F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

W
O
N
y
bu

DATE ARHEOZOOLOGICE PRIVIND PESCUITUL
ÎN COMUNITATEA UMANĂ PREISTORICĂ DE LA
VORNICENI - POD IBĂNEASA (CULTURA CUCUTENI FAZA A-B)
DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cuvinte-cheie: pescuit, Eneolitic, Cultura Cucuteni, nivel A-B, România, pești
răpitori, pești fitofagi.
Rezumat: In interiorul celor trei gropi (8, 20, 28), de mici dimensiuni, de origine
menajeră, descoperite în nivelul Eneolitic al sitului arheologic Vorniceni-Pod
Ibăneasa din județul Botoșani au fost identificate printre alte resturi osteologice de
origine menajeră și 14 resturi osoase de pești. Acestea proveneau de la două specii
fitofage și de o specie răpitoare de pești. Acestea au fost reprezentate de: crap
(Cyprinus carpio), mreană (Barbus barbus) și șalăul (Stizostedion lucioperca).
Încă de la începuturile studiilor osteologice românești, arheozoologii au fost
preocupați de identificarea principalelor modalități de procurare a hranei, de către
comunitățile umane preistorice (creșterea animalelor, vânătoare, pescuit 1, culesul
moluștelor), precum și de stabilirea strategiilor de exploatare (în funcție de vârstă,
sex și talie la greabăn) a animalelor domestice și sălbatice.
De-a lungul celor zece ani de săpătură arheologică sistematică întreprinsi între
2000 și 2010, în cadrul sitului preistoric Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani
au fost recuperate materiale arheologice (chirpici, ceramică, obiecte de podoabă,
unelte (făurite din gresie, silex, metal) și resturi osteologice. Țesuturile dure de
origine animală și resturile exoscheletice păstrate în sediment sunt fragmentare,
provenind de la vertebrate (păsări, pești, mamifere) și de la nevertebrate (gasteropode
și lamelibranhiate). Acestea resturi dure calcificate sunt reprezentate de păr, unghii,
solzi, otoliți, carapace și plastron, plăci dermice, dinți (deciduali și definiviti), coarne
(caduce și permanente), oase (late, lungi și scurte), precum și de cochiliile și valvele
moluștelor.
Introducere
Descoperirea resturilor osoase de pești în cadrul nivelului Cucuteni A-B al sitului
arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani aduce argumente privind
importanța pescuitului (ca mijloc auxiliar de procurare a hranei) în dieta cotidiană a
populațiilor eneolitice amplasate la est de Carpații Răsăriteni 2. Pe de altă parte,
K., Cleyet-Merle, La prehistoire de la peche, 1990, Paris, Errance.
Maria Diaconescu, 2001, Vorniceni-Pod Ibăneasa, campania 2001, în CCA din România.
2001, Raport de cercetare arheologică.
2
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identificarea resturilor osoase de la specii de pești răpitori (pe lângă fragmentele
scheletice provenite de la specii de pești fitofagi) reprezintă un unicum atât pentru
teritoriul românesc ocupat cu populații cucuteniene, cât și pentru așezarea preistorică
stu-diată.
Cercetarea arheologică a fost finanțată de Consiliul Județean Botoșani și a fost
întreprinsă la intervenția de Companiei Naționale Regia Apele Române Prut-Iași,
având ca scop demararea și finalizarea lucrărilor de amenajare hidrotehnică (a unui
podeț) pe malul râului Ibăneasa, pentru a preveni inundațiile și revărsările râului
Ibăneasa. La săpăturile de salvare, derulate între 2000 și 2010 (inițiate de prof. A.
Crașmaru și mai apoi coordonate de doamna Maria Diaconescu) au participat colegi
arheologi (Daniel Ciucalău, Eduard Setnic, Paul Sadurschi, Aurel Melniciuc) și
restauratori (L. Teodor) de la Muzeul Județean Botoșani, precum și echipe
interdisciplinare de pedologi (ing. Gheorghe Zaharia) și arheozoologi (Prof. dr.
Haimovici Sergiu de la Facultatea de Biologie a Universității Alexandru Ioan Cuza
din Iași, prof. Aurelia Ungurianu de la Liceul Gheorghe Asachi din Botoșani).
Amplasarea geografică a așezării preistorică Vorniceni-Pod Ibăneasa
Situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa este amplasat în nord-estul județului
Botoșani și a României, având următoarele coordonate geografice: 47°58ʹ latitudine
nordică și 26°40ʹ longitudine estică. Așezarea preistorică este situată pe un mamelon
natural, cu înălțimea de 225-245 m, care este înconjurat la nord de Valea Ibănesei (la
90 m) și la sud de Valea Vornicesei (la 122 m). Rețeaua hidrografică este
reprezentată de râul Ibăneasa, afluent stâng al Jijiei 3.
Stratigrafia sitului arheologic
Prin trasarea celor 26 secțiuni și a celor 20 de casete s-au evidențiat 45 gropi (atât
menajere, cât și cu destinație cultică) și 17 locuințe preistorice. Atât cronologia de
contact cât și cea bazată pe analiza radio-carbon au pus în evidență mai multe aspecte
culturale: Eneoliticul dezvoltat (Cultura Cucuteni A-B), Epoca Bronzului mijlociu
(Cultura Noua) și epoca fierului timpuriu (Hallstatt). Săpăturile arheologice
sistematice au pus în evidență următoarea structură verticală:
a). strat arabil (inclusiv vegetație actuală), ce ajunge până la adâncimea de 20 cm,
în care se găsesc mici fragmente de chirpic și ceramică, antrenate de plug spre
suprafața;
b). strat negru-bogat în humus, deranjat de lucrările de afânare ale solului, care
ajunge până la adâncimea 40 cm, în care se găsesc materiale provenite din
suprapuneri culturale;
c). cel de al treilea strat, mult mai consistent din perspectivă arheologică (având
resturi de podine, chirpici, ceramică, unelte, arme, podoabe, material osteologice și
plastic antropomorfă și zoomorfă), brun-cenușos, care atinge adâncimea de 60 cm
3

Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului
Botoșani , 1976, București, pp. 230-236.
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Contextul arheologic
Pentru așezările preistorice românești, pescuitul a reprezintat o modalitate
auxiliară de procurare a hranei. Peștele reprezintă o sursă importantă de proteină,
vitamine liposolubile (A, D, E, K), minerale (calciu, fosfor), uleiuri și acizi grași
esențiali (omega 3, 6 și 9). Este cunoscut faptul că resturile osoase de pește sunt
foarte mici, subțiri și cu structură fibroasă; identificarea acestora în cadrul siturilor
arheologice românești depinde în parte măsură și de compoziția solului 5. În lipsa
tehnicii de cernere 6, tipice metodologiei săpăturilor arheologice sistematice,
descoperirea resturilor osoase de pești în cadrul sitului preistoric studiat justifică
abnegația și minuțiozitatea echipelor inter-disciplinare de cercetare. Este prima notă
arheozoologică a pescuitului pentru nivelul Cucuteni A-B de pe teritoriul
românesc și, totodată unica privind speciile de pești răpitori 7 pentru situl
arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani.
În situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa (amplasat în nord-estul județului
Botoșani și a României) s-au descoperit 14 resturi osoase de la pești. Resturile osoase
au provenit de la specii de pești fitofagi (crap-Cyprinus carpio și mreană- Barbus
barbus) și de răpitori (șalău- Stizostedion lucioperca). Vestigiile osoase au fost
recuperate din umplutura celor trei gropi menajere, eneolitice, de dimensiuni mici (8,
20 și 28).
Groapa menajeră 8 se aseamănă mai mult cu o alveolare, fiind descoperită în
cadrul secțiunii X și având deschiderea de aproximativ doi metri. În umplutura
acestea gropi s-au găsit fragmente ceramice, două topoare din gresie, un împungător
din os și alte resturi osoase amplasate într-o depunerea cenușoasă.
Groapa menajeră 20 a fost decopertată în cadrul secțiunii VIII, ajungând până la
adâncimea de 1,20 m. În plan, forma sa este asemănătoare cu cea a unei tălpi, iar în
profil, aceasta ia aspectul unui sac cu baza arcuită. În umplutura gropii menajere,
pământul negru era amestecat cu cel galben-cafeniu, având lentil de cenușă și
Maria Diaconescu, Daniel Ciucălău, Eduard Setnic, Raport preventiv de săpătură
arheologică, 2010, Botoșani.
5
Niculae Valenciuc, Ion Iordache, Lucrări practice de zoologia vertebratelor, 1983, Iași, Ed.
Universității Al. I. Cuza, pp. 23-27, pp. 30-37.
6
J. Desse, Technicques de prelevement des vestiges osseux de poissons, 1980, Notes du CRA,
17, Paris,Valbonne.
7
J. Desse, Natalie Desse-Berset, M. Rocheteau, Fishes d osteologie animale pour l
archeologie, Seria A-Poissons, 1986, Editions CRA/CHRS, Valbonne, Paris, ADPCA, Juan
de Pins, nr. 1-4.
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(exceptând gropile menajare și gangurile de crotovine, când adâncimea acestui strat
arheologic atinge un metru și chiar mai mult);
d). stratul galben-cenușiu, cu grosime variabilă, care ajunge în medie, până la
adâncimea de 85-90 cm, în care se găsesc puține materiale arheologice;
e). stratul steril, galben, curat din punct de vedere arheologic, care se găsește
de la adâncimea de 90 cm 4.
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cărbune. Materialele recuperate din interior au fost diverse: ceramică, cochilii de
melci, figurine antropomorfe fragmentare, două împungătoare, așchii de silex,
material osteologic, un topor de silex. La baza gropii s-a identificat un castron cu
umăr rotund, întreg și așezat cu gura în jos 8.
Groapa menajeră 28 s-a descoperit în cadrul secțiunii XI, având deschiderea de
2,10 m și ajungând până la adâncimea de 1,80 m. În partea sa superioară, pământul
de umplutură este brun- deschis, iar la jumătatea inferioară, acesta era mixat cu cel
galben. În interiorul gropii menajere 28 au fost găsite fragmente ceramice și resturi
osteologice.
Analiza arheozoologică a materialului faunistic recuperat din gropile menajere,
în care s-au identificat resturi ihtiologice
În situl preistoric Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani s-a cercetat și din
perspectivă arheozoologică umplutura gropilor menajere 20, 28 și respective 8.
Aceasta pune în evidență, (exceptând pescuitul), cele trei modalități principale de
procurare a hranei: creșterea animalelor, vânătoare și culesul moluștelor.
În interiorul gropii 28 au fost identificate 64 resturi osoase mamaliene (dintre
care 37 au fost atribuite speciilor de mamifere domestice, iar 27 au aparținut
taxonilor vânați) și cinci resturi osoase de pește (unul de mreană, patru de crap).
Fragmentele osoase provenite de la mamiferele domestice au fost distribuite astfel:
18 bovinei domestice, câte patru porcului și oii, nouă caprei domestice și două
câinelui. Fauna vânată mamaliană este reprezentată de: zece resturi osoase de cal,
cinci de cerb carpatin, șase de căprior și nouă de mistreț.
În umplutura gropii menajeră 20 s-au identificat 63 resturi osoase mamaliene
(dintre care 44 au provenit de la specii de mamifere domestice, iar 19 de la taxoni
vânați) și cinci resturi osoase de pește (două șalău, două de mreană și unul de crap).
Au fost determinate 24 elemente scheletice de bovina domestică, zece de oaie, patru
de câine, și șase de porc. În ceea ce privește fauna vânată mamaliană, acesta este
reprezentate de: șase fragmente osoase de mistreț, zece de cerb carpatin și trei de
căprior.
În umplutura gropii menajere 8 s-au determinat 50 resturi osoase de bovina
domestică, 20 de oaie, 13 de capră domestică, patru de porc. Elementele scheletice
provenite de la speciile mamaliene domestice totalizează 87. Fragmentele scheletice
provenite de la taxonii mamalieni vânați sunt distribuite astfel: unul calului, unul
mistrețului și unul bourului, din totalul celor 90 vestigii osoase mamaliene. În cadrul
aceleeași gropi menajere s-au găsit și patru vestigii osoase de la pești (câte două de
șalău și de crap).

8

Paul Șadurschi, Maria Diaconescu, Eduard Setnic, Aurel Melniciuc, Vorniceni-Pod
Ibăneasa, campania 2003, în CCA din România. 2003, Raport de cercetare arheologică.
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Dick Brinkhuizen, Ichthyo-Archeologisch onderzoek: Methoden en toepassing aan de Hand
van Romeins Vismaterial uit Velsen (Nederland), teză de doctorat, 1989, Rijksuniversiteit of
Groningen, Olanda.
10
A.Wheeler, K.G Jones., Fishes, 1989, Cambridge, Cambridge University Press, UK.
11
Grigore Antipa, Fauna ichtiologică a României, 1909, București, Ed. Institutului de Arte
Grafice Carol Davila.
12
Radu Valentin, Atlas for the identification of bony fish bones from archaeological sites,
2005, București, Asociația română de arheologie. Studii de Preistorie, Suppplementum,
1/2005, Ed. Contrast.
13
Johannes Lepiksaar, Osteologie. Pisces, vol.3 -manuscript- Some words about fish
skeletons for faunal-historical (archaeozoological) studies in my collection, 1981,
Rijksuniversiteit of Groningen, Olanda.
14
Johannes Lepiksaar, Osteologie.Pisces, vol.1 -manuscript- Some words about fish skeletons
measurements for faunal-historical (archaeozoological) studies in my collection, 1983,
Rijksuniversiteit of Groningen, Olanda.
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Analizele morfologică și metrică ale resturilor de pește, descoperite în nivelul
Cucuteni A-B al sitului arheologic de la Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul
Botoșani, s-au realizat în cadrul Institutului de Arheozoologie și Arheologie, atașat
Rijksuniversiteit of Groningen din Olanda, sub coordonarea prof. univ. dr. Dick
Brinkhuizen 9, ținând cont de determinatoare 10, cataloage ihtiologice 11, atlasele 12,
ghidurile osteometrice de referință 13 și colecțiile osoase ihtio-logice 14. Resturile
osoase de pește au fost supuse spălării (cu apă călduță și perii moi), consolidării (cu
lipici) și inventarierii (cu ajutorul unui marker rezistent la apă și în timp) în cadrul
Laboratorului din cadrul Muzeului Județean Botoșani.
Din totalul celor 14 resturi osoase de pești, identificate în cele trei gropi menajere
(8, 20 și 28), descoperite în nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic Vorniceni-Pod
Ibăneasa din județul Botoșani, patru au provenit de la șalău, șapte de la crap și trei de
la mreană.
Cele patru resturi osoase de șalău (Stizostedion lucioperca) au fost amplasate câte
două în gropile menajere 8 (un preopercular și un hiomandibular, stângi și întregi) și
respectiv 20 (un dentar, întreg, de partea dreaptă și un premaxilar, întreg, de partea
stângă).
Cele șapte resturi osoase de crap (Cyprinus carpio) au fost răspândite astfel:
- două resturi osoase în cadrul gropii 8 (doi dinți faringieni întregi, unul de partea
stângă și celălalt de partea dreaptă);
- alte patru oase de crap s-au găsit în interiorul gropii menajere 28 (un urostil întreg,
două vertebre – una din cadrul regiunii troncale și cea de a doua din regiune
precodală și un opercular de partea stângă prelucrat artizanal);
- iar unul, în umplutura gropii 20 (fiind reprezentat de un otolit, întreg, de partea
dreaptă).
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Cele trei resturi osoase de mreană (Barbus barbus) au fost identificate astfel: două
în umplutura gropii 20 (un posttemporal întreg, de partea dreaptă și un cleitrum,
întreg, de partea stângă), iar din interiorul gropii 28 doar o primă radie anală,
întreagă.
Interpretarea arheozoologică a resturilor osoase de pești, identificate în nivelul
Cucuteni A-B din situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa
a). Oasele de șalău provin doar de la nivelul viscerocraniului. Din umplutura
gropii menajere 8 (descoperite în nivelul Cucuteni A-B4 al sitului arheologic
Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani), atât dentarul drept și premaxilarul
stâng de șalău (ambele întregi și prevăzute cu dinți mici și ascuțiți), sunt componente
ale complexului osos angulo-dentar (pl. 1, fig.1, 2).
b). Din interiorul gropii menajere 20 (identificate în așezarea eneolitică situate pe
malul râului Ibăneasa) preopercularul și hiomandibularul de șalău (ambele întregi, de
partea stângă), fac parte din complexelele osoase opercular și respectiv etmoidal
(pl.1, fig.3, 4).
c). În umplutura gropii menajere 20, precum și în interiorul gropii menajere 8 s-au
găsit trei oase de crap, de la nivelul viscerocraniului, atribuite complexului osos
temporal (un otolit, întreg, drept) și aparatului osos hiobranhial (reprezentate de cei
doi dinți faringieni, unul de partea stângă și celălalt de partea dreaptă, care au rol
filtrator și sunt amplasate în fundul gurii) (pl.2, fig. 6).
d). Tot de la crap provin și cele trei resturile osoase (descoperite în interiorul
gropii menajere 28), dintre care două sunt componente ale scheletului axial, fiind
reprezentate o vertebră întreagă, troncală (prevăzută cu arc hemal și neural) și o altă
vertebră precodală (având doar arc neural). Ultimul rest ihtiologic de crap face parte
din scheletul cozii homocerce, fiind reprezentat de un urostil întreg (având rol în
menținerea direcției și a echilibrului în timpul înotului) (pl.2, fig.7).
e). Este cunoscut faptul că, din perspectivă gastronomică, capul și coada de la un
pește sunt îndepărtate imediat (acestea având oase foarte multe, mici, ascuțite și
puțină masă musculară); În plus, oasele complexului opercular și aparatul osos
hiobranhial protejează și susțin cele patru perechi de branhii pectinate, care conferă
gust amar mâncă-rurilor (dacă nu sunt îndepărtate înainte de prepararea culinară) 15.
f). Otolitul întreg, de partea dreaptă este parte component a urechii interne de
pește, găsindu-se la baza canalelor semicirculare membranoase și în interiorul și la
baza celor două vezicule tipice urechii interne ale analizatorului vestibular. Din
perspectivă arheozoologică și anatomică, otolitul, întreg, de partea dreaptă
(component al complexului osos temporal), înlesnește stabilirea vârstei exemplarului
de pește sacrificat, întrucât anual, pe suprafața acestuia apar linii de creștere, dispuse
concentric 16. Otolitul întreg și drept (descoperit în nivelul eneolitic din situl
15

R-W. Casteel, Fish remains in archaeology, 1976, New York, Academic Press London,
eds..
16
J. Castanet F-J. Meunier, H. Francillon-Vieillot, Squelleto-chronologie a partir des os et
des dents chez les vertebrates, in Bangliniere J-L., Castanet J., Conand F., Meunier F-J.
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(Edit)- Tissus durs et age individuel des vertebres, 1992, Paris, Colloque national de Bondy,
Orstom/INRA.
17
Alexandra Bolomey, Georgeta El Susi, Animals remains, in Marinescu Silvia, Bolomey
Alexandra, 2000, Drăgușeni. A Cucutenian community, pp. 159-177; Alexandra Bolomey,
Exploatarea animalelor în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-județul Botoșani, în
M.C.A., A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, 1980, Tulcea, pp. 103-106.
18
Petru Bănărescu, Fauna Republicii P. România – Pisces-Osteichthyes (pești ganoizi și
osoși)-vol. XVII, 1964, București, Ed. Academiei R.P.R.
19
A. Morales, K. Rosenlund, Fish bones measurements, 1979, Copenhagen, Steenstrupia,
Denmark.
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arheologic de la Vorniceni-Pod Ibăneasa) a provenit de la un exemplar de 3 ani,
adult, de crap. Totodată, această piesă osoasă a fost identificată pentru prima dată pe
teritoriul românesc, situat la est de Carpații Răsăriteni, cât și pentru nivelul Cucuteni
A-B, ținând cont de studiile arheologice și arheozoologice întreprinse în așezării
preistorice sincrone: Adâncata-Dealul Lipovanului, Poduri-Dealul Ghindaru și
Drăgușeni-Ostrov 17, Traian-Dealul Fântânilor.
g). Tot în umplutura gropii menajere 28, descoperită în nivelul Cucuteni A-B din
situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa, s-a identificat o piesă foarte specială- un os
de crap, prelucrat artizanal. Acesta este reprezentat de un opercular stâng,
fragmentar, transformat într-un cârlig. În pl.2. fig. 5 este desenat opercularul din
perspectivă anatomică, întreg. Este prima mențiune arheozoologică de pe teritoriul
românesc a unei piese din os, tipic utilizată pentru pescuit. Descoperirea a fost făcută
în nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic situat pe malul râului Ibăneasa din
județul Botoșani, sub coordonarea doamnei arheolog Diaconescu Maria. Din
perspectivă anatomică, un opercular este un os de origine ectodermică, care prezintă
două fețe (externă și internă), patru margini cu contur pătratic (delimitate atât
dinainte și dedesubt de pre-, inter- și subopercularul) și o zonă convergentă și
convexă, de conexiune interosoasă (amplasată pe fața internă a opercularului) 18.
h). Din interiorul gropii menajere 28 (descoperite în nivelul eneolitic al sitului
arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa) provine și prima radie anală de mreană (Barbus
barbus). Acest element scheletic face parte din scheletul apendicular distal, mai
precis din regiunea codală. Din perspectivă etologică, asemănător ca în situl
arheologic Fetești-La Schit din județul Suceava, radia anală este utilizată în perioada
de reproducere, la îndreptarea femelei spre locul de depunere al icrelor. În plus, în
situl arheologic de la Fetești-La Schit, prima radie anală a fost întrebuințată și ca
netezitor de comunitatea umană din Eneolitic și la șlefuirea vaselor ceramice 19.
Din umplutura gropii menajere 20 (atribuite nivelului eneolitic al sitului
arheologic Vorniceni -Pod Ibăneasa) au fost descoperite încă două resturi osoase de
mreană: un posttemporal drept și un cleitrum stâng (ambele întregi și, componente
ale centurii scapulare); (pl. 3, fig. 8, 9). Prezența resturilor osoase de pește din schelet
(axial, cefalic și apendicular) justifică îndepărtarea înotătoarelor (pectorale, ventrale,
codale, anale), cozii și coloanei vertebrale, precum și decapitarea exemplarului adult
ihtiologic.Cleitrumul de mreană a fost prelucrat artizanal într-un vârf de săgeată.
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Această piesă osoasă a fost utilizată intens de comunitatea preistorică umană din
Eneolitic la partidele de vânătoare și la pescuit 20.
Rețeaua hidrografică a județului Botoșani
Județul Botoșani are o rețea hidrografică cu densitate slabă (0,43-0,62m/km2), cu
râuri mici, dispuse central, care au debite reduse și inconstante (într-o bună parte a
județului) și, care se află în contradicție cu cele două ape mari, amplasate la
periferie, la est-Prutul și la vest-Siretul.
Alimentarea acestor râuri se face în proporții de 86% din precipitații atmosferice
(ploi și ninsori). Teritorial se remarcă o diferențiere între zona de câmpie (unde
alimentarea din ape subte-rane atinge și depășește 14-15%) și zona de la marginea
dealurilor înalte (unde apele subterane sunt mai puțin reprezentate). Lacurile de
acumulare, construite pe parcursl cer două râr, la Bucecea (pe Siret) și la Stânca
Ștefănești (pe Prut), ca și cel de pe râul Ibăneasa (pentru care s-au executat săpătură
de salvare) sunt menite să corecteze penuria de ape din interiorul județului, furnizând
apă potabilă localităților, pentru industrie și pentru irigații 21.
Siretul ajunge cu un debit mediu de 11,5 m3/s, la limita de nord-vest a județului
Botoșani, după 133,5 km de la izvoare, acesta neprimind până acolo decât afluenții
mărunți (Siretul Mic, Cotovățul). Siretul curge într-o abie largă, pe un pat gros de
pietriș, sub care se acumulează debite bogate de apă, de bună calitate. La 270 m
altitudine, Siretul conferă posibilități de alimentare gravitațională a unei mari
întinderi din Câmpia Moldovei, unde cele mai înalte dealuri nu oferă această
posibilitate.
La partea de est a județului Botoșani se află Prutul, care este bine alimentat de
afluenții de munte, cu debite mari (Prutulețul, Ribnița, Ceremușul). Acesta ajunge la
granite țării noastre în dreptul localității Oroftiana, după un parcurs de 249 km,
atingând un debit mediu annual de 67 m3/s, de cinci ori mai mare decât al Siretului.
În afara celor două râuri mari cu izvoare de munte, rețeaua hidrografică a
județului Botoșani cuprinde și râuri mai mici, care aparțin în cea mai mare parte
bazinului Prutului. Mai însemnate, în partea de est a județului sunt: Ghirei, care se
varsă în Prut, lângă Mitoc, are 21 km și ai multe iazuri mici; Volovățul, de două ori
mai lung (45 km), cu numeroase iazuri mari (dintre cre unul are 40 ha), se varsă în
Prut, lângă Ripiceni; Bașeul, cel mai mare râu din Câmpia Moldovei, după Jijia (106
km lungime, 961 km2 suprafață bazin) are afluenți pe Podriga, Bodeasa și câteva
iazuri mari (unul de 178 ha). Acesta se varsă în Prut, prin două guri, la sud de
Ștefănești.
Altă grupă cuprinde Jijia cu afluenții săi, care drenează partea central vestică a
județului. Jijia cu izvoarele de la vest de Dersca, traversează în diagonală teritoriul
județului, formând o vale foarte largă (strâmtorată doar de Dealurile Cozancei). Jijia
are mai mulți afluenți: Buhaia, care curge numai în Dealurile înalte de la vest de
20

J. Desse, L. Chaix, Osteo. Base-reseau de donnes osteometrique pour l’ archeozoologie,
1986, Paris, CNRS.
21
Paul Gâștescu, Lacurile din România, 1971, București, Edit. Academiei R.S.R..
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Fauna piscicolă a județului Botoșani
Variațiile mari în regimul scurgerii apei râurilor au dus din timpuri străvechi la
construirea de iazuri cu acumulări ale undelor mari de primăvară. Primele mențiuni
privind construirea acumulărilor de apă datează din secolul al XV-lea, din vremea lui
Alexandru cel Bun. Construcția lor avea un dublu scop: atenuarea viiturilor și pe de
altă parte, acestea constituie o rezervă de apă pentru diverse folosințe. Apele din sudestul județului Botoșani fac parte din categoria sulfatat (iazul Dracșani avea
cantitatea de sulfatat sodic magnezian de 900 mg/l), iar apele din nordul și vestul
Câmpiei aparțin tipului bicarbonatat.
Iazurile prezintă însemnătate pentru piscicultura intensivă 22. Peștii prezintă
diferențieri anato-mice și taxonomice între apele curgătoare mari și cele mici, precum
și între acestea și iazuri. Râurile de câmpie (Bașeul, Jijia, Sitna, cu afluenții lor) fac
parte din zona cleanului (Leuciscus cephalus), iar Prutul aparține zonei scobarului
(Chondrostoma nasus). La acestea se adaugă știuca (Esox Lucius), șalăul
(Stizostedion lucioperca), bibanul (Perca fluviatilis), țiparul (Misgurnus fossilis). În
apele Prutului găsim linul (Tinca tinca), somnul (Silurus glanis), crap (Cyprinus
carpio). In iazuri și heleștee se mai adaugă mreana (Barbus barbus), precum și
ghiborțul (Acerina cernua), roșioara (Scardinius eryophthalmus), carasul auriu
(Carassius carassius). Producția piscicolă a județului Botoșani este destul de ridicată,
aproape de 800 kg/ha 23.
În zilele noastre, pescuitul s-a extins mai mult în iazuri, unde se practică o
piscicultură sistematică. Cele două râuri mari, care mărginesc județul Botoșani, la
vest și est, joacă un rol secundar.

M. Apăvăloaie, Câteva date economico-geografice în legătură cu economia piscicolă din
Moldova de Nord, în Analele Stiințifice ale Univ. Al. I. Cuza, sect. II, tom. IV, 1963, Iași, pp.
78-84.
23
Victor Tufescu, Județul Botoșani, 1977, București, Institutul de Geologie-Edit. R.P.R..
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Dorohoi, deși este un râu mic (17 km lungime) are un curs permanent datorită unei
bogate alimentări cu ape de suprafața și subterane: Ibăneasa (singurul afluent stâng
mai însemnat al Jijiei, cu 42 km lungime, care are curs permanent datorită alimentării
cu ape subterane din dealul Ibănești, de unde izvorăște. Sitna, cel mai mare afluent al
Jijiei pe teritoriul județului Botoșani (65 km lungime, 925 km2 suprafață bazin)
izvorăște din Dealurile de nord ale Bucecii, trece pe lângă orașul Botoșani și,
acumulează apele unor iazuri mai mari (Stăuceni, Dracșani) și se varsă în Jijia, lângă
Hlipiceni. În condiții natural, cursul acesti râu nu este permanent. Printre afluenții săi
se numără: Dresleuca, Burla și Cotârgaci. Mai în sud, Miletinul (având 87 km
lungime, 663 km2 suprafață de bazin), izvorăște din dealul Crivăț, aflat la vest de
Botoșani și iese de pe teritoriul județului, nu departe de Hârlău. Dacă în amonte de
Copălău, acest râu are întotdeauna apă, în aval, acesta seacă în timpul secetelor
prelungi.

22
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Pescuitul în iazuri are tradiții seculare în Moldova de nord. Dimitrie Cantemir 24 în
lucrarea sa amintește de Iezerul de la Dorohoi cu mulțimea peștilor lui, iar
documentele din secolele XVII-XVIII, menționează că iazurile de pe Sitna, din
apropiere de Botoșani, sunt aducătoare de venituri multe, prin pescuitul care se
practica. G.C. Giurescu 25, în lucrarea sa, din 1964, Istoria pescuitului și a
pisciculturii în România aduce argumente că în această parte a țării se însămânțau
iazurile cu pești aduși în vase cu apă, cât și despre uneltele de pescuit folosite
(voloace, mreje, năvoade, cotețe), iazurile de la Dimăcheni.Bălțile din albia Siretului,
de la Ionășeni și la Rogojești (comuna Mihăileni) au din abundență: lin (Thymallus
thymallus), crap (Cyprinus carpio) și știucă (Esox lucius). În iazuri, pe lăngă speciile
tradiționale- caras (Carassius carassius), crap, roșioară (Scardinius eryophthalmus)
există și specii de acvacultură.
Argumente arheozoologice suplimentare privind pescuitul în așezarea
preistorică de la Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani
Din perspectivă arheozoologică, pescuitul este argumentat de amplasarea
așezărilor omenești în zone de joasă și medie altitudine, mai ales în apropierea
râurilor. Pe de altă parte, în județul Botoșani, zonarea altitudinală (medii și joase) și
relieful evidențiază o întrepătrundere a speciilor de pești.
Pe de altă parte, studiile arheozoologice întreprinse asupra materialului dur de
origine animală recuperat din situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul
Botoșani (nivel Cucuteni A-B) au pus în evidență resturi osoase de mamifere
rozătoare, de talie medie-castor (Castor fiber) și de specii mamaliene rumegătoare de
talie mare - elanul (Alces alces) ceea ce justifică rețeaua hidrografică bogată, precum
și indiguirea și înmlăștinirea naturală, realizată de acestea 26.
Cele trei resturi osoase de castor (Castor fiber) au fost identificate în nivelul
Cucuteni A-B din situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa în cadrul următoarelor
structuri arheologice:
-un dinte molar inferior, erodat mediu, provenit de la un exemplar adult, în vârstă
de 4 ani. Acest element dentar a fost găsit izolat pe podeaua locuinței L15,
-un ram orizontal mandibular, prevăzut cu dentiție jugală completă, care era
erodată mediu spre puternic, fiind atribuită unui exemplar matur de castor, care a fost
sacrificat la 4-6 ani. Fragmentul de viscerocraniu a fost descoperit pe podeaua
locuinței L14.
- un fragment distalo-diafizar de tibie, stâng, prevăzut cu semne oblice de
dezarticulare, care a aparținut unui exemplar adult de castor, cel mai probabil

24

Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, București, 1973.
Constantin G. Giurescu, Istoria pescuitului și a pisciculturii în România, 1964, București,
EARSR.
26
Florentina, Oleniuc Vânătoarea–sursă auxiliară de hrană pentru populațiile preistorice din
situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani, 2017, Suceava, la Simpozionul
Internațional Suceava-File de poveste.
25
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Dovezi arheozoologice privind pescuitul în comunitățile eneolitice românești
În nivelul Precucuteni al sitului arheologic Târgu Frumos-Baza Pătule (din
județul Iași) au fost puse în evidență două ceratobranhiale de crap (Cyprinus
carpio) 27.
În campaniile de săpătură sistematică, derulate între 2000 și 2007 în cadrul sitului
arheologic de la Fetești-La Schit din județul Suceava s-au identificat trei resturi
osoase de pești 28. În umplutura gropii 6, decopertată în anul 2000 (atribuită nivelului
Cucuteni A), la adâncimea de 1,05 m, în cadrul caroului 5 din secțiunea SII a fost
identificat un fragment dintr-un neurocraniu de crap. Acesta a fost reprezentat de un
subopercular, întreg, de partea dreaptă, având semne de roadere, lăsate de mamiferele
carnivore. Restul osteologic dovedește îndepărtarea capului de pește (cu puțină carne
și multe oase mici) și a aparatului branhial (care este protejat de complexul opercular
și care conferă gust amar), din alimentația populației preistorice.
Tot în groapa 6, la adâncimea de 0,85 m, în cadrul secțiunii S I (atribuită nivelului
Cucuteni A) din situl arheologic Fetești-La Schit (din județul Suceava) s-a găsit un
alt rest osos de pește, component al înotătoarei anale. Acesta este reprezentat de
prima radie anală, întreagă, care provine de la un exemplar adult de crap (Cyprinus
carpio). Fragmentul scheletic avea urme de prelucrare artizanală (șlefuire laterolaterală), fiind utilizat de populația eneolitică la netezirea și decorarea vaselor
ceramice, sau pentru îndreptarea firelor la războiul de țesut pe verticală. Din
perspectivă etologică, radia anală este întrebuințată de exemplarul mascul, mai ales
în perioada de împerechere, la direcționarea femelei la locul de depunerea al icrelor,
sau în timpul locomoției, conferind echilibru.
Tot în cadrul sitului arheologic de la Fetești-La Schit (din județul Suceava), în
interiorul gropii menajere 7, la adâncimea de 1,05 m (atribuită nivelului Cucuteni B)
s-a identificat cel de al treilea rest osos de pește. Acesta este reprezentat de un
cleitrum fragmentar, de partea stângă, cu tăieturi oblice repetitive. Prezența acestui
rest scheletic argumentează amplasarea laterală a exem-plarului adult de crap, urmată
de decapitarea sa.
Din punct de vedere arheozoologic, pescuitul este justificat prin prezența unei
greutăți de os (manufacturate dintr-un centrotars de bovina domestică), care a fost
identificat în nivelul Cucuteni A-B al tell-ului Poduri-Dealul Ghindaru din județul
Bacău. Restul osos (considerat și acum un unicum) a fost perforat precis, chiar în
Anca Coroliuc, Studiul anatomo-comparat al materialului arheozoologic provenit din
stațiunea pre- cucuteniană Târgu Frumos în corelație cu alte materiale din stațiunile neoeneolitice de pe teritoriul Moldovei (teză de doctorat), 2009, Iași, Univ. Al., I., Cuza, p. 47326.
28
Florentina Oleniuc, Resturi osoase de pești atribuite culturii Cucuteni faza A, identificate în
situl arheologic Fetești-La Schit din județul Suceava, în Suceava. Anuarul Muzeului
Bucovinei, XL, 2013, Suceava, pp. 35-39.

https://biblioteca-digitala.ro

k

om

to

sacrificat pentru blană, la vârsta de 6 ani. Restul osos apendicular a fost identificat în
umplutura gropii menajere 33.
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punctul de încrucișare al diametrului antero-posterior cu cel transvers. Spărtura are
conturul neuniform. Cel mai probabil piesa osoasă ar fi fost utilizată ca și greutate la
plasele de pescuit 29.
Resturile osoase de pești, identificate în situl arheologic Poduri-Dealul Ghindaru
din județul Bacău (nivelul Cucuteni B), totalizează trei vestigii osoase. Dintre
acestea, două, aproape întregi, au fost atribuite crapului (Cyprinus carpio), fiind
reprezentate de un supracleitrum, de partea dreaptă și un subopercular, de partea
stângă. Structurile arheologice în care au fost descoperite sunt următoarele: Rusăiești,
2007, caseta C, nivel N1, caroul F9, la adâncimea de 1,35-1,55m (inv. 2120) și
respectiv Rusăiești, 2007, caseta C, nivel N4, carourile B-C-D3-7, la adâncimea de
80 cm până la 1,25 m (inv. 4469).
În nivelul Cucuteni B al sitului arheologic Poduri-Dealul Ghindaru (din județul
Bacău) 30 s-a identificat un os de la mreană (Barbus barbus). Acesta este reprezentat
printr-un interopercular, de partea stângă, având partea proximală prevăzută cu
semne lăsate de caninii mamiferelor carnivore. Structura arheologică în care a fost
decopertat este următoarea: Rusăiești, 2007, caseta C, nivel N4, caroul D4, la
adâncimea de 1,10-1,30 m (inv.4476). Resturile osoase de crap și mreană descoperite
în situl arheologic Poduri-Dealul Ghindaru din județul Bacău justifică îndepărtarea
capului (sărac în masa musculară și bogat în material osteologice de mici
dimensiuni).
În studiile arheozoologice întreprinse de prof. Haimovici și acad. Necrasov Olga
asupra materialelor faunistice recuperate din situl arheologic Traian (nivel Cucuteni
A-B)- campaniile de salvare 1957 31 și între 1960-1961 32 nu s-au descoperit resturi de
pești și nici de păsări. Aceeași situație a fost identificată și în șantierul de la
Adâncata-Dealul Lipovanului (nivel Cucuteni A-B) 33.
- Studiile arheozoologice realizate în siturile sincrone arheologice românești,
amplasate în sud-estul terito-riului ocupat de populații eneolitice (Cultura
Gumelnița), au pus în evidență doar în tell-ul Vitănești și în stațiunea eponimă
câte două resturi osoase de crap.
- În eșantionul arheozoologic Vorniceni-Pod Ibăneasa, recuperat în cadrul
săpăturilor de salvare, între 2000 și 2005, de către Maria Diaconescu și Paul
29

Florentina Oleniuc, Cercetări arheozoologice privind Cultura Cucuteni faza B de pe
teritoriul României (teză de doctorat), 2010, Iași, Univ. Al. I. Cuza, pp. 175-180.
30
Florentina Oleniuc, Notă arheozoologică privind unele resturi de pești atribuite locuirii
Cucuteni B din tell-ul Poduri (județul Bacău), în Revista Arheologică, V, vol. II, 2010,
Chișinău, pp. 163-165.
31
Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Resturile de faună exhumate în cursul săpăturilor din
campania 1957 la șantierul Traian, în Analele Științifice ale Univ. Al.I. Cuza, 1958, Iași, pp.
179-183.
32
Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Studiul resturilor de faună neolitică deshumate la
șantierul arheologic Traian, în Analele Științifice ale Univ. Al. I. Cuza, secțiunea II-a, 1962,
Iași, pp. 59-66.
33
Florentina Carmen Oleniuc, Interpretarea arheozoologică a resturilor faunistice provenite
din situl arheologic de la Adâncata-Dealul Lipovanului (nivel Cucuteni A-B) din județul
Suceava, în Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei, XLII, 2015, Suceava, pp. 43-49.
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Dovezi arheologice privind pescuitul în comunitățile neo-eneolitice românești
În cei zece ani de săpătură arheologică de salvare, întreprinși în situl arheologic
Vorniceni-Pod Ibăneasa (nivelul Cucuteni A-B4) din județul Botoșani s-au
identificat s-au identificat următoarele obiecte gospodărești, confecționate din os 35,
care au fost întrebuințate la pescuit:
- prăjină cornuală (inv. 2765) desprinsă dintr-un corn de cerb (Cervus elaphus) a
fost transformată și întrebuințată la partidele de vânătoare și pescuit, ca vârf de
săgeată. Piesa a fost identificată pe podeaua locuinței L8.
- Pe suprafața secțiunii SVIII (inv. 2658) a fost găsit un rest de prăjină cornuală
(care a aparținut unui exemplar mascul, de 10 ani, de cerb (Cervus elaphus),
care a fost manufacturat și utilizat intens ca vârf de săgeată.
- De pe suprafața secțiunii S XVII (inv. 2753) s-a recuperat un metatars întreg,
rudimentar (II) care a aparținut unui exemplar bătrân de cal (Equus caballus),
care a fost șlefuit latero-lateral și antero-posterior, mai ales către capătul distal,
pentru a definitiva partea activă a vârfului de săgeată; iar, către capătul
proximal, piesa prezenta o gâtuitură simetrică. Restul osos a fost întrebuințat
intens la partidele de vânătoare și pescuit.
- Pe suprafața secțiunii S VIII a fost identificat un fragment diafizar stâng (doar
partea latero-externă) de metatars, de la un exemplar adult de oaie (Ovis
aries) 36 (inv. 2833), care a fost manufacturat într-un vârf de săgeată. Piesa a
fost intens intrebuințată.
Unelte din cupru, utilizate la pescuit, recuperate din
siturile arheologice românești, amplasate la est de Carpații Răsăriteni
De la începutul studiilor arheologice, săpăturile sistematice întreprinse pe
teritoriul cucutenian românesc au pus în evidență foarte puține unelte întrebuințate la
pescuit, realizate din aramă; dintre acestea, primele studii arheologice menționau un
cârlig de aramă, găsit în timpul campaniilor de săpătură sistematică, coordinate de
Aurelia Ungurianu, Arheozoologia actualului județ Botoșani (teză de doctorat), 2009, Iași,
Univ. Al. I. Cuza, pp.105-109.
35
Florentina Oleniuc, Resturi dure prelucrate aparținând faunei mamaliene sălbatice
identificate în situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani, în Memoriae
Antiquitatis, XL, 2014, Piatra Neamț, Edit. Constantin Mătasă.
36
Florentina Oleniuc, Tipologia și întrebuințarea materiei dure provenite de la mamifere
domestice în comunitățile preistorice descoperite în situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa
din județul Botoșani, în Acta Moldaviae Septentrionalis, XV, 2016, Botoșani, Edit. Quadrat.
pp. 31-47.
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Șadurschi de la Muzeul Județean Botoșani și, apoi analizat de prof. Haimovici
Sergiu și de Aurelia Ungurianu 34 a fost identificat un rest osos de pește, care
însă nu a fost luat în calcul, nici calitativ și nici cantitativ, la interpretarea
arheozoologică și la stabilirea principalelor modalități de procurare a hranei.
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către academicianul Mircea Petrescu-Dâmbovița, în nivelul Cucuteni A al sitului
preistoric Trușești 37 din județul Botoșani.
Prezența câtorva unelte tipice de pescuit (vârfuri de harpon, suliță, cârlig, undiță),
descoperite în siturile arheologice românești atribuite culturii Cucuteni, explică, cel
puțin theoretic, dieta populațiilor preistorice românești, modalitățile de procurare a
surselor auxiliare de hrană (în speță, pescuitul) și mai cu seamă preferabilitatea față
de sursa de proteină și uleiuri esențiale 38.
Cârligele de undiță cu cele trei subtipuri se deosebesc prin secțiunea transversală
(circulară, rectangulară sau romboidală) a tijei și forma capătului de prindere. Aceste
piese făceau parte din inventarul gospodăresc al locuițelor preistorice românești,
fiind utilizate la pescuit.
Cârligele cu secțiune transversală circulară (rotundă sau ovală) au fost obținute
prin îndoirea capătului proximal (spre exterior sau spre interior); inelul fiind deschis
sau închis, iar vârful cârligului întotdeauna ascuțit. Aceste piese au fost descoperite
în umplutura unor gropi menajere din situl arheologic Bod (nivel Precucuteni), sau ca
în tell-ul Poduri-Dealul Ghindaru (nivel Cucuteni A). Și în așezarea preistorică
Târpești (nivel Cucuteni A), în interiorul unor locuințe, s-au identificat două cârlige
de undiță cu inel de prindere, dintre care unul avea secțiune transversală romboidală
(fiind obținut dintr-o sârmă de cupru, îndoită în forma literei S) și celălalt circulară.
Cârlige de undiță cu formă necunoscută au fost găsite și în siturile arheologice de la
Ruginoasa și Izvoare (nivel Cucuteni A) 39.
În stațiunea preistorică Traian (nivel Cucuteni A-B4) au fost decopertate două
cârlige de undiță cu inel de prindere a firului și secțiune transversal circular (ovală
sau rotundă). În situl arheologic studiat, Vorniceni (nivel Cucuteni A-B4), în decursul
celor zece ani (din 2000 în 2010) de săpătură arheologică sistematică s-au descoperit
unsprezece piese din cupru, toate fiind inedite și depozitate în Muzeul Județean
Botoșani. Acestea sunt: patru străpun-gătoare (dintre care două aveau secțiune
transversală circulară și celelalte două rectangulară, cu unul sau ambele capete
ascuțite), un tăiș de topor, o mărgică tubulară, un vârf de ac, un ac întreg simplu, un
ac curbat și unul cu ureche, precum și un fragment de sârmă de cupru 40.
În aspectul cultural sincron, aflat la est de Prut, în așezarea preistorică de la
Ruseștii Noi (Republica Moldova) a fost găsit un cârlig de undiță cu inel de prindere
a firului, având secțiunea transversală a tijei rotundă la bază și rectangulară spre
capătul proximal, iar vârful util este ascuțit. Această piesă este similară cu cele

37

Mircea Petrescu-Dâmbovița, Trușești-Tuguieta, monografie arheologică, 1960, București,
EARPR.
38
Ion Mareș, Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni, 2012, Suceava, Ed.
Univ. Ștefan cel Mare-Karl Romstorfer, pp. 140-142.
39
Ion Mareș, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, 2002, Suceava, Edit. Univ.
Ștefan cel Mare-Karl Romstorfer, p. 80-84.
40
Maria Diaconescu, Lista pieselor de cupru descoperite în situl arheologic Vorniceni-Pod
Ibăneasa, în Mareș Ion, 2012, Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni , Ed.
Univ. Ștefan cel Mare-Karl Romstorfer, Suceava, p.358-359.
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Alte metode de justificarea a pescuitului în comunitățile preistorice românești
Sunt considerate drept argumente privind pescuitul și numeroasele greutăți de lut
piramidale, descoperite în aproape toate siturile arheologice cucuteniene românești
studiate. Din perspectivă practică, aceste obiecte ar fi fost atașate unor plase
(manufacturate din cânepă și in), sau coșurilor de nuiele (confecționate din rămurele
de alun, salcie), care sunt ușor putrescibile și nu s-au putut păstra în sediment). Există
mai multe metode arheozoologice de argumentare a pescuitului, ca modalitate
auxiliară de procurare a hranei:
O primă metodă de pescuit, valabilă mai ales pentru comunitățile preistorice
românești situate la est de Carpații Orientali este reprezentată de deversarea în
mediul acvatic a excesului de vopsea albă (bogat în oxid de calciu) 43, rămas de la
decorarea vaselor ceramice. Această substanța devine și mai toxică în apă
(transformându-se în carbonat de calciu, care inhibă procesul ventilator al peștilor),
favorizând depunerea unor cristale pe branhiile lor și, determinând moartea lor prin
asfixie. Peștii ar fi putut fi prinși cu mâna de la suprafața apei, în condițiile
înmlăștinii naturale realizate de castor.
O altă metodă de justificare a pescuitului, menționată în cărțile de climatologie
vizează creșterea progresivă a temperaturii mediului în perioada eneolitică (începută
încă din fazele timpurii ale complexului Precucuteni-Cucuteni B), până la atingerea
unui optim climatic 44. Prezența acestei faze atlantice pe teritoriul României este
dovedită de desco-perirea resturilor osoase de cerb lopatar (Dama dama) în siturile
arheologice Fulgeriș-La Trei Cireși și Poduri- Dealul Ghindaru, ceea ce indică
aclimatizarea acestei specii de cervideu, de talie medie 45. În aceste condiții, echilibrul
mediului acvatic este profund perturbat.
Teoretic și practic, creșterea temperaturii apei dulci determină scăderea
conținutului de oxigen și a cantității de lumină, cu adâncimea 46. Acest proces
accelerează capacitatea de diviziune celulară a algelor verzi-albastre (inclusiv celor
care sunt prevăzute cu exoschelet silicios sau calcaros și, care se pot păstra în
Natalia V. Ryndina, Drevnejsee metalloobrabatyvajusce proizvodstvo Vostocnoj Evropy,
1971, Moskva.
42
Vladimir G. Zbenovic, Rannij etap tripol’skoj kul’tury na territorii Ukrainy, 1989, Kiev,
Isdatel’stvo Naukova Dumka.
43
Ruxandra Alaiba, Meștesugul olăritului. Complexul cultural Cucuteni-Tripolie, 2007, Iași,
Ed. Junimea, pp. 187-194.
44
Iosif Dragan, Ștefan Airinei, Geoclima și istoria, 1997, București, Edit. Europa Nova, pp.
157-182.
45
Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Contribution à l'étude des cervidés subfossiles et leur
distribution géographique au Néolithique en Roumanie, în Analele Științifice ale UAIC, s. II,
a. Biologie, t. IX, f. 1, 1963, Iași, pp. 131-146 şi anexe.
46
Vasile Hefco, Fiziologia animalelor și omului, 2003, București, EDP.
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descoperite la Luka Vrublevekaja 41 (12 întregi și două nedefinitivate), precum și câte
una de la Bernovo-Luka și Solonceni 42.
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sediment). În condițiile eutrofizării (fenomenului de înflorirea apelor), în urma
procesului de fotosinteză se formează în exces substanțe azotate (azotați și amoniac),
care sunt toxice pentru pești 47. Din perspectivă fiziologică este cunoscut (teoretic și
practic) că peștele excretă amoniac, spre deosebire de păsări (care elimină acid uric
păstos) și mamifere (care au uree în urină).
Descrierea ecologică și etologică a speciilor ihtiologice,
identificate în situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa
Crapul (Cyprinus carpio) este cel mai răspândit pește care populează apele
noastre de la mare, din fața gurilor Dunării, în lacurile litorale, în Prut și Dunăre, în
partea de jos a tuturor râurilor, până în regiunea dealurilor, în lacuri și heleștee. Este
un pește de apă dulce care se hrănește multe animale mici, larve de insect și
crustacee. Acesta se reproduce în preajma malurilor de apă mică, în locuri inundate,
în ierburi. În timpul bătăii, peștii se cârduiesc și ies la suprafața apei, astfel încât se
pot prinde cu mâna sau lovi cu ghionderile, zătoane, năvoadele.
Crapul are o carne foarte grasă și gustoasă. Corpul său are o lungime de 50 cm
sau poate chiar mai mult. Flancurile corpului sunt alb-gălbui, comprimate lateral și
acoperite de solzi cicloizi. Gura are două buze groase si două perechi de muustăți, cu
poziție terminală. Inotătoarea dorsală este lungă și are trei-patru spini mai tari, iar
codala este homocercă.
Mreana (Barbus barbus) este un pește răspândit în Europa Vestică și Centrală,
până la Dunăre și Prut. Acesta prezintăspatele rotunjit și necomprimat lateral.
Profilul corpului urmează o linie ascendentă până la înotătoarea dorsală. Ultima
radie simplă a dorsalei este zimțată și puternic osificată. Inserția înotătoarelor
ventrale se face exact sub cea a dorsalei, iar înotătoarea anală este scurtă. Spatele este
măsliniu-cenușiu, iar flancurile sunt galbene, lipsite de pete. Abdomenul este
albicios- lăptos. Lungimea corpului atinge și jumătate de metru. Înotătoarele codală
(homocercă) și dorsala au culoarea corpului, celelalte având nuanțe roșiatice. Ochii
sunt mici, privesc lateral. Botul este lung, ascuțit, iar gura este semilunară, situată
terminal și prevăzută cu două perechi de mustăți. Mustața anterioară ajunge până sub
nara posterioară, iar perechea de mustăți posterioare este mai lungă și ajunge până
sub ochi (rareori depășindu-l). Axul mustăților posterioare este roșu-aprins. Buzele
sunt cărnoase, papiloase. Buza inferioară este trilobată, lobul mijlociu fiind slab
dezvoltat. Solzii de la nivelul liniei laterale sunt mai mari și mai puțini (45-75) decât
cei situați pe piept, abdomen și flancuri. Solzii sunt elasmoizi, iar culoarea corpului
este gălbuie, mai închisă pe partea dorsală.
Această specie de pește trăiește exclusive în apele curgătoare, în râurile mari cu
substrat nisipos și pietros, de la munte până la ses. Lipsește în râurile mici, care
izvorăsc în dealuri sau la șes. Primăvara migrează spre susul râului, iar spre sfârșitul
toamnei execută o mișcare în sens invers. Reproducerea are loc din luna mai în luna
47

Gheorghe Acatrinei, Reglarea proceselor eco-fiziologice la plante, 1991, Iași, EJ, pp. 119273.

https://biblioteca-digitala.ro

ac

.c

tr

om

to
k
lic

AMS, XVIII, 2019, SECŢIUNEA I: ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

C

k
lic
C

70

.c

re

.

.

k e r- s o ft w a

w

w

ac

ww

ww

tr

om

to

bu

y

N

O

W

!

PD

!

PD

k e r- s o ft w a

re

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

W
O
N
y
bu

Șalăul (Stizostedion lucioperca) este răspândit în bazinul Mării Baltice și în
regiunea ponto-azovo-caspică, lipsind pe teritoriul peninsulelor Iberică, Italică și în
Regatul Marii Britanii. Pe teritoriul României, șalăul se găsește în cursul inferior al
Dunării, în bălțile și lacurile interioare litorale, în râurile situate la est de Carpații
Răsăriteni (Prut și Siret), în sudul Carpaților Meridionali (pe cursul râurilor Argeș,
Jiu, Olt), sau în vestul Carpaților Apuseni (pe Tisa, Mureș și Criș).
Șalăul are o lungime cuprinsă între 40-70 cm și o greutate de maximum 4 kg.
Acest pește de apă dulce are un corp fusiform, puțin comprimat latero-lateral, fiind
acoperit cu solzi mici ctenoizi, Spatele este verzui-cenușiu, iar flancurile corpului
alb-argintii prezintă, între înotătoarele dorsală și codală, opt până la 13 dungi
transversal negricioase. Botul este mic, iar gura este mare, terminal, prevăzută cu
dinți așezați câte unul în rând, pe oasele fălcilor (premaxilar, maxilar, dentar) și chiar
în fundul gurii. Șalăul trăiește în ape adânci și limpezi, în curent domol, pe substrat
tare, pietros, sau moale și nisipos. Doar în primul stadiu de dezvoltare se hrănește cu
plancton, iar spre sfârșitul celui de al doilea an de viață, șalăul devine consumator
feroce de pești (oblete, roșioară, guvizi).
Reproducerea șalăului are loc înaintea crapului, la începutul lui martie și până la
sfârșitul lui mai. Bătaia începe când apa a atins 8°C și se menține până când
temperatura apei nu depășește 16° C. Apți pentru reproducere sunt masculii de 2-3
ani. Femela expulzează în bloc circa 30-50.000 icre lipicioase. Acestea sunt depuse
în mici adâncituri, săpăate cu ajutorul cozii. Alevinii ies după 3-12 zile. Corpul este
alungit, capul este ascuțit, linia lateral aproape rectilinie, dorsalele sunt distanțate Pe
flancuri poartă 8-12 dungi transversal adesea contopite între ele. Carnea șalăului este
foarte gustoasă, grasă (are doar 0,4% grăsimi) și este foarte apreciată în alimentația
umană. Icrele șalăului se sărează în ovare (galagan), iar din ficat se obține grăsimea
industrială și făina de pește.
Concluzii
În nivelul Eneolitic al situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa s-au găsit atât
resturi osoase de la specii de pești fitofagi (crap și mreană) și răpitori (șalău). Pentru
această perioadă preistorică este prima semnalare arheozoologică a pescuitului.
Pentru teritoriul românesc amplasat la est de Carpații Răsăriteni și faza A-B
Cucuteni, identificarea unor obiecte tipice de pescuit, reprezentate de un cârlig și un
vârf de săgeată (manufacturate din resturi osoase de pești) în cadrul săpăturilor
arheologice de salvare întreprinse în situl arheologic Pod Ibăneasa din județul
Botoșani are caracter de unicitate. Pentru prima dată în situl arheologic VorniceniPod Ibăneasa (Cucuteni A-B) a fost posibilă estimarea corectă a vârstei crapului, prin
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lui iulie, în locuri cu apă adâncă Numărul icrelor oscilează între 15.000 și 32.000.
Eclozarea are loc după 10-15 zile. Depunerea icrelor se face aproape de malurile
râurilor, pe pietre, nisip sau crengi. Maturitatea sexuală este atinsă la 3-5 ani.
Mreana se hrănește cu insecte acvatice, viermi, crustacee, mai rar cu plante sau
icre de la alți pești. În râurile mari și în Dunăre, efemeridele constituie hrana de bază
pentru mreană.
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numărarea liniilor de creștere evidente pe suprafața otolitului întreg, de partea
dreaptă.
Descoperirea acestor elemente scheletice de pești provenite de la nivelul capului,
cozii, înnotătoarelor și coloanei vertebrale atestă îndepărtarea resturilor corporale
lipsite de carne și grăsime, precum și preocuparea permanentă a populațiilor umane
eneolitice din așezarea preistorică de la Vorniceni-Pod Ibăneasa din județul Botoșani
de a-și suplimenta și de a-și îmbunătăți dieta cu uleiuri, minerale (calciu, fosfor) și
acizi grași esențiali (omega 3, 6, 9).

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Planșa 1. Resturi scheletice de șalău (Stizostedion lucioperca)
Figura 1. Premaxilar stâng de șalău
Figura 2. Dentar drept de șalău
Figura 3. Hiomandibular stâng de șalău
Figura 4. Preopercular stâng de șalău

Fig. 5.

Fig. 6.

Planșa 2. Resturi osoase de crap (Cyprinus carpio)
Figura 5. Opercular stâng transformat în cârlig
Figura 6. Dinți faringieni (drept și stâng) de crap
Figura 7. Urostil și vertebra precaudală de crap

Fig. 8

Fig. 9.
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Fig. 7.
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Keywords: fishing, Chalcolithic, Cucuteni Culture, A-B Level, Romania,
omnivorous fish, carnivorous fish.
ARCHAEOZOOLOGICAL DATA OF FISHING IN THE
PREHISTORICAL HUMAN COMMUNITY OF VORNICENI-IBĂNEASA
BRIDGE (CUCUTENI CULTURE, PHASE A-B)
FROM BOTOȘANI COUNTY, ROMANIA
(Abstract)
Inside of three and very small gapes (8, 20, 28) revealed in the Chalcolithic level
of the archaeological site of Vorniceni-Ibăneasa Bridge from Botosani County, had
been discovered among another faunal osteological remains and 14 bony fish
skeleton fragments. These belonged to three species of fish (two of which were
omnivorous and one was carnivorous type). The fish species were represented by:
common carp (Cyprinus carpio), barbel (Barbus barbus) and sander (Stizostedion
lucioperca).

Plate 2. Osteological remains of carp (Cyprinus carpio)
Figure 5. Left side operculare of carp.
Figure 6. Left and right side Ossa pharingea inferior of carp.
Figure 7. Urostyle and precaudal vertebra of carp.
Plate 3. Bony fragments of barbel (Barbus barbus).
Figure 8. Left side cleitrum of barbel.
Figure 9. Right side posttemporale of barbell.
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Planșa 3. Fragmente osteologice de mreană (Barbus barbus)
Figura 8. Cleitrum stâng de mreană
Figura 9. Posttemporal drept de mreană.

Plate 1. Skeleton fragments of sander (Stizostedion lucioperca)
Figure 1. Left side praeopercular of sander.
Figure 2. Left side hiomandibular of sander.
Figure 3. Right side dentale of sander.
Figure 4. Left side premaxillare of sander.
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