REPERTORII, VARIA

PESTERI
DIN JUDETUL
.
. CARAS-SEVERIN
.
ARHEOLOGICE (II)*

CERCET ARI

Problematica abo1-dată în această lucrare cuprinde cercetările de arheologie speologică efectuate în această zonă fizico-geografică 1 pe parcursul anilor 1980-1981 de către Muzeul din Caransebeş cu ajutorul
membrilor Cercului de arheoloRie speologică din localitate în colaborare
cu CS „Exploratorii" Reşiţa. Cercetările noastre s-au desfăşurat în valea
Caraşului (august 1980, mai 1981, noiembrie 1981), valea
Buhuiului
(august 1980), valea Gîrliştei (august 1981), valea Cernei (iulie 1980,
noiembrie 11980, iunie 1981, septembrie 1981, noiembrie 1981), zona Ilova
(ianuarie 1981), valea Stîrnicului (ianuarie şi februarie 1981), zona Bocşa
Colţan (mai 1981), zona Constantin Daicoviciu (mai 1981, octombrie 1981),
zona Rusca Montană (mai 1981), zona Feneş (noiembrie 198!1) 2 •
Cercetările au constat în principal prin depistarea peşterilor cu
urme de locuire în unele cazuri efectuîndu-se mici sondaje (pentru stabilirea strntigrafiei) în alte cazuri recoltîndu-se fragmente ceramice de
la suprafaţă. Descoperirile arheologice din majoritatea peşterilor tratate
în această lucrare sînt amintite pentru prima dată, materialul arheologic
fiind bogat şi variat cuprinzînd aproape toate epocile istorice. Totodată
dorim să menţionăm că materialul arheologic din P. Omului (2240/28) şi
P. Ţapului (2240/27) din valea Caraşului şi P. Galaţului (2236/17) din
valea Gîrliştei vor constitui obiectul unui studiu viitor. Pe lîngă material arheologic s-a .recoltat, cînd a fost posibil (de exemplu P. 2242/14
din valea Stîrnicului care va fi distrusă de cariera de deasupra ei) material paleontologic şi speologic (speleotheme), efectuîndu-se de asemenea
fotografii, cartări şi marcări în aceste peşteri.
*

a

Partea întîi a rezultatelor cercetărilor din peşterile din judeţul Caraş-Severin
apărut în StComC, III, 1979, p. 229-261.
1
In legătură cu problemele geografice, geomorfologice, geologice, speologice

şi

biospeologice vezi nota 1 din op. cit., p. 229.
2 Ţinem să aducem mulţumirile noastre celor ce ne-au ajutat în cercetările
n11astre, membrii ai cercului de arheologie speologică din Caransebeş: M. Adamescu, G. Adamescu, I. Bolean, M. Paul-Popescu, C. Lascu, M. Rogozea, V. Irlweg,
M. Contraşiu, H. Frank, A. Frank, C. Emrich, I. Marta, W. Mihat, L. Mihat, A.
Bartolf, H. Zimmerman, L. Vereş, M. Benec, I. Bunea, C. Munteanu, D. Barboni,
A. Antoh, S. Petrescu, membrilor C.S. „Exploratorii Reşiţa" (G. Karban, M. Ţigla)
5i colegului O. Bozu de la M.J.R.
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I. VALEA

C'ARAŞULUI

(Fig. 11)

Carstul clin această zonă (de la norei de A.nina, între Dealul Mărghi
taş-Socolovăţ.-valea Gîrliştei) are la bază cristalinul pînzei getice suprapusă pe formaţiuni detritice (gresii, conglomerate, argile) de vîrstă
carbonifed1, permian~1 şi jurasic inferioară (liasic) peste care urmează formaţiuni

calcaroase: marno-calcare de vîrstă dogger, peste care
jurasicul inferior (malm) cu calcare compacte printre care cele
de valea Aninci foarte importante pentru formarea peşterilor, spre deosebire de calcarele de Brădet în care se formează peşterile mici. Urmează
cretacicul inferior cu calcmele de Plopa în care de asemenea se formează
peşteri mari.
1. Peştera Racoviţă (2240/-i):i. Cu prilejul reverificării peşterii au fost
recoltate de la suprafaţă din galeria principală urmă<toarele fragmente
ceramice aflate la l\IC nr. inv. 11293:
a) fragmente ceramice feudal tîrzii sec. al XVII-lea - al XVIII-lea
de culoare cenuşie, brun deschisă, pastă semifină, ardere bună;
b) fragmente ceramice dacice. oală cu buza dreaptă uşor evazată spre
exterior, de culoare brun cărămizie, pastă grosolană, pe umăr un buton
(iniţial probabil doi-patru butoni) sau corpul curbat, fund drept, cu înăl
ţimea 17,5 cm şi diametrul buzei 16 cm (pl. TI/1), fragment oală cu gura
largă de culoare brun cărămizie, pastă grosolană, buza dreaptă, pe umăr
un brîu crestat în formă de ghirlandă, cu diametrul buzei 22 CTl1
(pl. III/l), fragment oală de culoare brun cărămizie, pastă grosolană netezită, buza dreaptă oblică u~or evazată spre exterior, cu diametrul gurii
24 cm (pl. III/2), fragment vas înalt (oală) cu una-<louă torţi de culoare
brun cărămizie, ardere secundară, pastă semifină lustruită.
2. Peştera Cuptoru Porcului (2240/8) 4 • în anul 1981 cu prilejul reverificării peşterii au fost recoltate fragmente ceramice de la suprafaţă
din zona intrării şi din fundul galeriei din s.tînga, materialul se află la
MC nr. inv. 11649-11650.
Descrierea materialului:
a) Fragmente ceramice Coţofeni, castron mic cu buza dreaptă cu corp
îngroşat şi pîntecos, cu slip brun roşcat lustruit, în spărtură negru, ardere bună, (pl. IX/1), fragment oală cu buza rotunjită avînd sub buză
un brîu, pastă grosieră, ac0perită cu un slip brun-cărămiziu lustruit,
ardere slabă incompletă (pl. IX/4), oală fragmentară de culoare cărămi
zie, pastă grosolană, ornamentat cu incizii oblice şi verticale (pl. IX/3),
fragment fund oală de culoare cenuşiu negricioasă, pastă semifină, ardere
relativ bună (pl. IX/2) şi un corn de cerb cu urme de prelucrare (tăie
urmează

tură).
:i

4

Vezi descriere şi plan R. Petrovszky, în StComC, III, 1979, p. 233-234.
Vezi descriere şi plan R. Petrovszky, în op. cit., p. 234-236.
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b) Fragmente ceramice feudale de culoare cenuşie, cenuşiu negriardere bună (pl. IX/5-9).
3. Peştera Lungă (2240/29 -· fig. 3). Peşteră situat<.1 pe versantul
drept al văii Caraşului sub Peştera Ibex (2240/26), avînd gura orientată
spre vest cu lăţimea de 6 m şi înălţimea de 5 m de formă triunghiulară
este o peşteră ,orizontală, fosilă, uscată, caldă, fără curenţi de aer avînd o
lungime de 142 m. S-a recoltat material ceramic feudal şi modern de
culoare neagră cenuşie, pastă semifină, ardere bună, .materialul se află
la MC nr. inv. 11.72.S, în viitor va trebui efectuat un sondaj arheologic.
4. Pe:~tera Liliecilor (2240/21);;.Din grohotişul din stînga faţă de intrare s-a reco:,tat material ceramic aflat la MC nr. inv. 11.702.
Descrierea materialului:
a) Fragment ceramic Criş-Starcevo de culoare cărămizie şi brun-negricioasă, pastă semiiină cu nisip şi pleavă ca degresant, ardere bună.
b) Două torţi fragmentare neolitL:e de culoare căd1mizie şi brun-cenuşie, pastă semifină, ardere .bW1ă.
c) Fragmente ceramice Coţofeni II de culoare neagr~t şi brun roşcată
cu hrîu alveolar şi linii incizate, pastă semifină cu nisip şi ardere bună.
5. Peştera 2 Mai (2238/30 - fig 6) 1'. Peşteră situat;). pe versantul
stîng al văii Caraşului în dreptul tunelului fostei căi ferate înguste ce
lega Reşiţa de Anina cu altitudinea absolută de 450 m şi cea relativă
100 m faţă de valea Caraşului, gura este orientată spre sud-vest cu
înălţimea şi lăţimea ei de 5 m, peşteră orizontală, fosilă, caldă, uscată, cu
lungimea totală de 700 m, în sala cimitirului în planşeu sînt oase de
Ursus Spelaeus. De la suprafaţă au fost recoltate fragmente ceramice
feudale şi modeme de culoare neagră cenuşie, pastă .semifină, ardere
bună, materialu: se află la MC nr. inv. 11722, se impune pe viitor un
sondaj arheologic.
6. Peştera Socolovăţ (Peştera de la Socolovac 2238/l - fig. 4/2). Peş
teră situată pe versantul stîng al văii Caraşului la circa 1,2-1,5 km în
aval de peştera 2 Mai {2238/30) la baza unui perete de stîncă de cca 20 m.
Gura este orientată spre est avînd înălţimea de 5 m .şi lăţimea de 6-8 m
cu lungimea •totală de 130,5 m, peşteră orizontală, fosilă, caldă, uşor
umedă avînd depuneri groa~e. S-au recoltat de la suprafaţă material ceramic feudal şi modern (iclin fundul sălii mari de la intrare) de ,culoare
cenuşie, pastă semifină, aridere bW1ă, materialul se ,află la MC. nr. inv.
11.721, pe viitor se impune efectuarea unui sondaj arheologic.
7. Peştera nr. 1 din Socolovăţ (2238/26 - fig. 5). Peşteră situ a tă pe
versantul stîng al văii Caraşului pe aceeaşi linie cu peştera Socolovăţ
(2238/1), avînd o altitudine de 150 m faţă de valea Caraşului, avînd gura
orientată spre est cu lăţimea de 3 m şi înălţimea de 4 m, :lungimea totală
fiind de 181,4 m, este o peşteră uscată, fosilă, caldă. S-au recoltat frag-

cioasă şi gălbuie, pastă semifină,

5
Vezi descriere şi plan Şt. Cădariu şi R. Petrovszky, în Tibiscus, IV, 1975,
p. 145-147; ll. Petrovszky, op. cit., p. 229-259; Idem, în Ranatica, III, 1975,
p. 368.' nr. XIV; Gh. Lazarovici, în Tibiscus, IV, 1975, p. 25, nr. D.
Cf. M. Ţigla, Peştera 2 Mai, în Buletin speologic, I, 1979.

°
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şi moderne de la suprafaţă de culoare neagră
ardere bună, materialul se află la MC. nr. inv.
11726, pe viitor se impune efectuarea unui sondaj arheologic.
8. Peştera Fugarilor (2238/25 - fig. 4/1). Peşteră situată pe versantul stîng al Caraşului pe partea dreaptă a unei cîrşii la cca 60-70 m
altitudine faţă de Caraş, gura este orientată spre est~sud-est cu lăţimea
de cca 8 m şi înălţimea de 8 m avînd forma unui cuptor, peşteră fosilă,
uscată, caldă, uşor ascendentă. S-au recoltat de la suprafaţă (în sala mare
de la intrare) fragmente ceramice preistorice atipice de culoare cărămizie,
pastă semifină cu pietricele ca degresant, ardere bună şi fragmente ceramice feudale şi moderne, materialul se află la MC nr. înv. 11723, se
impune pe viitor efectuarea unui sondaj .arheologic.
9. Peştera Vraşka (2238/10 - fig. 2). Peştera este situată la o altitudine de oca 50 m faţă de talvegul Caraşului avînd ,gura în formă de
cuptor, orientată nord, noPd-est cu lăţimea de cca 2,7 m şi înălţimea de
cca 2 m. Peşteră orizontală, fosilă, caldă, fără curenţi de aer, uşor umedă
pînă la cot apoi umedă. A fost practicată o casetă (în partea stingă a
sălii, la cot) de 1X0,60 X 0,40 m, materialul se află la MC nr. inv. 1163-l
(silex paleolitic superior) şi 11633.

mente ceramice feudale
cenuşie, pastă semifină,

Descrierea nwterialului:
a) Silex din paleoliticul superior (gratoar) de culoare cafeniu deschis
(pi. II/2).
.„
b) Fragmente ceramice preistorice (Coţofeni ?) de culoare cenuşiu
închis, brun roşcat, pastă grosieră şi semifină, cu pietricele, nisip şi cioburi
pisate ca degresant, ardere bună, fin netezită şi lustruită.
c) Două fragmente ceramice feudal tîrzii de culoare alb cenuşie şi
cenuşie.

II. V ALEA NEREI

Peştera din Colţul Cătănii (Sasca Montană fig. 10)7. Peşteră
pe valea Gheorghe pe versantu11 stîng deasupra .galeriei + 98 IPEG
Banatul, altitudine faţă de firul apei de cca 100 m, accesibilitate dificilă, peşteră orizontală de fisură, caldă, uscată (în prima jumătate), fără
curenţi de aer, fosilă, fără formaţiuni speo, singulară, luminozitate bună
pînă la prag, gura orientată spre est de tip cuptor, cu înălţimea de 3 m,
cu lăţimea de cca 5 m, avînd condiţii de locuire foarte bune. S-a efectuat
un sondaj de 1X1X0,60 m la cca 0,50 m faţă de prag în centrul gurii,
avînd următoarea stratigrafie: 0-0,10 m strat răvăşit, pigmentat, cu
fragmente ceramice feudale şi Coţofeni; 0,10-0,35 m strat de cultură
cu fragmente ceramice Coţofeni şi hallstattiene; 0,35-0,60 m strat pigmentat cu cărbune şi 1lut galben unde au apărut fragmente ceramice eneo-

10.

situată

7

T. Popescu, în StComC, III, 1979, p. 433, nr. VI/I.
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litice; după 0,60 m este un strat steril şi material clastic. Materialul recoltat se păstrează la MC cu nr. inv. 11731.
Descrierea materialului:
a) Fragmente ceramice eneolitice, buză de vas dreaptă, uşor evazată
spre exterior, cu alveole imprimate imediat sub buză, de culoare brunroşcat, pastă semifină cu nisip, ardere bună (pl. IV./5); fragment ceramic
cu linii incizate de culoare brun roşcată, pastă fină, ardere bună; fragment
de buză rotunjită de la un vas de culoare neagră, pastă fină, ardere bună,
cu pliseuri înguste şi fine (rpl. IV/1); fragment buză rotunjită de vas,
pastă fină, cu pliseuri înguste şi fine (pl. ,IV /3); fragment toartă de culoare
brun-roşcată, pastă semifină, ardere bună.
b) Fragment ceramic Coţofeni din buza dreaptă a unui vas cu buton
de culoare brun-1cărămizie, pastă semifină, (pl. IV/8); fragment buză
dreaptă de culoare brun--cărămizie cu incizii oblice, pastă semifină, ardere
bună (pl. IV /6); fragment ceramic de culoare brun-cărămizie, pastă semifină, ardere bună cu incizii paralele verticale (pl. IV/2).
c) Material ceramic hallstattian reprezentat printr-un buton de vas
de culoare cenuşiu negru, pastă semifină, ardere bună (pl. IV/4) şi un
fragment dintr-o buză de castron cu buza aplecată în interior cu canelură
orizontală de culoare neagră, pastă fină netezită, ardere bună (pl. rv /7).
III. VALEA BUHUIULUI

11. Peştera Mărghitaş (2237 /8). Peşteră situată la oca. 2,5-3 km de
lacul Mărghitaş pe malul drept al Buhuiului, avind gura orientată spre
vest-sud-vest cu înălţimea şi lăţimea de 5 m fiind străbătută de un curs
de apă temporar fiind o peşteră umedă, caldă, fără curenţi de aer şi fără
strat de cultură. Totuşi s-a recoltat un fragment ceramic Coţofeni
(pl. II/4) aflat la MC. cu nr. inv. 11295, de la suprafaţă la intrare, de
culoare ,cărămizie în exterior şi :brun închis în interior, pastă semifină,
netezită la exterior cu nis~p şi pietricele ca degresant, ardere incompletă
şi secundară, ornamentat cu incizii oblice.

IV. V ALEA CERNEI

Calcarele .din această zonă sînt de vîrstă jurasic superioară şi 'cretacic
ce suprapun şi.sturi cristaline (din domeniul danubian şi ge>tic
ce îl acoperă pe cel danubian), în zona Bobot ,apare zona de contact.
12. Peştera nr. 61 - zona Ineleţ (2144/12 - fig. 7) 8 • Peşteră situată
pe malul stîng al .Pîrîului Iuta chiar la confluenţa cu Cerna, altitudinea
inferioară

8

S. Avram, D. Dancău şi E. Şerban, Cercetări speologice în bazinul Cernei,
Lucrările Institutului de Speologie „Emil Racoviţă", III, 1964, p. 131-139.

nota 1, în
28 -

Banntica VI.
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absolută

453 rn şi altitudine relativă 108 m faţă .de Cerna, gura fiind
spre sud cu lăţimea de 8 m .şi înălţimea .de 4 m, cu lungimea
totală de 80 m, peşteră orizontală, fosilă, uscată (spre ,interior mai 1umedă),
caldă. Peştera are un strat de ,cultură gros, observindu-se trei .vetre
(chiar la gura galeriei din stînga) fiecare vatră are o grosime de 10 cm.
S-au recoltat mai multe fragmente ceramice de la suprafaţă şi din profilul de la gura galeriei din stînga, materialul se află la MC nr. inv. 11291.
Descrierea materialului:
Fragmente ceramice din perioada de tranziţie spre epoca bronzului
(Coţofeni). Fragment de oală de culoare brun-cărămizie în interior, pastă
semifină, buza rotunjită spre exteri1or, pe gît un brîu alveolar iar pe
corp incizii oblice (pl. V/9); fragment ,toartă de tip bandă de culoare
brun-negricioasă, lustruită, pastă ;>emifină, ornamentată cu impresiuni
circulare aplicate oblic cu un obiect rotund şi plat (pl. V /3); fragment
vas (castron) de dimensiuni relativ )llari de culoare cărămizie gălbuie,
pastă semifină netezită, ornamentat prin incizii late în formă de brăduţ
fără linie mediană (pl. V/5); fragment oală de culoare cărămiziu negricioasă, pastă grosieră, ardere incompletă, ornamentat pe gît pînă la mijlocul pîntecului cu incizii înguste de 1ip „brăduţ" (pl. V /l); fragment oală
(umăr şi gît) de cufoare brun-cărămizie, pastă grosieră, netezită, ornamentat cu incizii în reţea ,(pl. V/4); fragment oală de culoare brun-negricioasă (urme de slip, pastă grosieră netezită, ornamentat cu incizii adînci,
oblic culcate (pl. V/2); fragment de vas de culoare brun-cărămizie, pastă
grosieră netezită, ornamentată cu linii cu împunsături succesive fine,
verticale, oblice (pl. V/8); fragment vas (pîntec). culoare brun închis,
pastă gr'Osieră, netezită, ornamentat cu benzi verticale .şi oblice de incizie
(pl. V /6); fragment buză castron, culoare cărămizie-negricioasă, pastă
semifină cu urme de lustru, buză dreaptă orizontală (pl. V/6).
13. Peştera „la Găuri" (grota superioară). Peşteră situată în valea
„La Comandă", gura avînd lăţimea de cca 7 m înălţimea de cca 10 m,
galeria principală lungă de 16 m, peşteră fosilă, uscată, caldă, cu strat
de depunere de cca 0,20-0,30 m. S-au recoltat fragmente ceramice de la
suprafaţă din perioada de tranziţie .spre .epoca bronzului {Ootofeni d
Vucedol) materialul se află la MC cu nr. inv. 11280.
Descrierea materialului:
a) Fragment străchinioară (Vucedol) cu buza rotunjită, uşor aiplecată
spre exterior avînd sub buză ştampile rombice în şir, pe umeri un şir
oriwntal de împunsături succesive ce merg paralel ieu un alt f?ir situat
sub pîntec şi încadrate de benzi formate din trei-patru şiruri verticale
de romburi imprimate ce se succed cu împunsături în formă de „schelet
de peşte", de culoare brun-cărămizie cu slip în interior, pastă semifină,
ardere bună (pl. VII/l); fragment străchinioară (Vucedol) ornamentată
prin impresiuni şi şiruri orizontale de şiruri oblice aranjate în sistemul
,.schelet de peşte" de culoare brun-negricioasă, pastă semifină, ardere
bună (pl. VII/2); strachină fragmentară (Vucedol) din partea inferioară
se păstrează o ornamentaţie în val obţinut prin cruţarea porţiunilor mărorientată
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ginaşe,

de cul·oare brun~cărămizie, pastă semifină, netezită, ardere bună
(pl. VII/4); fragment strachină (Coţofeni) ornamentat prin incizii fine în
reţea densf'i de culoare cărămizie pe ambele feţe cu slip, pastă semifină,
ardere bună (pl. VII/3).
14. Peştera Hoţilor (Peştera „Gaura cu Apă" 2244/53 F.V.). Peşteră
situată în dreptul km 15 (vf. Benghi=vf. Gogîltanului), peşteră cu mai
multe intrări cu un plan foarte complicat, gura principală are lăţimea de
cca 5 m 1şi înălţimea de cca 3,5 m, în adîncime este umedă, peşteră subfosilă, la intrare este fosilă şi uscată uşor ascendentă. Sporadic s-au găsit
fragmente ceramice Coţofeni identice cu cele din aşezarea de pe vîrful
Benghi, materialul se află la MC nr. inv. 11297. În continuare vom descrie materialul din aşezarea în aer liber de pe vf. Benghii (vf. Gogîltanului) unde s-a practicat un sondaj scoţîndu-se la iveală între adîncim2a
de 0-0,30 m fragmente ceramice Coţofeni; fragment oală cu buza oblică
uşor aplecată spre exterior, din buză pornesc două brîuri paralele verticale, ·de ·culoare cărămizie, pastă grosieră netezită, ardere bună (pl. X/1);
fragment vas mare de culoare cărămiziu gălbuie cu slip, în spărtură
cenuşiu, pastă .semifină ornamentat cu caneluri verticale Gpl. X/2); fragment oală culoare brun negricioasă, pastă semifină, netezită, ornamentat
cu incizii „în brăduţ" (pl. X/3); fragment oală de 1culoare cărămizie, pastă
grosieră netezită, pe pîntec în partea superioară ornamentat cu două .şi
ruri orizontale de crestături oblice iar sub ele incizii în reţea (pl. X/5);
fragment vas de culoare brun-cărămizie, pastă grosieră netezită, ornamentat cu .linii incizate în sistemul „brăduţ" (pl. X/6); fragment vas
fragment vas de culoare brun-cărămizie, pastă grosieră netezită, ornamentat cu incizii în reţea (pl. X/7); fragment 1castron de culoare brun că
rămizie, pastă grosieră netezită, cu buza îngustată, rotunjită (pl. X/8);
fragment vas cu buza dreaptă uşor aplecată spre exterior cu, un brîu
alveolar sub care pornesc incizii verticale şi oblice, de culoare· brun-că
rămizie, pastă grosieră netezită (pl. X/4).
:15. Peştera cu Aburi (2146/2 - fig. 9/1) 9 • Peşteră situată pe versantul
drept al Cemei în rona de influenţă a faliei Hercules avînd altitudinea
absolută de 400 m şi al.titudinea relativă de 240 m faţă de talvegul Cernei cu lungimea totală de 14 m, gura este orientată spre est trecîndu-se
peste un prag înalt de 2 m la baza acestuia există o crăpătură din care
iasă vapori cu o temperatură de peste 52°C, peşteră fosilă, orizontală,
uscată, caldă. Au fost efectuate trei sondaje, C 1 în 1980 (materialul se
află la MC nr. inv. 11288), C 2 (fără material arheologic) şi C 3 în 1981 (materialul se află la MC nr. inv. 11725).

Descrierea materialului:
În C 1 (0,50X1,10X1 m) s-a Q1bservat următoarea stratigrafie: 0-0,20 m
.strat steril; 0,20-0,40 m strat de cultură; 0,40-0,50 m steril;
0,50-0,90 m al doilea strat de cultură, urmînd un alt strat steril fiind

'

'' Din pricina unei confuzii toponimice în partea întîi a lucrării P. cu
Aburi - 2146/2 (Valea Cernei) este amintită ca fiind lipsită de interes arheologic,
el. R. Petrovszky, în op. cit., p. 256-2•57.
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recoltate următoarele fragmente ceramice: a) fragmente ceramice feudale şi moderne; b) fragmente ceramice romane (sec. al II-lea-al III-lea
e.n.); un fragment de capac, de culoare .cenuşiu închisă, pastă fină, ardere
bună (pl. VIII/1); trei fragmente de căniţe de culoare cenuşie cu buza
rotunjită şi uşor aplecată în afară, cu două şiruri de caneluri orizontale
::mb buză, cu pereţii subţiri, pastă relativ fină, ardere bună (pl. VIII/3-4);
un fragment de vas de culoare cenuşie, .cu buza rotunjită şi uşor aplecată
spre exterior, cu două şiruri de caneluri orizontale sub buză, pastă relativ fină, ardere bună (pl. VIII/2); c) trei fragmente ceramice din epoca
bronzului. de culoare brun-negricioasă şi brun-cărămizie, pastă grosieră
cu nisip şi pietricele ca degresant, ardere relativ bună; d) fragmente ceramice Coţofeni, un fragment dintr-un vas mare pîntecos de culoare
brun roşcat cu slip, pastă semifină netezită, ornamentat în registrul superior cu şiruri de împunsături succesive rărite, iar în cel de jos cu linii
incizate vertical şi oblic (pl. VIII/5); un fragment de toartă de văscior
în formă de bandă plată, de culoare .cărămiziu gălbuie, pastă fină cu urme
de lustru, ornamentat cu trei rînduri de împunsături succesive în sistemul 2X1X2X1 (pl. VIII/8); un fragment de buză de la o străchinioară
de culoare brun negricioasă pe ambele feţe cu slip, buza dreaptă uşor
aplecată în afară, pastă semifină (pl. ,VIII/6); un fragment din zona gîtului unui vas de culoare brun-cărămizie, pastă semifină, ornamentat cu
incizii în reţea (pl. VIII/7). în caseta C 3 (1X0,95 X 0.45 m) (fig. 9/2) la
adîncimea de 10 cm sub crusta de calcar s-au găsit patru fragmente de
cuie romane, iar la adîncimea de 0,30-0,40 m s-a găsit o vatră de foc,
fragmente ceramice preistorice atipice de culoare cărămizie, multă cenuşă
şi cărbune, un os de animal, urmînd apoi de la adîncimea de 0,45 m
sterilul.
16. Peştera 2143/a (Cheile Bobotului) Peşteră situată la c~a 150200 m de borna km 14 spre Godeanu şi 26 km spre Băile Herculane, la
cca 20 m deasupra drumului spre Baia de Aramă. Este o peşteră prăbu
şită cu aspect de grotă avînd două intrări mari, una orientată spre est iar
alta spre nord-vest, executîndu-se un sondaj de 0,50 X 0,60 X 0,50 m lîngă
peretele din stînga a intrării întîi spre sală, unde au apărut urmele
unor vetre pînă la cca 0,30-0,40 m adîncime. Peştera este uscată,
fosilă · şi caldă. S-au recoltat fragmente ceramice moderne şi un
silex din paleoliticul superior (pl. II/3) de culoare cafenie, care se află
la MC cu nr. inv. 11707.
17. Peştera 1 din stînga hidrocentralei (km 9) (fig. 8). Peşteră situată
pe versantul stîng al văii Cernei la baza unui perete stîncos de cca
150-170 m, avînd gura de dimensiuni mari, orientată spre nord-est cu
lăţimea de 8 m şi înălţimea de 25 m, lungimea totală fiind de cca 40 m.
Este o peşteră uscată, fosilă, orizontală, cu curenţi de aer slabi (descendenţi), avînd depuneri bogate. S-a recoltat material atît de la suprafaţă
(aflat la MC cu nr. inv. 11652) cit şi de 'sub grohotişul de lîngă stîncă
<aflat la MC nr. inv. 11653) cit şi dintr-un sondaj de 0,60X0,50X1 m
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practicat în partea dreaptă a sălii centrale (MC. nr. inv. 11654). Lu
adîncimea de 0,40-0,70 m a apărut un fragment de vas de epocă modernă iar între adîncimea de 0,70-0,90 m au apărut fragmente ceramice Coţof eni.

Descrierea nwterialului:
Fragmente ceramice Coţofeni (nr. inv. 11653), un fragment dintr-o
căniţă de culoare brun-cenuşie, pastă semifină, avînd buza rotunjită,
uşor aplecată în afară, cu 1gît înalt, corp bombat despărţit de gît de o
linie incizată cu împunsături succesive, avînd probabil şi o toartă sub
buză,

fiind ornamentat cu o bandă de împunsături, iar de pe umăr pornesc benzi oblice late a dte 7-8 linii de împunsături succesive (pl. VI/l);
fragmente ceramice din vase de dimensiuni mijlocii de culoare cărămizie
şi brun roşcată, pastă semifină netezită, ornamenta te cu linii incizate
în reţea sau benzi oblice (pl. VI/4, 6, 8); fragment dintr-un vas mare
(castron) de culoare brun cenuşie cu slip ornamentat cu benzi verticale de
linii incizate cu împunsături succesive întrerupte de un spaţiu liber,
ornament obţinut cu o spatulă cu vîrf îngust .şi dreptunghiular (pl. VI/3);
fragment din buza unei căniţe ornamentată cu împunsături oblice, buza
fiind rotunjită, uşor aplecată în afară, de culoare brun-negricioasă, pastă
semifină lustruită (pl. VI/2); un fragment din corpul unui vas cu impresiuni alveolare late, probabil din cultura Baden (pl. VI/5); fragment
de vas cu buză rotunjită cu gura largă avînd patru proeminenţe - apucători, fund plat de culoare cărămizie, pastă semifină netezită pe ambele
feţe, ardere slabă, cu înălţimea de 17 cm şi diametrul buzei de 16,5 cm
(pl. VI/7).
18. Peştera 3 din stînga hidrocentralei (km 9) Peşteră situată pe versantul stîng al Cernei la cca 35-45 m mai jos şi spre dreapta de peştera
nr. 1 de la baza aceluiaşi perete stîncos, avînd gura orientată spre nord-est
cu înălţimea de 6 m şi lăţimea de 5 m de formă triunghiulară, lungimea
totală fiind de 70 m, galeria centrală este ascendentă, caldă, fosilă (spre
fund subfosilă) cu depuneri şi material clastic. S-a recoltat de la suprafaţă material ceramic tîrziu şi modern de culoare cenuşie, pastă semifină .şi un fragment 1ceramic preistoric din corpul unui vas de dimensiuni mijlocii (probabil Coţ10feni), de culoare brun roşcată, in spărtură de
culoare neagră, pastă semifină cu pietricele şi scoici pisate ca degresant.
Materialul se află la MC. nr. inv. 11651.

V. BAZINUL BIRZAVEI
Peştera
situată la

Gaura Pîrşului (P. Sohodol IV) (2246/12 - fig. 1) Peş
altitudinea de 1cca 50 m fată de P. Gaura Turcului
(2246/11) la baza unui perete stîncos. Gura d~ intrare este în formă ele
cuptor avînd lăţimea de cca 10 m şi înălţimea de cca 3,5 cm cu lungimea totală ele cca 30m, în zona intrării fiind mult material clastic. Este
19.

teră
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o peşteră caldă, orizontală, fosilă, uscată, fără curenţi de aer. Au fost
recoltate de la suprafaţă mai multe fragmente ceramice, material ce se
află la MC. nr. inv. 1129/8.
Descrierea rnateric1lului:
Fragmente ceramice neolitice de culoare cărămiziu~gălbuie, pastă
semifină, ardere bună, un fragment de buton de vas de culoare cărămi
ziu-gălbuie, ardere incompletă, pastă semifină netezită în interior (pl. I/6);
fragment buton ci~ culoare cărămiziu gălbuie (în spărtură cenuşie). pastă
semifină, acoperită cu slip, fiind lustruită pe ambele părţi (pl. I/5).
b) Fragmente ceramice Coţofeni, un fragment de buză îngustat şi
rotunjit de culoare gălbtJie, pastă grosolană netezită, ardere incompletă
(pl. I/2), fragment ceramic cu incizii în reţea de culoare brună, pastă
grosolană netezită în exterior, iar în interior lustruit (pl. I/4);
c) Fragmente ceramice din epoca bronzului, un fragment din buza
unui vas (căniţă cu una-două torţi) cu o tortiţă trasă din buza rotunjită,
aplecatc'i. spre exterior, de culoare brun-cărămizie, ardere bună, pastă grosolană, lustruită în interior (pl. I/3);
d) fragment ceramic dacic de culoare brun-roşcată, pastă semifină
ca degresant folosindu-se nisip, netezită la exterior, avînd buza rotunjită
şi dreaptă, ardere bună (pl. I/1);
e) fragmente ceramice prefeudale (sec. al VIII-lea-al !X-lea) de
culoare neagră şi cenuşiu negricioasă, pastă semifină cu nisip ca degresant, ardere bună;
f) fragmente ceramice feudal tîrzii de culoare neagră şi cenuşiu negricioasă, pastă semifină cu nisip ca degresant, ardere bună.
20. Peştera din Dealul Colţan (Bocşa) 10 (2251/51) în urma unei periegheze pe dealul Colţan s-a verificat şi peştera de pe acest deal, peş
tera are gura orientată spre nord-vest fiind o peşteră fosilă, uscată, accesibilă numai cîţiva metri spre interior, în rest ea este blocată de prăbu
şiri cauzate de exploatarea calcarului din carieră, care de altfel a distrus
şi cea mai mare parte a aşezării Coţofeni de pe acest deal. Din această
peşteră nu s-a putut recolta material arheologic, peştera fiind amintită
cu urme de locuire în literatura de specialitate, fapt ce ni se pare plauzibil, peştera aflîndu-se în imediata apropiere a aşezării Coţofeni de pe
dealul Colţan.

•

•

•

Pe parcursul acestor doi ani au fost verificate din punct de vedere
arheologic peste 130 de peşteri din Jud. Caraş-Severin, cercetarea efectuîndu-se pe baza unui plan de dinainte întocmit prin care se urmăreşte
10
J. Halavats, Az nemet bogscini 6skori telepekrol, în AE, p. 52 şi urm. K. Erdf'lyi, Wegweiser, Timişoara, 1895, p. 5'50; B. Milleker, Delm., I, 1897, p. 21-26;
M. Roska, ErdRep, 1942, p. 204, nr. 107; C. Muller, în Apulum, V, 1965, p. 541i-546;
R. Petrovszky, în Banatica, II, 1973, p. 390, nr. VII, pct. 2/d; Gh. Lazarovici, în
Tibiscus, IV, 1975, p. 19; P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, Edit. Academiei,
1976, p. 80 şi urm.
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tratarea unei peşteri sub mai multe aspecte pentru obţinerea unor date
complete referitoare la probleme fizice geografice, condiţii .şi urme de
locuire (vezi anexa 1).
În continuare vom trece în revistă peşterile cercetate, folosind următoarea clasificare a peşterilor în raport cu interesul arheologic al
acestora:
,
a) Peşteri fără urme arheologice (datorită condiţiilor fizico-geografice improprii) şi peşteri care fiigurau în repertoriul cu urme de locuire
umană dar fiind verifiicate din punct de vedere m·heologic s-au infirmat
aceste date.
V. Cara~ului: P. situată din sus de izbucul Sf. Maria, P. mică în
amonte de P. Cuptorul Porcului, P. Speosport (2240/30), P. vis a vis de
1P.
Omului, P. de sulb Crno Pole nr. 1 (2240/6), nr. 2 .(2240/7) nr. 3
(2240/8), P. 2240/38, P. nr. 3 din Socolovăţ (2237 /2B), P. nr. 2 din Socolovăţ (2237 /27).
V. Gîrliştei: P. cu Apă (2236/3), P. de la Izvorul Periş (2236/ ... CT)
P. din amonte de P. cu Apă (2236/ ... CT), P. 2236/8, P. 2236/ ... CT
de lîngă peştera Galaţiului, P. 2236/10, şi alte cinci peşteri mai mici
nemarcate.
V. Timişului - zona Constantin Daicoviciu (carieră): un aven şi o
peşteră, (marcate ASC), P. Frăţiei (2272/9), P. din Carieră (2272/10);
Z01w llova: P. de la Cuptoare (2250/1), P. lui Mantu (2150/2).
V. Rîu Alb: - zona Feneş (V. Deavoia) patru peşteri nemarcate.
Zona Rusca Montană: P. de la Cruce.
Zona Peştere: P. de la Vălee (2270/1).
V. Stîrnicului, P. cu Oase (2242/1), P. 2242/15, P. 2242/14, P. de la
Stadion (2242/14).
Bazinul Bîrzavei (V. Sohodol): P. Gaura
Turcului (2246/11), P.
2246/9.
V. Minişului, P. 2233/36 FV, P. 2233/32 FV, P. de la izbucul Bigăr
(2233/12), P. Plopa Ponor (2233/1), P. Ponor Uscată (2233/2), P. Găurile
lui Miloi nr. 1 (2233/9) şi nr. 2 (2233/8).
V. Buhuiului, P. Buhui (2237/4), P. Salamandrelor (2237/6), P. nr. 1
de la Haldina (2237 /10) şi nr. 2 (2237 /9).
V. Cernei - zona Romnuţa Mare: P. de la Găurile Hoţilor (2142/10
FV), P. Prăbuşită, P. 2142/10 FV (?), P. 2142/10.
Zona V. Arşasca (Cheile Bobotului): P. de la vechiul pod de piatră, opt
peşteri identificate de ASC pe versantul drept, P. 2144/15 FV, P.
2144/x 1 , P. 2144/xz şi alte două peşteri fără cod.
Zona 7 izvoare calde: P. de sub Piatra Băniţii (2144/5), P. nr. 2 din
stînga hidrocentralei (km 9).
Zona Ineleţ (V. „La Comandă" şi V. „La Cîrlige"): P. nr. 60 (2144/11),
P. Mică, P. nr. 62 (2144/13), P. nr. 65 (2141/16). P. cu Ţarc, P. 2144/87
FV, P. nr. 67 (2144/18 FV), P. nr. 66 (2144/17 FV), P. 2144/20 FV, P.
2144/102 FV, P. 2144/34 FV, P. 2144/103 FV, P. 2144/95 FV, P. 2144/19
FV, P. 2144/93 FV, P. nr. 43, P. nr. 37 (2144/4), P. nr. 88 FV, P. nr. 77
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(2144/23), P. 71 (2144/22), P. nr. 70 (2144/21), P. 2144/115 FV, P. lui Ion
Bîrzoni (P. nr. 40-2144/7) Zona Cheile Prisacinei: P. 2144/27 FV, P. Urşilor (2144/28 FV), P. 2144/29 FV, P. Şălitrari (2144/30), P. 2144/31.
b. Peşteri în care s-au găsit puţine urme arheologice sau deloc clar
care oferă condiţii de locuire favorabile.
V. Cernei: P. 2144/57 (Vf. Benghi din marginea de sud-est a platoului), grota din partea de vest de pe Vf. Benghi, P. nr. 38 (Gura Iuţii),
P. nr. 42 („La Cîrlige").
V. Buhui: P. lVIărghitaş (2237/8).
B. Bîrzavei: P. din Dealul Colţan - Bocşa (2151/1), P. Gaura Pîrşu
lui de la Capu Baciului (2246/10).
V. Caraşului: P. cu Ghiaţă (2243/4), P. Lungă (2240/29), P. de la
Socolovăţ (2238/1), P. nr. 1 din Socolovăţ (2238/26), P. Fugarilor (2238/25),
P. 2 Mai (2238/30).
c) Peşteri cu urme intense de locuire, care necesită o cercetare sistematică şi în continuare (ne referim la peşterile tratate în
această
lucrare).
Bazinul Bîrzavei (V. Sohodol): P. Gaura Pîrşului (2246/12).
V. Caraşului: P. Vraşka (2238/10), P. Cuptorul Porcului (2238/80), P.
Liliecilor (2240/21), P. Racoviţă (2240/4), P. Omului (2240/28), P. Ţapu
lui (2240/27).
V. Nerei (Sasca Montană): P. din Colţul Cătănii.
V. Gîrliştei: P. Galaţului (2236/17).
V. Cernei: P. nr. 61 zona Ineleţ (2144/12), P. nr. 1 şi nr. 3 din stînga
hidrocentralei (km 9), P. 2143/a (Cheile Bobotului), P. „La Găuri" -grota
superioară (V. „La Comandă"), P. cu Aburi (2146/2), P. Hoţilor (P. Gaura
cu Apă - Vf. Benghi 2244/53 FV).
RICHARD PETROVSZKY -

OCTAVIAN POPESCU ROGOZ EA

ANEXA I

Fişă

de cercetare a formelor endocarstice
-

(peşteri,

ARHEOLOGIE -

I. Numele, codul peşterii (dacă este cunoscut)
/ a) orizontală
- tipul - b) aven
""" c) orizon tală+ aven
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II. Amplasare
1) vale (cod)
bl versant (cod)
c) cale de acces (repere)
el) altitudine relativă
e) accesibilitate de pe platouri, poieni
III. Tipul (din punct de vedere geomorfologic)
a) de fisură (falie)
b) tunel de presiune
c) de prăbuşire
d) de contact - între două strate de structură diferită
e) curs de apă părăsit
IV. Deschiderea (gura) (menţionarea şi descrierea fiecărei guri ale
teri în parte)
a) orientare

aceleiaşi

peş-

b) formă

c) dimensiuni: lăţime (l); înălţime (h)
d) accesibilitate (dacă se poate pătrunde în ea sau nu)
V. Galerii, săli (scurtă descriere)
/ ascendentă
a) înclinare'\. orizontală
'\. descendentă
b) existenţa de hamuri sau puţuri
c) înălţimea medie, lăţimea, lungimea lor
d) lungimea totală a peşterii (grotei)
VI. Date fizico-geografice
a) luminozitate (adîncimea iluminării prin intrare, prin dl'schideri în tavan sau laterale)
b) temperatura (caldă
, rece
c) u "d"t
t
/la
intrare
mi 1 a e "- spre fund
d) curenţi

/ ce depind de alte ieşiri
"- ce depind de alte galerii
- activă (pe toată lungimea ei)
f "t t semiactivă (pe o anumită porţiune sau perioadă
e ) ac IVI a e - subfosilă (în curs de - sau reactivare parţială)
- fosilă
/ coloane, stalagmite, stalagtite
f) formaţiuni speo '\. scurg~ri parietale
'\. gurun
g) apartenenţa (iniţială sau actual<'.i) la un grup de peşteri, la
o peştere maire prăbuşită sau este singulară
VII. Depuneri (patul - nivelul actual de călcare)
a) material clastic (căzături)
/din interior
b) pămînt infiltrat (colmatare)'\. din tavan
'\. de la intrare
c) depozite de guano
d) dejecţii animaliere
e) vegetaţie (resturi)
VIII. Surse de apă
-curs /activ
,
a din e teră
. '- tempor~r
)
p ş
- bazinete (gururr)
- lacuri subterane

I
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b) din

vecinătate

/izvoare
'- rîuri
'-.din alte

peşteri (accesibile)
de locuire
a) permanentă - sezonieră
b) ocazională - popasuri; refugiu
X. Grad de importanţă arheologică (se menţionează şi locul descoperirilor în
/
la intrare
peşteră) in zona centrală
""" spre fundul peşterii
a) foarte important - cu urme masive
b) important - cu urme sporadice, restrînse
c) fără descoperiri (deocamdată) - cu condiţii bune de locuire
d) fără nici o importanţă - fără condiţii de locuire
XI. Descoperiri arheo-paleontologice
a) material ceramic+ litic prelucrat
b) vetre (adîncimea lor)
. t .
/ fosile
c ) oase pre1s once '\. nefosilizate
XII. Schiţă de mină (eventual cartare) - ce trebuie să cuprindă obligatoriu
- orientarea nordului geografic
.
.
/ puţurilor
- date despre L, 1, h ş1 existenţa '\. hamurilor
- indicarea pe schiţă a unor săpături vechi (gropi)
- indicarea pe schiţă a descoperirilor arheologice (eventual a
sondajelor)
- sugestii asupra locului celui mai indicat pentru sondare.

IX.

Condiţii

HOHLEN A US DEN KREIS CARAŞ-SEVERIN.
ARCHĂOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN {II)
(Z u s a m m e n fa s s u n g)
Vorliegende Arbeit stellt die Fortsetzung dieser in StComC, III, 1979, S. 229Serie liber archăologische Forschungen in den Hăhlen des Siidbanater Karstes, dar. Es werden, nach den in der ersten Serie angefiihrten Kriterien, die Ergebnisse der vom Karansebescher Museum, durch die Mitglieder des
Kreises fiir archăologische Htihlenforschungen in Zusammenarbeit mit dem Speologenklub „Exploratorii" aus Reschitza in den Jahren 19&o-U981 durchgefiihrten Forschungen verwertet. In dieser Zeitspanne wurden Bewohnungssptiren in 20, von
ingesammt liber 1'30 durchgesehenen, Hăhlen, festgestellt. Es werden Grundrisse
der Hăhlen, Tafeln mit den gefundenen Materialien, eine geologische Karte des
Karstes sowie einen Anhang liber Forschungsfragen der endokarstischen Formen
(Hăhlen, Graten, Avene) vom archăologischen Standpunkte aus, beigelegt.
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DER ABBILDUNGEN FIGURENLISTE

Abb. 1. „Gaura Pîrşului" HiOhle - 2246/12 (Handskizze).
Abb. 2. „Vraska" Hăhle 2238/10 (nach Şt. Negrea und Mittarb., 1963).
Abb. 3. ,.Lungă" Hăhle - 2240/29 (Topographische Aufnahme nach A. Abramovici
und Mittarb„ 1975).
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Abb. 4. 1) „Fugarilor" Hohle - 2238/25 (na.eh G. Karban und M. Ţigla, 1977);
2) „Socolovăţ" Hohle - 2238 (nach V. Puşcariu und Mittarb., 1964).
Abb. 5. Hohle nr. 1 von Socolovăţ 2238/26 (Topographische Aufnahme nach
G. Karban und M. Ţigla, 1977).
Abb. 6. „2 Mai" Hohle - 2238/30 (nach G. Karban und M. Ţigla, 1977).
Abb. 7. Hohle nr. 61 (Ineleţ Zone) - 2144/12 (nach St. Avram und Mittarb, 1964).
Abb. 8. Hohle nr. 1, linke Seite des Wasserkraftwerkes (km 9) Handskizze.
Abb. 9. 1) „Dampfhohle" - 2146/2 (nach I. Povară und Mittarb., 1972); 2) Grundriss
der Kasette C 3 (19Sl).
Abb. 10. Die Hohle von „Colţul Cătănii".
Abb. 11. Geologische Skizze des Karstes nordlich von Anina: 1) P. Comarnic;
2) P. cu Ghiaţă; 3) P. Popovăţ; 4) P. Cerbului; 5) P. Racaviţă, 6) P. Cuptorul Porcului; 7-9) P. nr. 1-3 din Crno Pole; 10) P. cu O<iise; 11) P. cu
Puţ; 12) P. Omului; 13) P. Speosport; 14) P. Ţapului; 15) P. Ibex; 16) P.
Lungă; 17) P. Cuptorul Ciumei; 18) P. Ţolosu; 19) P. nr. 2 de sub Cetate;
20) P. Liliecilor; 21-22) P. de la Haldină; 23) P. 2 Mai; 24) P. Socolovăţ;
25) P. nr. 1 din Socolovăţ; 26) P. nr. 2 din Socolovăţ; 27) P. Fugarilor;
28) P. de după Cîrşe; 29) P. Vraşka; 30) P. cu Apă; 31) P. Galaţiului.
Taf. I. „Gaura Pirşului" Hohle: neolitische Keramik (5-6), Coţofeni Keramik
(2, 4), bronzezeitliche Keramik (3), dakische Keramik (1).
Taf. li. „Ra'koviţă" Hohle: handgearbeitete dakische Keramik (l); „Vraşka" Hohle:
paleolithischer Silex (2); 2143/a Hohle: paleolithischer Silex (3); „Mărghita~"
Hohle: Coţofeni Keramik (4).
Taf. III. ,,Racoviţă" Hohle: handgearbeitete dakische Keramik.
Taf. IV. „Colţul Cătănii" Hohle: aneolitische Keramik.
Taf. V. Hohle Nr. 61 (Ineleţ Zone): Coţofeni Keramik.
Taf. VI. Hohle nr. 1, linke Seite des Wasserkraftwerkes (km 9): Coţofeni Keramik.
Taf. VII. „La Găuri" Hohle: Coţofeni Keramik (3) und Vucedol Keramik (1, 2, 4).
Taf. VIII. „Dampf hohle": romerzeitliche Keramik (1-4) und Coţofeni Keramik
(5-8).
Taff. IX. „Cuptorul Porcului" Hohle: Coţofeni Keramik (1-4) und mittela.lterlich~
Keramik (5-9).
Taf. X. „Benghi" Spitze („Gogiltanului" Spitze): Coţofeni Keramik.

https://biblioteca-digitala.ro

Richard Petrovszky, O ct avian Pop escu, P etru Rogozea

444

Y/ frag. cC?rarn1c C?

F ig. 1. P. G a ura

Pîrşului

-

2246/ 12

hs -._.-..._

(schiţă

de

mî n ă).

h or1

hi;

III

o

6

·111·
Fi g. 2. P.

Vraşka

-

2238/10

(după Şt.

N egr ea

https://biblioteca-digitala.ro

şi

colab„ 1963 ).

P eş t e ri

Fi g. 3. P . Lun gă -

din

jud e ţul Caraş-Sev e rin

445

2240/29 (ridi car e top ografică după A. Abra movi ci şi
colab., 1975).
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Fig. 4. 1) P . Fugarilor 2238/25 (după G. K a rba n şi M. Ţigla,
2) P. Socolov ăţ - 2238/1 (după V. Puş ca riu şi colab., 1964).
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2238/26 (ridicare topografică după G. K a rban
M. Ţigla , 1977).
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Pl. I. P. Gaura Pîrşului: ce ra mi că n e ol i ti că (5-6) , ceramica Coţofeni (2, 4), cerami că din epoca bron zului (3), cer a mică d ac i că (1).
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Pl. II. P. Racoviţă : vas d acic lucrat cu mîna (1) ; P. Vra şk a : silex din p a leoliticul s up erior (2); P. '2 143/a: silex
din paleoliticul superior (3); P. Mărghitaş : c e rami că Coţofe ni (4).
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Pl. VI. P . ru-. 1 di n stînga hidrocentral ei (km 9) :
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Pl. VII. P. „La Găuri" (grota superioară): ceramică Coţofeni (3) şi
Vucedd'l (1, 2, 4).
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Pl. VII I. P. cu Aburi:
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romană

(1-4)
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PI. IX. P. Cuptorul Porcului: ce rami că Coţofe ni (1-4) şi cerami că
feudală (5-9).
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Pl. X. Vf. B enghi (vf. G ogîlta nului):

c e ramică Coţofe ni.
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