsurătorilor geomagnetice efectuate pe amplasament în anul 2014, în vederea confirmării acestora, fiind întreprinse de
către R. Gindele. Au fost deschise două suprafețe pe anomaliile semnalate de măsurătorile geomagnetice. S1 (12 × 12 m), respectiv S2 (6,5 × 32 m) suprafața totală cercetată însumând astfel 352 m2.
Secțiunile au fost trasate pe baza planului geomagnetic şi au confirmat existența anomaliilor semnalate pe acestea. În S1 s-a conturat foarte clar un complex oval în plan (454 × 380 cm), cu o umplutură cenușiu-negricioasă, cu mult cărbune de lemn şi câteva fragmente de chirpic. Peretele vestic
coboară în pantă până la 60 cm de la conturare, pe partea de est a complexului se poate observa
o treaptă largă de 115 cm, cu fund drept, care se adâncește la 20–25 cm de la nivelul de conturare.
Adâncimea maximă a complexului este de 86 cm de la nivelul de conturare. A fost umplut în mai
multe straturi, partea superioară, pe o grosime de 10–18 cm este cenușie, compactă, cu fragmente
de cărbune de lemn, sub aceasta, doar în partea vestică a complexului, până la treaptă se distinge
Cu ocazia cercetărilor din 1967, T. Bader menționează două cuptoare de ars ceramică de epocă romană și mai multe
complexe de epocă neolitică, altele cu încadrare incertă.
2
Matei, Stanciu 2000, 36–37
3
Informații T. Bader căruia îi mulțumim pentru amabilitate.
1
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o umplutură brun-cenușie, compactă. Sub aceste două straturi se conturează pe profil un strat mai
consistent, cu o grosime de până la 30 cm, din pământ cenușiu-negricios, cu mult cărbune de lemn
şi fragmente de chirpic, în care au fost descoperite majoritatea vestigiilor. Pe fundul complexului,
doar în partea care se adâncește mai există un strat de pământ compact, brun-cenuşiu, cu pigmenți
de chirpic, cu fragmente ceramic.
În suprafața S2, la 4 m de capătul estic al acesteia s-a conturat un complex de formă ovală de mari
dimensiuni 6,5 × 5 m, cu o umplutură mai deschisă decât cea din S1. Având în vedere că complexul a
conținut fragmente de chirpic aceasta a fost secționat pe axa nord-sud şi a fost golită partea estică pe
o adâncime de 35–40 cm. În umplutura complexului au fost descoperite câteva fragmente ceramice
databile în epoca neolitică mijlocie şi câteva fragmente de chirpic. Datorită consistenței umpluturii complexul a fost interpretat drept o băltire dintr-o epocă ulterioară neoliticului şi fragmentele
ceramice sunt în poziție secundară. Asemenea băltiri s-au mai putut observa şi în partea vestică a
suprafeței.

Ceramica
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Lazarovici, Németi 1983, fig. 17/1.
Virag 2004, fig. 6/3; Virag 2015a.
Grafic 6
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Iercoșan 1992–1993, fig. 6/12.
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Virag 2015b.
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Vizdal 1997, Pl. IV–35/14; Cx. 1/1988.
9
Lazarovici, Németi 1983, fig. 16/4; Gr. II/1971, Németi 1986–1987, fig. 5/2.
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Németi 1986–1987, fig. 10/2; Gr. 1; Virag 2004.GROSIERĂ
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Velke Rascovce11; Străchinile tronconice cu buza lobată își găsesc analogii la Velke Rascovce12,
Zastavne13, Pișcolt14; strachina bitronconică, cu analogii la Moftinu Mic15.
b) castroane, cu corpul globular, cu analogii la Sonkád16, Halmeu17, Tășnad18; Castroanele cu corpul tronconic, buza dreaptă, își găsesc analogiile la Andrid, Urziceni19, Zaluzice20, Velke Raskovce21,
Mukachevo22, Zastavne23, Carei24, Supuru de Jos25, Moftinu Mic26, Cămin27, Săcuieni28, Tiream29,
Pișcolt30, Tășnad31, Nyíregyháza-Oros32, Berea33, Ciumești34.
c) vase cu zona mediană împinsă din interior în patru locuri cu analogii la Pișcolt35, Tiream36,
Zaluzice37, Zbudza38, Zastavne39, Săcuieni40, Nyíregyháza-Oros41, Berea42, Ciumești43, Halmeu44,
Tășnad45.
d) Amfora, cu peretele împins din interior în patru zone pentru a sugera un vas patrulater, cu
două torţi mici pe umăr, cu analogii la Pişcolt – Cărămidărie46, Tășnad47, Moftinul Mic – Pescărie
B48, Halmeu – Cx. 2/200149, în Ucraina la Zastavne – Kovadomb I50, în Ungaria la Sonkád51. Amfore

Vizdal 1973, Pl. II/3; III/1, Cx. 1/1971.
Vizdal 1973, Pl. XXXIV/1; Cx. 3/1972.
13
Potushniak 1997; PL. V/7, 9; VII/1.
14
Németi 1986–1987, fig. 6/3; Gr. 2/1980.
15
Németi 1986–1987, fig. 5/1; Gr. III.
16
Korek 1983, fig. 21/1–2.
17
Virag 2004, fig 6/5, 7/2; Virag 2015.
18
Virag 2015.
19
Németi 1986–1987, fig. 10/1, 3; Gr. 1, Virag 2004, Cx. C1, C3.
20
Vizdal 1997, Pl. IV–36/12; Pl. IV–37/13; Pl. IV–39/12; Cx. 1A/1991; Pl. IV–40/11, 14; Cx. 2/1994; Pl. IV 42/8; Pl. IV
43/2; Pl. IV 44/1; Pl. IV 46/6, Pl. IV–47/5, Pl. IV 48/6, 8–9, Cx. 5/1991; Pl. IV–50/1, Cx. B/1993; Pl. IV–1/3, 9; D/1988;
Pl. IV–10/2, 7; Pl. IV–16/10, Cx. E/1988; Pl. IV–2/3; Cx. D/1988; Pl. IV–7/1; Cx. E/1988; Pl. IV–7/2, Cx. F/1988; Pl. IV–8/5–
6, 9, Cx. E/1988; Pl. IV–19/7, 8, Pl. IV–20/10, 11, Cx. 1/1985; Pl. IV–24/2, Pl. IV–25/6, 7, Cx. 1/1992.
21
Vizdal 1973, Pl. I/1, II/1, III/4, Cx. 1/1971, Pl. XXXIII/2, XXXII/2, Cx. 3/1972.
22
Potushniak 1999; PL. I/4.
23
Potushniak 1997; PL. III/2, 3, 6, 9–10, PL. IV/2–3, PL. VI/2, 4, 6–7, 9–13, PL. VII/4, 7.
24
Németi 1986–1987, fig. 25/5.
25
Németi 1986–1987, fig. 23/1.
26
Németi 1986–1987, fig. 2/1, 2/3, Gr. 2, fig. 7/4; Gr. 6.
27
Németi 1986–1987, fig. 17/6, 18/6.
28
Lazarovici/Németi 1983, fig. 17/1.
29
Ciarnău/Lazarovici 1985, fig. 2/3, 3/2
30
Lazarovici/Németi 1983, fig. 11/8, 11, 16, 19;Gr. 4/1976; fig. 12/2, 3, Gr. 2/1980; fig. 14/1, 3, 4, 16/5; Gr. II/1971; Németi
1986–1987, fig. 1/1, Gr. 2/1980.
31
Virag 2015
32
Virag 2011.
33
Virag 2008.
34
Virag 2008.
35
Lazarovici, Németi 1983, p. 31, fig. 10/4; Gr. 1/1980, fig. 15/4; Gr. II/1971, fig. 16/7, 18/7, 19/3.
36
Ciarnău/Lazarovici 1985.
37
Vizdal 1997, Pl. IV–40/3; Pl. IV–41/16, Cx. 2/1994; Pl. IV–42/5, 7; Pl. IV–43/10, Cx. 5/1991.
38
Vizdal 1997, Pl. IV–20/9; Cx. 1/1985.
39
Potushniak 1997; PL. III/1.
40
Lazarovici, Németi 1983, fig. 17/8.
41
Virag 2011.
42
Virag 2008.
43
Virag 2008.
44
Virag 2004, fig. 4/4–5, 5/1, 9/1; Virag 2015.
45
Virag 2015.
46
Németi 1981–1982, fig 5/1.
47
Virag 2015.
48
Németi 1981–1982, fig 8/1.
49
Virag 2004, fig. 5/3.
50
Potushniak 1997, pl. VII/8.
51
Korek 1983, fig. 29/12.
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cu umăr profilat, gât scurt, buză dreaptă își găsesc analogii
la Tășnad52, Urziceni – Vamă53, Male
STRACHINĂ
Raskovce54, Zastavne55, Nyíregyhaza-Oros56.
FORMĂ NEDETERMINABILĂ
e) cupa cu picior scund sau înalt-analogii
la Halmeu57, cu buza lobată – Halmeu58; Zaluzice59.
f) oale cu gâtul cilindric, cu corpul globular–Halmeu60, Tășnad
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g) vase de provizii–Halmeu , Pișcolt, Tășnad , Tiream, Căpleni, cu forme obișnuite şi în alte
semifină
grosieră
faze.
În ce privește ornamentele din Cx. 1 de la Bolda, este prezentă o singură formă de ornamentare,
pictura. Pentru categoria grosieră nu avem fragmente ornamentate. Pentru categoria semifină, ceraGrafic 6
mica pictată reprezintă 26%.
Lotul materialelor ornamentate este extrem de redus pentru o
Tehnica de ornamentare
așezare aparținând unei comunități
cu ceramică pictată. Foarte probabil
numărul materialelor ceramice picGROSIERĂ
tate a fost mult mai numeros, dar
pictura nu s-a păstrat. Slipul aplicat pe vase a căzut în multe cazuri
și odată cu el și pictura. În cele
SEMIFINĂ
mai multe cazuri se poate observa
amprenta de pictură, păstrată pe
zone restrânse. (grafic 6)
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Motivistica ornamentelor picfără ornament
pictură
tate constă din umplerea unor spaţii
cu linii curboliniare largi formând
spirale îmbucate sau ogive, triunghiuri, etc, cu analogii la Ciumești – La Silozuri/Fântâna Păşunii64, Berea IXa – Togul lui Sultész65,
Berea X – Colina cu măcriş66, Berea II – Miriștea lui Csányi67, Pişcolt–Lutărie68, Săcuieni–Horo69,
Halmeu70, Tiream71, Căpleni72, Urziceni-Vamă73, Tășnad74, în Slovacia la Velke Raskovce75, în Ucraina
la Zastavne – Kovadomb I76.
52
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Virag 2015
Virag 2004, Cx. 1.
Vizdal 1997, Pl. IV–28/6, Cx. 1/1988.
Potushniak 1997; Pl. VI/14.
Virag 2011, Cx. 1066.
Virag 2004, fig. 1/1–8; fig. 2/2–5; Virag 2015
Virag 2004, fig. 2/1; Virag 2015
Vizdal 1997, Pl. IV–41/3; Cx. 2/1991
Virag 2004, fig. 6/4, 7/3–4
Virag 2015
Virag 2004, fig. 9/2
Virag 2015
Virag 2008.
Virag 2008.
Virag 2008.
Virag 2008.
Lazarovici, Németi 1983, pl. XI/8,9; fig. 12/1, 5.
Lazarovici, Németi 1983, fig. 17/1,4,6; Comșa, Nanasi 1972, 3/2–5, 12–13, 16–17, 20, 22, 36; 5/5.
Virag 2004, fig. 5/3; 6/3, 8/1–3, 5; Virag 2015.
Ciarnău, Lazarovici 1985, fig 3/1–2, 7.
Iercoșan 1992–1993, fig. 3/5.
Virag 2004, fig. 3–6., 8–10., 12–13., 16–17., 20., 23., 25–26.
Virag 2015.
Vizdal 1973, pl. I/1; II/1–2; III/1; IV/1, 3–4, 6–7; VI/1; VIII/1–3, 6, 10, X/8–9, XII/9; XIV/5; XX/2; XXIX/9, 13.
Potushniak 1997, pl. III/1, 4–6, 8–10, 13–17, 19–22, 24, VIII/14, 17.
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Motivele din linii subțiri paralele dispuse vertical, orizontal, oblic, au analogii la Berea X–Colina
cu măcriş77, Ciumești–La Silozuri/Fântâna Păşunii78, Berea XVI– Grădina florilor79; Berea IXa –
Togul lui Sultész80, Săcuieni–Horo81, Pişcolt–Lutărie82, Tiream83, Halmeu–Vamă84, Urziceni-Vamă85,
Căpleni86, Andrid-La păşune, Tășnad87, în Slovacia la Velke Raskovce88, în Ucraina la Mukachevo–
Mala Hora89.

Piese litice
Piesele litice cioplite descoperite în Cx 1 sunt puține la număr. Au fost găsite 11 piese, din care
10 din obsidian și una, foarte probabil, ținând cont de aspect, din silex de Prut-Volînia. Obsidianul
provine cel mai probabil din sursa slovacă (carpatică 1). Spre o astfel de concluzie duc atât aspectul
macroscopic al pieselor cât și rezultatele analizelor chimice făcute pentru artefacte din situri din
aceeași perioadă din nord-vestul României (Halmeu-Vamă, Halmeu- Király Domb, Pișcolt-Lutărie,
Urziceni-Vamă) care toate au indicat sursa slovacă ca loc de proveniență a materiei prime90. Prezența,
chiar dacă sporadică, a silexului de Prut-Volînia, nu trebuie să ne mire, la nivel de neolitic mijlociu
situația fiind întâlnită și în alte situri din regiune, precum Halmeu-Vamă91.
Din punct de vedere tipologic avem următoarele categorii de piese: un gratoar, șapte lame, două
așchii (toate din obsidian) și un fragment de nucleu (din silex de Prut-Volînia). Redăm mai jos lista
pieselor:
– gratoar pe bot de lamă, fragmentar, dimensiuni: 4,1 × 2,4 × 0,7 cm
– lamă, fragment mezo-proximal, prezintă retușe de uzură, dimensiuni: 4,2 × 2 × 0,4 cm
– lamă, fragment mezial, păstrează cortexul pe o treime din fața ventrală, o latură e retușată cu
retușe marginale inverse, dimensiuni: 3,2 × 1,8 × 0,7 cm
– lamă, fragment mezo-proximal, cu retușe marginale discontinue inverse pe latura dreaptă și
retușe de uzură pe latura stângă, dimensiuni: 3,6 × 1,4 × 0,4 cm
– lamă, fragment mezo-distal, dimensiuni: 2,6 × 1,2 × 0,3 cm
– lamă, fragment mezial, dimensiuni: 2 × 1 × 0,2 cm
– lamă, fragment mezial, dimensiuni: 2,8 × 1,2 × 0,2 cm
– lamă, fragment distal, dimensiuni: 1,6 × 0,8 × 0.3 cm
– așchie, dimensiuni: 2,5 × 1,9 × 0,4 cm
– așchie, rebut de cioplire, dimensiuni: 1,6 × 1,8 × 0,2 cm
– nucleu, fragment din vârful unui nucleu conic, utilizat pentru producerea de lame, dimensiuni:
3 × 2,4 × 1,8 cm

Virag 2008.
Virag 2008.
79
Păunescu 1963, 1/11; Virag 2008.
80
Comșa 1963, 4/3–4; Virag 2008.
81
Lazarovici, Németi 1983, fig 17/1; Luca, Iercoșan 1997, fig. 4/5; Comșa, Nanasi 1972, 3/8–9, 15, 19, 25, 33; 5/14, 17–18,
7/4–5, 9.
82
Lazarovici, Németi 1983, 12/6.
83
Ciarnău, Lazarovici 1985, fig 2/7, 4/3; Németi 1986–1987, fig. 3/2.
84
Virag 2004, fig 8/7, Virag 2015.
85
Virag 2004, fig. 3–6., 13., 19–21., 23.
86
Iercoşan 1992–1993, fig. 5/1.
87
Virag 2015.
88
Vizdal 1973, pl. IV/5, 11; V/12; VI/2, 5; VIII/9; X/1, 3, 7; XIII/8; XIV/2; XX/1–2; XXVII/2; XXVIII/4, 8; XXIX/12;
XXXVII/1.
89
Potushniak 1999, PL. III/2.
90
Boroneanț et al 2018.
91
Chmielewski 2012, Virag 2015.
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Concluzii
Pe baza materialelor ceramice analizate, situl de la Bolda poate fi încadrat în faza IIIA a grupului
cultural Pișcolt. Suprafața vaselor nu mai are luciul metalic al neoliticului mijlociu, ceramica fiind
slab arsă, devenind poroasă, friabilă. Pictura se aplicată direct pe fondul vasului sau pe slipul vasului.
Pictura se păstrează parţial, pe mici zone, motivistica elementelor pictate putând fi observată prin
amprenta brună rămasă pe vas.
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Planșa 1: Planul general al săpăturilor din 1967 realizate de T. Bader
Plate 1: The general plan of T. Bader’s excavations from 1967
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Planșa 2: Măsurătorile geomagnetice realizate pe zona suprafeței realizate în 2014
Plate 2: Geomagnetic measurements on the location of the surface excavated in 2014

14
C ristian Vi rag, C i prian Astal oș

Considerații privind situl neolitic de la Bolda – La spini

Planșa 3: Foto conturare și profil al complexului Cx 1/2014
Plate 3: Photo initial outline and cross-section of feature Cx 1/2014
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Planșa 4: Foto finalizare cercetare Cx 1/2014
Plate 4: Final photo of feature Cx 1/2014
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Planșa 5: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 5: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 6: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 6: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 7: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 7: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 8: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 8: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 9: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 9: Pottery from Cx 1/2014

21

22

C ristian Vi rag, C i prian Astal oș

Planșa 10: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 10: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 11: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 11: Pottery from Cx 1/2014
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Planșa 12: Materiale ceramice Cx 1/2014
Plate 12: Pottery from Cx 1/2014

Câteva considerații generale despre materialele
litice descoperite în Câmpia Nirului
Zoltán Katócz, Attila Nándor Hágó
Abstract: The main objective of this paper is to present some chipped stone arrowheads discovered in the
Nir Plain (Northwest Romania). One piece comes from Pișcolt – Lutărie (Satu Mare County), and the
remaining five were found at Valea lui Mihai – Dieneș and Ținches sites (Bihor County). These lithic pieces
were discovered in surface research, so they do not have a clear archaeological context. For this reason,
their dating was made based on typo-chronological observations. As a result, we have three characteristic
bifacial projectile points dating in the Early / Middle Copper Age and other three arrowheads, with a very
concave base, forming two wings, dated to the beginning of the Bronze Age. Due to the fact that fewer
chipped stone tools / weapons were published from this micro-region, we consider that, in the scientific
circuit, it is important to put some archaeological data related to this topic. At the same time we had the
opportunity to reveal the chemical signatures of one of the presented artifacts, so we can determine the
source of the raw material. This way, we can offer a few archaeological considerations related to the transport of goods in prehistory.
Cuvinte de cheie: nord-vestul României, Câmpia Nirului, Eneolitic, Epoca Bronzului, vârf de săgeată,
pietre cioplite, obsidian.
Keywords: Northwest Romania, Nir Plain, Eneolithic, Bronze Age, arrowhead, chipped stone, obsidian

Introducere
Regiunile cu altitudini mai joase din nord-vestul Transilvaniei1 sunt bine cercetate din punct de
vedere arheologic, datorită săpăturilor și cercetărilor de suprafață realizate în ultimele cinci decenii.2
Față de materialul ceramic, relativ puține pietre cioplite au fost recuperate în timpul săpăturilor
arheologice, din acest motiv materialele litice au primit mai puțină atenție din partea specialiștilor.
Ca urmare, doar câteva studii bine elaborate au fost puse în circuitul științific iar ele se ocupă exclusiv cu uneltele de piatră cioplită descoperite în nord-vestul Transilvaniei.3 Însă literatura de specialitate este mult mai bogată în ceea ce privește studierea materiilor prime, modul de prelucrare și
utilizarea pietrelor cioplite descoperite în siturile din bazinul superior al Tisei, sau din regiunea norNoțiunea de nord-vestul Transilvaniei se referă o unitate teritorială bine delimitată din punct de vedere geografic și
socio-istoric, care se împarte în mai multe microzone, cum ar fi: Câmpia Careiului, Valea Ierului, Câmpia Crasnei și
Câmpia Nirului (Posea 1982, 32, 34–35, 42; Posea 1997, 11–18; Karácsonyi 1995, 7–9; Szabó 2012, 71–74; Molnár 2014,
13–14, nota 46.). Totodată, aceste microregiuni fac parte dintr-o unitate geografică mai mare, Câmpia Panonică (Rónai
1985, 8.).
2
Tema acestui articol nu ne permite enumerarea tuturor studiilor legate de descoperirile arheologice din regiune, astfel că dorim să scoatem în evidență doar câteva articole sau studii monografice care joacă un rol semnificativ pentru
cunoașterea cadastrului siturilor arheologic din câmpiile nord-vestice ale Transilvaniei: Ordentlich 1971, 19–32; Comșa,
Nánási 1972, 3–16; Bader 1978, 119–130; Roman, Németi 1978, 11–18, Fig. 6–7; Dumitrașcu 1974, 29–84; Németi 1977,
47–55; Németi 1977b, 57–61; Németi 1981–1982, 167–181; Bader 1982, 47–66; Lazarovici, Németi 1983, 21–25; Ciarnău,
Lazarovici 1985, 15–20; Iercoșan 1986–1987, 139–145; Kacsó1997, 89–92; Kacsó 1997b, 425–431; Németi 1997, 63–66;
Németi 1999, 17–93; Iercoșan 2002, 25–100; Németi, Molnár 2002, 105–185; Sălcianu 2008, 33–49; etc. Studiile enumerate mai sus ne-au încurajat să elaborăm acest articol legat de uneltele din piatră de import descoperite în regiune, pe baza
noilor metode de cercetări arheologice.
3
Biagi et al. 2007, 130–135; Biagi, Starnini 2010, 121–122; Crandell 2014, 73–77; Chmielewski, Astaloș 2015, 29–31,
35–36, 59–68; Glascock et al. 2017, 175–178; Boroneanț et al. 2018, 13–15, 19–21; Kasztovszky et al. 2019, 77–81; Mihail,
Sava 2019, 15–18.
1
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dică sau nord-estică a Câmpiei Panonice.4 Uneltele și armele din piatră au un potențial istoric însemnat, atât datorită tehnologiei utilizate în realizarea piesei, cât și din punct de vedere al provenienței
materiei prime. Din aceste motive, artefactele litice reprezintă o sursă principală pentru cercetarea
tehnologiei și relațiilor de schimb în preistorie. Doar cu ajutorul metodelor și analizelor științelor de
laborator se pot obține rezultate concrete și interdisciplinare, care pot genera interpretări ce vin în
completarea ideilor socio-istorice legate de habitatul comunităților preistorice.
Studiul de față atrage atenția asupra unor piese descoperite în Câmpia Nirului în urma cercetărilor de suprafață. Așadar, acestea nu au context arheologice bine definit și încadrarea lor
cronologică va fi realizată pe baza analogiilor cunoscute în literatura de specialitate. Totodată,
am ținut cont și de fragmentele ceramice descoperite în aceste situri în urma cercetărilor arheologice precedente, ceea ce oferă repere cronologice importante. Datorită prezenței materialelor
litice cioplite în nord-vestul Transilvaniei5 putem constata relațiile comerciale și influențele socioculturale6 existente în preistoria Bazinului Carpatic.7 Se pare că așezările preistorice din Câmpia
Nirului au făcut parte din sistemul comercial interregional din partea nord-estică a Câmpiei
Panonice, din care făceau parte și așezările din valea Turului.8 Sperăm că prin folosirea metodelor
analitice vom contribui cu informații utile legate de viața unor piese litice, începând cu producerea, distribuția și utilizarea lor, până la momentul în care au încetat să mai fie folosite și au devenit
vestigii arheologice.

Poziția geografică a Câmpiei Nirului
Câmpia Nirului e situată pe partea stângă a bazinului hidrologic al Tisei și are un aspect deluros
specific, cu o altitudine medie mai înaltă, astfel încât iese în evidență în peisajul extinsei Câmpii
Panonice.9 Din punct de vedere geografic este o regiune uniformă bine definită, care se întinde, pe
direcția vest-est, din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) până la Câmpia Sătmarului, fără
granițe naturale.10 Prin urmare, închide la sud-est Câmpiile Someșului și Crasnei. Pe teritoriile actuale ale județelor Satu Mare și Bihor, Câmpia Nirului atinge o lățime medie de cca. 5–8 km și o lungime de aproape 40 km (Pl. I.). Este o regiune bogată în dune de nisip, care se diferențiază din punct
de vedere pedologic și hidrologic de microregiunile învecinate.11
În perioada pleistocenului înălțimea Nirului (față de nivelul mării) era aceeași cu cea a Câmpiei
Sătmarului.12 În această perioadă, râurile Tisa, Someș și Crasna au inundat zona, umplând-o cu
depuneri sedimentare cu o grosime medie de 120–130 m.13 La finalul pleistocenului și începutul
holocenului, râurile mari s-au îndreptat spre est și nord-est, ocupând albiile actuale.14 Pe conurile
aluviale neinundate s-a format nisip zburător, în mod special în perioade mai secetoase.15 Datorită
mișcărilor puternice ale vântului de nord și nord-est s-au format dune de nisip alungite regulate,
transformând regiunea într-o zonă geomorfologică independentă.16
Starnini, Szakmány 1998, 279–280, 290, 298, 305, 307–308; Kasztovszky, Biró 2004, 9–14; Szekszárdi 2005, 56–60;
Kaczanowska, Kozłowski 2007, 238–245; Biró 2009, 5–8; Kasztovszky et al. 2009, 31–33; Kaczanowska, Kozłowski 2010,
254–257; Mester, Rácz 2010, 24–27, 29–30; Szolyák 2011, 51–56;Kaczanowska, Kozłowski 2013, 354–359; Bačo et al.
2018, 159, 161–163; Rácz 2018, 181–184; Szepesi et al. 2018, 167–174.
5
În această arie geografică se poate vorbi de producție de obsidian, care începe în paleoliticul superior (Dobrescu 2007,
19.).
6
O’Shea 2011, 163–165.
7
Biagi, Starnini 2010, 129.
8
Starnini 1994, 101–103; Makkay 2007, 200; Chmielewski, Astaloș 2015, 29.
9
Rónai 1985, 8.
10
Pók 1998, 7.
11
Karácsonyi 1980, 415.
12
Ardelean, Karácsonyi 2008, 8.
13
Karácsonyi 1995, 8.
14
Karácsonyi 1975, 231; Karácsonyi 1994–1995, 196.
15
Konecsny, Horváth 2016, 52.
16
Rónai 1985, 7–8, 23–24.
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Datorită inundațiilor, în zonele mai joase, între crestele dunelor de nisip, s-au format terenuri
mlăștinoase,17 iar pâraiele mai mici fac imposibilă traversarea dunelor.18 Începând din neoliticul
timpuriu se observă apariția într-un număr neobișnuit de mare a teiului (Tilia), datorită mediului
natural propice acestuia.19 În schimb alunul (Corylus) și stejarul (Quercus) câștigă teren pe câmpiile
adiacente.20 În perioada borealului (faza alunului) o nouă schimbare climatică influențează aspectul natural al zonei, deoarece începe procesul de formare a mlaștinilor, ceea ce favorizează apariția
unor păduri de foioase lângă coaste.21 În următoarea epoca geologică (faza atlantică, sau a stejarului
mixt), se înmulțesc pădurile de salcâm (Salix), a căror rădăcini fixează nisipul zburător.22
Deși condițiile de viață necesare pentru sedentarism nu sunt cele mai favorabile, cercetările de
teren au demonstrat că microregiunea a fost locuită încă de la începutul neoliticului.23 Așezările
preistorice au fost înființate de obicei pe vârful dunelor de nisip, în apropierea râurilor, pâraielor și
mlaștinilor. Așezările din Câmpia Nirului și cele din zona Văii Ierului au o distanță de cca. 5–8 km
între ele, astfel încât comunitățile trebuiau să treacă doar prin Câmpia Careiului, care era ușor de
accesat, pentru a intra în legătură cu populațiile vecine spre est și sud-est.

Locul descoperirilor
Pișcolt – Lutărie (Piskolt – Kincsverem). Localitatea Pișcolt se găsește în partea sud-vestică a
județului Satu-Mare, lângă drumul național Satu-Mare – Oradea (Pl. I/2.). Din punct de vedere
geografic, se află între Câmpia Careiului și Câmpia Nirului. În zona satului curg mai multe pârâiașe,
care colectează apele dinspre dunele nisipoase și le drenează spre Valea Ierului, cum sunt Pârâul
Zimoiaș (Zimolyás-patak), Pârâul Nouborda (Újborda-patak), Pârâul Rât (Ógát-patak), etc. Zona
este extrem de bogată în vestigii arheologice, începând cu epoca neolitică dezvoltată până la epoca
medievală timpurie24. Situl arheologic Pișcolt – Lutărie (Kincsverem) se numără printre cele mai
importante și cunoscute așezări din epoca neolitică dezvoltată din partea sud-vestică a județului
Satu-Mare. Legat de descoperirile aparținând acestui grup cultural au fost publicate numeroase studii25 dar și o teză de doctorat.26
Așezarea Lutărie se găsește la cca. 200 m vest de la marginea comunei în latura nordică a drumului național (Pl. II/1.), pe un grind imens într-o vale mlăștinoasă (Pl. III/1–3.), cu trei nivele de
locuire evolutive aparținând neoliticului dezvoltat.27 Totodată, Pișcolt – Lutărie este așezarea eponimă a grupului cultural Pișcolt, datorită materialelor ceramice pictate unice din această regiune.
Primele cercetări arheologice pe acest sit au fost întreprinse în prima jumătate a anilor șaptezeci,
datorită exploatării lutului pentru cărămidă de către localnici. Săpăturile de salvare și sistematice
au fost conduse de János Németi în perioada anilor 1970–1977, 1986–89, respectiv 1995–2002
(Pl. III/4.). În urma săpăturilor au fost descoperite cca. 50 de complexe arheologice (gropi menajere, morminte și urme de locuințe).28 De asemenea, au fost recuperate numeroase piese ce țin de
Pók 1998, 7.
Karácsonyi 1994–1995, 225–226; În crestele nisipoase se află un pământ negru-maroniu ceea ce permite pătrunderea
apelor subterane cu ușurință (Ardelean, Karácsonyi 2008, 10–11.). Așadar, după ploi torențiale apare apa freatică în
terenurile de interdune.
19
Sümegi et al. 2003, 108–109.
20
Zólyomi 1931, 106–107, 110–111; Járainé-Komlódi 1966, 198; Járainé-Komlódi 1969, 51.
21
Sümegi et al. 2003, 110.
22
Ardelean et al. 2014, 5.
23
Bader 1978, 11; Németi 1997, 63–65; Lazarovici, Németi 1983, 20–21.
24
Németi 1999, 43–44.
25
Lazarovici, Németi 1983, 22–23; Ciarnău, Lazarovici 1985, 20, 22; Luca, Iercoşan 1997, 12; Maxim 1999, 75–80, 176;
Virag 2004, 14, 21; Hágó 2013, 441–444; Hágó, Németi 2013, 21–22.
26
Hágó 2015b.
27
Lazarovici, Németi, 1983, 22–23; Németi 1986–87, 15–16.
28
Astaloș, Virag 2006–2007, 78, 81–82; Hágó, Németi 2013, 21–22; Hágó 2013, 441–445; Hágó 2014, 19–21, 27–28,
Pl. IV/6; Hágó 2015, 30;
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cult și alte obiecte din lut,29 aparținând tot epocii neolitice. În urma săpăturilor repetate au ieșit la
iveală și materiale ceramice aparținând epocii cuprului, epocii La Téne,30 respectiv secolelor II-IV
d.Hr..31
Vârful de săgeată a fost descoperit întâmplător cu ocazia cercetării de suprafață la Lutărie în anul
1997. Datorită faptului că piesa a apărut incidental, fără context arheologic, nu se leagă de săpăturile arheologice anterioare, care au vizat cercetarea așezării neolitice dezvoltate din grupul cultural
Pișcolt. Timp de peste douăzeci de ani piesa a stat în depozitul muzeului din Carei fără a fi cercetată și publicată. Încadrarea sa cronologică nu s-a realizat, atât datorită condițiilor de descoperire
mai sus menționate, cât și luând în considerare faptul că acest sit arheologic a fost locuit de diferite
comunități preistorice pe parcursul unui interval cronologic îndelungat. Pentru încadrarea cronologică și tipologică a pieselor am apelat la ajutorul colegilor de la muzee diferite din țară și din străinătate32. Intenția noastră de a publica acest vârf de săgeată s-a cristalizat la începutul anului 2020 când
autorii acestui articol au purtat discuții despre alte piese similare de obsidian și silex descoperite în
Câmpia Nirului.
Vârful de săgeată de la Pișcolt – Lutărie are o formă perfect triunghiulară și este confecționat
prin tehnica de producție denumită retușare bilaterală. Aceasta modifică parțial sau în întregime
una sau ambele margini lungi ale piesei. Piesa este realizată pe o lamă mezială, care a fost retușată
integral, prin retușe alterne, marginale și semi-abrute, rezultând un vârf de săgeată de formă
triunghiulară.33 Sunt prezente și urme de folosire a piesei: desprinderile mici sau medii, neregulate, fracturile transversale, perpendiculare pe planul suportului. Astfel de urme sunt prezente și
pe alte vârfuri de săgeți din silex34 sau din obsidian.35 Dimensiunile: lungimea: 45 mm; lățimea:
25 mm; grosimea: 0,5 cm; greutatea: 4 g (Pl. V/1.). Materialul din care este confecționat este
obsidianul.36
Valea lui Mihai – Dieneș (Érmihályfalva – Dienes / Régistrand). Valea lui Mihai este situată în
colțul de nord-vest al județului Bihor, pe marginea Câmpiei Nirului (Pl. I/2). Spre nord izvorăște
Pârâul Mouca (Móka-patak), care trece prin oraș și lângă Dealul Episcopului (Püspök-domb)37 se
varsă în canalul principal al Ierului. Acest pârâu deviază o bună parte a apelor stătătoare din centrul
Nirului spre sud-vest, astfel era sursa principală de apă a orașului. Datorită faptului că Valea lui
Mihai și împrejurimile sale sunt cele mai bine cercetate zone ale Câmpiei Nirului, au fost descoperite
vestigii arheologice din toate perioadele preistoriei și istoriei.38 Acest lucru se datorează în cea mai
mare măsură activității arheologice deosebite a medicului Andrássy Ernő,39 fapt pentru care muzeul
local a primit numele acestuia.40
Situl Valea lui Mihai – Dieneș se află la marginea nord-vestică a orașului, în zona de suburbie (Pl. II/2). Pe partea stângă a albiei Pârâului Salcia (Füzék-patak) se întinde o terasă mai înaltă
numită Dieneș,41 care este bogată în vestigii arheologice.42 Recent au fost publicați doi denari romani
republicani descoperiți în arătură.43 Situl este cercetat prin periegheze repetate de aproape două
Németi, Hágó 2015, 186–187, 190–200, Pl. II-V.
Németi 1999, 45–45.
31
Németi, Gindele 1997, 656–657.
32
T. Biró Katalin (Muzeul Național Maghiar, Budapesta), Victor Sava (Complexul Muzeal Arad), Mihaela Barbu (Muzeul
Civilizației Dacice și Romane, Deva), Sztáncsuj József Sándor (Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe)
33
Barbu et al. 2018, 180.
34
Niță, Ștefan 2011, 205.
35
Mihail, Sava 2019, 18. Fig. 15.
36
Vârful de săgeată de la Lutărie face parte din colecția Muzeului din Carei, cu nr. inv. 19 054.
37
Németi 2013, 16.
38
Dumitrașcu 1974, 82–84; Németi 1999, 39–4; Németi 2013, 13–19.
39
Báthori et al. 1998, 68; Nánási 2003, 39, 45–51.
40
Nánási 2005, 35–36.
41
Acest teren a fost acoperit de pădure până la finalul secolului al XIX-lea (Szilágyi 2016, 13.), cum demonstrează a doua
și a treia ridicare militară austriacă.
42
Németi 2013, 13.
43
Hágó, Romát 2018, 199, Pl. I/5–7.
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decenii de către Toroczkai Károly, care a acumulat o cantitate mare de vestigii arheologice în colecția
lui personală. În afară de ceramica atribuită culturilor Tiszapolgár și Baden, s-au descoperit și câteva
piese litice mai speciale.44
Avem două piese de formă triunghiulară, retușate integral, prima cu o greutate de 1,2 g (Pl. V/2.)
iar a doua de 0,8 g (Pl. V/3.). Acest tip de vârf de săgeată este bine cunoscut în literatura de specialitate, datat fiind în eneoliticul timpuriu sau dezvoltat. Materialul folosit pentru confecționarea vârfurilor este silexul de Prut.45 Însă silexul de Prut/Volhynia46 indică contactele estice47 cu comunitățile
eneolitice din zona văii Prutului și Nistrului. Acest tip de materie primă este frecvent întâlnit în aria
culturilor Precucuteni48 și Cucuteni.49
A treia piesă de la Dieneș are tot formă triunghiulară, mai alungită, cu baza concavă (Pl. V/4.).
Această piesă are o greutate de 0,4 g, este confecționată din obsidian, iar pe baza analogiilor cunoscute din literatura de specialitate datarea ei este în epoca bronzului.50
În urma cercetărilor de suprafață realizate de Toroczkai Károly la situl Dieneș au fost colectate în
total 452 g de microlite de limnocuarțit, radiolarit, silex etc. și încă 193g lame și nuclee de obsidian
în variate forme și mărimi. Este de menționat că Constantin S. Nicolăescu-Plopșor a făcut în 1957 o
vizită la Valea lui Mihai cu scopul de a verifica colecția arheologică a medicului Andrássy Ernő.51 Cu
această ocazie au fost studiate și publicate câteva nuclee și lame de obsidian52 descoperite pe dunele
de nisip de la Galoșpetreu – Dealul legii53 (Gálospetri – Törvénydomb).54 Se pare că NicolăescuPlopșor nu a acordat mare atenție lamelor de obsidian descoperite la Dieneș,55 care au ajuns în
colecția lui Andrássy la sfârșitul anului 1953.
Există o altă așezare preistorică, la Ciumești – Pășune (Csomaköz – Legelő)56, unde au fost adunate de la suprafață multe fragmente litice de către preotul reformat Kovács Gyula.57 Tot Constantin
S. Nicolăescu-Plopșor a avut posibilitatea să studieze în 1959 această colecție, aflată în perioada
respectivă în posesia Muzeului Regional Maramureș din Baia Mare.58 Sub conducerea numitului
cercetător au fost realizate săpături în Câmpia Nirului în diferite puncte arheologice,59 așadar a fost
recuperată o cantitate frumoasă de microlite de la Ciumești – Pășune.60 Această săpătură61 a atins
o suprafață de doar 30 m2 și din materialul recoltat cca. 40 % a fost obsidian.62 Putem să amintim
și alte situri din raza satului Berea, la punctele Stavila Mică (Kisrengátja), Togul lui Sultész (Sultésztag), Grădina florilor (Virágkert), de unde cunoaștem numeroase materiale litice, descoperite o bună
parte tot de preotul reformat Kovács Gyula în anii cincizeci.63
Pe această cale dorim să ne exprimăm recunoștința față de Toroczkai Károly, cel care ne-a oferit posibilitatea să
publicăm materialele arheologice colectate la situl Dieneș.
45
Dorim să mulțumim pentru ajutorul oferit la identificarea materiilor prime ale celor două piese lui T. Biró Katalin
(Muzeul Național Maghiar, Budapesta) și Sztáncsuj Sándor József (Muzeum Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe).
46
Boghian 2009, 120–122; Kaminská 2013, 102; Mărcuți 2019, 152, 156.
47
Mateiciucová, Małecka-Kukawka 2007, 683.
48
Skakun 2007, 331, 333; Boghian 2009, 120, 122; Vornicu 2017, 193.
49
Comșa 1987, 89.
50
Horváth 2017, 92, Fig. 12/1–26, 28–30.
51
Păunescu 1964, 321.
52
Nicolăeascu-Plopșor, Covács 1959, 40.
53
Dumitrașcu 1974, 34–35.
54
Nánási 2003, 42–43.
55
Ghemiș 2016, 239.
56
Németi 1999, 51, 36.IIa.
57
Acest material se păstrează în depozitul Muzeului Municipal Carei.
58
Păunescu 1964, 321.
59
Zirra 1968, 1, nota 2.
60
Păunescu 1970, 148, 221–222, 227, nr. 20–22, Fig. 19/1–7, 9–10, 15–17, 22–23.
61
Săpătura arheologică au fost realizată cu siguranță de Alexandru Păunescu, cum s-a întâmplat și în cazul sitului de la
Berea – Stavila Mică (Németi 1999, 54, 37.Ia.).
62
Păunescu 1964, 321–322, nota 3.
63
Németi 1999, 54–58, 37.I/a, 37.IX/a1, 37.XVI/a.
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Valea lui Mihai – Țincheș (Érmihályfalva – Cinkés64). Acest punct de interes arheologic se află
la aproape 5 km distanță spre nord de marginea orașului Valea lui Mihai și se întinde pe o dună
de nisip mai înaltă (Pl. II/2.), pe malul Pârâului Mohoșfoliai (Mohos-folyás). Toroczkay Károly, în
urma cercetărilor de suprafață, a descoperit două vârfuri de săgeți din categoria celor mai frumoase
și îngrijit prelucrate obiecte din cadrul instrumentelor litice cioplite. Au o formă triunghiulară, ușor
alungită, cu baza semicirculară, concavă. Una are 0,3 g. (Pl. V/6.), iar cealaltă 0,6 g. (Pl. V/5.).Sunt
prelucrate prin retușe pe ambele fețe, ușor denticulate pe laturi. Cert este că confecționarea acestor
piese necesită o deosebită pricepere. În cazul acestor două piese, materia primă folosită face parte
din rândul rocilor silicioase.

Analiza pieselor
Din rândul materiilor prime documentate cu metode arheologice clasice65 în nord-vestul Transilvaniei predomină cele de origine minerală, de exemplu diverse roci dure folosite la
confecționarea uneltelor și armelor. Din zona dealurilor nisipoase ale Câmpiei Nirului au fost recoltate numeroase microlite, ceea ce reflectă un comportament socio-istoric absolut obișnuit. Membrii
comunităților preistorice a căror activitate economică de zi cu zi este de neconceput fără utilizarea uneltelor cioplite au adunat provizii de piatră (sau chiar nuclee) pentru a-și satisface nevoile
gospodărești. Datorită analizelor de proveniență putem genera un model incipient de distribuție pe
baza piesei de la Pișcolt – Lutărie. Aceasta oferă date arheologice alternative interdisciplinare legate
de achiziționarea și circulația microlitelor pe plan regional.
Obsidianul este o rocă vulcanică, sticloasă, formată în urma răcirii rapide a lavei. Totodată, nu
are o compoziție chimică precisă care poate fi descrisă prin formule structurale.66 Obsidianurile
din partea de nord-est a Bazinului Carpatic s-au format în timpul vulcanismului intens al epocii
Miocenului.67 Clasificarea lor a fost făcută după zonele de descoperire68 dar și prin analize moderne
non-invasive.69 Această materie primă a fost folosită în aproape toate epocile preistorice începând
cu epoca paleolitică până la începutul epocii cuprului. Însă avem diferite unelte sau nuclee din obsidian datate în epoca bronzului70 sau prima vârstă a epocii fierului71. Mulți cercetători s-au ocupat
cu evoluția și răspândirea uneltelor din obsidian72 descoperite în situri preistorice din România.73
Doar prin folosirea rutelor comerciale puteau ajunge piesele din obsidian în zonele de câmpie.
Studiile arheometrice au demonstrat că unelte sau așchii de obsidian au ajuns să fie transportate la o
distanță de 200 km sau chiar de peste 700 de km.74
Sursele de obsidian pentru Bazinul Carpatic sunt sud-estul Slovaciei și nord-estul Ungariei.
Diferența principală dintre cele două mari zone este culoarea și transparența, așadar obsidianul care
provine din Slovacia este gri spre gri-maroniu, uneori și semi-transparent.75 Vârful de săgeată de la
Lutărie are caracteristici similare. Se pare că obsidianul din sud-estul Slovaciei (Carpathian 1) era
ușor de obținut pentru această regiune, cum atestă și descoperirile litice de la Ecsegfalva,76 Méhtelek
Gyula Gy. Szabó, istoric și jurnalist transilvănean, amintește un teren arabil sub denumirea de „Nagy-Cinkés” în
apropierea orașului (Szabó 1983, 73.), fără a preciza zona exactă.
65
Sztáncsuj 2015, 223.
66
Biró 2004, 3.
67
Kasztovszky et al. 2009, 36.
68
Szepesi et al. 2018, 168.
69
Kasztovszky, Biró 2004, 10, 12, 14, 1–3.ábra
70
Kasztovszky et al. 2019, 77, Table 1, no. 11.
71
Biró 2018, 219, 221, Fig. 5.
72
Prima hartă cu descoperiri de obsidian din Bazinului Carpatic, realizată de Flóris Rómer, a fost prezentată în 1876
și publicată doi ani mai târziu (Biró 2005, 46–47, 1. ábra.) cu toate că o parte din rezultatele renumitului cercetător de la
Budapesta au fost publicate cu cca. un deceniu mai devreme (Rómer 1868, p. 161–166; Rómer 1869, 4–8.).
73
Păunescu 1970, 334–335, Fig. 52; Lazarovici 1979, 28–29, 83–85; Comșa 1987, 88–91; Paul 1992, 38–40.
74
Biró 2018, 218–220; Fig. 3, 5; Kasztovszky et al. 2019, 77, 79, 85, Fig. 1.
75
Dobrescu 2007, 18.
76
Mateiciucová, Małecka-Kukawka 2007, 680, 682, Tabel 31.4.
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– Nádas77 și Seini – Cărămidărie78 datate în neoliticul timpuriu. În afară de obsidian sunt folosite
și alte materii prime, cum sunt rocile de duritate medie: andezit, bazalt, jasp și diferite cuarțuri sau
diverse tipuri de gresii. O parte dintre acestea au fost folosite probabil și ca bunuri de schimb.
Pentru determinarea amprentei chimice a pieselor arheologice din obsidian și alte materii prime
dure (piatră, silex, cuarțit, calcar, etc.) au fost folosite mai multe metode de analiză non-distructivă,79
pentru stabilirea prezenței unor elemente chimice.80 Materialul arheologic din nord-vestul României,
dar și din alte zone, a fost analizat prin metodele XRF81 și PGAA82, în care a fost inclus și vârful de
săgeată din obsidian descoperit la Pișcolt – Lutărie.83 Datorită analizelor efectuate84 (Pl. IV.) putem
stabili că piesa provine din sursa Carpathian 1.85
În ceea ce privește vârfurile de săgeată, din obsidian de la Pișcolt – Lutărie(Pl. V/1.) și din silex de
Prut de la Valea lui Mihai – Dieneș (Pl. V/2–3.), aceastea se pot încadra în prima jumătate a epocii
cuprului, pe baza caracteristicilor tehnice de prelucrare. Luând în considerare că în zona siturilor
amintite nu au fost descoperite până acum materiale Bodrogkeresztúr, cel mai probabil este că vârfurile de săgeți triunghiulare aparțin culturii Tiszapolgár. Acest tip de artefact are bune analogii în
mormântul Cx. 142 din cimitirul Tiszapolgár de la Pecica – Est,86 sau dintr-o groapă, Cx. 1, de la
Rapoltu Mare – La Vie.87
Lamele din roci dure sunt elemente frecvent întâlnite în mormintele culturii Tiszapolgár88 dar
apar și în așezările culturii Bodrogkeresztúr.89 Pe baza analogiilor cunoscute în literatura de specialitate, se pare că acest tip de vârfuri de săgeți triunghiulare au fost folosite în continuare și în etapa
următoare a epocii cuprului, de către comunitățile culturii Bodrogkeresztúr. Totodată, este interesant că în cele mai multe cazuri acestea apar ca inventare funerare în mormintele culturii amintite.
În zona fostei mlaștini Ecedea, în umplutura mormântului nr. 8 atribuit culturii Bodrogkeresztúr
de la Cămin – Podul Crasnei90 au fost descoperite patru săgeți similare. Doar cu 10 km spre nordvest, la Urziceni – Vamă, au fost descoperite de asemenea două săgeți triunghiulare în mormintele
M.21 și M.56.91 Tot din mediul culturii Bodrogkeresztúr, în necropolele de la Magyarhomorog –
Kónyadomb92 au fost descoperite nouă piese similare.93
Totodată, în rândul analogiilor putem menționa exemplarele descoperite în interiorul arcului
carpatic, din mediul marelui complex Ariușd-Cucuteni-Tripolie,94 sau din zona extracarpatică din
Starnini 1994, 102.
Biagi et al. 2007, 135, 142, Table 2.
79
Metodele de analiză cel mai frecvent folosite sunt: XRF (Boroneanț et al. 2018, 20; Kasztovszky et al. 2018b, 180;),
PGAA (Révay, Belgya 2004, 5–8, 20–26; Biró 2004, 4; Kasztovszky, Biró 2006, 301–303; Kasztovszky et al. 2008, 12–13,
19; Kasztovszky et al. 2009, 32–33; Kasztovszky, Težak-Gregl 2009, 190–191, Fig. 1; Kasztovszky et al. 2014, 153–156;
Kasztovszky, Přichstal 2018, p. 191; Kasztovszky 2018, 333; Kasztovszky et al. 2018b, 180; Kasztovszky et al. 2019,. 80.),
NAA, EDS, FTD și PIXE-PIGE (Constantinescu et al. 2002, 374–375; Biró 2004, 4; Cucilov et al. 2012, 610–611.).
80
Kasztovszky et al. 2009, 32–35, 1. táblázat.
81
Boroneanț et al. 2018, 20.
82
Astaloș, Kasztovszky 2009, 136–138.
83
Piesa a fost atribuită din greșeală culturii Pișcolt (Kasztovszky et al. 2019, 80, Table 1. No. 9.).
84
Analiza piesei a fost realizată prin cadrul proiectului CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research
Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration), Grant Agreement Nr. 228330.
85
Kasztovszky et al. 2019, p. 82, Fig. 3, Table 2, Sample Pișcolt–14.
86
Vârful de săgeată a fost descoperit la picioarele decedatului (Sava et al. 2017, 65–66, Fig. 19–9.).
87
Barbu et al. 2018, 173–174, 180, Fig. 9/1, Fig. 13/1a–1b.
88
Dzbyński 2008, 107–110, Fig. 33.
89
În urma cercetărilor de suprafață realizate la Pecica – Forgaci, alături de materialele ceramice specifice culturii, a fost
descoperit și un vârf de săgeată (Pădureanu 1982, 30, Fig. 17/18.).
90
Németi 1988, 125–126, Fig. 12/7–10
91
Boroneanț et al. 2020, 19, Fig. 2/B-C.
92
Biró 2018, 220, Fig. 6.
93
La Kónyadomb a fost cercetată între anii 1961 și 1971 o așezare mare a culturii Bodrogkeresztúr. Alături de materialele
ceramice și cuțitașele mari din silex, au fost scoase la iveală și mai multe vârfuri de săgeți, din umplutura mormintelor
XXXIII (Patay 1975, 187, XIV.tábla/9.), XLIV (Patay 1975, 191–192, XVI.tábla/1–2.), XLVI (Patay 1975, 192–193, XVI.
tábla/12–13.), LVII (Patay 1975, 199, 201, XVI.tábla/7–8), LXVI (Patay 1975, 202, 204, XVI.tábla/21–22.).
94
Au fost descoperite mai multe vârfuri de săgeți la Ariușd – Tyiszk-hegy (Stáncsuj 2015, 199, pl.IX/20, pl.XVII/2–5.),
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mediul culturilor Gumelnița95 și Cucuteni.96 Aceste date contribuie cu informații valoroase legate
de originea și circulația materiilor prime litice în Bazinul Carpatic și a relațiilor culturale cu alte
comunități din regiunile vecine. Toate acestea se datorează faptului că una dintre cele mai valoroase materii prime în perioada eneoliticului dar și a perioadei anterioare era obsidianul. Însă în
zonele est-carpatice numărul obiectelor de obsidian este mai redus, ceea ce demonstrează valoarea
și raritatea acestora. Prezența materiilor prime litice (îndeosebi obsidianul) în mediul complexului cultural Ariușd-Cucuteni-Tripolie se leagă de relațiile culturale cu comunitățile Tiszapolgár și
Bodrogkeresztúr.97
Pe baza noilor studii interdisciplinare, pentru Câmpia Nirului și a Someșului, în epoca neolitică, epoca cuprului dar și a bronzului sursele de obsidian erau din estul Slovaciei,98 din regiunea
Košice (Kassa), zona comunelor Cejkov (Céke) și Viničky (Szőlőske).99 În literatura de specialitate
sunt menționate și sursele de obsidian din regiunea Ucrainei (Carpathian 3),100 dar există și alte
cariere mult mai îndepărtate.101 În stadiul actual al cercetării, comunitățile preistorice din Câmpia
Panonică nu au folosit obsidianul Carpatian 3.102 Deocamdată nu putem trage concluzii finale legate
de folosirea surselor de obsidian în preistorie și determinarea căilor de comunicații. Poate studiile de
proveniență ulterioare vor oferi mai multe date arheologice legate de acest aspect.
Piesele de obsidian au parcurs un drum lung până să ajungă la zona destinată, ceea ce necesită o organizare socială eficientă.103 Ca urmare, obsidianul provenit din nordul Bazinului Carpatic
din sursele de la Cejkov, a ajuns până în Banat în neolitic și eneoliticul final.104 În ținutul Munților
Zemplén (Munții Tokaj)105 sunt cunoscute alte surse de unde a fost extras obsidian,106 obsidian ce a
ajuns și în Banat.107 În cazul așezărilor din valea Turului au fost documentate observații similare.108
Pentru confecționarea uneltelor sau armelor necesare, omul preistoric nu a avut o gamă variată
de materii prime, în mod special în regiunile de câmpie. Cele mai răspândite materii prime folosite
(în afară de obsidian) erau rocile silicioase109 în diferite varietăți, cum ar fi: jaspul, cuarțite limnice,
radiolarite, calcedonii, tufurile vitroclastice silicifiate, etc. Nu în ultimul rând, în regiunile vecine au
folosit ”silexul de Banat”110 în proporții mari la sfârșitul epocii neolitice.111
Materiile prime din pietre dure pentru confecționarea uneltelor sau armelor provin de la mari
Bod – Priesterhügel (Stáncsuj 2015, 199, pl.XIV/15–16, 20–21.), Mugeni – Pagyvan-tető (Stáncsuj 2015, 199, pl.XIV/24.),
Ciucsângeorgiu – Potovszky-kert (Stáncsuj 2015, 199, pl.XIV/42.), Boroșneu Mic – Borzvára (Stáncsuj 2015, 199,
pl.XVIII/19.).
95
Cunești – Măgura Cuneștilor (Niță, Ștefan, 2011, 197, Fig. 4/3–4.), Geangoești (Niţă, Ilie,2013, 121, Fig. 6/1–3.),
Pietrele – Măgura Gorgana (Hansen 2013, 541, Fig. 3.),Vitănești – Măgurice (Crandell, 2013, 125, 130, Fig. 14; Torcică
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distanțe.112 În nordul Ungariei sunt cunoscute și surse de limnosilicite.113 Cuarțitele limnice de
exemplu au fost exploatate în cantități mai însemnate începând cu neoliticul timpuriu, din zonele
munților Tokaj,114 la sud de Tokaj,115 în Munții Mátra116 dar și în Munții Cserhát.117 Prin analize
petrografice au fost definite în zona munților Tokaj cinci zone de materii prime de limnocuarțite
și limnoopalit, la Rátka – Mádimedence, Erdőbénye, Arka – Korlát, Óhuta, Gönc – Telkibánya,
Bodrogkeresztúr – Henye.118 Studiile recente au atestat că surse de cuarțite există și în nord-vestul
României, în regiunea Munților Gutâi și Oaș, însă acestea au o calitate mai slabă.119 Se pare că, din
neoliticul mijlociu începe difuzarea spre Crișana și Banat a piesele de obsidian și de limnocuarțite,
care au înlocuit gradual silexul ”balcanic”.120 Acestea au fost transportate cu ușurință de la sursele
amintite cu barca de-a lungul râului Tisa.121
Vârfurile descoperite la Dieneș (Pl. V/4.) și Ținches (Pl. V/5–6.) indică faptul că acestea au fost
confecționate prin metode mai complicate. Considerăm că astfel de piese nu puteau fi realizate de
oricine, ci doar de persoane sau ”meșteri” cu experiență îndelungată. Astfel, trebuie să ținem cont de
prezența unui atelier în zonă sau aceste vârfuri au fost aduse gata făcute în atelierele din apropierea
surselor de materii prime. Din nefericire, nu avem analize geo-chimice disponibile pentru aceste
piese, așadar nu putem localiza exact sursele geologice.
Clasificarea culturală și cronologică a artefactelor care provin din periegheze nu este un proces
fără probleme. Vârfurile de săgeți de formă triunghiulară, alungită, cu baza având o concavitate
pronunțată și largă, formând două mici aripioare cu capetele ușor rotunjite, aparțin comunităților
epocii bronzului timpuriu și mijlociu. Tipul de vârf de săgeată din epoca bronzului diferă de cel din
epoca cuprului, prin faptul că la bază este bine elaborat, având o concavitate mult mai evidentă,122
formând aripioare, iar corpul este mai zvelt sau chiar îngust. În unele cazuri, pe latura din față și
cea din spate a săgeții este o creastă mijlocie destul de puternică,123 în timp ce exemplarele de epoca
cuprului cunoscute au un aspect mai aplatizat. Cele mai bune analogii le găsim pe teritoriul Ungariei.
Din stratul inferior al tell-ului Túrkeve – Terehalom124 provine un alt vârf bifacial cu baza concavă.125
Din periegheză cunoaștem un alt vârf de la Százhalombatta – Földvár, datat în epoca bronzului
timpuriu.126 Altă piesă, din radiolarit, cu baza concavă, lucrată bifacial, a fost descoperită în situl de
epoca bronzului timpuriu de la Szigetszentmiklós – Üdülősor.127 Într-un mormânt simbolic atribuit
culturii vaselor campaniforme (Bell Beaker / Glockenbecherkultur) de la Szigetszentmiklós – Felső
Ürge-hegyeidűlő au fost descoperite treisprezece vârfuri de săgeți cu baza concavă.128 În cimitirul de
epoca bronzului timpuriu de la Budakalász –M0/12 au fost descoperite 29 de vârfuri de săgeți cu
aripioare în mormintele culturii vaselor campaniforme.129 Din interiorul arcului carpatic, din situl
Brașov – Schneckenberg, provin mai multe vârfuri cu baza concavă confecționate din silex.130 În epoca
bronzului mijlociu, din mediul culturii Vatya, au fost descoperite cinci piese similare confecționate
112
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din limnocuarțite și din silex de Prut, la Százhalombatta – Földvár.131 Tot din mediul culturii Vatya
cunoaștem situri cu descoperiri similare la Biatorbágy – Öreghegy,132 Kakucs – Balladomb.133 În
mediul culturii Otomani-Füzesabony apar patru vârfuri de săgeți lucrate bifacial, cu baza concavă,
descoperite la Nižná Myšľa (Alsómislye).134
Antecedentele acestui tip de săgeată specific epocii bronzului pot fi căutate în epoca cuprului,
ceea ce indică o relație culturală (tehnologică și a modului de trai), dar unii cercetători cred că
ar indica o continuitate antropologică.135 În epoca bronzului nu mai sunt folosite în cantități mari
uneltele din piatră în activități țărănești bazate pe agricultură intensivă, ca în perioadele precedente.
Odată cu răspândirea științei turnării bronzului, instrumentele de lucru din acest material preiau
încet funcția uneltelor din piatră.136 La începutul și mijlocul epocii bronzului, vârfurile de săgeți
sunt confecționate doar din piatră și acest lucru dispare încet la finalul bronzului mijlociu,137 datorită
penetrării mai puternice a noului aliaj.138 Cu toate acestea este remarcabil că elaborarea uneltelor /
armelor de piatră în epoca bronzului reflectă în continuare standarde tehnice înalte. Vârfurile de
săgeată în epoca bronzului139 se leagă organic de vânătoarea animalelor sălbatice și a diverselor specii de păsări,140 utilizate de oameni specializați în vânătoare.141 În stadiul actual al cercetării putem
afirma că acest tip de săgeată cu aripioare a fost folosit din neoliticul final / bronzul timpuriu, până
la finalul bronzului mijlociu.142
***
Mișcarea bunurilor și a materiilor prime în preistorie poate fi legată de păstorit143 dar probabil și
de transportul sării.144 Studiile arheozoologice au atestat că comunitățile din zonele de câmpie de-a
lungul râurilor mai mari au practicat o economie bazată în mare parte pe creșterea animalelor, în
neolitic,145 dar și în eneoliticul final.146 Însă inundațiile de primăvară și de vară au obligat păstorii
preistorici la mișcări sezoniere, așadar au început să pătrundă în zonele înalte în căutarea pășunilor
adecvate, până când s-au putut întoarce în zonele de câmpie.
Studiile multidisciplinare axate pe prezența uneltelor cioplite și șlefuite din zonele de câmpie
oferă informații deosebite legate de circulația bunurilor în preistorie. În cazul sitului neolitic târziu de la Hódmezővásárhely – Gorzsa (în sud-estul Ungariei), au fost descoperite numeroase artefacte din pietre prelucrate provenite din surse aflate la distanțe mari din diferite zone ale Bazinului
Carpatic.147 Așadar, putem să vedem o activitate economico-socială în timpul neoliticului târziu și
în prima parte a epocii cuprului, bazată pe interacțiuni multidirecționale foarte complexe. Această
activitate a fost continuată și în epoca ulterioară.148
Horváth 2009, 415, 2.kép/1.
Materialele arheologice au fost descoperite în urma cercetărilor de suprafață, prin urmare determinarea lor cronologică
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În stadiul actual al cercetării, una dintre cele mai importante rute de contact cultural era Tisa,
dar și văile Mureșului și Timișului. Urmărind piesele confecționate din materii prime provenite de
la distanțe mari, putem analiza efectul căilor navigabile asupra comunităților pe plan regional, dar
în aceleași timp obținem detalii privind reconstituirea limitelor rețelelor de distribuție.149 Aceste sisteme de comunicație au probabil legături directe cu exploatarea și distribuirea sării.150 Distribuirea
materiilor prime litice în regiune poate fi bine ilustrată datorită modelelor rețelelor de schimb și
interacțiunilor culturale ce au evoluat în Bazinul Carpatic.151

Concluzii
Considerăm că studiile de proveniență și modul utilizării diferitelor materii prime au o importanță
de bază pentru reconstituirea relațiilor culturale și a rețelelor de schimb ale populațiilor preistorice.
Datorită numărului redus al analizelor fizico-chimice realizate pe materialele litice descoperite în
Câmpia Nirului, deocamdată nu ne permitem să formulăm concluzii finale legate de transportul microlitelor în epoca cuprului și a bronzului. Rocile dure au fost extrem de importante pentru activitățile economice și gospodărești zilnice ale omului preistoric din văile Ierului, Barcăului și
Crișului Repede, fiind mai greu de obținut în comparație cu cei care trăiau mult mai aproape de sursele respective. Datorită analizei efectuate pe piesa de la Lutărie s-a dovedit că sursa de obsidian folosită în prima jumătate a epocii cuprului în această microregiune este Carpathian 1 (Cejkov, Slovacia).
Obsidianul a fost exploatat intensiv în neoliticul timpuriu,152 astfel, la finalul epocii neolitice și începutul epocii cuprului, pare să scadă prezența obsidianului în siturile arheologice. Acest fenomen se datorează într-un fel epuizării în mod considerabil a surselor de obsidian carpatic.153 În același timp, noi materii prime de bună calitate au apărut în sistemul de comerț pe distanțe lungi din estul Câmpiei Panonice.
Astfel, silexul balcanic și cel de Prut au devenit elementul obișnuit al industriei litice în preistoria
Transilvaniei.154 Totodată, putem observa folosirea frecventă a limnosilicitelor din zona munților Mátra și
Cserhát de la finalul neoliticului,155 cum atestă descoperirile arheologice din situl Polgár – Csőszhalom.156
Pentru a obține o imagine completă a comerțului preistoric cu pietrele cioplite, în primul rând trebuie
puse în circuitul științific materialele arheologice aflate în depozitele muzeelor, de asemenea, în funcție
de situația financiară, trebuie intensificate examinările științifice. Acestea pot explica în mod adecvat
sistemul relațiilor interculturale și a comerțului de schimb cu bunuri de la mare distanță. Studiile de caz
comparative, cum este cel prezentat de noi, oferă oportunități de a discuta despre exploatările diferitelor roci dure din nord-estul Bazinului Carpatic. Publicarea descoperirilor din așezări de lungă durată
din unități geografice mai joase (câmpie și podișuri) oferă contribuții de bază unei sinteze analitice
legată de circulația materialelor litice în preistorie. Sperăm că rezultatele noastre vor oferi date valoroase pentru cercetările arheologice legate de strategiilor economice ale comunităților agrare locale.
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Planșa I. / Plate I.:
1. Harta României / Map of Romania
2. Harta județelor Satu Mare și Bihor / Map of Satu Mare and Bihor counties
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altimetric / Altimetric profile; 3. Tabel de elevație / Elevation table; 4. Planul cercetărilor arheologice / Archaeological research plan
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Planșa IV. / Plate IV.: 1–2: Rezultatele analizelor realizate pe vârful de săgeată descoperit la Pișcolt – Lutărie /The results of the analyzes performed on
the arrowhead discovered at s Pișcolt – Lutărie; 3. Vârful de săgeată analizat de la Pișcolt – Lutărie / The analyzed arrowhead from Pișcolt – Lutărie

Câteva considerații generale despre materialele litice descoperite în Câmpia Nirului
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Planșa V. / Plate V.:
Vârfuri de săgeți / Arrowheads
1. Pișcolt – Lutărie; 2–4. Valea lui Mihai – Dieneș; 5–6. Valea lui Mihai – Țincheș.

Contribuții la cunoașterea rotițelor de lut ars
perforate din Bronzul târziu. Descoperiri din
nordul și nord-vestul Transilvaniei
Carol Kacsó
Abstract: The fired clay wheels count among a relatively numerous and various artefact category, specific
to almost all cultural phenomena of a vast Eurasian space, diffused once with start of the Copper Age
and preserving their appearance throughout the Bronze Age, as well as during the Hallstatt, undergoing
possible function changes only. Their relatively frequent emergence beside miniature wagons, made still of
fired clay, rarely attached to these, upheld the idea that most wheels are wagon wheel models.
This article presents the finds of fired clay wheels from the north and partially north-western Transylvania,
dated to the Late Bronze Age. By contrast with similar Middle Bronze Age date items, those belonging to
the end stage of the Bronze Age from both this region and other territories were less investigated, whilst a
part is novel.
Most of the described or mentioned items frame the class of wheels with axles on both sides, these being
more or less pronounced. Their making according to various sizes has a long tradition, first pieces of the
sort emerging, under Eastern influence, in the Carpathians’ region and other territories as well, by mid
4th century BC. They are undoubtedly miniature duplicates of wooden wheels attached to either wagon
bodies, together making up different wagon types (haulage, battle, cult etc.), or other object categories, for
instance ploughs.
Among Late Bronze Age date finds from northern, north-western Transylvania much less numerous are
flat or slightly bulging side wheels. Their function is problematic. According to several scholars, it is difficult
to establish whether these are spindle-whorls or wagon wheel models, however there are criteria which to
a certain extent, make possible the division of the two clay object classes, among which size and the manner in which piercing was made, those of larger diameters, respectively those with a more marked piercing
being rather wagon wheel models.
The purpose of the two decorated wheels of Ciolt-Cioltișor, respectively Oarța de Jos-Vâlceaua Rusului is
also unclear. It is rather likely these are neither wagon wheel models nor spindle-whorls. Both exhibit central piercing, which served for their attachment to a wooden rod or string hanging; in a second alternative,
they might have been amulets worn by the neck.
The classified Late Bronze Age wheels from northern, north-western Transylvania originate mainly
from settlements, which belong to cultures or cultural groups Hajdúbagos-Cehăluț (Acâș, possibly also
the “import” of Suciu de Sus from Tiream), Suciu de Sus (Ardusat, Ciolt, Culciu Mare, Lazuri, Lăpușel,
Oarța de Jos, Oarța de Sus, Petea-Csengersima II, Vălenii Șomcutei), Lăpuș (Lăpuș-La Arini, possibly also
Orțâța) and Gáva (Călinești-Oaș). The barrow cemetery of Lăpuș, the group’s eponymous site, is the only
of funerary nature from northern Transylvania where fired clay wheels were discovered. Among the pieces
surfaced there, the wheel from barrow 21 (pl. 20) is noteworthy, decorated on both sides with striations,
technique also used for decorating most of the Lăpuș pottery.
According to available data, the single Hajdúbagos-Cehăluț sites that yielded fired clay wheels are those
from north-western Transylvania, Acâș and, likely, Tiream. Even their sporadic emergence seems to indicate they are “import” objects from the Suciu de Sus environment.
More numerous is the presence of wheels in the Suciu de Sus settlements. Earliest exemplars, dated
still to the Middle Bronze Age, emerged at Petea-Csengersima I-Vamă. Except for the finds in northern Transylvania, similar wheels were identified in Trans-Carpathian Ukraine, at Diakovo (settlement),
Slovakia, Zemplínske Kopčany and Brakovce (cemeteries), possibly also in Hungary, at JánkmajtisHalomdűlő (settlement).
From Hajdúbagos-Cehăluț and Suciu de Sus sites are missing, with one exception, even that debatable,
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wagon models. Said exception comes from the Suciu de Sus settlement at Boinești-Coasta Boineștilor.
According to the data provided by Tiberiu Bader, in the mentioned settlement were discovered „fragmente
din caroseria unui car de cult, ornamentate cu linii incizate și triunghiuri adâncite” (“fragments of a
cult wagon..., decorated with incised lines and sunken triangles”). A single fragment, approximately 7 cm
long and 8.5 cm wide is illustrated by drawing, with legend „placă de lut ornamentată”, (“decorated clay
plaque”). The Satu Mare-based archaeologist’s interpretation of this fragmentary piece was accepted by
several scholars.
The published drawing of the Boinești piece does not clearly show the location of its incised decoration: on
the external or internal sides of the surviving fragment. Regardless its location, the area that the decoration
covers is obviously different than the commonly decorated areas of wagon models, namely the external
walls of the wagon body. The Boinești plaque resembles though, precisely by how the decoration is set, the
miniature altars of the Wietenberg culture; it is not excluded it belongs in fact to this latter pottery form.
Clay made wagon models are missing also from the Lăpuș and Gáva finds. They do not count either
among the materials of other Late Bronze Age cultures from the Carpathian Basin, except the complex
exemplars of Dupljaja, obviously different in appearance, however in significance too, compared to the
wagon models of the Cooper and Early and Middle Bronze Ages.
A graphic evidence of two-wheeled battle wagons’ use in the second half of the 2nd millennium BC was
discovered in the Carpathian Basin, namely the four times recurring incised drawing on the Suciu de Sus
vessel of Veľké Raškovce.
Clay wheels that may be interpreted as wheel models, yet unaccompanied by these, respectively exceeding
much in numbers the presence of the latter were currently identified in sites dated prior to the late Brone
Age too. For instance, in the Otomani settlement of Pir-Vár/Vársziget (Cetate) and Várudvar (Curtea
Cetății) were discovered 26 or 27 intact or fragmentary wheels, yet only a single wagon model fragment,
while from the Wietenberg settlement of Rotbav-La Pârâuț come, also, many wheels, as well as a fragment
that might have belonged to a miniatue wagon. Similar circumstances were noted also in the Racoș-Piatra
Detunată and Năeni-Zănoaga settlements.
The discrepancy between wheel and wagon models numbers was evidently noticed by other scholars as
well. Nikolaus Boroffka believes this phenomenon is likely due to the different nature of the materials of
which wagon models, respectively wheels were made in certain cases. Laura Dietrich does not exclude,
also, the possibility that models had been made of composite materials, the wooden part being lost in time.
With respect to their significance, I have previously expressed the view according to which the wheels,
although in direct connection with wagon models, could have separately too fulfilled certain functions
during cult actions, especially in funerary cult related rituals. In this sense, I quoted a few cases identified
during the research of various Bronze Age sites (Branč, Dumbrăvița, Iža, Lăpuș, Oarța de Sus).
Obviously, in other pre-history sites too, located in the Carpathian Basin but also outside it, emerged
graves, respectively cult places, in which wheels are found, while miniature wagons are either missing
or scarce: Wattendorf-Motzenstein (Copper Age), Cârlomănești-La Arman, Derșida-Dealul lui Balotă,
Giurtelecu Șimleului-Coasta lui Damian, Păuleni-Várdomb (Dealul Cetăţii), Rotbav-La Părâuț (Middle
Bronze Age), Adony, Jobbágyi-Hosszú dűlő, Kraków-Pleszów, Krebs, Tornow, Zbrojewsko, Saalhausen,
Hordeevka, Daverden, Prosiek, Tatul, Dragojna (Late Bronze Age).
Above finds, to which add many other, yielded by settlements (I selectively quote among some of the pieces
from Romania, those at Aurel Vlaicu-Obreza [Noua and Gáva cultures], Cernatu-Vârf Ascuțit [Gáva
culture], Cicău [culture?], Dănești-Vatra Satului [culture?], Dorobanțu [Coslogeni culture], FântâneleLab [Gáva culture], Mediaș-Gura Câmpului [Gáva culture] Poiana-Cetățuia [Noua culture?], Remetea
Mare-Gomila lui Pituț [Gáva culture], Sighișoara-Dealul Viilor [Gáva culture], Șagu-Sit A1_1, Șimleu
Silvaniei-Observator [Gáva culture], Șimleu Silvaniei-Ștrandul Termal [Gáva culture], Șoimuș-Teleghi
[mixture aspect Balta Sărată, Igrița etc.], Șuncuiuș-Cetatea [Gáva culture], Târgu Mureș-Cetate [Noua
culture], Teleac-Grușet [Gáva culture], Ulmu-La Caraman [Coslogeni culture], Uroi-Măgura Uroiului
[Gáva culture]) evidence a relatively frequent presence of the clay wheels in the Late Bronze Age as well.
Many finds contain obvious clues regarding the singular presence of clay wheels, unaccompanied by other
wagon parts, in different cult sites also in the Late Bronze Age. Their role in the solar and funerary cults
remained certainly, of special importance in this period too, thus preserving customs deeply rooted in the
belief system of communities on vast expanses.
Clay wheels are found, in smaller numbers, also in Hallstatt date sites (Ha C-D), including cemeteries.
Still then emerge, most in sepulchral settings, complex clay or metal pieces, to which wheels are attached:
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Bujoru, Domasław, Fertőendréd, Haschendorf, Kánya, Vaidei etc. These also further an ancient tradition,
wagons being not only transport means or prestige objects but also religious symbols.
Keywords: wheels, wagon models, the Late Bronze Age, Northern and North-Western Transylvania
Cuvinte cheie: rotițe, modele de car, Bronz târziu, Transilvania de Nord și Nord-Vest

Rotițele de lut ars perforate reprezintă o categorie relativ numeroasă și variată de artefacte, caracteristice aproape tuturor fenomenelor culturale dintr-un vast spațiu eurasiatic, care s-au răspândit
începând cu epoca cuprului și și-au păstrat aspectul în toate etapele epocii bronzului, precum și
pe parcursul epocii hallstattiene, suferind eventual modificări ale funcționalității lor1. Apariția lor
relativ frecventă împreună cu carele miniaturizate, realizate tot din lut ars, mult mai rar atașate la
acestea, au acreditat ideea că rotițele perforate reprezintă în majoritatea lor modele de roți de car.
Descoperirile de rotițe perforate din Bazinul Carpatic și din regiunile învecinate, în special cele considerate a fi fost modele de roți de car, au fost repertoriate și analizate în lucrări
referitoare la zone mai întinse și la intervale de timp îndelungate, cum sunt cele realizate de
István Bóna2, Gheorghe Bichir3, Marin Dinu4, Cristian Schuster5, Markus Uwe Vosteen6,
Mária Bondár7, Victor A. Novozhenov8 și alții, în studii ce abordează piesele ce provin din
teritorii mai restrânse și dintr-o singură etapă istorică, spre exemplu cel semnat de Tünde
Horváth9, în care sunt menționate rotițele din epoca cuprului, ce aparțin culturilor Coțofeni,
Baden, Vučedol, Ezerovo, în articole sau monografii dedicate descoperirilor unei singure culturi, respectiv ale celor furnizate prin cercetarea unui singur obiectiv, precum cele cu privire la
piesele10 din ariile Coțofeni11, Glina12, Otomani-Füzesabony13, Wietenberg14, Maďarovce15,
Astfel de rotițe sunt mult mai rar semnalate pentru etapele istorice mai recente, de exemplu piesa definită drept
„rotiță de car de cult, făcută din lut” de la Gilău (Rusu 1956, 699) și „rotița de lut găurită” din necropola tumulară dacoromană de la Cașolț, apreciată ca probabilă jucărie (Macrea et al. 1959, 409). Descoperirile menționate, neilustrate și fără
prezentarea detaliată a contextului din care provin, rămân totuși incerte. Din a doua epocă a fierului sunt cunoscute, tot
în număr relativ mic, rotițe de metal, de bronz, plumb sau fier (din literatura mai recentă vezi Čižmářová 2014; Dima,
Borangic 2018; Dima 2020, 23, fig. 1), dar și de aur, de exemplu piesele din tezaurul de la Szárazd-Regöly (Hunyadi 1957,
99; Vaskor, în Vágó 2015, fig. 224–225).
2
Bóna 1960.
3
Bichir 1964.
4
Dinu 1981. Sunt discutate, ilustrate și cartate în principal descoperiri din epoca cuprului, ce aparțin culturilor
Cucuteni, Gumelnița, Petrești, Coțofeni etc., se fac referiri și sunt publicate însă și piese din epoca bronzului.
5
Schuster 1996.
6
Vosteen 1999.
7
Bondár 2004; Bondár 2012.
8
Novozhenov 2012.
9
Horváth 2015, 27–28.
10
Menționez doar selectiv atât fenomenele culturale ale epocilor cuprului și bronzului din teritoriile carpatice în care
sunt prezente rotițe de lut, cât și literatura referitoare la ele.
11
Popa 2009, 850–852. Autorul elimină din lista pieselor atribuite culturii Coțofeni mai multe exemplare considerate fie
ca având o altă destinație, fie ca aparținând unor culturi din epoca bronzului.
12
Petre-Govora 1995, 28, 30, fig. 7, 11 (Arsanca-Dealul Petcului); 8, 5 (Rm. Vâlcea-Strada Calea lui Traian); Schuster
1997, 76, fig. 46, 1 (Odaia Turcului); Schuster et al. 2006, 19 (București-Fundeni, Drăgănești Olt- Corbeanca, Braneț etc.).
13
Bóna 1960, 94, pl. LXV (Vărșand-Laposhalom); LXVI (Békés); Ordentlich 1972, 77–78, pl. XVII, 3–10 (Sălacea);
Banner 1974, pl. 2, 5. 9; 18, 6; 22, 1–14. 16–20; Bóna 1974, pl. 2, 8; 3, 9–12; 4, 8. 11–12. 16 etc.; Ordentlich, Chidioșan
1975, 34–35, pl. VIII, 3–7; Bader 1978, 60, pl. XXXVI, 7–19 (Sălacea, Carei, Dindești, Săcuieni, Pir); Máthe 1988, pl. 9, 7;
14, 2 (Bakonszeg-Kádárdomb); Olexa 2003, F54 (Nižná Myšľa-Várhegy); Furmánek 2004, Kat. 113a-c (Spišský ŠtvrtokMyšia hôrka); Kacsó 2018, 20–31, pl. 1–9 (Pir-Vár/Vársziget [Cetate] și Várudvar [Curtea Cetății]); Molnár, Katócz 2019,
15–19, pl. 5–8 (Carei- Bobáld).
14
Chidioșan 1980, 47, pl. 7, 5; 23, 13. 38–41; 25, 6. 8. 10 (Derșida-Dealul lui Balotă); Boroffka 1994, 174, pl. 33, 7–8
(Chintelnic); 38, 1–4; 39, 3 (Cicău); 78, 15–16 (Feldioara) etc.; Andrițoiu 1997, 30, fig. 20, 12. 16. 22. 25. 29; 22, 6; 24,
1. 4–5. 8. 14 (Sighișoara-Wietenberg); Dietrich 2014, 124–125, 171–172, pl. 144–147 (Rotbav-La Pârâuț); Costea et al.
2015, 163–164, pl. 94; 106–107 (Racoș-Piatra Detunată); Rișcuța et al. 2020, 247, fig. 3, a-b (Șoimuș-Teleghi; informații
suplimentare N. C. Rișcuța și A. T. Marc).
15
Točik 1964, pl. XXXII, 2; XXXIII, 10–11; XXXVII, 5 etc. (Veselé); Točik 1978, 1981a, pl. LXV, 12; LXVI, 9. 16; LXXXVI,
14 etc. (Nitriansky Hrádok-Zámeček); Točik 1981b, 260, pl. XXIII, 18; XXV, 11; XXXIII, 22 etc. (Malé Kosihy).
1
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Monteoru16, Tei17, Verbicioara18, Noua-Sabatinovka-Coslogeni19, Gáva20, Kyjatice21 etc. De
regulă, ele sunt tratate împreună cu modelele de car, confecționate de asemenea din lut. Au fost
prelucrate și colecții muzeale de rotițe perforate22.
În articolul de față sunt prezentate descoperirile de rotițe de lut ars perforate apărute în nordul și,
parțial, în nord-vestul Transilvaniei, care aparțin Bronzului târziu. Spre deosebire de piesele de acest
fel din Bronzul mijlociu, cele din etapa de sfârșit a epocii bronzului din această regiune, dar și din
alte teritorii s-au aflat mai puțin în atenția cercetării, iar o parte a lor este inedită.
Acâș (com. Acâș, jud. Satu Mare), punctul Râtul lui Veres. Așezare Hajdúbagos-Cehăluț. 1. Rotiță
cu bucșe, parțial păstrată, decorată pe ambele fețe cu caneluri concentrice, puțin adâncite, diam.
7 cm. 2. Fragment de rotiță. Cercetări János Németi. Colecția muzeului din Carei (nr. inv. 27995,
27996). Lit.: Németi 2010, 281, pl. XXI, 8–9.
Ardusat (com. Ardusat, jud. Maramureș), punctul Subt Pădure. Așezare Suciu de Sus. Rotiță cu
bucșe, dintre care una puternic deteriorată, culoarea cafeniu deschis, pasta cu nisip, arderea bună,
diam. 4,7 cm (pl. 1). Cercetări de suprafață Carol Kacsó (septembrie 1987). Colecția muzeului din
Baia Mare (nr. inv. 19974). Inedită, menționată de Kacsó 1987, 51, nr. 1.
Boinești (com. Bixad, jud. Satu Mare), punctul Coasta Boineștilor. Așezare Suciu de Sus. 1. Rotiță
cu fețele plate. 2–3. Rotițe cu bucșe. Cercetări Tiberiu Bader. Colecția muzeului din Satu Mare. Lit.:
Bader 1978, 73, pl. XLIX, 20, 28–2923.
Călinești-Oaș (com. Călinești-Oaș, jud. Satu Mare), punctul Hurca. Așezare Gáva. Rotiță cu
bucșe, deteriorată într-o porțiune a marginii, diam. 3,3 (?) cm. Cercetări Liviu Marta. Colecția
muzeului din Satu Mare. Lit.: Marta 2020, 51, pl. 17, 15.
Ciolt (com. Șomcuta Mare, jud. Maramureș), punctul Cioltișor. Așezare Suciu de Sus. Fragment
de rotiță, decorată pe fața ușor bombată cu o nervură circulară înspre margine și cu nervuri duble
puțin curbate, dispuse radial (inițial, probabil, în număr de cinci; se păstrează două, una doar parțial),
culoarea cenușie, pasta fină, arderea foarte bună, diam. 4,8 (?) cm (pl. 3, 1). Cercetări de teren Carol
Kacsó, Dumitru Iștvan, Dan Pop, Zamfir Șomcutean (aprilie 2000, iunie 2002, mai 2008). Colecția
muzeului din Baia Mare. Lit.: Kacsó 2003, 109, nr. 6a, pl. IV, 7.
Culciu Mare (com. Culciu, jud. Satu Mare), punctul Sub Grădini. Așezare Suciu de Sus. Rotițe cu
bucșe. Cercetări Tiberiu Bader. Colecția muzeului din Satu Mare. Lit.: Bader 1972, 512, nr. 11, pl. 11,
3. 6; Bader 1978, pl. LII, 1024.
Lazuri (com. Lazuri, jud. Satu Mare), punctul Lubi-tag. Așezare Suciu de Sus/Gáva. Sunt
Florescu 1979, 75–76 (Cândești-Nacu); Motzoi-Chicideanu et al. 2004, 18–19 (Cârlomănești); Constantinescu 2020,
93–96, pl. 131, 1–14; 154, 7 (Năeni-Zănoaga).
17
Leahu 2003, 120–121, pl. LXI, 1–5 (București-Tei, București-cartierul Bucureștii Noi, Mogoșești); Schuster et al. 2006,
51, pl. 35, 4–5 (București-Giulești Sârbi).
18
Crăciunescu 2004, 94, pl. XL, 1 (Rogova).
19
Florescu, Florescu 1990, fig. 31, 3. 7–8 (Cândești); Florescu 1991, 69–74, nr. 244/O,7, fig. 96, 5 (Gârbovăț), 119,
nr. 492/J,6, fig. 97, 2 (Șimonești); Sava 2014, 222, nr. 128, 291, nr. 222, 479–480, fig. 147, 10 (Cobîlea); 170, 4 (Suruceni
VI); Sîrbu 2015, 94, fig. 3, 1–5 (Novokievka, Șimonești, Suruceni, Nisporeni).
20
Kemenczei 1984, 157, pl. CXLIV, 8; CXLVI, 14; CXLVII, 19 (Köröm); CLVII, 5 (Prügy) etc.; László 1994, 64, fig. 12, 1.
3. 7–8 (Grănicești); Szabó 1996, 36, fig. 21, 16 (Baks-Temetőpart); Szabó 2002, 30, 32, pl. 141, 11 (Biharkeresztes-Láncosmajor); 158, 1–6 (Doboz-Faluhely); Sana 2010, 154–156, pl. 118, 4; 194, 1; 199, 2; 200, 6 (Șimleu Silvaniei-Observator);
Mareș 2019a, 127–130, fig. 64–65 (Siret-Dealul Ruina); 66 („Bucovina”); Mareș 2019b.
21
Kemenczei 1984, pl. XCVII, 23 (Sajószentpéter-Vizmű); Matuz 1999, 40, fig. 35, 18–19 (Szilvásvárad-Töröksánc);
Farkas et al. 2019, 115, fig. 7, 1 (Szilvásvárad-Lovaspálya; în obiectivul 176, din care provine rotița, au mai fost găsite un
număr foarte mare de fragmente de vase miniaturale, precum și alte obiecte de lut ars: fragmente de figurine zoomorfe,
mai multe discuri cu partea centrală înălțată, o imitație de spadă sau pumnal).
22
Costache 2008; Németh 2012.
23
Piesa pl. XLIX, 20 este atribuită de Tiberiu Bader categoriei fusaiolelor. Profilul piesei pl. XLIX, 29, așa cum este ilustrat, este atipic, în cazul în care aceasta aparține într-adevăr categoriei definite de către același autor drept „roți de la care
de cult”.
24
Este de presupus că în așezarea de la Culciu Mare au fost descoperite și alte rotițe de lut ars. În mod curios, Tiberiu
Bader, deși ilustrează trei dintre aceste rotițe, nu le menționează în înșiruirea pieselor de acest fel ale culturii Suciu de Sus
din lucrarea pe care a publicat-o în 1978.
16
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menționate mai multe rotițe perforate, definite drept „roți de la care de cult”, respectiv „rotițe de
la cărucior”. O parte a lor este publicată în teza de doctorat a lui Liviu Marta25. 1. Rotiță cu bucșe
fragmentară, decorată pe ambele fețe cu câte patru spirale excizate înlănțuite, dispunerea acestora
fiind ușor diferită pe cele două fețe (pl. 17, 1). 2. Rotiță cu bucșe (pl. 17, 2). 3–4. Fragmente de rotițe
cu bucșe (pl. 17, 3–4). 5. Rotiță cu fețele ușor bombate, deteriorată într-o porțiune a marginii (pl. 17,
5). 6. Rotiță cu o față aproape plată și cu o față ușor bombată, deteriorată într-o porțiune a marginii
(pl. 17, 6). 7. Jumătatea unei rotițe cu fețele plate (pl. 17, 7). 8. Partea centrală cu bucșe a unei rotițe.
Cercetări János Németi, Liviu Marta. Colecția muzeului din Satu Mare. Lit.: Németi 1997, 80; Marta
2010, 94, pl. 68, 12; 69, 8; 75, 3; 95, 2; 97, 2. 5; 98, 4; 100, 826.
Lăpuș (com. Lăpuș, jud. Maramureș), punctul La Arini. Așezare Lăpuș. Rotiță cu fețele ușor
bombate și cu porțiuni din margine deteriorate, diam. 3,8 cm (pl. 3, 2). Cercetări de suprafață Carol
Kacsó (1988, 1995, 1996). Colecția muzeului din Baia Mare. Lit.: Kacsó 2003, 111–112, nr. 14c,
pl. XV, 15.
Lăpuș (com. Lăpuș, jud. Maramureș), punctul Podanc, Podancul Mare. Necropolă tumulară
Lăpuș. 1. Fragment de rotiță cu bucșe slab profilate, culoarea roșiatică, pasta cu nisip, arderea foarte
bună, diam. 3,8 (?) cm (pl. 18, 3–4), descoperit în tumulul 15, în mantaua de pământ, aproape de
suprafață. 2. Rotiță cu bucșe scurte, una deteriorată, culoarea cafeniu deschis cu pete roșiatice, pasta
cu nisip, arderea foarte bună, diam. 2,6 cm (pl. 18, 1–2), descoperită în tumulul 20, în mantaua de
pământ, la adâncimea de 0,30 m. 3. Rotiță cu bucșe, culoarea cafenie, pasta cu nisip, arderea foarte
bună, ruptă în trei recent, diam. 5,1/5,7 cm (pl. 19), descoperită în tumulul 20, într-o depunere de
resturi arse și ceramică aflată în apropiere de marginea sudică a tumulului, la adâncimea de 0,20–
0,40 m. 4. Fragment de rotiță cu bucșele deteriorate, culoarea roșiatică, pasta cu pietricele, arderea
foarte bună, decor striat, cu dispunere diferită, pe ambele fețe, diam. 7 (?) cm (pl. 20), descoperit în
tumulul 21, la adâncimea de 0,30 m, printre pietrele din partea superioară a construcției centrale.
5. Fragment de rotiță, culoarea maronie, pasta cu pietricele, arderea bună, decor de împunsături
alăturate, care acopereau, probabil, în întregime una dintre fețe, deteriorat recent (pl. 21), descoperit
în sectorul nord-vestic al tumulului 26, împreună cu resturi arse și fragmente ceramice. 6. Fragment
de rotiță, culoarea cafeniu deschis, urme de arsură secundară, pasta cu nisip și pietricele, arderea
foarte bună, diam. 7 (?) cm (pl. 22), descoperit în sectorul nord-vestic al tumulul 26, împreună cu
fragmente ceramice. 7. Rotiță cu bucșe, acoperit cu slip, parțial căzut, de culoare cărămizie, miezul
de culoare negricioasă, pasta cu pietricele foarte mărunte, arderea bună, deteriorată din vechime în
mai multe porțiuni din margine, rupt recent în două, diam. 5,4 cm (pl. 23), descoperită în sectorul
nord-estic al tumulului 26, împreună cu fragmente ceramice. Cercetări Carol Kacsó (tumulii 15, 20,
21), respectiv Carola Metzner-Nebelsick, Carol Kacsó, Louis D. Nebelsick (tumulul 26). Colecția
muzeului din Baia Mare. Lit.: Kacsó 2004a, pl. LXIII, 2, rândul de sus; Metzner-Nebelsick et al. 2012,
80, nr. 37.
Lăpușel (com. Recea, jud. Maramureș), punctul Mociar. Așezare Suciu de Sus. Fragment din
marginea unei rotițe, prevăzute, probabil, cu bucșe. Cercetări Dan Pop. Colecția muzeului din Baia
Mare. Lit.: Pop 2010, 292, pl. 8, 9.
Oarța de Jos (com. Oarța de Jos, jud. Maramureș), punctul Vâlceaua Rusului. Așezare Suciu de
Sus. 1. Fragment de rotiță cu bucșe, diam. 5,2 (?) cm, descoperit în stratul de cultură, în secțiunea V,
la adâncimea de 0,80–1,05 cm (pl. 24, 1). 2. Fragment de rotiță cu bucșe, diam. 5 (?) cm (pl. 24, 2).
3. Fragment de rotiță cu bucșe, din care se păstrează un rest, culoarea roșiatică, pasta cu pietricele,
arderea bună, diam. 6,2 (?) cm, descoperit în stratul de cultură, în secțiunea IV, la adâncimea de
0,50 m (pl. 24, 3; 25, 2a-b). 4. Rotiță cu bucșe fragmentară, culoarea roșiatică, pasta cu pietricele și
25
Autorul mi-a pus la dispoziție cele două volume ale lucrării și mi-a permis reproducerea rotițelor ilustrate. Îi
mulțumesc și aici pentru ajutorul colegial.
26
Indicațiile cu privire la poziția stratigrafică, respectiv la apartenența la complexe a rotițelor de la Lazuri lipsesc, se
poate presupune totuși, așa cum afirmă și autorul, că majoritatea lor, dacă nu chiar toate, au ieșit la iveală în așezarea
Suciu de Sus.
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nisip, arderea bună, diam. 5,7 cm, descoperită în stratul de cultură, în secțiunea IV, la adâncimea de
0,50 m (pl. 24, 4; 25, 1). 5. Fragment de rotiță cu fețele plate, diam. 5,4 (?) cm (pl. 24, 5). 6. Fragment
de rotiță cu fețele plate, diam. 4,2 (?) cm (pl. 24, 6), descoperit în stratul de cultură, în secțiunea V,
suprafața CA2. 7. Fragment de rotiță cu bucșe, culoarea roșiatică, pasta cu nisip, arderea bună, diam.
4,3 (?) cm, descoperit în stratul de cultură, în secțiunea IV, suprafața CA1, la adâncimea de 0,65 cm
(pl. 24, 7; 25, 3). 8. Rotiță cu bucșe, diam. 3 cm, descoperită în stratul de cultură, în secțiunea II, la
adâncimea de 0,60–0,90 m (pl. 24, 8). 9. Rotiță cu o față bombată, de culoare roșiatică și cenușie,
decorată cu un motiv de trifoi cu patru foi excizat, și cu o față plată, parțial deteriorată, având urme
de ardere secundară, pasta fină, arderea foarte bună, diam. 3,8 cm (pl. 26), descoperită în stratul de
cultură, în secțiunea VII. Cercetări Carol Kacsó. Colecția muzeului din Baia Mare (nr. inv. 25344,?,?,
23784, 20987, 24951, 23785, 26076, 26084). Lit.: Kacsó 2004b, fig. 7, 5. 10–12.
Oarța de Sus (com. Oarța de Jos, jud. Maramureș), punctul Oul Făgetului. Așezare Suciu de Sus/
Lăpuș. 1. Rotiță cu fețele aproape plate, diam. 5,2/5,7 cm (pl. 27, 1), descoperită în stratul de cultură
Suciu de Sus, în secțiunea I, la adâncimea de 0,30 m. Cercetări Carol Kacsó. 2. Jumătatea unei rotițe
cu o față plată și cu o față ușor bombată, diam. 5,8 cm (pl. 27, 2), descoperită la suprafață de elevi ai
Școlii generale din localitate. Colecția muzeului din Baia Mare. Inedite.
Orțâța (com. Oarța de Jos, jud. Maramureș), punctul Țempe. Așezare Lăpuș/Gáva. Rotiță cu
bucșe slab profilate, prelucrată grosolan, culoarea cafenie, pasta cu cioburi pisate, arderea bună,
deteriorată pe margini, diam. 6,4/7 cm (pl. 28, 11). Cercetări de suprafață Carol Kacsó, Traian Rus
(mai 1985). Colecția muzeului din Baia Mare. Lit.: Kacsó 2003, 115, nr. 20, pl. XXVIII, 11.
Petea-Csengersima II (com. Dorolț, jud. Satu Mare, România/ Csengeri járás, Szabolcs-SzatmárBereg megye, Ungaria), punctul Vamă. Așezare Suciu de Sus/Gáva. Sunt ilustrate trei rotițe cu bucșe,
două întregi și una ruptă în două. Ele provin, foarte probabil, din așezarea Suciu de Sus. Cercetări
Eszter Istvánovits, Katalin Almássy, Liviu Marta, Robert Gindele și alții, Colecția muzeelor din
Nyíregyháza și Satu Mare. Lit.: Marta 2009, 46, pl. 10, 13; 30, 10; 42, 17.
Tiream (com. Tiream, jud. Satu Mare), punct de descoperire incert27. Rotiță cu bucșe, decorată cu patru spirale înlănțuite, adânc incizate, umplute cu o substanță albă, diam. 6,5 cm. Colecția
muzeului din Satu Mare (nr. inv. 5373). Lit.: Bader 1972, 517, nr. 36, fig. 1; Boroffka 1994, 85, nr. 463,
pl. 137, 6; Marta, Szőcs (coord.) 2007, 139, nr. 101.
Vălenii Șomcutei (com. Șomcuta, jud. Maramureș), punctul Ograda Budenilor. Așezare Suciu de
Sus (o parte a ceramicii apărute, precum și câteva greutăți de lut ars sunt ilustrate pe planșele 4–16).
Fragment de rotiță cu bucșe slab profilate, diam. 7 (?) cm (pl. 3, 3), descoperit în stratul de cultură.
Cercetări Georgeta Maria Iuga. Colecția muzeului din Baia Mare (nr. inv. 27961). Lit.: Kacsó 2015,
554–555, fig. 362, 1.
Dintre piesele descrise, singura ale cărei punct și condiții de descoperire sunt controversate este
cea de la Tiream. Potrivit informațiilor lui Tiberiu Bader, la Tiream „În anul 1959 cu ocazia efectuării unui sondaj arheologic la locul numit Halom, într-o așezare de tip „tell” al purtătorilor culturii
Otomani, Alexandru Kovaci a găsit o rotiță de lut, ornamentată în maniera Suciu de Sus”28. János
Németi afirmă însă că o „roată de căruță” a fost recuperată de el de la doi localnici, împreună cu mai
multe piese, dintre care numai „o seceră din bronz, un vas tip oală și o fusaiolă” provin cu siguranță
din situl aflat în punctul Movila Cânepii (Kenderes-halom)29. Din relatarea arheologului de la Carei
rezultă că este puțin probabil ca rotița de lut să fi fost descoperită cu ocazia sondajului din anul 1959
și că nu există certitudinea apariției sale într-un context Otomani în așezarea tell de la Tiream30.
Dacă avem în vedere că decorul de spirale înlănțuite al piesei de la Tiream este foarte asemănător
Vezi infra.
Bader 1978, 517, nr. 36.
29
Németi 1999, 20, nr. 8a2.
30
În mai multe lucrări în care sunt menționate sau analizate descoperirile din acest tell (Németi, Molnár 2002, 171,
nr. 66; Németi, Molnár 2014; Molnár 2014, 164–165, nr. 18; Fazecaș, Gogâltan 2019, 340, nr. 19), nu sunt menționate
rotița cu decor Suciu de Sus sau, eventual, alte „importuri” Suciu de Sus.
27
28
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cu decorul rotițelor de la Lazuri-Lubi tag (pl. 17, 1) și Diakovo31, putem presupune că cele trei
artefacte datează din aceeași etapă cronologică, și anume Bronzul târziu32, iar rotița de la Tiream
reprezintă un „import” într-o stațiune Hajdúbagos-Cehăluț, aflată fie în punctul Movila Cânepii
(Kenderes-halom), fie într-un alt loc de pe teritoriul actualei localități33.
Cele mai multe dintre piesele descrise sau menționate mai sus aparțin categoriei rotițelor cu
bucșe pe ambele fețe, acestea fiind mai mult sau mai puțin profilate. Confecționarea lor în mărimi
variate are o îndelungată tradiție, primele piese de acest fel apărând, sub influență estică, în regiunea
Carpaților, dar și în alte teritorii pe la mijlocul mileniului IV î.e.n34. Ele reprezintă, fără îndoială,
imitații miniaturizate ale unor roți de lemn ce au fost atașate fie la caroserii, împreună constituind diferite tipuri de care (de tracțiune, luptă, cult etc.), fie la alte categorii de obiecte, de exemplu
pluguri35.
Printre descoperirile Bronzului târziu din nordul, nord-vestul Transilvaniei, mult mai puțin
numeroase sunt rotițele cu fețele plate sau ușor bombate. Funcția lor este problematică. Potrivit
părerii mai multor cercetători, este dificil de stabilit dacă acestea sunt fusaiole sau modele de roți de
car36, există totuși criterii care fac într-o oarecare măsură posibilă departajarea celor două categorii
de piese de lut, printre acestea dimensiunile și modul de practicare a perforației, cele cu diametrele
mai mari, respectiv cele cu perforarea mai pronunțată fiind mai degrabă modele de roți de car37.
Nu este clară nici destinația celor două rotițe decorate de la Ciolt-Cioltișor, respectiv Oarța de
Jos-Vâlceaua Rusului. Pare destul de probabil că ele nu sunt modele de roți de car, dar nici fusaiole.
Ambele au perforații centrale, care au servit pentru fixarea lor pe o tijă de lemn sau la atârnarea lor
pe un șnur; în cea de a doua alternativă ele au putut fi, eventual, amulete purtate la gât.
Rotițele din Bronzul târziu din nordul, nord-vestul Transilvaniei repertoriate mai sus provin în
majoritatea lor din așezări, ce aparțin culturilor sau grupurilor culturale Hajdúbagos-Cehăluț (Acâș,
eventual și „importul” Suciu de Sus de la Tiream), Suciu de Sus (Ardusat, Ciolt, Culciu Mare, Lazuri,
Lăpușel, Oarța de Jos, Oarța de Sus, Petea-Csengersima II, Vălenii Șomcutei)38, Lăpuș (Lăpuș-La
Arini, eventual și Orțâța39) și Gáva (Călinești-Oaș). Necropola tumulară de la Lăpuș, stațiunea eponimă a grupului, este unica cu caracter funerar din nordul Transilvaniei, în care au fost descoperite
rotițe de lut ars. Printre piesele ieșite la iveală aici, remarcabilă este rotița din tumulul 21 (pl. 20),
ornamentată pe ambele fețe cu striuri, tehnică în care este decorată majoritatea ceramicii de la Lăpuș.
Potrivit datelor de care dispun, singurele stațiuni Hajdúbagos-Cehăluț care au furnizat rotițe de
Балагури 2001, fig. 70, 11.
O încadrare cronologică diferită este propusă mai recent de către Zsolt Molnár și Zoltán Katócz (2019, 16, 37). Cei doi
cercetători datează rotița în faza Otomani II, pe baza asemănării cu rotița de la Dindești (Németi, Molnár 2003, pl. XVI,
6), menționează totodată și faptul că nu sunt cunoscute condițiile de descoperire ale piesei de la Tiream.
33
Dacă strachina cu decor specific Hajdúbagos-Cehăluț de la Tiream publicată de către Nikolaus Boroffka (1994, pl. 137,
5) provine de pe teritoriul tell-ului, atunci se poate admite că a existat și în acest punct o locuire Hajdúbagos-Cehăluț,
care a apărut după abandonarea locului de către comunitatea Otomani. De altfel, de pe teritoriul localității Tiream sunt
cunoscute alte patru stațiuni Hajdúbagos-Cehăluț, în punctele Malul Barnotului, Melegház (La Solarii), Teremi szőlők
(Viile Tireamului) și Posán-ág, vezi Németi 1999, 20–22, nr. 8; Németi 2009, 208, nr. 40–43.
34
Bakker et al. 1999. Vezi și Ilon 2001, 476, pl. I sus (Szombathely); Seregély 2004, 317–318, fig. 2; 7–8 (WattendorfMotzenstein); Schlichtherle 2010 (Olzreuter Ried; exemplare în mărime naturală, dar și o rotiță miniaturală, toate din
lemn); Țurcanu, Bejenaru 2015, 216, fig. 12, 4–9 (Konstantinovka, Bonțești, Doroșcani, Cucuteni, Malnaș-Băi etc.).
35
Bondár 2012, 28.
36
Schuster 1996, 119; Horváth 2015, 10.
37
Bóna 1960, 90. Vezi și Horváth 2015, 27, nota 28.
38
În stațiunile de la Oarța de Sus-Oul Făgetului și Petea-Csengersima II-Vamă există și locuiri din Bronzul târziu mai
recente decât cea Suciu de Sus, însă rotițele descoperite aici au ieșit la iveală, aproape cert, în context Suciu de Sus.
39
În lipsa unor investigații mai aprofundate, nu se pot stabili cu certitudine apartenența culturală și datarea mai restrânsă
a stațiunii de la Orțâța-Țempe, fragmentele ceramice apărute la suprafață (pl. 28, 1–10) având corespondente atât în descoperirile Lăpuș, cât și în cele de tip Gáva. Întrucât la mică distanță de această stațiune se află așezarea de la Oarța de
Sus-Oul Făgetului, unde au fost evidențiate trei straturi de locuire, cel inferior aparținând culturii Suciu de Sus, iar cele
superioare fazelor I și II ale grupului Lăpuș (vezi Kacsó 2015, 436), nu ar fi surprinzătoare prezența unui obiectiv Lăpuș
și la Orțâța.
31
32
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lut ars sunt cele din nord-vestul Transilvaniei, Acâș și, probabil, Tiream. Chiar apariția lor sporadică
pare să indice că ele sunt obiecte de „import” din mediul Suciu de Sus.
Mai numeroasă este prezența rotițelor în așezările Suciu de Sus. Cele mai timpurii exemplare,
datate încă în Bronzul mijlociu, au ieșit la iveală la Petea-Csengersima I-Vamă40. În afară de descoperirile din nordul Transilvaniei, rotițe asemănătoare au ieșit la iveală în Ucraina Transcarpatică,
la Diakovo (așezare)41, în Slovacia, la Zemplínske Kopčany și Brakovce (cimitire)42, eventual și în
Ungaria, la Jánkmajtis-Halomdűlő (așezare)43.
Din obiectivele Hajdúbagos-Cehăluț și Suciu de Sus lipsesc, cu o singură excepție, și aceea discutabilă, modelele de car. Excepția pe care o aminteam provine din așezarea Suciu de Sus de la
Boinești-Coasta Boineștilor. Potrivit datelor comunicate de Tiberiu Bader, în așezarea menționată au
fost descoperite „fragmente din caroseria unui car de cult, ornamentate cu linii incizate și triunghiuri
adâncite”44. Este ilustrat în desen, cu legenda „placă de lut ornamentată”, un singur fragment, cu
dimensiunile aproximative de 7 cm lungime și 8,5 cm lățime45. Interpretarea dată de arheologul
sătmărean acestei piese fragmentare a fost acceptată de mai mulți cercetători46.
Din desenul publicat al piesei de la Boinești nu rezultă în mod clar locul unde este plasat decorul
său incizat: pe fața exterioară sau interioară a fragmentului păstrat. Indiferent unde se află acest
decor, suprafața pe care o ocupă este evident diferită de suprafețele de regulă decorate ale modelor
de car, și anume pereții exteriori ai caroseriei47. Placa de la Boinești seamănă însă, chiar prin felul
de dispunere al decorului, cu altarele miniaturale ale culturii Wietenberg48; nu ar fi exclus ca ea să
aparțină în fapt acestei forme ceramice49. De altfel, la Boinești au mai fost descoperite alte două fragmente care provin, probabil, tot de la altare miniaturale; ambele sunt prevăzute cu picioare scurte,
unul fiind decorat cu motive incizate, iar celălalt este neornamentat50.
Modele de car confecționate din lut lipsesc și din descoperirile Lăpuș și Gáva. Ele nu se găsesc
nici printre materialelor altor culturi ale Bronzului târziu din Bazinul Carpatic, cu excepția exemplarelor complexe de la Dupljaja51, evident diferite ca aspect, dar și ca semnificație, în comparație cu
modelele de car din epoca cuprului și din Bronzul timpuriu și mijlociu52.
A fost descoperită însă o dovadă grafică a folosirii carelor de luptă prevăzute cu două roți în
Bazinul Carpatic în a doua jumătate a mileniului al II-lea î.e.n., și anume desenul incizat, repetat de
patru ori, de pe vasul Suciu de Sus de la Veľké Raškovce53.
Rotițe de lut ce pot fi interpretate drept modele de roată și nu sunt însoțite de modele de car,
respectiv depășesc cu mult ca număr prezența acestora, au fost identificate în mod curent și în obiective anterioare Bronzului târziu. Spre exemplu, în așezarea Otomani de la Pir-Vár/Vársziget (Cetate)
Pop 2009, 17, pl. 62, 6–7.
Балагури 1969, fig. 1, 16; Балагури 2001, fig. 68, 20; 70, 11–12.
42
Demeterová 1984, 34, pl. VII, 16 (Zemplínske Kopčany); XXXII, 5–7 (Brakovce).
43
Istvánovits et al. 1988, 48–49, nr. 8/7, pl. IV, 1
44
Bader 1978, 73.
45
Bader 1978, 149, pl. XLIX, 30.
46
Schuster 1996, 118, pl. 6, 5; Popescu 2006, 124, nr. 12; Bondár 2012, 83, fig. 29, 7.
47
Doar la foarte puține exemplare este decorată și partea exterioară a podelei caroseriei, vezi de exemplu piesele de la
Budakalász (Soproni 1954, 29, pl. VIII, 2) și Novaj (Bóna 1960, 85, pl. LXII, 2; Fettich 1969, 43, pl. V, 1b; reconstituirile în
desen ale decorului piesei, prezentate de cei doi autori, sunt ușor diferite).
48
Chidioșan 1980, 48–49, pl. 26, 2–3. 5. 7; Costea et al. 2015, 165–168,, pl. 108, 2; 109.
49
Despre altarele miniaturale și modele de car, precum și despre posibilitățile de interpretare ale acestora vezi și Bondár
2016.
50
Bader 1978, 71, pl. XLVIII, 8. 11. Ele sunt definite aici drept „străchini prevăzute cu patru picioare”.
51
Letica 1973, 74, nr. 32, pl. X-XI.
52
Deși este menționat, analizat și interpretat în numeroase lucrări, în legătură cu autenticitatea așa-zisului „Marele car
de la Dupljaja” au fost exprimate și anumite îndoieli, vezi Бонев 1996. Potrivit altor informații, carele de la Dupljaja au
fost descoperite întâmplător, probabil pe teritoriul unei necropole de incinerație, în apropierea lor fiind găsite fragmente
ceramice ce au fost atribuite inițial culturii Žuto Brdo, mai nou grupului Szeremle, vezi Șandor-Chicideanu 2003, 229,
nr. 83.
53
Vizdal 1972, 223, fig. 1.
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și Várudvar (Curtea Cetății) au fost descoperite 26 sau 27 de rotițe întregi sau fragmentare54, dar un
singur fragment de model de car55; din așezarea Wietenberg de la Rotbav-La Pârâuț provin, de asemenea, numeroase rotițe, precum și un fragment ce ar fi putut aparține unui car miniatural56. Situații
asemănătoare au fost constatate în așezările de la Racoș-Piatra Detunată57 și Năeni-Zănoaga58.
Discrepanța dintre numărul rotițelor și cel al modelelor de car a fost remarcată, firește, și de
alți cercetători. Nikolaus Boroffka crede că ar fi posibil ca acest fenomen să-și aibă cauza în natura
diferită a materialelor din care au fost confecționate în anumite cazuri modelele de car, respectiv
rotițele59. Laura Dietrich nu exclude, de asemenea, posibilitatea ca modelele să fi fost realizate din
materiale compozite, partea lemnoasă dispărând în timp60.
În ceea ce privește semnificația rotițelor, mi-am exprimat părerea că acestea, deși s-au aflat în
directă conexiune cu modelele de car, au putut îndeplini și separat anumite funcțiuni în activitățile
de cult, mai ales în ritualurile legate de cultul funerar61. În acest sens am citat câteva situații surprinse în cursul cercetării diferitelor obiective ale epocii bronzului (Branč, Dumbrăvița, Iža, Lăpuș,
Oarța de Sus)62.
Desigur, și în alte stațiuni preistorice, aflate în Bazinul Carpatic, dar și în afara acestui spațiu, au
apărut morminte, respectiv amenajări de cult, în care se găsesc rotițe perforate, dar lipsesc carele
miniaturale sau acestea sunt prezențe infime.
La Wattendorf-Motzenstein, în Bavaria, a fost identificat un loc, a cărui folosire rituală pare plauzibilă, cu o depunere dreptunghiulară de pietre de râșniță, formată din trei exemplare mai mici și
unul mai mare, folosit drept capac, toate având fețele întoarse în jos; în apropierea depunerii a fost
găsită o rotiță perforată63.
În cimitirul Monteoru de la Cârlomănești-La Arman, în partea superioară a M. 4 a apărut o
grămadă de bolovani de râu, căpăcuită de un bolovan de conglomerat. Deasupra pietrelor au fost
găsiți doi molari de cabalină și o roată de car miniaturală din lut; apartenența acestora la mormântul
de inhumație nu este sigură, dar nici nu poate fi argumentat respinsă; sub craniu, lângă temporalul
stâng, au fost găsite două inele de buclă din cupru/bronz64.
Într-unul dintre mormintele de incinerație aflate pe teritoriul așezării Wietenberg de la DerșidaDealul lui Balotă, și anume M. 3, lângă gura vasului-urnă au fost găsite un cuțit curb de piatră, patru mărgele (două din cochilii mediteraneene, două din pastă), precum și o rotiță cu bucșe pe ambele laturi65.
Tot într-o așezare Wietenberg, la Giurtelecu Șimleului-Coasta lui Damian, a fost descoperit un
fragment de rotiță de car într-o groapă de cult care mai conținea ceramică, în parte deformată, fragment de statuetă zoomorfă, fragment de greutate de lut ars, perlă de culoare verzuie (sticlă?), fragmente dintr-o vatră cu decor spiralic, fragmente de corn de cerb cu urme de prelucrare, râșniță din
micașist și zdrobitor din piatră de râu, străpungător confecționat din os de pasăre, două mici lame
de obsidian, o cantitate mare de oase, probabil de animale, cărbune și cenușă66.
În așezarea aceleiași culturi de la Păuleni-Várdomb (Dealul Cetăţii), într-o depunere, probabil
rituală, constând din două vase, în interiorul unuia dintre vase se afla o „rotiţă de car votiv”67.
Kacsó 2018.
Molnár, Katócz 2019, 12, 35, pl. 3, 1. Piesa provine din săpăturile efectuate în anul 1977 de către János Németi și se
păstrează la muzeul din Carei (nr. inv. 9845). Tot aici se afla și o rotiță, descoperită cu prilejul acelorași săpături.
56
Dietrich 2014, passim.
57
Costea et al. 2015, passim.
58
Constantinescu 2020, 94.
59
Boroffka 2004, 349.
60
Dietrich 2014, 268.
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Kacsó 2018, 25.
62
Kacsó 2018, 24.
63
Seregély 2004, 315–320.
64
Motzoi-Chicideanu et al. 2004, 18–19, fig. 5.
65
Chidioșan 1980, 23, pl. 7, 5. Autorul interpretează piesa drept fusaiolă.
66
Bejinariu 2005, 366–367, pl. 6, 2.
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Cavruc, Rotea 2000, 155, pl. 5, 3.
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În așezarea de la Rotbav-La Părâuț, care aparține, de asemenea, culturii Wietenberg, într-o structură care a fost definită drept loc de ardere de un caracter deosebit, probabil cultic, se afla o vatră cu
crustă de formă ovală; pe suprafața vetrei se găseau patru fragmente de modele de roată de car și un
fragment dintr-un car miniatural; o a cincea rotiță a fost găsită într-o groapă aflată sub vatră, altfel
lipsită de artefacte; la aproximativ 5 m de menționata vatră a fost identificat un alt loc de ardere, sub
care era plasată o groapă având ca unic inventar tot o roată miniaturală68.
În Bronzul târziu se încadrează un număr mare de morminte, în care au fost găsite rotițe perforate. Astfel, în urna mormântului 10 al cimitirului UFK de la Adony se aflau două rotițe cu bucșe,
ele fiind singurele piese plasate printre resturile incinerate69. Un disc perforat (model de roată?) era
prezent, alături de alte numeroase piese de lut miniaturale, într-un mormânt HGK de la JobbágyiHosszú dűlő70. O rotiță cu bucșe a ieșit la iveală într-un mormânt de inhumație Lausitze (M. 1091)
de la Kraków-Pleszów71. Tot culturii Lausitze îi aparțin cimitirul de la Krebs, unde au apărut două
fragmente de discuri perforate, ambele considerate modele de roată72, precum și cimitirul tumular
de la Tornow, printre piesele puse în lumină aici fiind și o rotiță cu fețele plate73. La Zbrojewsko,
într-un mormânt datat în Ha B, au fost descoperite două rotițe cu spițele în cruce și cu bucșele slab
profilate74.
În continuare prezint, cu date mai detaliate, o altă descoperire funerară datată tot în Bronzul
târziu, în care au apărut rotițe de lut. Este vorba de mormântul de incinerație nr. 187 din cimitirul
Lausitze de la Saalhausen, cu o groapă aproximativ rotundă (diam. 0,55 m), având un profil în formă
de covată, care conținea 13 vase de dimensiuni relativ mici, ce înconjurau o strachină, în care se afla
cea mai mare parte a resturilor incinerate ale unui infans 1, astfel de resturi fiind identificate și în alte
vase, precum și în umplutura gropii. În trei dintre vasele mai mici erau depuse fragmente de rotițe
de lut de diferite mărimi. În două dintre aceste vase și în umplutura de pământ de deasupra se găseau
fragmente de la toate cele trei rotițe, două de mărimi aproximativ egale (diam. 6,5 cm, respectiv
6,7 cm) și una mai mare (diam. 7,7 cm); rotițele, care nu prezintă urme de folosire, au fața interioară
zgrunțuroasă, iar fața exterioară netezită. Întrucât partea superioară a gropii a fost deranjată, rămâne
sub semnul întrebării dacă în mormânt a mai fost depusă încă o rotiță. Nu s-a putut stabili nici dacă
rotițele au aparținut unui car de cult sau unei jucării75.
În Bronzul târziu au fost găsite în context funerar și rotițe de metal, asemănătoare celor de lut,
fără a fi prezente și alte componenente ale carului miniatural. Pe fundul gropii mormântului tumulului 25 al cimitirului de la Hordeevka, aflat pe malul stâng al Bugului de Sud, în Ucraina, au fost
descoperite o rotiță de bronz cu bucșe, decorată pe o față cu fâșii de linii dispuse în cruce, iar pe
muchie cu grupuri de linii verticale, ce alternează cu grupuri de linii în zig-zag, precum și două mici
piese de aur76.
În cimitirul de incinerație în urne de la Daverden, din Saxonia Inferioară, într-una dintre urne
(nr. 58) au fost găsite patru rotițe cu spițe din metal, care erau așezate pe resturile incinerate ale unui
infans I. Diametrul lor este de 3,5 cm; două au patru spițe, două șase. Rotițele au fost confecționate
dintr-un aliaj de staniu și plumb, proporția fiind de 92/8 %. Toate sunt decorate cu V-uri succesive,
incizate și au o perforație centrală fără bucșe. Rotițele nu prezintă urme de folosință, iar la două dintre ele se păstrează și cioturile de turnare. Cele patru rotițe erau amplasate deasupra oaselor într-un
Vulpe et al. 2007; Dietrich 2014, 171–172. Între datele furnizate în cele două lucrări există unele deosebiri.
Patek 1968, 119, pl. CXXXII, 12–13 (ambele rotițe au fost atribuite categoriei fusaiolelor).
70
Fülöp 2016, 122, fig. 4, 11. Piesa este interpretată drept jucărie.
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Gedl, Szybowicz 1997, 26, fig. 4, 3.
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Holtermann, Kinne 2009 65, fig. 2. Autorii remarcă faptul că în combinație cu astfel de rotițe nu apar și alte părți ale
modelelor de car, ceea ce evidețiază caracterul lor simbolic.
73
Breddin 1965, 131, fig. 2j. Autorul este de părere că în cazul mormântului în discuție, rotița nu poate fi considerată ca
având o însemnătate cultică, ea fiind mai degrabă o ofrandă specială pentru un copil.
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Gedl 2002, 263, fig. 22, a-b.
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Bönisch 1979.
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Berezanskaja, Kločko 1998, 39, pl. 45, 1. Tumulul aparține fazei Hordeevka I.
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pătrat, ceea ce ar putea sugera că ele au fost demontate de pe un car și reașezate în poziția corespunzătoare. Nu există dovezi că alături de rotițe ar fi fost depuse o caroserie sau o oiște de lemn77.
Descoperirea a fost pusă în circulație de către Jutta Precht, care a precizat că de obicei obiecte ca cele
de la Daverden din mormintele de copil au fost considerate jucării; se întreba totuși dacă rotițele
fragile, ce nu puteau fi rostogolite, erau o jucărie potrivită pentru un copil de 3 ani și jumătate78.
O rotiță de bronz cu șase spițe asemănătoare celor de la Daverden, având și diametrul apropiat
(3,4 cm) a apărut, încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, într-o așezare fortificată de înălțime,
la Prosiek, în Slovacia de Nord79.
Ca piese de ofrandă, rotițele de lut se regăsesc și printre depunerile din Bronzul târziu din sanctuarul de înălțime de la Tatul, din Munții Rodopi Orientali80. Un fragment de rotiță decorată pe ambele
fețe cu registre concentrice de triunghiuri hașurate, dispuse între cercuri concentrice de împunsături
succesive a fost descoperită și în așezarea de înălțime de la Dragojna, aflată tot în Munții Rodopi81.
Descoperirile menționate82, la care se adaugă numeroase altele, provenite din așezări (citez selectiv dintre piesele apărute în România pe cele de la Aurel Vlaicu-Obreza [cultura Noua și Gáva]83,
Cernatu-Vârf Ascuțit [cultura Gáva]84, Cicău [cultura?]85, Dănești-Vatra Satului [cultura?]86,
Dorobanțu [cultura Coslogeni]87, Fântânele-Lab [cultura Gáva]88, Mediaș-Gura Câmpului [cultura Gáva]89, Poiana-Cetățuia [cultura Noua?]90, Remetea Mare-Gomila lui Pituț [cultura Gáva]91,
Sighișoara-Dealul Viilor [cultura Gáva]92, Șagu-Sit A1_193, Șimleu Silvaniei-Observator [cultura Gáva]94, Șimleu Silvaniei-Ștrandul Termal [cultura Gáva]95, Șoimuș-Teleghi [aspect de mixtură Balta Sărată, Igrița etc.]96, Șuncuiuș-Cetatea [cultura Gáva]97, Târgu Mureș-Cetate [cultura
Noua]98, Teleac-Grușet [cultura Gáva]99, Ulmu-La Caraman [cultura Coslogeni]100, Uroi-Măgura
Uroiului [cultura Gáva]101) indică o prezență relativ frecventă a rotițelor de lut și în Bronzul târziu.
Unii cercetători consideră rotițele din Bronzul târziu, chiar și pe cele prevăzute cu bucșe, fusaiole.
De exemplu, Tibor Kemenczei afirmă că, întrucât nu se cunosc modele de cărucior în cultura Gáva,
rotițele nu pot fi puse în conexiune cu acestea, ele având, probabil, rol de fusaiole102. Despre posiPrecht 2004 373.
Precht 2004, 373–374. Autoarea citează și alte descoperiri funerare cu rotițe, respectiv cu care miniaturale, în bună
parte altele decât cele pe care le-am menționat în lucrarea de față.
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Овчаров et al. 2008, 38, fig. 8A, 2–3. 5. Piesele sunt decorate cu motive geometrice incizate: spirale înlănțuite, triunghiuri succesive, cercuri concentrice.
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99
Berciu, Popa 1965, 79, fig. 5, 8–11; 6, 13; Vasiliev et al. 1991, 74, fig. 25, 13–15.
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bilitatea ca rotițele perforate să fi servit drept fusaiole vorbește și Markus Vosteen, care nu exclude
nici eventualitatea ca acestea să fi avut o destinație cu totul diferită103. Există totuși caracteristici de
formă, precum și dimensiuni mai mult sau mai puțin standardizate, care permit o departajare destul
de clară între fusaiole și rotițele de diferite construcții104, iar dintre acestea din urmă mai ales cele
masive sau cu spițe, dar înzestrate cu bucșe pot fi interpretate ca fiind modele de roți de car. Unele
dintre rotițele plate reprezintă, de asemenea, modele de acest fel.
Numeroase descoperiri, în parte menționate mai sus, conțin evidente indicii în legătură cu
prezența singulară a rotițelor de lut, neînsoțite de alte componente ale carului, în diferite obiective de
cult și în Bronzul târziu. Rolul lor în cultul solar și în cel funerar a rămas, cu siguranță, și în această
etapă deosebit, perpetuându-se în acest fel obiceiuri adânc înrădăcinate în sistemul de credințe al
comunităților pe spații întinse.
Rotițe de lut se găsesc, cu o frecvență mai scăzută, și în obiective ale epocii hallstattiene (Ha
C-D), inclusiv în cimitire105. Tot acum apar, cele mai multe de asemenea în peisaje sepulcrale, piese
complexe de lut sau metal, cărora le sunt atașate rotițe: Bujoru106, Domasław107, Fertőendréd108,
Haschendorf109, Kánya110, Vaidei111 etc. Și acestea continuă o veche tradiție, carele fiind nu numai
mijloace de transport sau obiecte de prestigiu, dar și simboluri religioase112.
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Pl. 1. Ardusat. Rotiță de lut.
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Pl. 2. Ardusat. Ceramică Suciu de Sus.

71

72

C arol K acs ó

Pl. 3. Rotițe de lut. 1. Ciolt. 2. Lăpuș. 3. Vălenii Șomcutei.
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Pl. 4. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 5. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 6. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 7. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 8. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 9. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 10. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 11. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 12. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 13. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 14. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 15. Vălenii Șomcutei. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 16. Vălenii Șomcutei. Greutăți de lut.
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Pl. 17. Lazuri. Rotițe de lut.
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Pl. 18. Lăpuș. Rotițe de lut. 1–2. Tumulul 20. 3–4. Tumulul 15.
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Pl. 19. Lăpuș. Rotiță de lut. Tumulul 20.
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Pl. 20. Lăpuș. Rotiță de lut. Tumulul 21.
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Pl. 21. Lăpuș. Rotiță de lut. Tumulul 26.
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Pl. 22. Lăpuș. Rotiță de lut. Tumulul 26.
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Pl. 23. Lăpuș. Rotiță de lut. Tumulul 26.
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Pl. 24. Oarța de Jos. Rotițe de lut.
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Pl. 25. Oarța de Jos. 1–3. Rotițe de lut. 4–5. Ceramică Suciu de Sus.
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Pl. 26. Oarța de Jos. Rotiță de lut.
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Pl. 27. Oarța de Sus. 1–2. Rotițe de lut. 3–4. Ceramică Suciu de Sus/Lăpuș.

Contribuții la cunoașterea rotițelor de lut ars perforate din Bronzul târziu

Pl. 28. Orțâța. 1–10. Ceramică Lăpuș/Gáva. 11. Rotiță de lut.
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Așezarea de epocă romană de la Dorolț-Groapa Szabó
Lavinia Brândușan
Abstract: The preventive excavation from Dorolț was carried out during the years 2018–2019 due to the
work undertaken for the future orbital of the town of Satu Mare. The results of the research brought to light
a number of 343 features belonging to the Roman Age, from the 2nd to the 4th centuries. At the site had been
identified: 8 dwellings, 11 annexes, a well and a kiln with a service pit, a number of 8 rectangular cultic pits
with burnt walls, 28 pits with uncertain functionality, a number of 182 post holes, 68 storage pits and 3
ditches. The ceramics discovered here are divided into three categories, namely: wheel-processed ceramics,
hand-made ceramics and Roman import ceramics. The ceramics processed by the wheel are fine gray and
fine reddish. Hand-made ceramics can be coarse blackish or reddish and fine grayish-black.
Cuvinte cheie: Epocă romană, cercetare preventivă, complexe, ceramică, ornamente
Keywords: Roman Age, preventive research, features, pottery, ornaments

Istoricul cercetărilor privind așezările de epocă romană din nord-vestul României
Odată cu venirea anilor 60, cercetările arheologice din nord-vestul României pe epocă romană
încep să se dezvolte. În a doua jumătate a anilor 60 o serie de săpături mai mici prind contur implicând în cercetare, pe lângă muzeele locale, cercetători de la instituțiile arheologice din Oradea, Cluj
și București. Astfel, în 1966, începe cercetarea arheologică în așezarea de la Culciu Mare-Zöldmező1
iar în anii 1964–1970 este cercetată una dintre cele mai importante descoperiri de epocă romană a
anilor 60, așezarea de la Medieșu Aurit-Șuculeu2.
În anii 70 cercetările asupra așezărilor romane din nord-vestul României au fost realizate în principal prin implicarea experților locali: Al. V. Matei și Gh. Lazin. În județul Satu Mare au fost efectuate o serie de cercetări pe termen scurt în 1971 la Culciu Mare-Bogilaz3, Orașul Nou-Pe șes în 1975,
19784, în Satu Mare-Fermele 2–4 în perioada anilor 1978, 19795, în Satu Mare-Pădurea Noroieni în
19726, iar cea mai importantă așezare cercetată a vremii a fost Lazuri-Râtul lui Béla în anii 1974–
1977 și 1978–19817. Descoperiri de epocă romană s-au făcut și pe șantierele arheologice de la Culciu
Mare-Sub grădini în 1969, 1971–19728, în anul 1974 s-au făcut cercetări la Culciu Mic-La gropile de
siloz9, la Turulung-Vii-Sub Dealul Pustiu în 197510, iar în zona sitului Medieșu Aurit-Șuculeu a fost
cercetată așezarea de epocă romană La oșanu în perioada anilor 1969, 197111 (Planșa 1).
Din anii 80, ca rezultat al declinului economic și al interesului scăzut pentru cercetarea perioadei
Gindele 2010, 12; Bader, Lazin 1980, 16; Lazin 1981–1982, 123–125; Stanciu 1995, nr.13/B, 143–144; Matei, Stanciu
2000, Nr. 55 (97), 43–44, Bader 1981–1982, Nr. 32, 157.
2
Dumitraşcu/Bader 1967, 107–127; Dumitraşcu 1977, 65–76; Bader 1974–75, Nr. 4, 273; Gindele 2010, 12; Gindele,
Lazin 2010, 329.
3
Bader, Lazin 1980, 16, fig. 50; Lazin 1981–1982, Nr. 1/b, 125–126; Stanciu 1995, Nr. 13/A, 142–143.
4
Matei, Stanciu 2000, Nr. 98 (178), 69; Gindele 2010, 13.
5
Lazin 1981–1982, Nr. 7, 128, Matei, Stanciu 2000, Nr. 117 (215), 75.
6
Bader 1975, 36–44; Gindele 2010, 13.
7
Bader, Lazin 1980, 15; Stanciu 1995, Nr. 17/A, 144–145; Matei, Stanciu 2000, Nr. 79 (148), 61; Lazin 1995, 145–148.
8
Stanciu 1995, Nr. 13/C, 144; Matei, Stanciu 2000, Nr. 55 (96), 43; Gindele 2010, 13.
9
Matei, Stanciu 2000, Nr. 56 (98), 44, Bader, Gindele 2014, 189–202.
10
Gindele 2010, 13; Bader 1978, Nr. 96, 130; Dumitraşcu 1978, Nr. 22, 66.
11
Dumitraşcu 1993, Nr. 13, 103–104; Dumitraşcu 1972, 669–683.
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romane, șantiere arheologice precum Lazuri-Râtul lui Béla12 au fost întrerupte iar experții au încercat să se orienteze spre cercetările de salvare legate de reglementarea cursului râului Crasna13.
După anii 90 sunt reluate săpăturile sistematice din deceniile anterioare la Medieșu Aurit-Șuculeu
în anii 1995–199714, la Lazuri-Lubi tag în anii 1992–200015, 2002–200316. Pe lângă cercetarea sistematică, ca urmare a reglementării cadrului legislativ, săpăturile de salvare au jucat un rol din ce în ce
mai important, astfel au început săpături preventive la Apa-Moșia Brazilor, Mădăras-La pășune17 în
199818, Petea-Vamă19 (Planșa 1).

Cadrul geografic al așezării de la Dorolț-Groapa Szabó
Comuna Dorolţ aparține zonei de nord a judeţului Satu Mare, aflată la distanța de 9 km de
municipiu, pe drumul național DN19A. În nord şi vest se învecinează cu Ungaria, în sud cu
comuna Vetiş, în est cu Satu Mare și în nord-est cu comuna Lazuri. Situl arheologic este așezat
pe un vechi grind din zona mlăștinoasă a satului Dorolț, în albia unui fost pârâu denumit Horgas
(Planșa 2–4).
Săpătura preventivă de la Dorolț s-a desfășurat în perioada anilor 2018–2019 datorită lucrărilor
întreprinse pentru viitoarea variantă ocolitoare a orașului Satu Mare (Planșa 5, Planșa 6). Rezultatele
cercetărilor aduc la lumină un număr de 343 de complexe care, prin natura lor și inventarul ceramic,
cu excepția a câtorva complexe, sunt catalogate ca aparținând epocii romane din perioada secolelor
II-IV p.Hr. Ceramica descoperită aici se împarte în trei categorii și anume: ceramică realizată la
roată, ceramică realizată cu mâna și ceramică romană de import.
Ceramică cenușie prelucrată la roată

973

Ceramică roșiatică prelucrată la roată

189

Ceramică grosieră prelucrată cu mâna

1039

Ceramică fină, cenușiu-negricioasă prelucrată cu
mâna
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Descrierea complexelor
În sit au fost identificate 8 locuințe, 11 anexe, câte o fântână și un cuptor cu groapă de deservire, un
număr de 8 gropi cultice rectangulare cu pereții arși, au fost cercetate 28 de gropi cu funcționalitate
incertă, un număr de 182 de gropi de stâlpi, nu mai puțin de 68 de gropi de provizii și 3 șanțuri.

Lazin 1995, 145–148.
Gindele 2010, 13–14; Lazin, Németi 1972, 199–213.
14
Dumitraşcu 1996, Nr. 88; Dumitraşcu 1997; Dumitraşcu 1998.
15
Stanciu 1994 Nr. 36, 73; Stanciu 1995, Nr. 17B, 149–150; Stanciu 1996, Nr. 80/2, 71–72; Stanciu 1998, Nr. 44, 37–40;
Stanciu 1999, Nr. 75; Stanciu et al 2003, Nr. 100; Stanciu 2016, 21–24.
16
Stanciu 1994 Nr. 36, 73; Stanciu 1995, Nr. 17B, 149–150; Stanciu 1996, Nr. 80/2, 71–72; Stanciu 1998, Nr. 44, 37–40;
Stanciu 1999, Nr. 75; Stanciu et al 2003, Nr. 100; Stanciu 2016, 21–24.
17
Lazin, Iercoșan 1999; Matei, Stanciu 2000, Nr. 88 (158), 63–64.
18
Marta, Gindele 1998–1999, 75–102; Matei, Stanciu 2000, Nr. 6 (8), 27–28.
19
Gindele, Istvánovits 2009, 9–11.
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Locuințele cercetate în teren sunt de formă rectangulară, ovală și alungită. Locuințele de formă
rectangulară cu colțuri rotunjite au pereții tronconici sau coborând în pantă iar fundul lor este drept.
Una dintre locuințele de acest tip, Cx 248, prezintă pe partea nord-estică o intrare. Locuințele de
formă ovală au pereții tronconici sau ușor coborând în pantă, locuința Cx 188 păstrând și forma
gropilor de stâlp. Locuința de formă alungită este compusă din două părți, cu fundul drept în partea nordică, iar în cea sudică cu fundul neregulat, pereții coborând în pantă. Pe lângă acest tip de
locuințe a fost un complex, Cx 190, parțial cercetat, partea sa sudică fiind în afara zonei decopertate.
Adâncimea la care au fost săpate locuințele începe de la –0,11 m de la conturare și ajunge la –1,10 m
în timp ce lungimea lor poate avea dimensiuni cuprinse între 3,10–5,58 m și lățimea cuprinde
dimensiunile 2,10–4,93 m (Planșa 7).
Anexele cercetate au formă circulară, rectangulară, ovală și oval-alungită. Anexele de formă circulară au pereții în pantă sau verticali și fundul alveolat. Anexele de formă rectangulară au colțurile
rotunjite, pereții coboară în pantă și fundul este plat. Unul dintre complexele de acest tip, Cx 53,
prezintă o treaptă pe partea sudică și o groapă care se adâncește în podea pe partea nordică. Anexele
de formă ovală au pereții coborând în pantă și fundul drept. Anexa Cx 111 are fundul alveolat, iar în
mijlocul complexului coboară o groapă de formă ovală. Au fost cercetate trei anexe (Cx 274, Cx 295,
Cx 310) care au și trepte, la primele două treptele sunt pe partea estică, iar una are două trepte pe
partea vestică și o groapă lângă peretele sudic. Anexa Cx 250 a fost parțial cercetată, partea nordică
fiind în afara zonei decopertate. Complexul are forma oval-alungită, cu pereții coborând în pantă și
fundul neregulat. Adâncimile la care au fost descoperite sunt de –0,20–1,80 m de la nivelul de conturare, cu lungimi de 2,20–4,52 m și lățimea de 1,88–3,20 m.
Fântâna Cx 114 are forma ovală cu pereți tronconici în partea superioară și cilindrici în partea inferioară având adâncimea de –2,50 m de la nivelul de conturare și diametrul de aproximativ
2,75 m (Planșa 8).
Cuptorul Cx 136 are formă ovală cu dimensiuni de 1,60 × 1,45 m și adâncime de –0,21 m de
la nivelul de conturare. Groapa de deservire are dimensiunile de 2,64 × 2,20 m și adâncimea de
–0,74 m de la nivelul de conturare.
Au fost cercetate opt gropi de tipul celor rectangulare cu pereții arși având orientarea pe direcția
nord-sud. Acest tip de complex a fost încadrat în categoria gropilor cu funcționalitate rituală, ele
aparținând popoarelor migratoare de origine vandală. Gropile descoperite au pereții arși, complexul Cx 301 având pereți ușor tronconici și fundul drept, umplutura conținând chirpici și straturi
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consistente de cărbune. Arsura peretelui poate ajunge la 2 cm grosime și au adâncimea de la –0,30–
0,40 m de la nivelul de conturare și dimensiuni cuprinse între 1,56–1,14 m lungime și 0,58–1,13 m
lățime (Planșa 9).
Gropile cu funcționalitate incertă sunt de formă ovală, oval-alungită, oval-neregulată și neregulată. Complexele de formă ovală pot fi cu pereții cilindrici, tronconici sau în pantă și au fundul
drept sau alveolat. Gropile cu formă oval-alungită au pereții oblici și fundul drept, cele de formă
oval-neregulată și cele cu forma neregulată au pereții tronconici. Acest tip de gropi au dimensiuni
de 0,70–4,10 × 0,50–3,30 m, cu adâncimi cuprinse între –0,17 și –1,80 m (Planșa 10).
Gropile de provizii sunt de formă circulară, ovală și neregulată. Complexele de formă circulară
au pereții tronconici, cilindrici sau coborând în pantă și fundul drept sau alveolat. Gropile de formă
ovală au pereții coborând în pantă, cilindrici sau tronconici, iar fundul lor este drept și alveolat.
Complexul Cx 287 are formă ovală cu pereții tronconici în una dintre jumătăți, cealaltă fiind cu
pereții în pantă. Gropile de provizii de formă neregulată au pereții tronconici. Pe lângă tipul acesta
de gropi s-au identificat unele care au pereții arcuiți și altele cu pereții verticali. Adâncimea lor variază de la –0,13 m la –2,30 m de la nivelul de conturare, iar lungimea și lățimea lor cuprind dimensiuni de 1,00–3,70 × 0,58–3,50 m.
Gropile de stâlp au formă ovală, circulară, cilindrică și oval-neregulată. Cele de formă ovală sunt
de tipul celor cu pereții coborând în pantă, tronconici, cilindrici și fundul drept sau alveolat. Gropile
de formă circulară au pereții tronconici, verticali sau cilindrici, iar fundul lor este drept. Complexele
de formă cilindrică au pereții tronconici și fundul alveolat la fel ca cele de formă oval-neregulată.
Dimensiunile gropilor de stâlpi măsoară adâncimi cuprinse între –0,10–0,81 m de la nivelul de conturare, cu lungimea cuprinsă între 0,31–1,05 m și 0,27–0,73 m lățime. În unele cazuri, gropile de stâlpi formează structura unei foste locuințe de suprafață, astfel avem patru complexe de acest tip (Planșa 12–13).

Descrierea ceramicii
Ceramica descoperită în complexe aparține mai multor categorii tehnologice.
Ceramica modelată cu mâna, grosieră, negricioasă sau roșiatică, arsă secundar, cu miez negricios și nisip cu bob mare sau pietriș în compoziția pastei. Câteva din aceste fragmente au ornament
cu brâuri alveolate sau incizate, ceramica reprezentând cultura materială a dacilor liberi. Ceramica
modelată cu mâna, fină, cenușiu-negricioasă, se încadrează cronologic în anii 160–180 p.Chr., reprezentând influența culturii Przeworsk în nord-vestul țării.
Pe lângă ceramica modelată cu mâna, în complexe se găsește ceramică realizată din colaci și
finisată la roată, chiupuri de tipul celor descoperite la Medieșu Aurit. Ceramica este arsă reductant
cu pastă fină, nisip și șamotă în compoziția pastei, unele fragmente având un strat de angobă. Ca
ornament pot avea șiruri de benzi drepte sau în valuri, reprezentate pe brâu. Ceramica realizată la
roată este din pastă fină cenușie cu miez cenușiu în compoziția căreia s-a folosit nisip fin, în unele
fragmente conținând mică măruntă și ceramica roșiatică arsă oxidant, cu pastă fină și nisip fin în
compoziția pastei. Acest tip de ceramică este reprezentat de vasele tip strachină, castron sau oală. Pe
lângă aceste tipuri de ceramică, în câteva complexe (Cx 84, Cx 111, Cx 120, Cx 181, Cx 185, Cx 186,
Cx 188, Cx 196, Cx 201, Cx 260, Cx 274, S36C × 14) apar câteva fragmente de import roman.
Puține dintre complexele cercetate, pe lângă materialul ceramic, conțin piatră și chirpici. Acestea
sunt gropile de provizii Cx 33, Cx 81, Cx 140, Cx 183, Cx 196, Cx 235, Cx 260, Cx 286, gropile cu
funcționalitate incertă Cx 34 și Cx 36, gropile de stâlp Cx 37, Cx 84, Cx 198, gropile cultice Cx 275
și Cx 301, locuința Cx 188 și două dintre anexe, Cx 246 și Cx 318.
Ceramica descoperită în complexele cercetate la Dorolț este realizată atât la roată cât și cu mâna.
Ceramica realizată la roată este cenușie sau roșiatică. Câteva dintre fragmentele de ceramică cenușie
realizată la roată sunt de tipul vaselor strachină scunde cu pereții în unghi ascuțit (Planșa 17/1, 2)20,
20

Gindele 2010, 79; Gindele, Lazin 2010, 26–28; Gindele 2004, 82; Gindele, Istvánovits 2009, 280, 295.
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strachină scundă cu buza canelată21 (Planșa 15/1), strachină adâncă22 (Planșa 15/3,4). În categoria
ceramicii cenușii intră și fragmentele ceramice din tipul de vas oală și castron, ele fiind castron biconic cu pereții în unghi și buză accentuată spre exterior23 (Planșa 15/2), castron cu pereți bombați și
buză canelată24 (Planșa 14/3), castron cu pereții bombați25 (Planșa 14/1), oală cu buza accentuată
răsucită spre exterior26 (Planșa 16/1), oală cu buza canelată (Planșa 14/2, Planșa 3/2), oală cu pereții
în unghi, brâul accentuat printr-o bandă lustruită (Planșa 14/4), oală cu pereții bombați și brâul
în trei rânduri de caneluri27 (Planșa 17/3), vas de tip chiup (Planșa 16/3), gât de ulcior și perete de
ulcior cu toartă (Planșa 25/1, 2) și trei toarte, una cenușie lucrată grosier, cu miez roșiatic și nisip cu
bob mare (Planșa 24/1), toartă cenușiu-negricioasă fină28 (Planșa 24/2), toartă cenușie fină29 (Planșa
24/3).
În categoria ceramicii roșiatice realizate la roată descoperite la Dorolț avem fragmente din tipul
de vas oală cu buza accentuată răsucită spre exterior30 (Planșa 19/3), oală cu buza canelată (Planșa
19/1), strachină cu pereții în unghi ascuțit și buză neaccentuată31 (Planșa 18/3, 4), strachină cu buza
groasă accentuată, răsucită în exterior32 (Planșa 18/2), castron cu pereții bombați33 (Planșa 18/1).
În sit au fost descoperite un număr de 10 fragmente de ceramică terra sigillata34. Unul dintre
importurile romane este reprezentat de un castron cu ornament la brâu în formă de ghirlandă și
bandă lustruită35 fiind încadrat cronologic între anii 160–260 p.Hr36.(Planșa 19/2).
Ceramica realizată cu mâna este împărțită în două categorii, ceramică grosieră și ceramică fină.
Ceramica grosieră arsă secundar este negricios-roșiatică, iar ceramica fină realizată cu mâna este
cenușiu-negricioasă. Câteva din fragmentele ceramice grosiere aparțin tipului de vas oală cu miez
cenușiu-negricios (Planșa 21/2), fund de oală cu miez negricios37 (Planșa 21/4), oală cu pereții
bombați ornamentată cu alveole imediat sub buză (Planșa 20/4), oală cu arsură secundară cu pereții
bombați și ornament cu alveole realizat în partea brâului, miez negricios38 (Planșa 20/2,3), oală cu
arsură secundară, miez negricios ornamentată cu un șanț zgâriat în zona brâului (Planșa 20/1),
capac miniatural cu arsură secundară, miez cenușiu și pereți cenușiu-roșiatici (Planșa 23/2)39, cană
cu toartă de culoare negricioasă și miez negricios (Planșa 23/1)40, strachină scundă negricioasă
(Planșa 23/3)41, oală cu pereții bombați, miez cenușiu și pereții cenușiu-roșiatici42 (Planșa 21/1), oală
cu buza trasă în exterior și miez roșiatic43 (Planșa 21/3), castron cu pereții bombați și miez cenușiu
(Planșa 23/4).
Ceramica fină cenușie realizată cu mâna se înscrie în tipul vaselor strachină cu pereții în unghi
Gindele, Istvánovits 2009, 374; Gindele 2010, 68–69; Gindele, Lazin 2010, 26–28.
Gindele 2010, 43; Gindele, Lazin 2010, 26–28; Gindele, Istvánovits 2009, 261, 267.
23
Gindele, Istvánovits 2009, 269; Gindele, Lazin 2010, 36–38.
24
Gindele, Istvánovits 2009, 297; Gindele, Lazin 2010, 36–38.
25
Gindele 2010, 43, 102; Gindele, Lazin 2010, 36–38; Gindele, Istvánovits 2009, 394, 301, 320; Gindele 2004, 82.
26
Gindele 2004, 81; Gindele, Istvánovits 2009, 259, 342; Gindele, Lazin 2010, 36–38; Bader, Gindele 2014, 216, Pl. 8. 2.
27
Gindele, Istvánovits 2009, 398.
28
Gindele, Lazin 2010, 338. Pl. 3. 14.
29
Gindele 2010, 30; Gindele, Istvánovits 2009, 266, 269, 367, 376, 420–421, 428, 443, 459.
30
Gindele 2010, 81.
31
Gindele, Istvánovits 2009, 269.
32
Gindele, Istvánovits 2009, 259, 288; Gindele 2010, 102.
33
Gindele 2010, 43, 102; Gindele, Istvánovits 2009, 394, 301, 320; Gindele 2004, 82.
34
Bader 1974–1975, 269–270.
35
Daszkiewicz et al 2018, 541–549; Rusu-Bolindeț 2016, 379–409; Rusu-Bolindeț 2007, 144–148.
36
Mulțumiri doamnei dr. V. Rusu-Bolindeț pentru datare: Terra Sigillata aus Westerndorf, römischer Glanzton vom
Alpenvorland, Drag. 37.
37
Gindele, Istvánovits 2009, 437.
38
Gindele, Istvánovits 2009, 302; Gindele 2010, 103.
39
Gindele, Lazin 2010, 39.
40
Gindele, Lazin 2010, 39.
41
Gindele, Lazin 2010, 39.
42
Gindele 2010, 24, 103; Gindele, Istvánovits 2009, 475.
43
Gindele 2010, 102; Gindele/Istvánovits 2009, 280.
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ascuțit și buză neaccentuată44 (Planșa 22/2), strachină adâncă cu pereții în unghi ascuțit45 (Planșa
22/3), strachină cu buză neaccentuată46 (Planșa 22/1) și oală cu buza lată (Planșa 22/4). Acest tip de
vase reprezintă prezența culturii materiale Przeworsk în nord-vestul României.
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Număr complex

Material special
Terra Sigillata

Cx 81
Cx 84

1
1
1

Cx 114

1

Cx 120

1

Cx 181

1

Cx 185

1

Cx 188

1

Cx 196

1

Cx 201

1

1

Cx 260
Cx 274

2
1

S30C × 12
S36C × 14

Vase întregi

1

Cx 90
Cx 111

Fusaiole

1
1

Tabelul nr. 3. Complexele în care s-a descoperit material arheologic special.
Chirpici
Piatră naturală

Cx 34
Cx 36
Cx 140
Cx 198
Cx 230
Cx 286
Cx 301
Cx 318
Cx 33
Cx 34
Cx 36
Cx 37
Cx 81
Cx 84
Cx 81
Cx 84
Cx 140
Cx 183
Cx 188
Cx 196
Cx 198
Cx 235
Cx 246
Cx 260
Cx 275
Cx 286
Cx 301
Cx 318
Tabelul nr. 4. Complexe în care s-a descoperit, pe lângă ceramică, chirpici și piatră naturală.
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Cx 25
Cx 26
Cx 27

Cx 22
Cx 23
Cx 24

Cx 21

Cx 20

Cx 9
Cx 11
Cx 14
Cx 15
Cx 16
Cx 17
Cx 18
Cx 19

Cx 8

Cx 7

Număr
complex
Cx 3
Cx 4
Cx 5
Cx 6

Groapă de formă neregulată cu umplutură de pământ cenușiu-negricios cu mult chirpici.
Groapă de formă neregulată cu umplutură de pământ cenușiu uniform.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții coborând în pantă și umplutură de pământ cenușiu compactă.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții verticali, fundul drept și umplutră de pământ brun-cenușiu
compactă.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții verticali, fundul drept și umplutră de pământ brun-cenușiu
compactă.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții coboarând în pantă, fundul drept și umplutură brun-cenușie
compactă.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de formă neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-închis pigmentat.
Groapă de formă ovală cu pereții și fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Groapă de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-închis pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții coborând în pantă, fundul dept și umplutră de pământ
cenușiu cu pete de cenușă.
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși pe o grosime de 2–3 cm și
umplutură în straturi, pe fund cu multă cenușă, orientat nord-sud.
Locuință de formă ovală-neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ compusă dintr-un strat
cenușiu-negricios și un strat cenușiu.
Groapă de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de provizii cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Locuință de formă rectangulară cu colțurile rotunjite, cu pereții tronconici și umplutură de pământ
brun-cenușiu.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de formă ovală, alungită cu pereții coborând oblic, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu,
compactă.

Descrierea complexelor

Tabelul nr. 1. Descrierea complexelor de la Dorolț-Groapa Szabo.

0,35 m
0,2 m
0,6 m

0,2 m
0,2 m
0,2 m

0,5 m

0,24 m

0.35 m
0,75 m
0,56 m
0,41 m
0,15 m
0,1 m
0,17 m
0,24 m

0,30 m

0,17 m

▼
0,20 m
0,30 m
0,31 m
0,16 m

0,3 m
0,37 m
0,35 m

1,28 m

0,40 m

1m
0,7 m
3,14 m

1,44 m
0,9 m
3,5 m

4,24 m

0,9 m
0,5 m
1,94 m

0,6 m
0,93 m
2,1 m

0,3 m

0,9 m

0,97 m

1,03 m
1,42 m

2,7 m
2,2 m
2,1 m

0,50 m
3.65 m
2,26 m
3,5 m

0,70 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
l
2,24 m
0,73 m
1,40 m
1,26 m
0,80 m
0,54 m
0,30 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 28
Groapă de formă ovală, alungită cu pereții coborând oblic, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu,
compactă.
Cx 29
Groapă de formă ovală, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 30
Groapă de formă ovală, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 31
Groapă de formă ovală cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 32
Groapă de formă ovală, partial cercetată, partea sudică fiind în afara zonei cercetate. Pereții coboară în
pantă, fundul drept și umplutura de pământ cenușiu, compactă.
Cx 33
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-închis pigmentat.
Cx 34
Groapă de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ compusă dintr-un strat cenușiunegricios și un strat cenușiu-negricios cu pigment de chirpici. În partea estică a complexului au fost descoperite mai multe fragmente de chirpici.
Cx 35
Groapă de stâlp de formă ovală-neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ
cenușiu-negricios.
Cx 36
Grapă tăiată de Cx 10, fiind prinsă în profilul acesteia.
Cx 37
Groapă de stâpl de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 38
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 39
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 40
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 41
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 42
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 43
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 44
Șanț
Cx 45
Șanț
Cx 46
Șanț
Cx 48
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 49
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 51
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 52
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 53
Anexă de formă rectangulară cu colțurile rotunjite, fundu plat, cu o treaptă pe partea sudică și o groapă
care se adâncește în podea pe partea nordică. Umplutura de pământ este cenușiu-negricioasă cu fragmente de chirpici.
0,12 m
0,1 m
0,8 m
0,07 m
1,02 m

0,5 m
0,4 m
0,26 m
0,47 m

0,5 m
0,48 m

4,10 m

0,6 m

0,66 m

0,2 m
0,4 m
0,32 m
0,5 m
0,64 m

1,45 m
3,3 m

0,56 m
0,8 m

0,22 m
0,14 m
0,12 m
0,2 m
0,3 m
0,07 m
0,8 m
0,1 m

2,04 m
1,5 m
0,7 m
2,6 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
3,7 m

0,4 m
0,4 m
0,48 m
0,61 m

▼
0,38 m

2,20 m

0,5 m

0,4 m

1,2 m
2,44 m

1,1 m
1,2 m
0,5 m

l
1,57 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 54
Locuință de formă ovală-neregulată cu pereții tronconici, având cuptor, iar umplutura de pământ este
cenușiu-negricios.
Cx 56
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 57
Groapă de formă ovală-neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 58
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 59
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 60
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun-negricios.
Cx 61
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 62
Groapă de stâlp de formă cilindrică cu pereții tronconici și umplutură de pământ brun.
Cx 63
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu arsură.
Cx 64
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 65
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 66
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 67
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 68
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-pigmentat.
Cx 69
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 70
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 71
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu. La baza prezintă un strat consistent de arsură cu chirpici.
Cx 72
Groapă de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu cu cărbune.
Cx 73
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 74
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu cu pigment de
chirpici și cărbune.
Cx 75
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 76
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 77
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 78
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos.
Cx 79
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos, sporadic
pigmentat.
Cx 80
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 81
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos, sporadic
pigmentat.
0,7 m
0,45 m

0,15 m
0,15 m
0,25 m
0,42 m
0,44 m
0,24 m
0,8 m

2,10 m

0,9 m

0,4 m
0,8 m

0,32 m

0,75 m
0,62 m

0,54 m
0,58 m
1,65 m

0,6 m
0,64 m
2,23 m

1,4 m
2,35 m

1,4 m
1,25 m
1,91 m

1,25 m
1,98 m

1,22 m
1m
0,9 m

0,5 m
1,1 m

0,38 m
0,5 m
0,5 m
0,36 m

0,46 m
0,58 m
0,6 m
0,5 m

0,7 m
1,2 m

1,5 m
1,8 m
1,06 m

l
2,38 m

2,3 m
3,2 m
1,2 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
3,8 m

0,8 m
0,26 m
0,6 m

0,3 m
0,64 m
0,4 m
0,3 m
0,2 m
0,2 m
0,26 m
0,28 m
0,28 m
0,12 m
0,1 m
0,2 m
0,3 m
0,38 m
0,3 m
0,5 m

▼
0,4 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 82
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 83
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos,
pigmentat.
Cx 84
Groapă de stâlp adâncă, cilindrică cu fundul alveolat cu umplutură cenușie până la –40 cm în partea superioară și cenușiu-gălbui dedesupt.
Cx 85
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos,
pigmentat.
Cx 86
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 87
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri gălbui lutos, pigmentat.
Cx 88
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 89
Groapă de pământ de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos.
Cx 90
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos, pigmentat.
Cx 91
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos, pigmentat.
Cx 92
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos,
pigmentat.
Cx 93
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-închis pigmentat.
Cx 94
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 95
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 96
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 97
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 98
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui pigmentat.
Cx 99
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu. În partea superioară are o lentilă de arsură.
Cx 100
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu lutos, pigmentat.
Cx 101
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu lutos, pigmentat.
Cx 102
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
cenușiu-negricios cu un strat de cărbune pe fund și mult chirpici în umplutură.
Cx 103
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
cenușiu-negricios cu un strat de cărbune.
Cx 104
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
cenușiu-negricios cu un strat de cărbune.
0,37 m

0,15 m
0,2 m
0,2 m
0,25 m
0,23 m
0,5 m
0,18 m

1,25 m
1,22 m

0,34 m
0,40 m

0,35

0,45

1,00 m

0,98 m

1,35 m
2,3 m
1,04 m

1,1 m

1,91 m

1,4 m
1,1 m

2,65 m
2,1 m

1,9 m
3,95 m
1,14 m

0,38 m
0,4 m
1,12 m

0,4 m
0,31 m

0,5 m

0,5 m

l

0,75 m

0,21 m
0,71 m
0,30 m

0,6 m
0,17 m
0,14 m
0,15 m
0,2 m
0,17 m
0,35 m

0,38 m

0,14 m

0,57 m
0,51 m

0,50 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
0,4 m
0,4 m

0,81 m

▼
0,2 m
0,2 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 105
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
cenușiu-negricios cu un strat de cărbune și fragmente mai mari pe marginea complexului.
Cx 106
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos,
pigmentat.
Cx 107
Groapă de stâlp de formă cirrculară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui lutos,
pigmentat.
CX 111
Anexă de formă ovală cu pereții coborând în pantă abruptă, fundul alveolat, cu adâncimea de –50 cm, iar
la mijlocul complexului coboară o groapă ovală cu adâncimea de –75 cm. Umplutura este cenușiu închis,
lutoasă cu pigment de chirpici.
Cx 112
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri închis, pigmentat cu
cărbune.
Cx 113
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 114
Fântână de formă ovală cu pereții tronconici în partea superioară și cilindrici în partea inferioară cu umplutură de pământ gri lutos și lentile de lut galben.
Cx 115
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui. În partea de
jos are o lentilă de pământ cenușiu puternic pigmentat.
Cx 116
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 117
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 118
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 119
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 120
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici, fundul drept și umplutură de pământ gri-gălbui
compact.
Cx 121
Groapă de stâp cu pereții cilindrici, fundul elveolat și umplutură de pământ cenușiu-gălbuie
Cx 122
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții coborând în pantă abruptă, fundul alveolat și umplutră de pământ cenușiu, compactă.
Cx 123
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 124
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 125
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 126
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 127
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 128
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
1,11 m
0,37 m
0,4 m
0,5 m

1,9 m
0,2 m
0,22 m
0,25 m
0,2 m
0,2 m

0,2 m
0,23 m
0,3 m
0,3 m
0,17 m
0,21 m

0,24 m
0,16 m

2,85 m

0,41 m

0,15 m
2,5 m

0,37 m
0,4 m
0,61 m
0,63 m
0,54 m
0,43 m

0,60 m

2m

0,37 m

0,60 m
0,50 m

0,6 m

3,18 m

0,65 m

0,2 m
0,75 m

0,71 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
1,56 m

0,21 m

▼
0,36 m

0,50 m
0,40 m

0,55 m

2,7 m

1,4 m

2,20 m

l
1,13 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 129
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții coborând în pantă accentuată, fundul drept și umplutră de
pământ cenușiu, compactă.
Cx 130
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții cilindrici, fundul drept și umplutră de pământ cenușiu
închis.
Cx 131
Groapă de stâlp de frmă circulară cu pereții, fund arcuit și umplutură de pământ cenușiu închis.
CX 132
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplură de pământ
cenușiu-gălbui.
Cx 133
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu
închis.
Cx 134
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui și fragmente de
chirpici.
Cx 135
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 136
Cuptor de formă ovală cu dimensiuni de 160 × 145 cm și adâncime de –21 cm de la nivelul de conturare.
Groapa de deservire are dimensiuni de 264 × 220 cm și adâncime de –74 cm de la nivelul de conturare. Se
desparte foarte clar de un strat gros de cenușă de o groapă anterioară peste care a fost amenajată groapa
de deservire. Groapa anterioară este cilindrică cu fundul drept și adâncine de –176 cm de la nivelul de
conturare.
Cx 139
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 140
Groapă de provizii de formă neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ gri închis, lutos pigmentat. În partea de jos are o lentilă de pământ cenușiu negricios.
Cx 141
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri lutos cu pigmenți.
Cx 142
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 143
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 144
Groapă de provizii de formă neregulată cu umplutură de pământ gri închis, pigmentat.
Cx 145
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Cx 146
Groapă de provizii de formă neregulată cu umplutură de pământ gri pigmentat.
Cx 147
Groapă de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ compusă dintr-un strat brun-cenușiu
și un strat brun-cenușiu cu lentie de lut galben.
Cx 148
Groapă de provizii tronconică în secțiune cu pereții coborând în pantă și umplutură de pământ cenușiubrun, cu lentile de lut galben și mult chirpic. În partea sudică sunt păstrate trepte.
Cx 149
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 150
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
0,12 m
0,26 m

1,08 m
0,40 m
0,50 m

0,4 m
0
0,55 m

0,4 m

0,24 m
0,95 m
0,27 m
0,23 m
0,2 m
0,8 m
0,2 m
0,43 m
1,8 m

4,26 m

0,4 m

0,21 m
1,76 m

1,21 m
3,3 m

1,7 m
4,1 m

2,20 m

1,7 m

1,9 m

3,70 m

0,7 m
0,45 m

2,4 m

2,40 m

0,5 m

1,20 m

0,52 m

l

0,8 m
0,5 m

2,5 m

0,7 m

0,23 m

0,70 m
1,20 m

0,60 m

0,40 m
0,23 m
0,50 m

0,90 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
0,60 m

0,38 m

▼
0,22 m
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Cx 183
Cx 185
Cx 186
Cx 187
Cx 188

Cx 182

Număr
complex
Cx 151
Cx 152
Cx 154
Cx 155
Cx 156
Cx 157
Cx 158
Cx 159
Cx 159
Cx 160
Cx 161
Cx 162
Cx 163
Cx 164
Cx 165
Cx 166
Cx 167
Cx 168
Cx 177
Cx 178
Cx 179
Cx 180
Cx 181

Groapă de stâlp cu pereții coboarând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ gri-gălbui.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos, iar la bază
prezintă un strat de lut cenușiu-negricios.
Groapă de prvizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ în partea superioară
cenușiu pigmentat, iar în partea inferioară cenușiu-gălbui.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Goapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Goapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Locuință de formă ovală cu gropi de stâlp și umplutură de pământ cenușiu cu pigmenți de cărbune și
chirpici.

Descrierea complexelor

0,2 m
0,85 m
2,3 m
0,2 m
1,1 m

1,08 m

▼
0,16 m
0,21 m
0,11 m
0,12 m
0,14 m
0,1 m
0,15 m
0,18 m
0,18 m
0,15 m
0,17 m
0,3 m
0,1 m
0,15 m
0,2 m
0,15 m
0,2 m
0,18 m
0,65 m
0,2 m
0,15 m
0,2 m
1,05 m

0,47 m

2,3 m
2,25 m
1,85 mm
3,1 m

4,5 m

1,65 m
2,4 m
3,3 m
2,1 m

2,31 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
l
0,50 m
0,40 m
0,38 m
0,41 m
0,37 m
0,3 m
0,3 m
0,4 m
0,4 m
0,4 m
0,3 m
0,7 m
0,55 m
0,35 m
0,31 m
0,54 m
0,38 m
1,5 m
0,58 m
0,6 m
0,5 m
2m
2,1 m
0,4 m
0,5 m
0,41 m
2,6 m
2,3 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 189
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 190
Complex partial cercatet, partea sudică fiind în afara zonei decopertate. Are formă ovală cu fundul neregulat și umplutură de pământ cenușiu cu pigmenți de cărbune.
Cx 191
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 192
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 193
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 194
Groapă de prvizii de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 195
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Cx 196
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Cx 197
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 198
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 199
Groapă de formă neregulată cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios în partea superioară, iar în partea inferioară cenușiu-gălbui.
Cx 200 Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios
pigmentat.
Cx 201
Groapă cu pereții coborând vertical până la –35 cm adâncime, iar în partea vestică se adâncește la –50 cm,
fundul drept și umplutură de pământ cenușliu-negricioas cu mult pigment de cărbune.
Cx 202
Gromapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Cx 203
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios
pigmentat.
Cx 204 Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 205
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 206 Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 207
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fund alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 208 Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 209 Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 210
Groapă de stâp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 211
Groapă cu pereții foarte puțin adânciți la margini, la mijloc se adâncește având profil cilindric, fundul dept
și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 212
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 213
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 214
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
0,17 m
0,15 m
0,2 m

0,32 m

0,4 m
0,45 m
0,42 m

0,37 m

0,55 m

0,42 m

0,46 m

0,88 m

1,26 m

0,5 m

0,27 m

0,31 m

0,9 m

0,3 m

1,8 m
2m

2,20 m

0,4 m

2m
2,1 m

1m
1,15 m
0,25 m
0,17 m
0,2 m
0,16 m
0,15 m
0,32 m
0,25 m
0,30 m

3,40 m

0,73 m
2,85 m

0,8 m
3,9 m

0,50 m

2,63 m
3,5 mm
1,9 m

2,75 m
3,2 m
2,1 m

1,62 m

1,1 m

3,8 m

l

1,5 m

2,23 m

0,5 m

0,8 m

0,55 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
1,5 m
3,8 m

0,71 m

0,2 m
0,25 m
0,2 m
1,07 m
0,4 m
0,75 m
0,2 m
0,25 m
0,65 m

▼
0,25 m
0,46 m
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Cx 237
Cx 238
Cx 239
Cx 240

Cx 236

Cx 235

Cx 224
Cx 225
Cx 226
Cx 227
Cx 228
Cx 229
Cx 230
Cx 231
Cx 232
Cx 233
Cx 234

Cx 223

Număr
complex
Cx 215
Cx 216
Cx 217
Cx 218
Cx 219
Cx 220
Cx 221
Cx 222

Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat și
lentilă de arsură în partea inferioară.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții coborând în pantă, fundul arcuit și umplură de pământ
cenușiu cu un frgment de chirpici.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Anexă de formă ovală care se adâncește spre nord, fundul drept și umplutură în straturi scuccesive de pământ cenușiu-negricios, galben-cenușiu. La fund se poate observa un strat consistent de pământ negricios
cu multă arsură și chirpici.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios
pigmentat.
Groapă de proovizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios
pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.

Descrierea complexelor

0,21 m
0,3 m
0,18 m
0,17 m

1,07 m

1,42 m

0,2 m
0,32 m
0,28 m
0,4 m
0,4 m
0,35 m
0,15 m
0,4 m
0,25 m
0,5 m
1,50 m

0,26 m

▼
0,25 m
0,24 m
0,25 m
0,2 m
0,21 m
0,24 m
0,21 m
0,57 m

0,38 m

0,57 m
1,2 m

0,4 m
0,57 m

0,45 m
0,55 m
0,5 m
0,65 m
0,6 m
0,6 m
0,42 m

0,53 m

0,5 m

1,75 m

0,35 m

1,6 m

1,75 m

3,22 m

4,70 m
1,9 m

0,48 m

0,6 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
l
0,4 m
0,51 m
1,05 m
0,45 m
0,4 m
0,34 m
0,45 m
0,35 m
0,85 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 241
Groapă de provizii de formă circulară cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu cu pigment de chirpici.
Cx 242
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui.
Cx 243
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 244 Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții cilindrici și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 245
Groapă de provizii de formă ovală cu pereții tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios
pigmentat.
Cx 246 Anexă de formă circulară, de mari dimensiuni cu pereții coborând în pantă, fundul ușor alveolat și umplutură de pământ cenușiu-negricios cu mult cărbune în aprtea inferioară.
Cx 247
Groapă de provizii cu pereții arcuiți, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Cx 248 Locuință rectangulară cu pereții coboând în pantă, fundul drept, iar pe partea nord-estică pezintă o
intrare.
Cx 249
Anexă de formă ovală, de mari dimensiuni cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 250 Anexă de formă ovală, alungită, partial cercetată, cu partea nordică în afara zonei decopertate, pereții coboară în pantă, fundul neregulat și umplutură de pământ cenușiu-negricios cu straturi de chirpici.
Cx 251
Groapă ovală cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
CX 252 Groapă de provizii cu pereții coborând în pantă, fundul plat și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 253
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 255
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 256
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă accentuată, fundul drept și umplutură de pământ
brun-cenușiu.
Cx 257
Groapă de provizii, circulară, cilindrică în secțiune, fundul drept, iar pe partea vestică are o treaptă și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Cx 259
Groapă circulară, tronconică în secțiune, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu cu un strat gros de
cenușă și arsură.
Cx 260 Groapă de provizii de formă ovală cu o treaptă pe partea vestică și pereții coborând în pantă, fundul coboară ușor spre est iar umplutura de pământ este cenușiu-negricioasă cu mult chirpici.
Cx 261
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
negricios cu mult chirpici și arsură pe fund care se îngroașă spre margini.
Cx 265
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 266 Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
0,60 m
0,50 m

0,30 m
0,30 m

1,60 m

1,00 m

1,23 m

1,12 m

0,93 m

0,38 m

0,55 m
0,50 m

0,44 m

2,50 m

0,42 m
0,46 m

1,80 m
1,20 m

0,17 m
0,13 m
0,30 m
0,14 m
0,28 m

0,94 m

1,40 m
1,00 m

3,86 m

0,62 m

0,54 m
0,46 m

1,14 m

1,80 m

2,21 m

2,30 m

2,80 m

0,58 m

1,38 m
3,36 m

0,9 m

1m

1,30 m
5,07 m

2,25 m

0,50 m

0,53 m

0,7 m

l

0,40 m
0,16 m

0,32 m
0,3 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
1,80 m

0,2 m
0,11 m
0,15 m
0,2 m

▼
0,71 m
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Cx 288
Cx 289
Cx 291
Cx 292
Cx 293

Cx 287

Cx 280
Cx 281
Cx 282
Cx 283
Cx 284
Cx 285
Cx 286

Cx 279

Cx 278

Cx 275
Cx 276

Număr
complex
Cx 267
Cx 268
Cx 269
Cx 270
Cx 271
Cx 272
Cx 273
Cx 274

Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă abruptă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Anexă cu pereții coborând în pantă, fundul coboară în trepte spre partea estică a complexului și umplutură de pământ cenușiu-negricios cu mult chirpici.
Groapă cu pereții coborând în pantă, fundul dreprt și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă cu pereții coborând în pantă, în partea vestică fundul este drept, la adâncimea de –40 cm, iar
în partea estică coboară o groapă cu fund alveolat până la –70 cm. Umplutura de pământ este cenușiunegricioasă cu fragmente de chirpici.
Groapă de formă ovală cu pereții coborând în pantă, fundul ușor alveolat și umplutură de pământ
cenușiu-negricios.
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși și umplutură de pământ
negricios cu cenușă și cărbune pe fundul complexului.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă accentuată, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă accentuată, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de provizii cu pereții coborând în pantă accentuată, fundul alveolat și umplutură de pământ
brun-cenușiu.
Groapă de provizii cu peretele tronconic în partea vestuică iar în partea estică coboară în pantă, fundul
drept și umplutură de pământ cenușiu-brun cu lentile de lut galben.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.

Descrierea complexelor

0,23 m
0,23 m
0,40 m
0,46 m
0,14 m

0,60 m

0,15 m
0,42 m
0,20 m
0,20 m
0,40 m
0,40 m
1,07 m

0,24 m

0,60 m

0,38 m
0,70 m

▼
0,30 m
0,30 m
0,37 m
0,14 m
0,17 m
0,15 m
0,33 m
0,60 m

0,60 m
0,58 m
0,60 m
0,70 m
0,44 m

0,43 m
0,42 m
0,70 m
0,71 m
0,50 m
0,58 m
1,70 m

1,50 m

1,70 m

1,20 m

3,02 m

3,40 m

1,26 m

0,98 m

2,70 m

1,60 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
l
0,60 m
0,60 m
0,64 m
0,54 m
0,60 m
0,50 m
0,46 m
0,40 m
0,40 m
0,40 m
2,76 m
2,17 m
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 294 Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 295
Anexă cu pereții coborând în pantă, fundul drept și treaptă pe fund în partea estică cu umplutură de pământ cenușiu-brun.
Cx 296 Anexă de formă rectangulară cu colțurile rotunjite, pereții coborând în pantă, fundul plat și umplutură de
pământ cenușiu-negricios.
Cx 298
Groapă de provizii de formă ovală, tronconică în secțiune, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu
cu pigmenți de cărbune și chirpici și lentile de lut galben.
Cx 299 Groapă de provizii cu pereții coborând în pantă lină, fundul drept și umplutură de pământ cenușiunegricios cu straturi de chirpici.
Cx 315–16 Groapă de provizii cu două numere la conturare la care, în secțiune s-a observat că Cx 316 este de fapt
treapta care coboară spre goapa de provizii. Pereții coboară în pantă, fundul drept și umplutura de pământ
cenușie, uniformă.
Cx 300 Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 301
Groapă cultică, orientată pe direcția N-S, de formă rectangulară cu pereții arși de formă tronconică și umplutură de pământ negricios cu chirpici și arsură, pe fund având un strat consistent de cenușă cu cărbune.
Cx 302
Groapă cu pereții coborând în pantă lină, fundul alveolat se adâncește la mijlocul gropii și umplutura de
pământ este cenușie cu fragmente de chirpici.
Cx 303
Groapă de provizii cu pereți coborând în pantă, fundul coboară spre est și umplutură de pământ
cenușiu-brun.
Cx 304 Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ negricioas cu chirpici.
Cx 305
Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ brun.
Cx 306 Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 307
Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 308 Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 309 Groapă de stâlp cu pereții oblici, funul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 310
Anexă cu pereții coborând în pantă, fundul ușor alveolat, pe latura vestică sunt două trepte, lângă peretele
sudic o groapă care se adâncește la –46 cm și umplutura de pământ cenușie afânată.
Cx 311
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fundul ușor alveolat și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Cx 312
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 313
Groapă de provizii dublă dar pe profil nu se distinge o întretăiere de complexe. Pe partea vestică se
adâncește la –50 cm, fundul fiind plat, iar pe partea estică se adâncește la –63 cm, fundul fiind alveolat.
Cx 314
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
2,5 m
2,60
0,76 m
1,30 m
1,85 m
2,40 m

4,52 m

0,41 m
0,32 m
0,50 m
0,51 m
0,41 m
0,37 m
0,41 m
0,43 m

0,76 m
0,70 m
0,30 m
0,31 m
0,30 m
1,28 m
0,31 m
0,14 m
0,34 m
0,31 m
0,22 m
0,22 m
0,28 m
0,21 m
0,17 m
0,63 m
0,40 m

2,10 m

1,80 m

0,80 m

2,33 m

3,08 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
0,42 m
2,20 m

0,40 m

▼
0,16 m
0,64 m

0,59 m

1,56 m

2,17 m

2,30 m

1,73 m

0,60 m
0,76 m

1,20 m

2,3 m

2,60
parțial
1,90 m

1,88 m

l
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Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 317
Locuință de formă ovală cu fundul drept fără gropi de stâlpi.
Cx 318
Anexă de formă circulară de mari dimensuni cu pereții vericali, fundul se adâncește pe partea sudică și
umplutura de pământ este cenușie cu pigment de cărbune și lentile de lut galben.
Cx 319
Groapă de provizii circulară, tronconică în secțiune, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 320
Groapă de provizii ovală cu pereții și fundul arcuit, umplutură de pământ cenușiu cu lentile de cenușă.
Cx 321
Locuință de formă alungită fiind compusă din două părți. Partea nordică are o lățime de 160 cm, lungime
197 cm, adâncime de –34 cm, fundul drept. Partea sudică a complexului se adâncește la –110 cm și are fundul neregulat și umplutură de pământ cenușiu-negricioas, în partea inferioară conținând mult cărbune și
chirpici.
Cx 322
Groapă de provizii cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu, cu fragmente de chirpici.
Cx 323
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 324
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umpluturtă de pământ
cenușiu.
Cx 325
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu cu
fragmente de chirpici.
Cx 326
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 328
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 329
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 330
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 331
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 332
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 333
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 334
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 335
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ brun-cenușiu.
Cx 336
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Cx 337
Groapă de stâlp cu pereții cilindrici, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
Cx 338
Groapă de stâlp cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat și umplutură de pământ cenușiu.
Cx 339
Groapă la care i s-a păstrat doar fundul cu umplutură de pământ cenușiu și chirpici.
Cx 340 Groapă cu pereții coborând în pantă, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu-negricios.
Cx 341
Locuință cu pereții coboând în pantă ușoară, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu, compactă.
0,22 m
0,10 m
0,30 m
0,26 m
0,16 m
0,31 m
0,26 m
0,32 m
0,23 m
0,30 m
0,40 m
0,32 m
0,06 m
0,30 m
0,11 m

0,30 m

0,15 m
0,21 m

0,40 m

0,70 m
0,51 m
1,10 m

▼
0,50 m
0,76 m

0,82 m
1,46 m

0,54 m
0,60 m

0,46 m
0,58 m

0,41 m

0,42 m
0,30 m

1,40 m

0,30 m
0,50 m
0,50 m
0,44 m
0,70 m
0,56 m
0,67 m
3,56 m

0,51 m
0,80 m
0,78 m
0,74 m
4,30 m

0,57 m

0,96 m

1,37 m
2,86 m

0,40 m
0,52 m
0,60 m

0,51 m

1,10 m

1,50 m
5,58 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
l
5,34 m
4,93 m
2,70 m
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Cx 5
Cx 9
Cx 11
Cx 14
Cx 15
Cx 19
Cx 20
Cx 21
Cx 22
Cx 24
Cx 27
Cx 27
Cx 28
Cx 31
Cx 32
Cx 34
Cx 35
Cx 44
Cx 53
Cx 54
Cx 56

Număr
complex

14
44
14
13
7
3

3

2

27

Cenușiu/
cenușiu
nericios
19
1
14

0,67 m

▼
1,22 m
2,93 m

Dimensiunea complexelor
Dm
L
1,80 m

1

1
14
5
2
1

32

1

1

11

6

3
2
3
1

1
9

5

1

1

5
11
8

3

12

2

3
3

21

3

1

4
3

8
1

1

2

4
2

3

2

1

3

6

8
7

4

3

2

5
25
4

7

20
1

Tabelul nr. 2. Dispersarea categoriilor de ceramică pe complexe.
Ceramică realizată la roată
Ceramică realizată cu mâna
Grosieră
Fină
Cenușiu
Cenușiu Roșiatic Roșiatic
Roșiatic
CenușiuCenușiu
Cenușiu
Roșiatic
Roșiatic
cu miez cu interior
cu miez cu interior negricios cu exterior cu interior
cu miez
roșiatic
roșiatic
cenușiu
cenușiu
roșiatic
roșiatic
negricios

Număr Descrierea complexelor
complex
Cx 342
Groapă de provizii cu pereții coborând vertical, fundul drept și umplutură de pământ cenușiu cu pigment
de cărbune și lentile de lut galben.
Cx 343
Groapă cu pereții coborând în pantă, fundul alveolat se adâncește de la nord spre sud și umplutură de pământ cenușiu-negricios.

Cenușiunegricios

1,52 m

l
1,67 m
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Cx 57
Cx 71
Cx 77
Cx 80
Cx 81
Cx 84
Cx 90
Cx 91
Cx 93
Cx 100
Cx 101
Cx 104
Cx 111
Cx 114
Cx 120
Cx 122
Cx 128
Cx 132
Cx 133
Cx 137
Cx 140
Cx 144
Cx 146
Cx 147
Cx 151
Cx 165
Cx 177
Cx 181
Cx 182

Număr
complex

1
25
10
1

22

1
1
4
9
11

1

4

3
1
3

8

4

2

2

26
6

1

5

4

1
5
6
11

21
9

6

Cenușiu/
cenușiu
nericios

4

1

Ceramică realizată la roată
Grosieră
Cenușiu
Cenușiu Roșiatic Roșiatic
cu miez cu interior
cu miez
roșiatic
roșiatic
cenușiu
1
Roșiatic
cu interior
cenușiu

2
3

1

18?

1
3

Fină
Cenușiunegricios

13

8

1

10
1

2
2
5

1
4
1

1
1

2

3

1

15
8

Cenușiu
Cenușiu
cu exterior cu interior
roșiatic
roșiatic

10

10

6

2

2

8
1

Roșiatic

Ceramică realizată cu mâna

24
2

15

5
26
11

1

16
1
5

1
17
2
1
3

Roșiatic
cu miez
negricios

2

Cenușiunegricios
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Cx 183
Cx 184
Cx 185
Cx 186
Cx 188
Cx 189
Cx 190
Cx 193
Cx 194
Cx 195
Cx 196
Cx 198
Cx 199
Cx 200
Cx 201
Cx 234
Cx 236
Cx 238
Cx 241
Cx 242
Cx 246
Cx 248
Cx 249
Cx 250
Cx 257
Cx 259
Cx 260
Cx 262
Cx 274

Număr
complex

25
5
14
4
17
6
7
11
14
6
6
5
1
6
6
14
16
6
6
3
5
1
4
1
17
10
5

Cenușiu/
cenușiu
nericios
2

4
2

2

8

10
6
2
5
5
3
4
5
1
1

2

1

2

1

1
1

2
4
1
5
4

3
5
2
1
2

2

1

4

2

2

2
1

1
2

2
7
2

4
4

4

1
1
3

Ceramică realizată la roată
Grosieră
Cenușiu
Cenușiu Roșiatic Roșiatic
cu miez cu interior
cu miez
roșiatic
roșiatic
cenușiu

4

1

1

Roșiatic
cu interior
cenușiu

5
9

1

7
1

2
2

6

16
1

22

16

1
6

2
8
3
4
3
4
9

13

18

6

1

4

1

3

2

Roșiatic

Ceramică realizată cu mâna
Cenușiu
Cenușiu
cu exterior cu interior
roșiatic
roșiatic

1
1
6

24
2
2
3

Fină
Cenușiunegricios

1
5
20
4
2

2

4
6

6

12

8

4

2

20

Roșiatic
cu miez
negricios

Cenușiunegricios
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Cx 275
Cx 276
Cx 278
Cx 286
Cx 296
Cx 297
Cx 298
Cx 299
Cx 301
Cx 302
Cx 303
Cx 310
Cx 313
Cx 318
Cx 319
Cx 320
Cx 321
Cx 322
Cx 326
Cx 337
Cx 343
S30C × 12
S36 din strat
S36C × 14
S36C × 14/18
S37C × 18
S38C × 15
S39C × 17

Număr
complex

7
13
40
2
1
1
12
2
3
6
12
2
40
2

7
1
6

Cenușiu/
cenușiu
nericios
5
10
4
2
15
4
4
1
1

5

8

8
16

1

1

1

6

4

1
1

7

27
4

4
13

4
2

2

1

2

1
5

9
8

1

1

Roșiatic
cu interior
cenușiu

Fină
Cenușiunegricios

5

6

2

Ceramică realizată la roată
Grosieră
Cenușiu
Cenușiu Roșiatic Roșiatic
cu miez cu interior
cu miez
roșiatic
roșiatic
cenușiu
10
1
2
1
1

39

12

2

1
1

4

3

15

3

Cenușiu
Cenușiu
cu exterior cu interior
roșiatic
roșiatic
2
15
32

5

Roșiatic

Ceramică realizată cu mâna

18

6

1

7

3
3
4

1

1
8

Roșiatic
cu miez
negricios
1
7
7

3

2

4

Cenușiunegricios
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Planșa 1: Câmpia joasă a Someşului cu aşezări din perioada romană imperială (sec. II-IV p.Chr.) / Plate 1: The Lower Someş Plain with settlements from
the Imperial Roman Age (c. 2–4 AD). 1. Turulung Vii – Hegyalja. 2. Orașu Nou – Pe șes. 3. Peleș – Liget. 4. Lazuri – Lubi tag. 5. Botiz. 6. Medieșu Aurit
– Șuculeu. 7. Medieșu Aurit – Casa cantonarului. 8. Petea – Csengersima – Vamă. 9. Medieșu Aurit – La leșu. 10. Satu Mare – Pădurea Noroieni. 11. SatuMare – Balta Blondă. 12. Culciu Mare – Bogilaz. 13. Culciu Mic – Völgyhát. 15. Culciu Mare – Sub grădini. 14. Culciu Mare – Zöldmező. 16. Apa – Grădina
școlii. 17. Apa – La Hebeneaga. 18. Medieșul Aurit – Togul lui Schweitzer. 19. Mădăras – La pășune. 20. Valea Vinului – Balastieră. 21. Valea Vinului – Pe
valea Lipăului. 22. Seini – Dagas. 23. Seini – Cărămidărie și Berenaș. 24. Apa – Hotarul localității. 25.Apa – Moșia Brazilor. 26. Satu Mare – Fermele 2 și 8.
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Planșa 2: Aşezarea de la Dorolț şi hotarul învecinat, după a doua măsurătoare topografică militară habsburgică (http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/).
Plate 2: The settlement of Dorolț and its surroundings on the Habsburg Second Military Survey (http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/).
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Planșa 3: Poziţionarea aşezării de la Dorolț pe harta primei măsurători topografice militare habsburgice (http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/).
Plate 3: The position of the settlement from Dorolț on the Habsburg First Military Survey (http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/).
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Planșa 4: Poziționarea localității Dorolț pe harta Câmpiei Someșului. Prelucrare grafică după o hartă a
Institutului Hidrografic al Ministerului Agriculturii (Budapesta, 1938), care a utilizat surse cartografice
anterioare (http://foldepites.wordpress.com/terkepek/).
Plate 4: The location of Dorolț on the map of the Someș Plain. Graphic processing after a map of the
Hydrographic Institute of the Ministry of Agriculture (Budapest, 1938), which used previous cartographic
sources (http://foldepites.wordpress.com/terkepek/).

Planșa 5: Dorolț – Groapa Szabó. Plan de încadrare în zonă.
Planșa 5: Dorolț – Groapa Szabó. Area framing plan.
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Planșa 6: Dorolț – Groapa Szabó – Plan general
Plate 6: Dorolț – Groapa Szabó – General plan
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Planșa 6/1: Plan general – detaliu 1.
Plate 6/1: General plan. Detail 1.
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Planșa 6/2: Plan general – detaliu 2.
Plate 6/2: General plan. Detail 2.
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Planșa 6/3: Plan general – detaliu 3.
Plate 6/3: General plan. Detail 3.
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Planșa 6/4: Plan general – detaliu 4.
Plate 6/4: General plan. Detail 4.
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Planșa 7: Cx 21, Cx 24 – locuințe.
Plate 7: Cx 21, Cx 24 – dwellings.
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Planșa 8: Cx 114 – fântână.
Plate 8: Cx 114 – well.

135

Planșa 9: Cx 20, Cx 104 – gropi rectangulare cu pereții arși.
Plate 9: Cx 20, Cx 104 – rectangular pits with burned walls.
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Planșa 10: Cx 34, Cx 147 – gropi cu destinație incertă.
Plate 10: Cx 34, Cx 147 – pits with uncertain function.
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Planșa 11: Legenda straturilor din complexe.
Plate 11: The legend of layers from features.
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Planșa 12: Fotografii. Locuințe de suprafață.
Plate 12: Photographs: Surface dwellings.
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Planșa 13: Plan general al săpăturii arheologice. Detaliu complexe-locuințe de suprafață.
Plate 13: General plan of the archaeological excavation. Detail with surface dwellings.
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Planșa 14: Ceramică realizată la roată: / Plate 14: Wheel made pottery:
1. Castron cu pereții bombați. Cx 34; 2. Oală cu buză canelată. Cx 21; 3. Castron cu pereții bombați și
buză canelată. Cx 200; 4. Oală cu pereții în unghi și brâu accentuat printr-o bandă lustruită. Cx 21
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Planșa 15: Ceramică realizată la roată: /Plate 15: Wheel made pottery:
1. Strachină scundă cu buza canelată. Cx 21; 2. Castron biconic cu pereții în unghi și buză
accentuată spre exterior. Cx 21; 3. Strachină adâncă. Cx 321; 4. Strachină adâncă. Cx 321
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Planșa 16: Ceramică realizată la roată: / Plate 16: Wheel made pottery:
1. Oală cu buza accentuată răsucită spre exterior. Cx 44; 2. Oală cu buza canelată. Cx 34
3. Perete din oală cu două rânduri de caneluri, Chiup Cx 11.
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Planșa 17: Ceramică realizată la roată: / Plate 17: Wheel made pottery:
1. Strachină scundă cu pereții în unghi ascuțit. Cx 21; 2. Strachină scundă cu pereții în unghi ascuțit. Cx 21
3. Oală cu pereții bombați și brâu în trei rânduri de caneluri. Cx 177
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Planșa 18: Ceramică roșiatică realizată la roată: / Plate 18: Wheel made reddish pottery:
1. Castron cu pereții bombați; 2. Strachină cu buza groasă accentuată, răsucită în exterior. Cx 321;
3. Strachină cu pereții în unghi ascuțit. Cx 34; 4. Strachină cu pereții în unghi ascuțit. Cx 34
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Planșa 19: Ceramică roșiatică realizată la roată: / Plate 19: Wheel made reddish pottery:
1. Oală cu buză canelată. Cx 20; 2. Terra sigillata. S36 Cx 14;
3. Oală cu buza accentuată răsucită spre exterior. Cx 34
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Planșa 20: Ceramică realizată cu mâna: / Plate 20: Hand made pottery:
1. Oală cu arsură oxidantă, miez negricios ornamentată cu un șanț zgâriat în zona brâului. Cx 321; 2. Oală cu
arsură secundară cu pereții bombați și ornament cu alveole realizat în partea brâului, miez negricios. Cx 34; 3.
Perete de oală cu arsură secundară cu pereții bombați și ornament cu alveole realizat în partea brâului, miez
negricios. Cx 9; 4. Oală cu pereții bombați ornamentată cu alveole inediat sub buză. Cx 44
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Planșa 21: Ceramică realizată cu mâna: /Plate 21: Hand made pottery:
1. Oală cu pereții bombați, miez cenușiu și pereții cenușiu-roșiatici. Cx 34; 2. Oală cu miez cenușiu-negricios.
S38 Cx 15; 3. Oală cu buza trasă în exterior și miez roșiatic. Cx 321; 4. Fund de oală cu miez negricios. Cx 21
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Planșa 22: Ceramică fină cenușie realizată cu mâna: / Plate 22: Hand made fine grey pottery: 1. Strachină
cu buza neaccentuată. Fin la mana S38 C × 15; 2. Strachină cu pereții în unghi ascuțit și buză neaccentuată.
S38 Cx 15; 3. Strachină adâncă cu pereții în unghi ascuțit. S38 Cx 15; 4. Oală cu buză lată. Cx 298
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Planșa 23: Vase întregi realizate cu mâna: / Plate 23: Hand made pottery, whole pots:
1. Cană cu toartă negricioasă și miez negricios. Cx 260; 2. Capac miniatural cu asură
secundară, miez cenușiu și pereți cenușiu-roșiatic Cx 321; 3. Strachină scundă negricioasă.
S38 Cx 15; 4. Castron cu pereții bombați roșiatic și miez cenușiu. Cx 260

Așezarea de epocă romană de la Dorolț-Groapa Szabó

Planșa 24: Toarte: / Plate 24: Handles:
1. Toartă cenușie lucrată groșier, cu miez roșiatic și nisip cu bob mare. Cx 321; 2.
Toartă toartă cenușiu-negricioasă fină, Cx 11; 3. Toartă cenușie fină. Cx 11
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Planșa 25: Ceramică cenușie la roată: / Plate 25: Wheel made grey pottery:
1. Gât de ulcior cu buză neaccentuată. Cx 321
2. Perete de ulcior cu toartă. Cx 241

O nouă așezare de epocă romană din valea
inferioară a Someșului identificată pe Varianta de
ocolire a municipiului Satu Mare, Sit nr. 6
Lavinia Brândușan
Abstract: Site no. 6 was part of the archaeological sites found along the future bypass of Satu Mare town
excavated in 2018. A number of 126 features were identified at the site. Of these, 113 belong to the Roman
Age, 11 features are Slavic and two from the Modern period. From the point of view of pottery discovered in features, they belong to several technological categories. Rough hand-made pottery appears, some
fragments being ornamented with alveolar belts and also fine blackish pottery. Along with this categories
were discovered ceramic fragments modelled on the fast wheel and fragments of Medieșu Aurit type. Out
of the total of 663 ceramic fragments discovered, 119 fragments were identified in secondary position in
the Slavic features. The finds from Site no. 6 have analogies at Petea-Csengersima and Lazuri-Lubi tag.
The features researched at Site no. 6 of the Satu Mare bypass have analogies in phases 1a, 1b and 2 of the
settlement from Petea-Csengersima, dating back to the Marcomannic wars (160–180 AD), possibly very
shortly after these events.
Cuvinte cheie: Epocă romană, ceramică zgrunțuroasă, brâu alveolar, svastică, terra sigillata
Keywords: Roman Age, rough pottery, alveolar belt, swastika, terra sigillata

Cadrul geografic
Situl nr. 6 a făcut parte dintre siturile arheologice de pe Varianta de ocolire a municipiului Satu
Mare săpate în anul 2018, unde s-au efectuat cercetări preventive cu scopul descărcării de sarcină în
perimetrul care va urma să fie afectat de construirea viitoarei șosele. Situl a fost localizat între km.
11+350–11+550, fiind identificat în urma unui diagnostic arheologic (Planșa 1, Planșa 2). În sit au
fost identificate un număr de 126 complexe din care 113 complexe sunt de epocă romană, 11 sunt
slave și două din perioada modernă.
Din punct de vedere geografic, situl nr. 6 se află în Câmpia Someșului iar așezările cercetate în sit
se întind pe malul sudic al râului. Pe prima ridicare militară din anii 1763–1787 se poate observa că
așezările cercetate se întind pe o terasă a râului, într-un meandru al acestuia, mărginit spre est de râu
și spre vest de o zonă mai joasă. Amplasamentul favorabil pentru locuire este foarte bine delimitat
într-o zonă ridicată de cca. 60 × 350 m cu orientare aproximativ sud-vest – nord-est. Aceasta a fost
tăiată de traseul șoselei de centură pe direcția sud-nord (Planșa 3).
Din punct de vedere al căilor de comunicații din antichitate și evul mediu putem vedea drumul
paralel cu Someșul. Drumul apare trasat la câteva sute de metri sud de așezările cercetate. Datorită
căii de comunicație din apropierea așezării și a faptului că Someșul a fost navigabil în antichitate
până târziu în evul mediu se poate presupune că așezările cercetate în cadrul sitului nr. 6 s-au dezvoltat pe acest amplasament datorită mediului geografic favorabil.

Așezarea din epoca romană
Așezarea din situl nr. 6 de epocă romană are analogii apropiate la Petea-Csengersima și la LazuriLubi tag1. Complexele cercetate în situl nr. 6 al variantei ocolitoare Satu Mare își găsesc analogii în
1

Stanciu 2016, Gindele, Lazin 2010.
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fazele 1a, 1b și 2 al așezării de la Petea-Csengersima2, databile în perioada războaielor marcomanice
(160–180 d.Hr.), eventual la foarte scurt timp după aceste evenimente. Materialul arheologic descoperit reflectă pătrunderea masivă a vandalilor dinspre nord, de pe teritoriul actual al Poloniei,
identificați arheologic cu cultura Przeworsk3.
În așezarea din situl nr. 6 complexele aparținând secolului II d.Hr. sunt de tipul gropilor de provizii și gropilor de stâlpi care au aparținut unor construcții de suprafață la care se adaugă câteva
complexe cu destinație neprecizabilă. Complexele au formă circulară sau ovală în suprafață și pot fi
ordonate tipologic din punct de vedere al dimensiunilor, al formei profilului și caracterului umpluturii în trei categorii: gropi de mari dimensiuni, gropi de dimensiuni medii și gropi de dimensiuni
mici (Planșa 4).
Gropile de mari dimensiuni sunt gropi de provizii cu adâncimi cuprinse între 1,00 și 1,80 m. În
cadrul acestor gropi se distinge foarte clar un grup de cinci complexe (Cx 17, Cx 27, Cx 28, Cx 57 și
Cx 89) care au profil în formă de pară (Planșa 5/1). Acestea au adâncimi cuprinse între 1,20–1,70 m,
cu pereți prăbușiți în unele cazuri, cu mai multe straturi de umplutură și lentile de lut. Au fost descoperite și două gropi cu trepte (Cx 54, Cx 70) cu adâncimi de 1,80 m, respectiv 1,50 m, prima cu
două straturi de umplutură (Planșa 5/2). Treptele au adâncimi diferite, 0,40 m și 0,80 m, însă lățimi
aproximativ egale, în jur de 0,60 m. Alte două gropi (Cx 10 și Cx 56) au profil în formă de sac cu
adâncimi de 1,00 m și 1,24 m (Planșa 5/3).
Gropile de dimensiuni medii au adâncimi cuprinse între 0,30 și 0,60 m și se pot încadra în patru
tipuri în funcție de forma profilului. Un singur complex, Cx 18, se poate încadra în tipul tronconic (Planșa 6/1), caracteristic pentru mai multe perioade istorice. Tipul de groapă cu fund drept și
pereți ușor înclinați (Planșa 16/2) (Cx 3, Cx 6, Cx 103 și Cx 105) este o formă comună așezărilor
din diferite perioade istorice. O formă aparte, care apare surprinzător de frecvent în așezarea nostră, este tipul cu profil semicircular, cu pereți și fund arcuit (Planșa 6/3). În funcție de adâncimi,
acestea se pot împărți între 0,64–0,70 m (Cx 93, Cx 100, Cx 109, Cx 132) și adâncimi cuprinse între
0,30–0,40 m (Cx 7, Cx 9 și Cx 98). Au mai fost identificate complexele Cx 2, Cx 99 și Cx 117 a căror
încadrare tipologică nu este posibilă (Planșa 7).
Gropile de mici dimensiuni sunt interpretate ca gropi de stâlpi și în funcție de diametru se pot
încadra în mai multe categorii. Datorită decopertării în două faze am reușit să surprindem probabil
majoritatea acestor complexe. După marcarea gropilor de mici dimensiuni pe planul general nu
am reușit să delimităm conturul unei posibile construcții de suprafață. Gropile cu diametrul care
depășește 0,40 m (Cx 1, Cx 13, Cx 14, Cx 16, Cx 34, Cx 44, Cx 58, Cx 60, Cx 66, Cx 67, Cx 68, Cx 69,
Cx 79 (Planșa 8), Cx 80, Cx 85, Cx 96, Cx 101, Cx 106, Cx 107, Cx 114, Cx 116, Cx 118) (Planșa 9)
nu formează la prima vedere conturul unei construcții de suprafață, dar în combinație cu gropile
mai mici ne determină să presupunem posibilitatea existenței unor astfel de construcții. În partea
de nord a concentrației de complexe din epoca romană alinierea gropilor Cx 13, Cx 14, Cx 16 pe
direcția nord-vest/sud-est, pe o lungime de 7,00 m, ne indică latura mai scurtă a unei construcții de
suprafață cu acoperiș în două ape. Colțurile sudice ale construcției ne sunt indicate de gropile Cx 19
și Cx 20. În partea de sud a zonei de complexe, în jurul complexului Cx 95, putem observa urma unei
construcții rectangulare, circumscrisă de gropi de stâlpi, care are dimensiunile de 8 × 10 m. Groapa
de stâlp de la mijlocul complexului Cx 95 era probabil locul stâlpului central al construcției. În zona
dintre cele două construcții menționate sunt foarte multe gropi de stâlpi, unele aliniate (Planșa 10).
În partea sudică a suprafeței cercetate apare un complex oval, Cx 90, cu dimensiuni de 2 × 2,3 m.
Fundul plat al complexului apare la o adâncime de 0,30 m față de nivelul de conturare, astfel putem
presupune că este vorba de o anexă gospodărească.
Unele construcții identificate pe baza șirurilor gropilor de stâlpi foarte probabil că nu sunt contemporane cu gropile de provizii suprapuse. Pe baza grupărilor gropilor de provizii, mai ales ale celor
de mari dimensiuni, putem presupune existența a trei gospodării în suprafața cercetată (Planșa 11).
2
3

Gindele, Istvánovits 2009.
Gindele, Istvánovits 2009, Gindele, Istvánovits 2011.
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Materialul ceramic
Din punct de vedere al materialelor ceramice descoperite în complexe, aceastea aparțin mai
multor categorii tehnologice. Apare ceramica modelată cu mâna, grosieră, în cantități destul de
mari, 344 de fragmente, din care un număr de 59 sunt descoperite în complexe slave, fiind în
poziție secundară. Printre acestea găsim un vas întreg ars reductant și unele fragmente ornamentate cu brâuri alveolate. Au fost identificate un număr de 58 de fragmente ceramice fine, negricioase, modelate cu mâna,4 din care 16 sunt găsite în poziție secundară în complexe slave. Astfel,
avem strachină de mici dimensiuni5 (Planșa 16–2), fund de strachină6 (Planșa 18–3) și unul din
fragmentele reprezentative descoperite într-un complex slav, Cx 50, în poziție secundară, este
strachina joasă cu ornament pe fund cu svastică (Planșa 19/1). Pentru ceramica grosieră avem
oală cu pereții bombați, buza accentuată arsă reductant cu urme de arsură secundară7 (Planșa
16–1), oală tip borcan arsă reductant cu ornament de tipul alveolelor incizate (Planșa 19/2), oală
cu pereții bombați și buză neaccentuată8 (Planșa 16–3), oală cu pereții arcuiți, buza neaccentuată, arsă reductant9 (Planșa 16–4), oală arsă oxidant10 (Planșa 18–1), oală de mici dimensiuni11
(Planșa 18–2), fund de oală ars oxidant (Planșa 17–112, 17–213), fund de oală cu pereții bombați,
ars reductant14 (Planșa 17–3), fund de oală, ars reductant15 (Planșa 18–4). Alături de această categorie au fost descoperite fragmente de străchini cenușii sau cărămizii, fine, modelate la roata
rapidă, fiind într-un număr de 228 de fragmente din care 44 sunt din complexe slave, găsite în
poziție secundară. Printre ele avem strachină biconică cu buză accentuată16 (Planșa 12–3), strachină biconică cu buză lată17 (Planșa 12–4), strachină cu buza accentuată (Planșa 13–3), fund
de strachină (Planșa 15–118; 15–219; 15–420), fragmente de chiupuri tip Medieșu Aurit21 – chiup
cenușiu cu buza lată trasă spre exterior22 (Planșa 14–1), chiup cafeniu cu buza lată trasă spre exterior, ornamentat cu valuri incizate atât pe pereți cât și pe buză23 (Planșa 14–2) și oale de tipul celor
cu buza lată îndoită spre exterior24 (Planșa 12–1; Planșa 13–4), oală cu buza lată25 (Planșa 13–1),
oală cu buza accentuată și două rânduri de caneluri26 (Planșa 12–2). Se întâlnesc și câteva fragmente ceramice din categoria tehnologică a ceramicii modelate la roată, zgrunțuroasă, acestea
Gindele 2004.
Gindele, Lazin 2010, 39; Gindele, Istvánovits 2009, pl. 351–4, 296; Matei, Stanciu 2000, pl. 59–8, 240.
6
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 382–7, 303.
7
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 274–11, 288; Stanciu 1995, pl. XXI–1, 204; Matei, Stanciu 2000, pl. 2–7, 182, pl. 73–1, 4,
254.
8
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 239–5, 283; Matei, Stanciu 2000, pl. 39–12, 220.
9
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 168–5, 273; pl. 226–3, 281; pl. 237–4, 282; pl. 242–4, 285; pl. 352–7, 296.
10
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 168–10, 273.
11
Gindele, Istvánovits 2009, 72; Matei, Stanciu 2000, pl. 274–9, 472.
12
Stanciu 1995, pl. XXIX–4, 212.
13
Stanciu 1995, pl. VI–4, 189; Matei, Stanciu 2000, pl. 6–3, 186; pl. 74–4, 225.
14
Gindele, Istvánovits 2009, 437; Stanciu 1995, pl. XX–3, 205.
15
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 381–13, 301; Matei/Stanciu 2000 pl. 157–5, 339.
16
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 42–5, 260; pl. 225–5, 280; pl. 275/9, 289.
17
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 112–5, 268.
18
Stanciu 1995, pl. I–5, 184; Matei, Stanciu 2000, pl. 41–8, 222; Gindele, Istvánovits 2009, pl. 572–12, 326.
19
Stanciu 1995, pl. XIV–3, 4, 197; Matei, Stanciu 2000, pl. 7–10, 187; Gindele, Istvánovits 2009, pl. 442–443–11, 312.
20
Stanciu 1995, pl. XVII–7, 200; Matei, Stanciu 2000, pl. 40–19, 221; Gindele, Istvánovits 2009, pl. 58–4, 239; pl. 671D–6,
343.
21
Dumitraşcu 1996, Dumitraşcu 1997, Dumitraşcu 1998, Dumitraşcu, Bader 1967.
22
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 182–2, 278; pl. 387–8, 304.
23
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 600–4, 332.
24
Stanciu 1995, pl. XV–1, 198; Gindele, Istvánovits 2009, pl. 43–11, 260; pl. 270–7–8, 287; pl. 381–4, 300; pl. 1131–1132–
5, 406.
25
Gindele, Istvánovits 2009, pl. 1756–2, 462.
26
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fiind în număr de 31 de fragmente, printre ele întâlnind oala cenușie27 (Planșa 13–2), fund de
oală28 (Planșa 15–3).
Pe baza materialului descoperit putem să apreciem că locuirea surprinsă aparține la două subfaze
cronologice. Complexele cu ceramică aproape exclusiv modelată cu mâna, cu multe străchini fine,
negricioase, biconice, aparțin orizontului războaielor marcomanice29 (160–180 d.Hr.) și reflectă
pătrunderea masivă din nordul Carpaților în Câmpia Someșului a culturii Przeworsk30.
A doua subfază este caracterizată prin apariția elementelor culturii materiale a dacilor liberi
(oale modelate cu mâna, cu brâuri alveolate, cești dacice) și a chiupurilor de tip Medieșu Aurit între
ceramica culturii Przeworsk. Aceste complexe se pot data imediat după războaiele marcomanice și
reflectă procesul de interacțiune ale culturilor materiale germanice și dacice din epoca romană. Pe
lângă tipurile de ceramică menționate putem adăuga două fragmente ceramice de vase romane de
import (Planșa 19/3)31.
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Cx 14

Cx 13

Cx 12

Cx 11

Cx 10

Cx 9

Cx 8

Cx 7

Cx 6

Cx 5

Cx 3

Cx 2

Cx 1

Număr
compex

Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu chirpici și
cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Șanț de dimensiuni mici, cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu chirpici și
cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu chirpici
și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune și flecuri de lut galben.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.

Descrierea complexelor

1,02 m

1,53 m

0,82 m

0,85 m

0,96 m

0,75 m

0,78 m

1,00 m

0,92 m

0,75 m

0,90 m

1,10 m

1,10 m

1,05 m

0,61 m

0,60 m

0,41 m

0,50 m

1,30 m

0,80 m

0,43 m

1,15 m

0,90 m

1,40 m

1,40 m

1,35 m

0,84 m

Dimensiunea complexelor
DM
L

0,90 m

1,05 m

0,75 m

0,65 m

▼

0,80 m

1,24 m

0,75 m

1,34 m

1,15 m

0,74 m
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Cx 36

Cx 35

Cx 34

Cx 33

Cx 32

Cx 31

Cx 30

Cx 29

Cx 28

Cx 27

Cx 26

Cx 25

Cx 23

Cx 22

Cx 21

Cx 20

Cx 19

Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu chirpici și
cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu chirpici
și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu gălbui cu pigmenți de
chirpici și pigmenți de cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-negricios cu pigmenți
de chirpici și cărbune, pe alocuri prezentând pete de lut galben.
Groapă de provizii de formă circulară cu umplutura de culoarea cenușie în partea superioară pigmentat cu chirpici și un strat de arsură roșiatică, iar în partea inferioara o umplutură formată din pământ negricios cu pigmenți
de chirpici și cărbune. Cele două umpluturi sunt separate de un strat de lut galben. Pe fund se află un strat de
arsură negru amestecat cu fragmente de chirpici.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici.
Groapă de stâlp de formă ovală și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos pigmentat.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ galben-negricios cu pigmenți de
cărbune și chirpici.
Groapă de resturi menajere de formă ovală cu pereți alveolați și umplutură de pământ cenușiu-galben cu
pigmenți de chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ compusă dintr-un strat de pământ cenușiu-gălbui lutos cu pigmenți de chirpici și cărbune și un strat negricios cu mult pigment de cărbune.
1,00 m

0,84 m

1,00 m

0,97 m

0,74 m

0,80 m

0,75 m

0,79 m

1,48 m

1,20 m

0,85 m

0,85 m

0,77 m

0,73 m

0,88 m

0,75 m

0,81 m

0,40 m

0,34 m

0,40 m

0,31 m

0,45 m

0,50 m

0,81 m

0,25 m

0,49 m

0,41 m

1,11 m

0,60 m

0,42 m

1,20 m

1,37 m

0,58 m

1,08 m

0,68 m

0,51 m

0,38 m

1,10 m

1,30 m

0,30 m

0,60 m
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Cx 59

Cx 58

Cx 57

Cx 56

Cx 54

Cx 53

Cx 52

Cx 51

Cx 47

Cx 46

Cx 42
Cx 43
Cx 44
Cx 45

Cx 41

Cx 40

Cx 38
Cx 39

Cx 37

Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălben cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Groapă de stâlp formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Vas depus în groapă.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de resturi menajere de formă neregulată cu pereți neregulați și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu
pigmenți de cărbune și chirpici.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu lutos cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigment
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu pigmentat cu chirpici și
cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți neregulați și umplutură din pământ cenușiu-negricios cu pigmenți
de chirpici și cărbune, iar în partea inferioară umpultura de pământ prezintă flecuri de lut galben.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune. Umplutura gropii este tăiată în zona mediană de un strat de lut galben slab pigmentat.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ în partea superioară cenușiugălbui pigmentat cu chirpici și cărbune, iar în partea inferioară de pământ cenușiu-negricios cu flecuri de lut
galben și pigmenți de chirpici și cărbune. Cele două umpluturi ale gropii sunt tăiate în zona mediană de un strat
de circa 0,25 m de lut galben slab pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos pigmentat.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
0,75 m

0,86 m

1,50 m

1,27 m

1,80 m

0,83 m

0,80 m

0,80 m

1,01 m

0,73 m

0,81 m
0,70 m
0,80 m
0,65 m

0,80 m

0,75 m

0,75 m
0,74 m

0,84 m

0,34 m

0,58 m

2,44 m

0,50 m

0,28 m

0,42 m

0,25 m
0,50 m
0,20 m

0,40 m

0,38 m
0,24 m

0,21 m

1,20 m

1,27 m

1,97 m

0,50 m

0,40 m

0,62 m

0,90 m

1,20 m

0,34 m

0,36 m

0,50 m
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Cx 79

Cx 76

Cx 75

Cx 74

Cx 73

Cx 72

Cx 71

Cx 70

Cx 68
Cx 69

Cx 67

Cx 66

Cx 65

Cx 64

Cx 63

Cx 62

Cx 61

Cx 60

Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ brun deschis lutos cu pigmenți
de cărbune și chirpici.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
cărbune și chirpici.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat.
Groapă de stâlp alveolată cu umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos pigmentat.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ brun închis lutos cu pigmenți de
chirpici.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ brun închis cu pigmenți de chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
cărbune și chirpici.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos pigmentat.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
cărbune și chirpici.
1,10 m

0,81 m

0,74 m

0,80 m

0,73 m

0,73 m

0,88 m

1,30 m

1,01 m
0,80 m

0,82 m

0,88 m

0,79 m

0,65 m

0,85 m

0,83 m

0,60 m

0,67 m

0,78 m

0,25 m

0,38 m

0,35 m

0,31 m

0,45 m

0,46 m

0,50 m

0,50 m

0,43 m

0,84 m

0,45 m

1,70 m

0,58 m

0,62 m

0,38 m

0,40 m

1,75 m

0,54 m

0,52 m

0,35 m
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Cx 101

Cx 100

Cx 99

Cx 98

Cx 96

Cx 95

Cx 93

Cx 90

Cx 89

Cx 88

Cx 86

Cx 85

Cx 84

Cx 83

Cx 82

Cx 81

Cx 80

Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos cu pigmenți
de chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos cu pigmenți
de chirpici și cărbune.
Groapă de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ brun închis cu pigmenți de chirpici și
cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui cu pigmenți de
chirpici.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți neregulați și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune și lentile de lut galben.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ brun-cenușiu cu pigmenți
de chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ compusă dintr-un strat
cenușiu-gălbui cu numeroși pigmenți de chirpici și cărbune și un strat cenușiu-gălbui în care apar sporadic
pigmenți de chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți neregulați și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu cu pigmenți de chirpici.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu cu pigmenți de chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu cu flecuri de lut galben și
sporadic apar pigmenți de chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui lutos, sporadici
apar pigmenți de chirpici și cărbune.
0,65 m

0,70 m

0,68 m

0,85 m

0,75 m

1,00 m

1,06 m

0,85 m

1,27 m

0,74 m

0,82 m

0,86 m

0,70 m

0,70 m

0,75 m

0,80 m

0,96 m

1,25 m

1,11 m

0,47 m

2,31 m

1,16 m

0,25 m

0,31 m

0,30 m

0,38 m

0,68 m

1,28 m

2,40 m

1,60 m

0,50 m

0,98 m

0,35 m

0,84 m

0,65 m

1,15 m

2,10 m

1,45 m

0,40 m

0,81 m

0,30 m

0,48 m
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Cx 123

Cx 122

Cx 121

Cx 120

Cx 118

Cx 117

Cx 116

Cx 115

Cx 114

Cx 113

Cx 112

Cx 110

Cx 109

Cx 108

Cx 107

Cx 106

Cx 103

Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-negricios pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic
pigmentat cu chirpici și cărbune, în zona mediană prezintă un strat gros de arsură.
Groapă de provizii de formă ovală cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți tronconici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
0,67 m

0,66 m

0,65 m

0,65 m

0,75 m

0,85 m

0,70 m

0,73 m

1,10 m

0,80 m

0,92 m

0,70 m

1,05 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,81 m

0,37 m

0,40 m

0,35 m

0,30 m

0,55 m

0,70 m

0,31 m

0,85 m

0,95 m

1,70 m

0,40 m

1,65 m

1,80 m

1,32 m

0,74 m

0,70 m

1,14 m

1,50 m

1,20 m

1,24 m

0,64 m

0,60 m

0,94 m
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Cx 132

Cx 131

Cx 130

Cx 129

Cx 128

Cx 127

Cx 126

Cx 125

Cx 124

Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat cu chirpici și cărbune.
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui, sporadic pigmentat
cu chirpici și cărbune.
Groapă de provizii de formă circulară cu pereți cilindrici și umplutură de pământ cenușiu-gălbui pigmentat cu
chirpici și cărbune.
0,75 m

0,70 m

0,72 m

0,66 m

0,69 m

0,70 m

0,68 m

0,76 m

0,66 m

1,30 m

0,50 m

0,37 m

0,60 m

0,54 m

0,40 m

0,52 m

0,70 m

0,58 m

0,38 m

0,38 m

0,50m
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Planșa 1: Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, Sit nr. 6. Plan de încadrare în zonă.
Plate 1: Bypass road of Satu Mare town, Site nr. 6. Area framing plan.
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Planșa 2: Sit nr. 6 – Plan general.
Plate 2: Site 6 – General plan.
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Planșa 2/1: Plan general – detaliu 1.
Plate 2/1: General plan. Detail 1.
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Planșa 2/2: Plan general – detaliu 2.
Plate 2/2: General plan. Detail 2.
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Planșa 2/3: Plan general – detaliu 3.
Plate 2/3: General plan. Detail 3.
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Planșa 2/4: Plan general – detaliu 4.
Plate 2/4: General plan. Detail 4.
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Planșa 3: Aşezarea din Sit nr. 6 după a doua măsurătoare topografică militară habsburgică.
Plate 3: The Site 6 settlement on the Habsburg Second Military Survey.

170
L avi nia Brânduș an

O nouă așezare de epocă romană din valea inferioară a Someșului

Planșa 4: Plan general. Tipuri de complexe încadrate după formă.
Plate 4: General plan. Types of features according to shape.
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Planșa 5: Tipuri de complexe după forma profilului: / Plate 5: Types of features according to the shape of cross-section: 1. Profil cu formă
de pară – Cx 17, Cx 27, Cx 28, Cx 57, Cx 89; 2. Gropi cu treaptă – Cx 54, Cx 70; 3. Profil cu formă de sac – Cx 10, Cx 56.
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Planșa 6: Tipuri de complexe după forma gropii: / Plate 6: Types of features according to the shape of the pit: 1. Groapă tronconică – Cx 18; 2. Gropi cu fund drept
și pereți ușor înclinați – Cx 3, Cx 6, Cx 103, Cx 105; 3. Gropi de formă semicirculară cu pereții arcuiți – Cx 7, Cx 9, Cx 93, Cx 98, Cx 100, Cx 109, Cx 132.
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Planșa 7: Complexe fără încadrare tipologică – Cx 2, Cx 99, Cx 117.
Plate 7: Features without typological framing – Cx 2, Cx 99, Cx 117.
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Planșa 8: Gropi de stâlpi cu diametrul mai mare de 0,40 m – Cx 1, Cx 13, Cx 14, Cx 16, Cx 34, Cx 44,
Cx 58, Cx 60, Cx 66, Cx 67, Cx 68, Cx 69, Cx 79. / Plate 8: Post holes with the diameter bigger than
0.40 m – Cx 1, Cx 13, Cx 14, Cx 16, Cx 34, Cx 44, Cx 58, Cx 60, Cx 66, Cx 67, Cx 68, Cx 69, Cx 79.
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Planșa 9: Gropi de stâlpi cu diametrul mai mare de 0,40 m – Cx 80, Cx 85, Cx 96, Cx 101,
Cx 106, Cx 107, Cx 114, Cx 116, Cx 118. / Plate 9: Post holes with the diameter bigger than
0.40 m – Cx 80, Cx 85, Cx 96, Cx 101, Cx 106, Cx 107, Cx 114, Cx 116, Cx 118.
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Planșa 10: Plan general. Detaliu cu locuințele de suprafață.
Plate 10: General plan. Detail with surface dwellings.
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Planșa 11: Plan general. Tipuri de complexe încadrate după funcționalitatea lor.
Plate 11: General plan. Types of features according to function.
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Planșa 12: Ceramică cenușie, fină, modelată la roată: / Plate 12: Wheel made fine grey pottery:
1. Oală cu buza lată îndoită spre exterior – Cx 93; 2. Oală cu buza accentuată și două rânduri de caneluri
– Cx 54; 3. Strachină biconică cu buză accentuată – Cx 93; 4. Strachină biconică cu buză lată – Cx 93.
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Planșa 13: Ceramică cenușie modelată la roată: / Plate 13: Wheel made grey pottery:
1. Oală cu buza lată – Cx 54; 2. Oală cenușie zgrunțuroasă – Cx 54; 3. Strachină cu
buză accentuată – Cx 54; 4. Oală cu buza lată trasă spre exterior – Cx 54.

Planșa 14: Ceramică modelată la roată: / Plate 14: Wheel made pottery:
1. Chiup cenușiu cu buza lată trasă spre exterior – Cx 93; 2. Chiup cafeniu cu buza lată trasă spre exterior, cu ornament în valuri incizate pe pereți și buză – Cx 93.
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Planșa 15: Ceramică cenușie modelată la roată: / Plate 15: Wheel made grey pottery:
1. Fund de strachină – Cx 54; 2. Fund de strachină – Cx 54; 3. Fund de oală
cenuzie zgrunțuroasă – Cx 54; 4. Fund de strachină – Cx 54.
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Planșa 16: Ceramică modelată cu mâna: / Plate 16: Hand made pottery:
1. Oală cu pereții bombați, buza accentuată arsă reductant cu urme de arsură secundară –
Cx 54; 2. Strachină fin negricioasă – Cx 110; 3. Oală cu pereții arcuiți, buza neaccentuată
ars reductant – Cx 54; 4. Oală cu pereții bombați și buză neaccentuată – Cx 93.
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Planșa 17: Ceramică modelată cu mâna: / Plate 17: Hand made pottery:
1. Fund de oală ars oxidant – Cx 54; 2. Fund de oală ars oxidant – Cx 109.
3. Fund de oală cu pereții bombați ars reductant – Cx 54.

O nouă așezare de epocă romană din valea inferioară a Someșului

Planșa 18: Ceramică modelată cu mâna: / Plate 18: Hand made pottery:
1. Oală ars oxidant – Cx 110; 2. Oală de mici dimensiuni – Cx 54; 3. Fund de
strachină negricios, fin – Cx 54; 4. Fund de oală ars reductant – Cx 54.
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Planșa 19: Ceramică cu caracter special: /Plate 19: Special pottery:
1. Strachină scundă ornamentată pe fund cu svastică – Cx 50; 2. Oală tip borcan ornamentată
cu mici alveole incizate – Cx 5; 3. Perete din vas de import roman, ștampilat – Cx 56.

Cuptoare de ars ceramică din epoca romană
târzie de la Bolda (jud. Satu Mare)
Tiberius Bader, Robert Gindele
Abstract: In this paper we publish two pottery kilns discovered by Tiberius Bader in 1967 near Bolda. The
kilns are of the median wall type for supporting the perforated floor and they were serviced from a single
stoke-pit. The ceramic material discovered indicates a dating at the end of the 4th century-first half of the
5th century, after the stamped pottery horizon from the Upper Tisa Basin.
Cuvinte cheie: cuptoare de ars ceramică, epoca romană târzie, ceramic zgrunțuroasă, ceramică lustruită,
nord-vestul României.
Keywords: pottery kilns, Late Roman Period, rough pottery, smoothed pottery, north-western Romania

Localitatea Bolda se află la marginea vestică a dealurilor Codru, în zona de întâlnire a dealurilor
cu Câmpia Crasnei. Așezarea studiată de noi se întinde pe terasa sudică a pârâului Bolda, care marchează o vale pe direcția est-vest dinspre Culmea Codrului spre valea largă, mlăștinoasă, a Crasnei.
Microzona este relativ puțin cunoscută din punct de vedere al vestigiilor din epoca romană. Așezări
din epoca romană au fost cercetate pe terasele râului Crasna la sud de Acâș în punctul Râtul lui
Maitini1, la cca. 10 km în linie dreaptă de așezarea studiată de noi. O altă descoperire importantă
este tezaurul de denari romani de la Ghirișa2, care a fost descoperit pe terasa unui braț mort al râului Crasna, la cca. 10 km nord-vest de zona studiată de noi. După părerea noastră, numărul redus
de descoperiri reflectă doar stadiul cercetărilor, terasele râului Crasna fiind probabil intens locuite
în epoca romană. Apariția așezării noastre pe terasa unei văi secundare (pârâul Bolda) nu este surprinzătoare. O situație asemănătoare a fost documentată la Homorodu de Sus-Lunca, unde au fost
descoperite mai multe gropi rectangulare cu pereți arși3 pe terasa pârâului Homorod, tot un afluent
estic al râului Crasna.
În 1967 au fost efectuate cercetări arheologice la Bolda, în zona denumită de localnici Valea
de Sus. Materialul arheologic descoperit a fost publicat parțial de Ioan Stanciu4, însă nu au fost
introduse în circuitul științific date privind săpătura și complexele descoperite. În prezentul studiu, pe baza documentației realizate de Tiberius Bader în 1967, dorim să completăm aceste lacune,
întregind informația despre această descoperire foarte importantă pentru finalul epocii romane și
începutul epocii migrațiilor.

Descrierea succintă a săpăturilor
Cu ocazia săpării şanţului din partea dreaptă a drumului ce duce din satul Bolda spre Stâna, la o
depărtare de 28 m de la pârâul Bolda (unde s-a construit un pod), au fost tăiate două cuptoare.
În urma deschiderii unei casete pe aceste cuptoare s-a constatat că ele au fost alimentate dintro singură groapă de deservire, care a fost cercetată doar parțial, în zona gurilor de alimentare ale
1
2
3
4

Matei-Stanciu 2000, nr. 1 (1), p. 27, cu toată bibliografia.
Bader-Winkler 1980.
Iercoșan-Bader 1999.
Stanciu 2007, Matei-Stanciu 2000, nr. 26/43, p. 36–37, p. 135 fig. 1, p. 225–239, pl. 44–58.
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Harta 1.Așezarea de la Bolda-La spini și
locul de descoperire a cuptoarelor de ars
ceramică (după Stanciu 2007, Pl. II:10).
Map 1. The settlement of Bolda-La spini
and the place of discovery of the pottery
kilns (after Stanciu 2007, Pl. II:10).

cuptoarelor. Cele două cuptoare au o formă circulară
și sunt de tipul cu perete median. Tiberius Bader a
observat o ardere intensă a pereților cuptoarelor, în
interior până la vitrifierea la cenușiu pe o grosime de
5–8 cm și spre exterior la cărămiziu pe o grosime de
10–15 cm.
Cuptorul 1. Formă circulară în plan, tronconică
în secțiune, diametrul cuptorului este de 130 cm la
fund iar în partea superioară de 115 cm. Vatra apare
la adâncimea de 70 cm. Grosimea peretelui median
este de 28 cm în partea superioară, la întâlnirea cu
grătarul prăbușit și 40 de cm la bază, la nivelul vetrei
din camera de foc. Înălțimea camerei de foc este de
30 de cm. În umplutură au fost descoperite bucăți din
grătar, cu amprentele unor bârne de lemn, ceea ce
ne indică că grătarul a fost construit probabil pe un
schelet inițial din lemn. Canalul de foc are o lungime
de 115 cm, grosime de 30 de cm, e boltit în secțiune,
peretele median din camera de foc nu se mai continuă
în canal.

Fig. 1. Desene după documentația realizată de Tiberius Bader în 1967.
Fig. 1. Drawings after the documentation made by Tiberius Bader in 1967.

Cuptorul 2. Formă circulară în plan, ușor tronconică în secțiune cu pereții camerei de ardere
aproape verticali. Diametrul cuptorului la fund este de 150 cm iar în partea superioară de 145 de cm.
Vatra apare la adâncimea de 95 de cm și a fost refăcută de mai multe ori. Grosimea peretelui median
este de 40 de cm, înălțimea camerei de foc este de 32 de cm. Grătarul a fost prăbușit, s-au păstrat
doar două orificii neregulate în apropierea peretelui median. Lungimea canalului de foc este de 30
de cm, diametrul de 40 de cm și nu este despărțit de perete median.
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Tipologia cuptoarelor
Din punct de vedere tipologic cuptoarele descoperite la Bolda se înscriu în tipul Hennig B5, cu
varianta la care peretele median nu se continuă în canalul de foc. Cuptoarele de ars ceramică cu
perete median de susținere a grătarului continuă în epoca romană o tradiție tehnologică celtică. Pe
parcursul secolului II acest tip de cuptor a fost răspândit în jurul provinciei Dacia, după care a apărut
pe spații mai largi în Barbaricum-ul european, unde a fost atestată producția ceramicii modelate la
roata olarului. Deși cuptoarele considerate de tradiție romană, de tipul Hennig A, cu stâlp central de
susținere a grătarului au apărut în număr mare în Barbaricum, cele cu perete median au continuat
să fie folosite. De exemplu, la Medieșu Aurit-Șuculeu, pe parcursul secolelor II-III, apariția cuptoarelor cu perete median este aproape exclusivă. Începând de la mijlocul secolului III s-a produs în
Bazinul Tisei Superioare transferul tehnologic de producție a ceramicii ștampilate de la Porolissum
spre Barbaricum. Cuptoarele în care au fost produse aceste vase au fost atât cele cu stâlp central
cât și cu perete median6. O departajare în mai multe faze cronologice a acestui orizont încă nu a
fost realizată, astfel nu putem ști dacă există și o diferență cronologică între utilizarea celor două
tipuri de cuptoare. Odată cu dispariția marilor centre de producție ceramică, la sfârșitul secolului
IV-începutul secolului V, putem observa tendința de a produce ceramică în ateliere locale. Această
tendință se leagă, fără îndoială, de insecuritatea perioadei și de apariția noilor structuri de habitat.
În bazinul Tisei Superioare acestă tendință este însoțită de nerespectarea cutumelor tipologice la
construcția cuptoarelor. Apar soluții locale, care uneori par improvizate, pentru susținerea grătarului. La Herdánvécse, la un cuptor cu diamentrul de 100 cm, grătarul a fost susținut de doi stâlpi în
zona centrală a cuptorului7, la Ostrovany un cuptor cu diametrul de 130 de cm este o construcție
ieșită din comun prin alcătuirea camerei de foc, practic printr-un canal lat intersectat de alte canale
mai mici8. În vecinătatea sudică a bazinului Tisei Superioare, în mediu sarmatic târziu/epocă hunică,
cuptorul descoperit la Tiszavasvári-Városföldjeeste este fără susținere a grătarului (tip Hennig C)
iar grătarul nu a fost perforat dar are două șănțuiri prin care a pătruns aerul cald9. La Aghireș-Sub
pășune, în cazul cuptorului de ars ceramică cu diametrul de 80 × 100 cm, grătarul a fost susținut de
o piatră în loc de stâlp10. Putem remarca la toate aceste cuptoare prezentate că la groapa de deservire
a fost anexat doar câte un singur cuptor. Atelierul surprins de Tiberius Bader la Bolda este diferit
față de cele menționate mai sus, după părerea noastră continuând tradiția de construcție cu perete
median din orizontul producției de ceramică ștampilată din bazinul Tisei Superioare.

Descoperirile ceramice
În cursul săpăturilor au fost descoperite doar materiale ceramice, din care mare parte au fost
publicate de Ioan Stanciu. La analiza ceramicii descoperite, Ioan Stanciu a stabilit un procentaj de
38% pentru categoria tehnologică fină și restul pentru cea zgrunțuroasă, ceramica modelată cu
mâna lipsind din eșantionul de la Bolda11. Fără îndoială, originea ceramicii zgrunțuroase din mediul
barbar trebuie căutată în Imperiul roman. Această categorie ceramică a fost folosită în principal
pentru pregătirea mesei și a înlocuit treptat mare parte din oalele tradiționale modelate cu mâna,
grosiere, folosite cu aceleași scop. Transferul tehnologic al ceramicii ștampilate dinspre Porolissum
spre Barbaricum a fost o temă intens studiată în mai multe publicații științifice12, însă problematica ceramicii zgrunțuroase, mai puțin spectaculoasă, nu s-a bucurat de aceleași interes în mediul
Hennig 1977, 195.
Gindele-Istvánovits 2011, 159.
7
Soós 2016, 649.
8
Lamiová-Schmiedlová-Tomášová 1995.
9
Istvánovits 1999, 174–175.
10
Băcueț-Crișan et alii 2009, 54.
11
Stanciu 2007, 315.
12
Gindele-Istvánovits 2011, 147–150.
5
6
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de specialitate. Datarea începuturilor producției ceramicii zgrunțuroase în Barbaricum este diferită
în funcție de spațiul geografic. În mediul culturii Sântana de Mureș-Cerneahov a fost propusă pentru începuturile acestei producții a doua jumătate a secolului III d.Hr.13. Între provinciile Dacia și
Pannonia, în teritoriul locuit de sarmați, apariția ceramicii zgrunțuroase se leagă de asemenea de
o tradiție romană14. Foarte probabil, a apărut mai repede în vecinătatea limesului pannonic și tehnologia s-a propagat ulterior și spre interiorul teritoriului barbar. La Üllő, la cca. 15 km sud-est de
Budapesta, au fost cercetate 48 de cuptoare de ars ceramică, 95% din fragmentele ceramice descoperite încadrându-se în categoria ceramicii zgrunțuroase. Producția a început probabil la mijlocul
secolului III și a continuat până în a doua jumătate a secolului IV15. Centre de producție a ceramicii
zgrunțuroase s-au dezvoltat la nord de Carpați, pe Vistula superioară, în zona orașului Cracovia. La
Igołomia, Zofipole sau Kraków-Cło procentul ceramicii zgrunțuroase se ridică la 80 % din totalul
descoperirilor, începuturile funcționării centrelor fiind propuse la începutul secolului III și sfârșitul
în ultima pătrime a secolului IV16.
Începutul producției ceramicii zgrunțuroase în nord-vestul României este rezultatul unei
influențe dinspre Dacia Romană în tehnologia de producție a ceramicii, care, după părerea noastră,
nu trebuie neapărat legată de transferul tehnologic al producției ceramicii ștampilate. Foarte probabil, producția ceramicii zgrunțuroase a început înainte de cea a ceramicii ștampilate, deci înainte
de faza C1b-C2. La Petea-Csengersima, fragmente ceramice zgrunțuroase apar în faza 4 de evoluție
a așezării, după interacțiunea culturilor materiale germanice și dacice din faza 2 și înainte de începuturile producției ceramicii ștampilate din faza 517. În centrul de producție de la Medieșu AuritȘuculeu este și mai evidentă această diferență cronologică. În unele complexe apar fragmente ceramice zgrunțuroase alături de formele caracteristice centrului de producție, însă ceramica ștampilată
de tip Porolissum lipsește în totalitate din sit. Complexele cu ceramică zgrunțuroasă au fost descoperite în zona centrală a sitului, datat la sfârșitul secolului II și secolul III d.Hr.
Începând de la mijlocul secolului III până la sfârșitul secolului IV, în nord-vestul României, în
eșantioanele ceramice din așezări, apare masiv ceramica ștampilată de tip Porolissum, fabricată pe
scară largă în mai multe centre de producție ceramică18. La sfârșitul acestei perioade s-a conturat un
orizont de așezări caracterizat de Ioan Stanciu prin prezența accentuată a ceramicii zgrunțuroase și
prin lipsa sau frecvența redusă a ceramicii ștampilate și a ceramicii modelate cu mâna19. La aceste
caracteristici mai putem adăuga păstrarea formelor de străchini care au fost inițial ștampilate iar
acum au motive lustruite, precum și apariția ulcioarelor cu motive lustruite. Acest orizont diferă în
anumite privințe de cel de la Lazuri-Râtul lui Bela, datat în fazele D1/D2, caracterizat prin străchini
biconice și ulcioare cu umeri fațetați20.
Orizontul de așezări din nord-vestul României, unde se înscriu descoperirile de la Bolda, este
creionat de așezările de la Apa-Moșia Brazilor faza II, Petea-Csengersima faza VI, Culciu MareZöldmező și Sarasău. Să vedem care sunt caracteristicile tipologice și tehnologice ale ceramicii descoperite în aceste așezări. În cadrul ceramicii modelate la roată, fine, putem observa în primul rând
creșterea ponderii ceramicii cărămizii sau brune. Acest lucru a fost observabil atât pentru străchini
cât și pentru ulcioare la Apa-Moșia Brazilor.
La tipologia străchinilor putem observa continuarea unor forme din orizontul ceramicii ștampilate
însă de data aceasta ele sunt ornamentate cu benzi orizontale lustruite. Acest tip de strachină apare
în număr mare la Apa-Moșia Brazilor (Fig. 2: 8–12), la Bolda (Fig. 2: 1–3), la Culciu Mare-Zöldmező
(Fig. 2: 4) dar și în ultima fază de evoluție a așezării de la Petea-Csengersima (Fig. 2: 5–7). Suntem de
13
14
15
16
17
18
19
20

Diaconu 1970, 247.
Istvánovits-Kulcsár 2005, 987.
Istvánovits et al. 2011, 358–362.
Dobrzańska 2011, 278, 284.
Gindele-Istvánovits 2009, 49.
Gindele-Istvánovits 2011, 149–150.
Stanciu 2007, 321.
Gindele 2010, 42–63.
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părere că acest tip de strachină este o formă cu origini în orizontul ceramicii ștampilate și marchează
în așezări un element de continuitate a olăriei din secolele III-IV d.Hr.

Fig. 2. Străchini cu forme care au origini în orizontul ceramicii ștampilate.
Fig. 2. Plates with shapes originating in the stamped pottery horizon.

Castroanele cu buză lată, trasă spre exterior, sunt o formă care apare la Bolda (Fig. 3: 2, 3), Culciu
Mare-Zöldmező (fig. 3: 1) și la Apa Moșia Brazilor (Fig. 3. 4, 5). Sunt caracteristice pernele orizontale de sub buză și ornamentele lustruite. La Apa apare ornamentul de linii în rețea, la Culciu Mare
acest ornament este aplicat pe buză. Analogii pentru acest tip de castron găsim în Polonia sudică la
Jakuszowice, într-un mediu datat începând din faza cronologică C2, forma continuându-se până în
faza D21. Tipul nostru de castron apare în centrul de producție ceramică de la Zofipole începând din
faza cronologică C322, cu antecedente în fazele mai timpurii. Castroanele cu buză lată cu ornamente
lustruite nu lipsesc nici din centrul de producție ceramică de la Igolomia23. Castroanele cu buză
lată, ornamentată cu motive lustruite, devin generale în așezările culturii Przeworsk în fazele târzii
ale acestora24. Acest tip de vas nu are antecedente în spațiul nord-vestic al României și nu apare nici
în așezarea de la Petea-Csengersima. Castroanele cu buză lată, cu motive lustruite, au fost definite
ca tipul B VIII de Halina Dobrzańska, ele fiind răspândite pe teritoriul culturii Przeworsk, în zona
centrală și sudică a Poloniei de azi25 pe parcursul secolelor III-IV.
Așezarea de la Sarasău-Zăpodie a fost cercetată pe o suprafață relativ mică și nici materialul ceramic nu este publicat integral. Din această așezare a intrat în discuția științifică partea superioară a
21
22
23
24
25

Rodzińska-Nowak 2006, 320.
Dobrzańska 2011, 271, fig. 12/3.
Dobrzańska 1990, 165.
Biborski- Zagórska-Telega 2008, 92.
Dobrzańska 1980, 101.
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Fig. 3. Castroane cu buză lată, trasă spre exterior.
Fig. 3. Bowls with wide rim pulled outwards.

unui castron (Fig. 3:1), care își găsește analogii bune la Igołomia la începutul fazei cronologice D a
centrului de producție. Alte analogii au fost aduse din mediul culturii Sântana de Mureș-Cerneahov,
din cimitirele Kosanovo și Gavrilovka sau de la Mihălășeni, unde forma a fost considerată drept o
influență a ceramicii din cultura Przeworsk26. Tipul de castron se regăsește în ultima fază de evoluție
a așezării de la Petea-Csengersima (Fig. 3:2).

Fig. 4. Castroane și ulcior din orizontul de așezări de la Bolda, Apa-Moșia Brazilor
faza II, Petea-Csengersima faza VI, Sarasău-Zăpodie, Culciu Mare-Zöldmező.
Fig. 4. Bowls and pitcher from the settlement horizon of the sites from Bolda, Apa-Moșia
Brazilor phase II, Petea-Csengersima phase VI, Sarasău-Zăpodie, Culciu Mare-Zöldmező.
26

Stanciu 2011, 37.
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În cadrul așezărilor studiate de noi au fost descoperite relativ puține fragmente din căni sau
ulcioare. Pentru cana de la Culciu Mare-Zöldmező, Ioan Stanciu a adus analogii până la perfecțiune
de la Archiud-Hânsuri sau din mediul culturii Sântana de Mureș-Cernehov de la Rugănești27.
Ulciorul de la Apa-Moșia Brazilor (Fig. 3: 3) se încadrează tipului Murga, la varianta cu buza evazată
și gât arcuit. Ornamentica lustruită pe umăr, în care alternează registre de linii verticale cu registre
de linii verticale în zig-zag, este bine cunoscută pentru acest tip. Tipul Murga este răspândit întrun areal geografic larg, care cuprinde atât Câmpia Tisei cât și Dunărea Mijlocie sau sudul Poloniei.
Apariția ei la Dunărea Mijlocie a fost datată în faza cronologică D228. Apare atât în mediul provincial
cât și în mediul barbar29. Analogii pentru tipul de ulcior de la Apa se regăsesc într-un spațiu larg, în
special în Moravia30 sau la Dunărea Mijlocie31.
Prin publicarea documentației cuptoarelor de ars ceramică de la Bolda dorim să contribuim la
întregirea publicării cercetărilor de acum o jumătate de secol și introducerea în circuitul științific
a unor informații privind sfârșitul epocii romane și începutul epocii migrațiilor din nord-vestul
României.
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Cuptoare meșteșugărești din perioada epocii
arpadiene descoperite la Dindești
Sándor Romát, Liviu Marta
Abstract: In this study, we present a part of an Árpádian Age settlement. During the widening of the
County-Road no. 108M, two buildings and 18 kilns were excavated by the staff of the Satu Mare County
Museum. The kilns were cut into the terrace of the Ier River and they were disturbed considerably during
later periods. The structure of the kilns belongs to the types commonly used in the Árpádian period: five
of them were with single chamber, while six kilns were provided with two chambers and vertically ventilation. Their diameter varies from 45 to 180 cm. A thick burning of the soil indicates that the kilns were used
intensively and for a long time. One of the best preserved kilns is labeled Cx 23. Its filling contained ceramic
fragments which permitted the reconstruction of a pot which dates to the 11th–12th centuries, according to
its shape and decoration. The kilns Cx 41 and 42 were dug into the edge of the terrace, adjusted in form of a
platform in front of the mouths of the kilns. In addition, to the ceramic fragments of the Árpádian period,
a lid fragment was discovered, which dates to the 14th–15th century. This puts in doubt the chronology of
the kilns in the Árpádian period, although the single fragment originates from a heavily disturbed area.
At the same time, blocks of roasted meadow iron ore were found in the filling. It raises the question that
the kilns were used for iron ore roasting. The metal content of a plow shoe dated tot the Árpádian period,
found in the fill of feature Cx 38, is similar to the ones of the roasted iron ore blocks found here. Overall,
we can say that the discovered part of the settlement dates to the 11th to 12th centuries.
Kivonat: Jelen tanulmányban egy Árpád-kori település részletét szeretnénk bemutatni. A 108M megyei út
szélesítése során két épületet és 18 kemencét tártak fel a Szatmár Megyei Múzeum munkatársai. A kemencék az Ér teraszába voltak mélyítve és utólag erősen bolygatták. Szerkezetük az Árpád-korban általánosan
elterjedt típusokhoz tartozik: öt kemence egy kamrás,míg hat kétkamrás, vertikális szellőztetéssel működtetett. Átmérőjük 45 és 180 cm között változik. A talaj vastag átégése jelzi, hogy intenzíven és valószínűleg
hosszan használhatták a kemencéket. Közülük az egyik legépebben megmaradt a Cx 23 jelű, amelynek
betöltéséből egy,formája és díszítése alapján a 11–12. századra keltezhető edénytípust sikerült rekonstruálni. Mellette rádli mintás edénytöredékeket, valamint egy darab fehérre égetett kerámiatöredéket is
találtak. A Cx 41–42-es kemence-bokort a terasz szélébe úgy ásták be, hogy egy platform legyen a szájuk
előtt. A betöltésében az Árpád-kori kerámia mellett egy 14–15. századra keltezhető fedőtöredéket találtak,
amely a kemencebokor Árpád-kori keltezését kérdésessé teszi, ugyanakkor a tárgy az erősen bolygatott
területről származik. Ugyanittpörkölt vasérctömböket is találtak. Ez felveti a kérdést, hogy akár vasércpörkölésre is használhatták a kemencéket. A Cx 38-as objektum betöltésében talált Árpád-kori ekepapucs
fémtartalma megegyezik az itt talált pörkölt vasérctömbök fémtartalmával. Összességében elmondhatjuk,
hogy a feltárt településrész 11–12. századra keltezhető.
Cuvinte de cheie: epoca Arpadiană, area industrială, cuptoare de ars ceramică, ceramică, limonit.
Keywords: Arpadian Age, industrial area, pottery kilns, ceramics, bog ore.

Cuptoarele au fost construite pe terasa nordică a Văii Ierului, într-o zonă de terasă înaltă situată
în zona hotarului dintre localitățile Dindești și Andrid. Ele au fost descoperite în timpul lucrărilor de decopertare a terasei, lucrări realizate odată cu lărgirea drumului județean 108M (Fig. 1/1).
Complexele arheologice, reprezentate de diferite amenajări adâncite în pământ, au fost deranjate de
lucrările repetate de excavare a terasei în scopul construirii și reparării drumului. O păstrare mai
bună s-a constatat în cazul complexelor din partea superioară a terasei, zonă ce este mai îndepărtată de terasamentul drumului, care se află înspre baza terasei. Au fost identificate două locuințe
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semiadâncite (Cx. 21 și Cx. 26) și 18 cuptoare. Bolta de cuptor este cel mai bine păstrată la cuptoarele
Cx. 26 și Cx. 28 (Fig. 1/2–3, Fig 1/4–5) iar vatra la Cx. 31 (Fig 9/5). La mai multe cuptoare a fost constatată prezența gropilor de deservire: Cx. 20, Cx. 27–28, Cx. 28/1, Cx. 41–42. La celelalte cuptoare
s-au păstrat doar urme ale acestora, iar la altele gropile de deservire lipsesc. La cuptoarele Cx. 41 și
Cx. 42 au fost constatate lucrări de amenajare a terasei, realizate cu scopul de a facilita utilizarea cuptoarelor. Zona din spate a construcțiilor, fiind mai bine păstrată, a prezervat găuri de aerisire, fapt ce
permite constatarea că toate cuptoare aveau aerisire verticală și gura de alimentare laterală. La toate
cuptoarele s-a observat o folosire foarte intensă, vatra și/sau peretele fiind puternic arse. Diametrul
cuptoarelor este foarte variat, fiind cuprins între 45 și 180 cm (Anexa 1).
Cuptoarele a căror structură nu au fost puternic deranjată permit reconstituirea a două tipuri: a)
unicamerale (Cx. 20, Cx. 24, Cx. 25, Cx. 26, Cx. 27), b) bicamerale (Cx. 22, Cx. 23, Cx. 28, Cx. 28/1,
Cx. 41, Cx. 42). Tipurile de cuptoare descrise sunt frecvente în Bazinul Carpatic.1
Din tipul bicameral cel mai bine păstrat a fost cuptorul Cx. 23. Structura cuptorului este distrusă
în partea de sud, însă partea păstrată include un grătar ce are diametrul de 100 cm. Camera de ardere
este păstrată pe o suprafață circulară de 120 cm, cu înălțimea de 30 cm. Grosimea pereților arși din
zona camerei de ardere este de 6–8 cm, iar a vetrei de 4 cm. În partea de sud camera de ardere și probabil întregul cuptor a avut o gură de deservire ce ieșea în afară cu cca. 40 cm. Grătarul cuptorului
avea o grosime de 25–30 cm, fiind prevăzut cu găuri ce aveau diametrul de 15–20 cm. Camera de
coacere a vaselor avea bolta păstrată pe o înălțime de 35 cm, având o grosime de 3–4 cm. Umplutura
gropii conţinea fragmente de vase și oase de animale. Fragmentele ceramice provin de la oale arse
oxidant. Dintre fragmentele de vase s-a putut reconstitui un vas aproape întreg. Este o oală fără torți,
degresată cu nisip, cu buza ușor trasă spre exterior și tăiată oblic, decorată la nivelul umărului cu linii
în val (Fig. 4/1.). Vasul poate fi datat la începutul secolului al XI-lea și la sfârșitul secolului al XII-lea2,
în acest sens fiind relevante analogiile cele mai apropiate de la Valea lui Mihai–Jánostelke3. Două
fragmente de buze sunt ornamentate cu rotițe (Fig. 4/2, 7), ornament ce are o frecvență maximă la
mijlocul secolului al XI-lea.4 Analogiile cele mai apropiate se găsesc la Valea lui Mihai-Jánostelke5,
Căpleni–Cetate6, Andornaktálya7. Un fragment ceramic alb-cenușiu ornamentat cu linii (Fig. 4/9.)
este foarte important pentru datare, având în vedere că specia ceramicii albe apare în secolul al
XII-lea.8
Un alt cuptor cu material arheologic databil este cuptorul Cx. 30 (Fig. 6), cuptor aflat în legătură
cu groapa (platforma) de deservire 29. Cuptorul este situat pe latura de nord-vest a casetei A, fapt
pentru care a fost cercetat doar parțial, pe o suprafață arcuită cu dimensiunile de 45 × 100 cm. Bolta
cuptorului s-a păstrat pe o înălțime maximă de 68 cm în partea de nord, pereții arși având o grosime
de 3 cm iar vatra de 4 cm. Materialul arheologic din acest complex arheologic prezintă un interes
deosebit prin prezența ceramicii lucrate fără roata olarului (Fig. 7/ 1) și a obiectelor de fier (Fig 7/
6–7). Vasele formate cu mâna sunt foarte rare și se presupune că reprezintă un element de tradiție
pus de unii cercetători în legătură cu olăria avaro-slavă. Prezența unor astfel de fragmente a fost
constatată la Căpleni–Cetate.9 Fragmentele ornamentate cu o singură linie sunt datate la mijlocul
secolului al XI-lea.10
Grupul de cuptoare Cx. 41–42 (Fig. 11/1–2) a avut aceeași groapă/ platformă de deservire.
Cuptorul din partea de est a avut păstrat doar fundul, sub forma unei vetre ovale de 112 × 165 cm
Vágner 2002, 309–342.
Szabó 1975, 23–24.
3
Romát 2017, 271–280, Pl. IV.1-Pl. V.1.
4
Iambor-Matei 1979, 600, Pl. 4, 6/4.
5
Romát 2017, 271–280, Pl. IV.1-Pl. V.1.
6
Romát 2009, 157–163, Tab. III/4, Tab. IV/2–3.
7
Parádi 1963, 205–250, 223.
8
Simonyi 2012, 327–343.
9
Romát2009, 157–163, Tab. III/4, Tab. I.3.
10
Mesterházy 1983, 133–162.
1
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(Cx. 41) cu grosimea de 4 cm. Cuptorul din partea de vest a avut păstrat parțial și pereții în partea de
nord, iar vatra sa avea dimensiunile de 180 × 132 cm (Cx. 42). În zona cuptoarelor terasa era săpată
în trepte, adâncindu-se spre buză. În umplutura din zona săpată a terasei au fost descoperite fragmente de vase, turte de fier și oase de animale. Acest material arheologic este foarte variat. Pe lângă
materialul arheologic constând în fragmente de buze (Fig. 12/1–2.) și alte fragmente de oală (Fig. 12/
4–8.) care se poate data clar în epoca arpadiană se află și un fragment de capac. Acest tip de capac
se poate data în secolele XIV-XV, având analogii la Palatul din Buda11 și Gelénháza12. Apariția unui
număr mare de turte de fier, întregi sau fragmentare (Fig. 12/9–10.), naște întrebarea dacă aceste
obiecte au fost obținute în cadrul sitului. Turtele de fier erau obținute din limonitul scos din zone
mlăștinoase. Înainte de topirea în cuptoare, limonitul era copt în gropi special amenajate pentru a
fi curățat de contaminări13 Astfel de cuptoare nu au fost identificate în săpătura arheologică, însă
numărul mare al turtelor de fier apărute în regiune indică o topire a minereului în zonă, prin folosirea
limonitului din Mlaștina Ierului (Anexa 2.). Fragmentele de turte au probe atât cu concentrații mari
cât și concentrații mici de fier. Excepție face turta 19 (pl.12/8) ce are doar concentrații mici de fier.
Concentrațiile diferite sunt rezultat al locului diferit din care se iau probele. Probele cu concentrații
mari sunt similare acelora din care este confecționată o lamă de plug (Pl. 7/8).
Cuptoarele de ars ceramică din Bazinul Carpatic sunt descoperite constant în interiorul așezărilor
și se consideră că deservesc așezarea și împrejurimile.14 Cuptoarele descoperite la Dindești au analogii în așezarea descoperită în săpătura de salvare de pe autostrada Nădlac–Pecica (lot 2, sit 4R)15
și la Șumuleu16.
Cuptoarele de ars ceramică de pe traseul drumului Dindești–Andrid și materialele ce evidențiază
prelucrarea fierului conturează un sit arheologic ce poate fi apreciat ca una dintre cele mai importante descoperiri corespunzătoare secolelor X–XII din județul Satu Mare. Situl se prezintă ca un
centru de olărit ale cărui dimensiuni îi evidențiază poziția importantă pentru partea nordică a Văii
Ierului, zonă pentru care erau cunoscute doar cuptoare de olărie sau metalurgice din perioda La
Tène17 și din epoca romană18.
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Cx 38

Titlu Anexa 1.
Tabelul complexelor • Az objektumok táblázata • The list of the archaeological features.
Dimensiune
Funcție
Stare de Stare de păstrare
Groapa de servire
cercetare
110 × 100
cuptor
total
1. cuptor: fundul, forma unei vetre Au același groapă de servire.
90 × 100
ovale
2. cuptor: vatra și parțial pereții
390 × 110 × 20/30 Locuință adâncită
parțial
păstrat parțial
–
110 × 90
cuptor de ars ceramică total
foarte distrus
nu a fost observat
120 × 100
cuptor de ars ceramică total
bine păstrat
nu a fost observat
100 × 30
cuptor medieval (?)
total
păstrat parțial
(camera de ardere)
Au același groapă de servire
(?)
125 × 75
cuptor medieval (?)
total
păstrat parțial
(camera de ardere)
75 × 50
cuptor medieval
total
păstrat parțial
are groapă de servire
60 × 100
cuptor de ars ceramică total
păstrat parțial (camera de ardere) Au același groapă de servire.
60 × 50
cuptor de ars ceramică total
păstrat parțial
90 × 40
cuptor de ars ceramică total
păstrat parțial
602 × 275
groapa de servire
total
păstrat parțial
–
120 × 113
groapă medievală
total
total
45 × 100
cuptor medieval
parțial
păstrat parțial (platoul vetrei)
Cx 29
115 × 118
cuptor medieval
total
păstrat parțial (platoul vetrei)
Cx 29
52 × 100
cuptor medieval
parțial
păstrat parțial (platoul vetrei)
88 × 100
cuptor medieval
total
păstrat parțial (platoul vetrei)
92 × 53
cuptor medieval
total
păstrat parțial
are groapă de servire
(camera de ardere)
–

–

Mărime: 90 de cm
lungime, 20 cm
adâncime

fața cuptorului Cx 27

Situația
cuptorului
partea de
sud-vest

adâncime 50 cm

–

Dimensiunea gropii
de servire
40–45 cm de
adâncime
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Titlu Anexa 2.
Tabelul analizelor unor obiecte din fier • Egyes fémtárgyak elemzésének a táblázata • The list of the analysis of some iron artefacts.
Turtă
proba
Fe
Cu
Mn
Ti
Zr
V
Co
Turta
1
14,86
0,09
0,22
0,45
0,02
0,06
2
16,77
0,1
0,49
0,39
0,02
0,07,
3
37,93
0,09
0,26
0,75
0,02
0,09
4
37,92
0,07
0,74
0,74
0,03
0,09
Fg turta din zona Cx 18
1
97,75
X
X
X
X
X
2
64,66
X
X
X
X
3
60,39
X
X
X
X
Fg turta cx 19
1
94,99
X
X
X
X
X
2
98,8
X
X
X
X
3
98,2
X
X
X
X
Fg turtă C × 18
1
92,49
5,53
0,72
0,37
Fg. Turtă Cx. 20
1
98,65
X
X
X
X
2
64,04
X
X
X
X
X
3
96,09
X
X
X
94,88
X
X
X
Fg fier plug
1
96,8
X
X
X
X
X
2
97,5
X
X
X
X
3
64,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ni
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Figura 1. 1. Localizarea sitului arheologic. 2–3. Cuptorul Cx 26; 4.–5. Cuptoarele Cx 27, C × 28 C × 28/1
1. A lelőhely földrajzi helyzete. 2–3. Cx 26-os kemence; 4.–5. A Cx 27, Cx 28 Cx 28/1 kemence.
1. The location of the archeological site. 2–3. Cx 26 kiln; 4.–5. The Cx 27, Cx 28 Cx 28/1 kilns.
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Sán d or Romát, L i viu M arta

Figura 2. 1.–2. C × 21.Construție semiadâncită
1.–2. A Cx 21-es félig földbemélyített épület.
1.–2. The Cx 27 semi-sunken building.
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Figura 3. Cuptorul Cx 23.
Cx 23-as kemence.
The Cx 23 kiln.
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Sán d or Romát, L i viu M arta

Figura 4. 1–10. Ceramică.
1–10. Kerámia.
1–10. Pottery.
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Figura 5. Cuptoarele Cx 24 și Cx 25.
A Cx 24 és Cx 25-ös kemencék.
The Cx 24 and Cx 25 kilns.
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Figura 6. Cuptorul Cx 30.
A Cx 30-as kemence.
The Cx 30 kiln.
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Figura 7. 1.–5. Ceramică; 6.–8. fier.
1.–5. Kerámia; 6.–8. Vas.
1.–5. Pottery; 6.–8. Iron.
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Figura 8. 1.–9. Ceramică.
1.–9. Kerámia.
1.–9. Pottery.
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Figura 9. 1.–5. Cuptor Cx 31.
1.–5. A Cx 31-es kemence.
1.–5. The Cx 31 kiln.

209

210

Sán d or Romát, L i viu M arta

Figura 10. 1.–2. Cuptorul Cx 42.
1.–2. A Cx 42-es kemence.
1.–2. The Cx 42 kiln.
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Figura 11. Cuptoarele Cx 31, Cx 34 – Cx 36, Cx 38.
A Cx 31-es, Cx 34 – Cx 36-os, Cx 38-as kemencék.
The Cx 31, Cx 34 – Cx 36, Cx 38 kilns.
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Figura 12. 1.–10. Ceramică.
1.–10. Kerámia.
1.–10. Pottery.

Contribuții privind activitatea prelucrării osului și cornului
în așezarea gepidă de la Carei-Bobald (jud. Satu Mare)
Xenia Pop
Abstract: The present study focuses on the artifacts of hard animal materials from the Gepidic settlement
(5th–6th centuries AD) discovered in 2012, following the construction of the bypass of the Carei municipality. The analyzed artifacts include an medallion/amulet, points, a handle, plates, all made of antler. In
addition, combs and skates made of bone were also discovered at the site, these pieces having already been
published. The large amount of antler waste as well as preforms, shows the existence of a bone and antler
processing workshop in the Gepidic settlement of Carei-Bobald.
Keywords: worked bone, antler, amulet, Gepids, Carei-Bobald

Introducere
Așezarea gepidă (Fig. 1) de la Carei-Bobald se află în Câmpia Careiului, în vestul județului Satu
Mare, fiind poziționată între orașul Carei și tell-ul de la Bobald. Regiunea are un relief monoton,
modelat prin eroziune fluvială. În trecut, la nord-est de hotarul orașului, se întindea mlaștina Ecedea,
zona, în special terasele mai înalte a pâraielor, fiind extrem de bogată în vestigii arheologice. Dealul
Bobald este situat pe malul pârâului Mergheș, pe o terasă mai înaltă din zona inundabilă, nu departe
de hotarul localității Carei1.
Aici, în 2012, cu ocazia construirii variantei de ocolire a municipiului Carei, pe o suprafață de
9300 m², au fost descoperite complexe arheologice din epoca bronzului, La Téne, o așezare și o
necropolă gepidă (sec. V-VI p.Ch.) și câteva complexe din evul mediu2. În cadrul așezării gepide
au fost săpate 12 locuințe, 2 cuptoare menajere cu gropi de deservire și două complexe cu fund plat.
Printre descoperiri se numără diferite obiecte din bronz, fier și piatră, piese prelucrate din os și corn,
ceramică și oase de animale3. Obiectele din materii dure de origine animală descrise în studiul de
față au fost descoperite ulterior în așezarea gepidă (secolele V-VI p.Chr.) și vin ca o completare la
materialele deja publicate.

Materialul MDA-Descriere tipologică
Materialul analizat tipologic provine din mai multe complexe arheologice: locuințe (cx 24, 23,
116, 123, 141, 143), anexe gospodărești (cx 90) și gropi de provizii (cx 144). Majoritatea sunt compuse din rebuturi și preforme. Toate piesele analizate personal sunt fabricate din corn de cerb și au
fost împărțite în patru categorii.

I. Medalion/Amuletă (Fig. 2/a-b)
Medalionul (cx 144) se prezintă sub forma unei rondele, având circumferința de 263 mm și o
ruptură modernă la nivelul perlelor rozetei. Axul principal a fost detașat prin debitaj (Fig. 2/b) în
mai multe secvențe de la baza cornului. Suprafața a fost șlefuită. Conform tipologiei decorative a lui
1
2
3

Németi 1999, 64–65.
Gindele et al.2013, 215.
Gindele 2020, 27–32.
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Greep4, piesa noastră se încadrează în tipul 1, care reprezintă forma cea mai simplă, urmând probabil perforarea și decorarea acesteia.

II. Mâner
Provine din complexul 144 și se află într-o stare de conservare mediocră. Piesa a fost fabricată
dintr-o ramură de corn de cerb și secționată circular la ambele capete (Fig. 2/c). Fasonarea a fost
realizată prin îndepărtarea rugozităților prin tăiere și șlefuire. În interiorul piesei țesutul osos spongios a fost îndepărtat, creându-se astfel un canal în care putea fi fixată lama unui cuțit sau a unei alte
unelte metalice. Dimensiune: Lg. = 70 mm.
III. Plăci
Plăcuțe din corn de cerb (n = 2), de formă rectangulară, cu suprafața șlefuită (Fig. 2/d). Acestea
au fost cel mai probabil pregătite pentru elaborarea mânerelor de piepteni sau a unor piese finite
de mici dimensiuni. Dimensiuni: Lg. = 86 mm, lț.min = 19 mm, lț.max = 28 mm; Lg. = 104 mm,
lț.min = 20 mm, lț. max = 22 mm.
IV. Vârfuri
În categoria vârfuri au fost incluse 4 piese descoperite în locuința 116 (Fig. 2/e). Vârfurile provin din capetele de ax de la cornul de cerb, tăiate circular spre extremitatea proximală și șlefuite pe
suprafețe. Două dintre piese au partea activă teșită și ușor lustruită. Dimensiuni: Lg. = 107 mm,
circumf. proximală = 73 mm; Lg. = 82, circumf. proximală = 84; Lg. = 106 mm, circumf. proximală = 83 mm; Lg. = 127 mm.
V. Deșeuri
Marea majoritate a materialului este reprezentată de resturile de fabricație apărute în urma prelucrării cornului și a osului (Fig. 2/f). Acestea sunt reprezentate de ramuri fragmentare și baze de corn
cu și fără neurocraniu, unele arse la negru.
În cadrul așezării gepide de la Carei-Bobald au mai fost descoperite și alte piese din os și corn prelucrat, piese care au fost descrise și publicate. Printre acestea amintim mai multe vârfuri și baghete
din corn de cerb aflate în diferite faze de prelucrare, patine obținute din metapodii întregi, respectiv
capete distale de cal5 și piepteni cu două rânduri de dinți fabricați din os6.

Discuții privind artefactele din materii dure de origine animală
Meșteșugul prelucrării materiilor dure de origine animală reprezintă una dintre cele mai vechi
activități atestate de-a lungul timpului. Multe dintre tipurile de obiecte fabricate din os și corn le
întâlnim în perioade și spații diferite. Artefacte din materii dure de origine animală sunt întâlnite
atât în așezările gepide cât și printre inventarele funerare ale necropolelor acestora.
Astfel, s-au găsit piepteni din os și corn, precum și lingurițe, patine și amulete mici, toate produse
din os7. În situl de la Carei-Bobald au fost identificate doar două tipuri de obiecte de os: piepteni
și patine. Pieptenii descoperiți atât în așezare, cât și în morminte, sunt în stare fragmentară și sunt
de tipul celor cu dinți bilaterali8. În general, aceste categorii de piese sunt des întâlnite în siturile
din secolele V-VI p.Chr., unele având un singur rând de dinți, frumos ornamentate, iar altele fiind
alcătuite mai simplu. Patinele au fost fabricate din metapodiile cabalinelor, aflându-se în diferite
Greep 1996, 80–81.
El Susi 2020, 127; 142- fig. 5, 7.
6
Gindele 2020, 70; 177- planșa 34; 182- planșa 39.
7
Tóth 2003, 298.
8
Gindele 2020, 70.
4
5
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stadii de prelucrare, unele dintre ele păstrându-se fragmentar9. Siturile de secole V-VI în care au fost
descoperite piese din materii dure de origine animală sau ateliere de prelucrare a osului și cornului sunt: Biharia10, Berea-La Măcriș, Sălacea, Valea lui Mihai11, Tiszaug12, Tiszafüred-Morotva part,
Tiszagyenda, Kengyelpart I-II, Kengyel-Bagy-major13.
Trebuie meționat faptul că în așezarea gepidă de la Carei, majoritatea pieselor prelucrate provin
de la coarnele cervidelor și doar o mică parte dintre piese au fost confecționate din os. Cu toate că
atât osul cât și cornul sunt de origine animală, din punct de vedere structural și mecanic, ele sunt
foarte diferite.
Osul este un organ viu14, complex, care este constituit dintr-un tip de țesut dur de susținere numit
țesut osos. Din punct de vedere structural se pot deosebi două categorii principale de os: fibros și
lamelar. Țesutul de os fibros este caracteristic osului nou în formare care cu timpul va fi înlocuit cu
osul de tip lamelar (os matur). În funcție de modul de aranjare a lamelor osoase se pot distinge două
tipuri de os: compact și spongios. Osul compact este dens și solid, ceea ce îl face mai rigid și rezistent la presiune. Acest tip de os formează de fapt partea exterioară a oaselor15 și reprezintă suportul
pentru obiectele prelucrate din os. Osul spongios se află în interiorul elementelor scheletice16 și are
o structură mai laxă, cu numeroase spații neregulate între ele.
În timp ce tija osoasă a cornului de cervid este lipsită de formațiuni fibroase distincte și cavități
medulare în partea spongioasă internă, iar stratul extern nu are densitatea unui os compact, axul
osos al cornului se află poziționat pe o parte a osului frontal și este acoperit în perioada de creștere de
o piele bine vascularizată cu aspect de catifea17. Datorită proprietăților flexibile, cornul este o materie primă rezistentă la solicitările mecanice majore și prin urmare este mult mai ușor de prelucrat18.
La Carei-Bobald, obiectele prelucrate din coarnele cervideelor sunt reprezentate de preforme și
deșeuri de fabricație. Printre preforme amintim baghete; capete de ramificații tăiate transversal19,
o parte dintre ele cu urme de șlefuire pe suprafețe; plăcuțe destinate probabil pentru confecționarea
de piepteni. Alte două piese, un mâner prost conservat ce urma să fie folosit drept suport pentru
o unealtă metalică și un medalion/amuletă au fost deasemenea identificate în așezarea gepidă de
la Carei. Medalioanele sau amuletele lucrate din rozeta cornului de cerb apar încă din perioada
timpurie a celei de-a doua epoci al fierului și persistă până în perioada carolingiană20. Aceste piese
simbolizează fertilitatea, reînoirea și puterea, dar totodată au și un rol protector asupra celui care le
poartă21. Valoarea magică atribuită medalionului se datorează în principal materiei din care a fost
fabricat, adică cornul cerbului mascul, acesta fiind considerat în trecut un animal sacru. Unii cercetători asociază medalionul cu zeul celtic Cernunnos din epoca La Téne22, în schimb alții sunt de
părere că, din punct de vedere arheologic, această opinie nu se susține, prin urmare originea amuletei trebuie căutată în altă parte și nu în cultul zeului celtic23.
Prima descriere și interpretare a acestor tipuri de amulete a fost realizată de către Stephen Greep24
El Susi 2020, 127.
Stanciu 1997, 175.
11
Stanciu 1997, 180, 185–187.
12
https://index.hu/techtud/2019/11/14/ronkfaba_temetett_gepidak_temetojet_tartak_fel_az_m44-esnel; https://ng.hu/
kultura/2019/11/15/gepida-temetoreszletet-tartak-fel-tiszaug-hataraban/
13
Gindele 2020, 98
14
Bejenaru 2016, 31; pentru o descriere mai complexă a structurii osului vezi Nather et al. 2005 (cap.1).
15
Aici ne referim în special la pereții diafizari ai oaselor lungi și alungite dar și la partea exterioară a oaselor scurte și late.
16
Epifizele oaselor lungi.
17
Bejenaru 2016, 32.
18
Bartosiewicz 2006, 174.
19
El Susi 2020, 127, 142- fig. 7
20
Miklósity Szőke 2001, 55; Vass 2015, 213.
21
Vass 2015, 214.
22
Miklósity Szőke 2001, 55
23
Greep 1994, 83
24
Greep 1994, 79–97.
9
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pentru provinciile romane Britannia și Gallia, urmată de o altă lucrare elaborată de Émilie Alonso25
care pe lângă tipologie, descrie și tehnologia de prelucrare a pieselor. Pe teritoriul României au fost
descoperite în total 8 piese, toate datate în perioada romană (sec.II-III p.Chr.) și provenite de pe
teritoriul fostei provincii Dacia26, în schimb pentru secolele V-VI p.Chr., în afară de piesa găsită la
Carei, nu știm de existența altor medalioane.
În ceea ce privește tipologia rondelelor, acestea diferă în funcție de perioada istorică, de exemplu,
dacă în epocile La Téne și romană întâlnim piese cu decorații simple și care păstrează în general
forma rozetei27, în perioada migrațiilor și a evului mediu timpuriu, se pot observa modele mult mai
bogat elaborate, sculptate cu figurine sau forme geometrice28. Considerăm că medalionul descoperit
în așezarea gepidă de la Carei-Bobald reprezintă o piesă nefinalizată care cel mai probabil urma să
fie decorată.

Considerații finale
Considerațiile finale ce se pot extrage în urma prezentului studiu sunt relativ puține, cu toate
acestea au putut fi surprinse câteva aspecte generale cu privire la prelucrarea cornului și osului în
așezarea gepidă de la Carei-Bobald:
– Majoritatea pieselor prelucrate studiate de noi au ca materie primă cornul de cerb.
– Din punct de vedere numeric predomină resturile de fabricație și preformele.
– O piesă unică și interesantă descoperită în sit este o preformă de medalion/amuletă fabricată
din rozeta unui corn de cerb, acest tip de piesă nemaifiind întâlnit până acum în situri de sec. V-VI
p.Chr.
– Cele mai utilizate tehnici de prelucrare au fost debitajul, șlefuirea și eventual lustruirea în cazul
pieselor finite (ex. pieptenii).
– Diferitele categorii de piese prelucrate din os și corn, precum și rebuturile, arată o posibilă
existență a unui atelier de prelucrare a osului și cornului în cadrul așezării.
Xenia Pop
Muzeul Județean Satu Mare
Școala Doctorală de Medicină VeterinarăDisciplina de Anatomie Comparată, USAMV Cluj Napoca
email: xenia.pop@usamvcluj.ro

Bibliografie:
Alonso 2006: É. Alonso, Les médaillons en bois de cerf de l’est et du centre-est de la Gaule romaine: étude d’après
l’ensemble d’Alésia, Revue Archéologique de l`Est, tome 55, 2006, 197–223.
Alonso 2007: É. Alonso, Travail et décor des médaillons en bois de cerf. Analyse et essais typologique. In:
Bertrand, I. (ed.): Le travail de l’os, du bois de cerf et de la corn à l’époque romaine: un artisanat
en marge? Actes de la table ronde Instrumentum (Monographies Instrumentum 3X), Chauvigny
2007, 231–237.
Bartosiewicz 2006: L. Bartosiewicz, Régenvolt háziállatok. Bevezetés a régészeti állattanba. Budapest, 2006.
Bejenaru 2016: L. Bejenaru, Materii dure de origine animală: Considerații biologice. In: I. Iațcu, S. Țurcanu, L.
Solcan, L. Bejenaru (coord.): De la natură la cultură: Arta prelucrării osului și cornului. Catalog
de expoziție, Iași 2016, 29–37.
Ciugudean 1997: D. Ciugudean, Obiectele din os, corn şi ﬁldeş de la Apulum. Alba Iulia, 1997.
El Susi 2020: G. El Susi, Data on animal management in the Gepid settlement of Carei-Bobald, site.1 (Satu Mare
25
26
27
28

Alonso 2006, 197–223; 2007, p. 231–237.
Ciugudean 1997, 26–28; Vass 2015, 216.
Miklósity Szőke 2001, 55–56.
Alonso 2007, 233–234.

Contribuții privind activitatea prelucrării osului și cornului în așezarea gepidă de la Carei-Bobald

217

county). In R. Gindele: The Gepidic settlement and cemetery from Carei-Bobald, Nyíregyháza/
Satu Mare, 2020, 127–142.
Gindele et al. 2013: R. Gindele, L. Marta, C. Virag, P. L. Szöcs, N. A. Hago, D. Iegar, Z. Kadas, Carei, jud. Satu
Mare Punct: Bobald, Sit 1 (Varianta de ocolire a mun. Carei), Cronica Cercetărilor Arheologice
din România, Campania 2012. A XLVII-a Sesiune națională de rapoarte arheologice, Craiova
2013, 215.
Gindele 2020: R. Gindele, The Gepidic settlement and cemetery from Carei-Bobald. Nyíregyháza/Satu Mare,
2020.
Greep 1994: S. J. Greep, Antler Roundel Pendants from Britain and the North-Western Roman Provinces,
Britannia 25, 1994, 79–97.
Nather et al. 2005: A. Nather, H.J.C Ong, Z. Aziz, Structure of Bone. In: A. Nather (ed.): Bone Grafts and Bone
Substitutes – Basic Science and Clinical Applications, 2005, World Scientific Publishing Co.Pte.
Ltd., 3–17.
Németi 1999: J. Németi, Repertoriul arheologic al zonei Careiului. București, 1999.
Miklósity Szőke 2001: M. Miklósity Szőke, Szarvasagancsból készült tárgyak Brigetioból. In: Borhy L., Számadó
E. (szerk.), Római kori csontfaragványok és modern hamisítványok. Csontfaragóművészet
Brigetióban, Acta Archaeologica Brigetionensia Ser. 1, Vol. 2, A komáromi Klapka György
Múzeum katalógusai 1, Komárom, 2001, 55–57.
Stanciu 1997: I. Stanciu, Date și observații cu privire la epoca migrațiilor în spațiul nord-vestic al României,
EphNap VII, 1997, 167–209.
Tóth 2003: Á. B. Tóth, The Gepids.In Zs.Visy, M. Nagy (eds.): Hungarian archaeology at the turn of the millennium, Budapest 2003, 294–298.
Vass 2015: L. Vass, Szarvasagancsrózsa amulettek a római Dacia területéről. In A. Dobos (ed.), Archaeologia
Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz, Cluj-Napoca, 2015, 213–223.

Surse online:
index.hu 2019 [online] Rönkfába temetett gepidák temetőjét tárták fel az M44-esnél. Disponibil la:
https://index.hu/techtud/2019/11/14/ronkfaba_temetett_gepidak_temetojet_tartak_fel_az_m44-esnel
ng.hu 2019 [online] Gepida temetőrészletet tártak fel Tiszaug határában. Disponibil la: https://ng.hu/
kultura/2019/11/15/gepida-temetoreszletet-tartak-fel-tiszaug-hataraban/

Fig. 1. Localizarea așezării gepide de la Carei-Bobald
Fig. 1. Location of the Gepid settlement at Carei-Bobald
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Contribuții privind activitatea prelucrării osului și cornului în așezarea gepidă de la Carei-Bobald
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Fig. 2. Obiecte prelucrate din corn: a-b medalion/c- mâner/d- plăcuțe/e-vârfuri/f-rebuturi, la scări diferite
Fig. 2. Objects made of antler: a-b roundel/c-handle/d-plates/e-points/f-waste
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