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Introducere
Ostrovul Corbului era (până în 1984) o insulă de cca 20 km2 localizată în
zona din aval a Porților de Fier (Fig. 1). În urma apariției lacului de acumulare
de la Porțile de Fier II, porțiunea dinspre Dunăre a insulei a fost inundată, iar o
altă porțiune, mai spre interior, a fost suprapusă de digul de protecție, situl arheologic fiind probabil distrus în totalitate. Brațul fluviului cunoscut ca Dunărea
Mică a dispărut, astfel încât fosta insulă este în prezent unită cu uscatul.
Cercetările arheologice care au avut loc ca urmare a construcției hidrocentralei Porțile de Fier II s-au desfășurat pe malul de nord-vest al insulei, de-a
lungul Dunării Mari, în punctele denumite Botul Piscului (km 911) și Botul
Cliuciului (km 916). Subiectul articolului de față îl constituie ansamblul pieselor
din corn de Cervus elaphus rezultat din locuirea mezolitică cercetată la Botul
Cliciului de către Florea Mogoșanu și Alexandru Păunescu.
Situl arheologic investigat la Botul Cliuci a fost unul pluristratificat, cu o
stratigrafie generală prezentată sintetic mai jos (de jos în sus)1:
1. Depozit fluviatil de nisip argilos;
2. Depozit intermediar de culoare brună – nivel I mezolitic;
3. Depunere neagră lutoasă – nivel II mezolitic;
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   Roman, Păunescu 1996, 17; Păunescu 2000, 410–412.
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4. Depunere maroniu închisă – nivel neolitic timpuriu Starčevo-Criș;
5. Depunere maroniu deschis – steril arheologic;
6. Depunere cenușiu-gălbuie – cimitir eneolitic Sălcuța;
7. Depunere sterilă arheologic;
8. Nivel Coțofeni III;
9. Depuneri sterile arheologic;
10. Depuneri cu descoperiri de epoca bronzului (complexe Glina, Gârla
Mare timpurie);
11. Depunere cu complexe de epocă daco-romană și epoca migrațiilor;
12. Depunere modernă/contemporană.
Inițial, orizonturile culturale atribuite mezoliticului fuseseră stabilite
pentru zona cea mai densă de locuire pe baza profilului de sud al secţiunii
SXI2, pornind de la succesiunea vetrelor și locuinţelor din această secţiune.
Etapizarea propusă ulterior de Al. Păunescu3 avea ca punct de pornire pe cea a
lui Fl. Mogoșanu, făcând însă referiri și la aspectul tipologic și la materia primă
a industriei litice, la care se adăugau, ca elemente fundamentale, caracteristicile
industriei osului și cornului.
Din cele cinci date de radiocarbon publicate de Alexandru Păunescu (Tabel
1), patru au fost realizate pe un amestec de cărbune și resturi osteologice arse
culese din vetre, nefiind astfel de luat în considerație. Cea de a cincea probă,
asociată de Al. Păunescu nivelului I de locuire indică intervalul 6647−6368 cal
BC, asociat Mezoliticului Târziu.
Patru date AMS recente, realizate pe probe de os uman4 (Tabel 1) sugerează
că situl a fost ocupat atât în a doua parte a Mezoliticului Mijlociu (cca. 7900–
7400 cal BC), cât și pe durata Mezoliticului Târziu (cca. 7000–6500 cal BC). Pe
de altă parte, până la obținerea unui set de date 14C AMS mai substanțial, nu
putem face o legătură directă între cele două niveluri observate stratigrafic de
Al. Păunescu și cele două perioade cronologice indicate de datările 14C, mai ales
că nivelul I (cel mai timpuriu), a furnizat o dată mult mai târzie (Grn–12675)
decât datele AMS. Un alt impediment este faptul că cele patru date AMS recente
provin doar din contexte funerare.
Depunerea mezolitică (în ambele niveluri de locuire postulate) conținea
structuri de locuire (bordeie), vetre de foc5 și morminte6, fără a exista diferențe tipologice observabile între cele două niveluri în ceea ce privește tipul
   Mogoșanu 1978, 337, Fig. 1.
   Păunescu 1990, 2000.
4
   Pentru o discuție asupra datării unora dintre mormintele din acest sit și a atribuirii lor culturale vezi Bonsall et alii 2016.
5
   Păunescu 2000, 412–420.
6
   Boroneanț 2012, Bonsall et alii 2016.
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Tabel 1. Lista datelor 14C existente pentru locuirea mezolitică de la Ostrovul Corbului. /
Tabel 1. List of 14C dates for the Mesolithic occupation at Ostrovul Corbului.
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acestor structuri. Materialul arheologic asociat celor două niveluri mezolitice se
compunea din piese litice cioplite (2921 piese în total – 1402 în nivelul I și 1519
din nivelul II) majoritar din cuarțit (92%), galeți de râu și gresii nisipoase, multe
cu mici albieri produse intenționat, piese din os (11), corn de cerb (116) și colț
de mistreț (3), ocru și resturi faunistice7.

Ansamblul arheologic
Industria materiilor dure animale din așezarea de la Ostrovul Corbului a
fost inițial publicată de Al. Păunescu în 19908 și apoi prezentată în câteva lucrări
de sinteză9, urmate de studii dedicate modalităților de exploatare ale cornului10.
Descrierea pieselor publicată de Al. Păunescu pornește de la presupusa
funcționalitate a pieselor, sugerată de forma și dimensiunile acestora. Tipologia
propusă este asemănătoare celei utilizate de V. Boroneanț pentru alte situri mezolitice de la Porțile de Fier11, dar în cazul ansamblului de la Ostrovul Corbului
există considerații legate de partea activă a piesei, modalitățile de despicare a
cornului, eliminarea țesutului spongios din interiorul acestuia etc. Tabelul 2
ilustrează tipurile de piese din corn de cerb și numărul de piese (întregi sau fragmentare) identificate de Al. Păunescu. Există însă o discrepanță între numărul
de piese anunțat inițial (116)12 și cel obținut prin adunarea numărului de piese
din fiecare categorie (120 – Tabel 2). Se observă din același tabel că între tipurile de piese identificate în cele două niveluri nu există diferențe decât în ceea
ce privește numărul de piese atribuite fiecărei categorii. Al. Păunescu identifică
utilizarea atât a cornului căzut, cât și a celui obținut de la animale vânate, dar nu
face o diferențiere între cele două niveluri în această privință.
Săpăligi simple

Săpăligi cu
gaură pentru
coadă

Plantatoare

Piese în
Brăz- Total
diverse
dare
stadii de
prelucrare
Întregi Fragm. Întregi Fragm. Întregi Întregi
Fragm.
Întregi
Nivel I
18
37
1
6
4
2
10
3
81
Nivel II
16
15
1
1
3
2
1
39
Total
34
52
2
6
5
5
12
4
120
Tabel 2. Tipurile de unelte identificate în cele două niveluri mezolitice (după Păunescu
2000). / Categories of antler tools for the two Mesolithic horizons (after Păunescu 2000).
   Păunescu 2000, 412 și urm.
  Păunescu 1990.
9
   Roman, Păunescu 1996, 2000; Mărgărit 2005.
10
   Beldiman 2005, 2012.
11
   Boroneanț 1973, 2000.
12
   Păunescu 2000, 427.
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În cadrul unui proiect interdisciplinar de cercetare amplu asupra mezoliticului din zona Porților de Fier, autorii acestui articol și-au propus, pentru
industria materilor dure animale, o re-evaluare a colecțiilor existente din toate
siturile investigate. Au fost deja publicate o mare parte a ansamblurilor de piese
mezolitice din zona Porților de Fier13.
În ceea ce privește starea de conservare a pieselor de la Ostrovul Corbului,
majoritatea sunt destul de degradate în suprafață și au fost acoperite cu un strat
de lac, în scopul conservării. În aceste condiții, pentru unele dintre exemplare
a fost imposibilă identificarea micro-stigmatelor de uzură, modul de utilizare
al pieselor fiindu-ne sugerat de diferite tipuri de fracturi sau de modificări ale
volumului inițial al piesei.

Metodologia de studiu
Ansamblul arheologic a fost analizat inițial în două loturi distincte, corespunzătoare celor două niveluri arheologice postulate de Alexandru Păunescu14,
în încercarea de a identifica existența unor eventuale constante/mutații la nivel
tipologic și tehnologic. Piesele provin atât din complexe arheologice, cât și din
straturi arheologice.
Atunci când gradul de conservare al pieselor a permis, stigmatele tehnologice au fost analizate folosindu-se un stereo-microscop Olympus SZ61 (măriri
până la 90x), precum și un microscop optic Keyence VHX–600 (măriri între
30x și 150x). Criteriile analitice pentru interpretarea stigmatelor tehnologice
și funcționale s-au bazat pe comparații cu metodologiile stabilite în publicații recente ce vizează industria materiilor dure animale15. Scopul prezentului
demers a fost acela de a identifica lanțurile operaționale existente în producerea
diverselor tipuri de piese, precum și de a determina funcționalitatea acestor
piese, pornind de la morfologia lor și a tipurilor de uzură identificate. În consecință, atribuirea tipologică pe care am realizat-o diferă substanțial de cea din
publicațiile anterioare.
Contextul de descoperire al pieselor și, în special, adâncimile au fost corelate cu adâncimile indicate pentru cele două niveluri de locuire, așa cum au
fost ele menționate în publicații16. În etapa finală a analizei, rezultatele obținute
pentru cele două loturi au fost comparate între ele și mai apoi cu alte colecții
mezolitice contemporane din zona Porților de Fier, în încercarea de a stabili
dacă există un comportament unitar în ceea ce privește exploatarea tehnologică
   Mărgărit, Boroneanț 2017a, 2017b; Mărgărit et alii 2017a, 2017b.
   Păunescu 1990, 123–147; 2000, 408–435.
15
   David 1999; Averbouh 2000; Provenzano 2001; Goutas 2004; Beldiman 2005, 2012; Pétillon
2006; Tejero et alii 2012.
16
  Păunescu 2000.
13
14
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a cornului de Cervus elaphus pe durata mezoliticului de la Porțile de Fier (cca
12 500–6000 BC) sau dacă există diferențe bine marcate între siturile analizate.

Materia primă
Pentru confecționarea artefactelor din materii dure animale de la Ostrovul
Corbului au fost utilizate trei tipuri de materii prime, prezente în ambele niveluri arheologice, într-o pondere diferită: diafizele unor oase de talie mare, coarnele de Cervus elaphus și caninii de Sus scrofa. Dintre aceste materii prime, în
prezentul studiu este detaliată analiza pieselor confecționate din corn care sunt
și cele mai numeroase. În această etapă de re-evaluare a materialului au fost
identificate 127 de piese, cuprinzând toate produsele și sub-produsele lanțului
operator: piese finite (dălți – 81 de piese, vârfuri – 1 piesă), preforme (3 piese),
suporturi (5 piese) și resturi de debitaj (15 piese). Ansamblul pieselor din materii
dure animale mai cuprinde 25 de piese din os și patru din canin de mistreț.

Rezultatele analizei (pe cele două subansambluri arheologice –
nivel I și nivel II)
Nivelul I
Dălți (n = 58 exemplare)
Dălți confecționate pe rază (n = 40 exemplare)
Prima sub-categorie tipologică (Fig. 2/a) este cea a dălților confecționate pe
rază, provenind din zona superioară, de ramificație a ramurii (16 exemplare).
Acestea conservă volumul anatomic al cornului. Suportul a fost obținut prin
percuție aplicată în jurul întregii circumferințe (Fig. 2/b), urmată de desprinderea finală tot în percuție (11) sau prin percuție aplicată pe 2/3 din diametru,
urmată de flexionare (4). Extremitatea proximală nu a fost regularizată prin
fasonaj. Conform stigmatelor care s-au păstrat, partea distală a fost amenajată
prin subţierea uneia dintre fețe, prin raclage longitudinal (Fig. 2/c-d), cu stigmate încă vizibile la majoritatea pieselor. A rezultat un front activ convex, planoconvex din profil. Modul de evoluție a uzurii constă în tasare și mici desprinderi
suprapuse (Fig. 2/e-g), care au modificat radical volumul și forma inițiale ale
extremității, ce a devenit concavă la unele exemplare. Datele prezentate mai sus
sugerează ipoteza utilizării pieselor pentru a prelucra materiale dure, cel mai
probabil într-o acțiune de percuție indirectă (pană de despicat?).
O altă sub-categorie este cea a dăltițelor realizate din raze bazale, rezultând
unelte mai robuste în comparație cu cele din categoria anterioară (24 exemplare) (Fig. 3/a-c). Suportul, conservând și în acest caz volumul anatomic, a
fost obținut prin percuție, extremitatea proximală nefiind fasonată. Însă,
țesutul spongios nu mai este prezent, cel mai probabil piesele fiind înmănușate
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longitudinal. Frontul activ a fost amenajat unifacial, prin percuție aplicată oblic,
în unele cazuri cu fasonajul planului de debitaj (15). Piesele au fost cel mai
probabil utilizate într-o acțiune de percuție, deoarece frontul activ este puternic
afectat de uzură, cu fracturi semnificative.
Dălți confecționate pe axă (n = 18 exemplare)
Am atribuit acestei categorii cinci piese din corn prevăzute cu perforații, ce asigurau un sistem de înmănușare transversal. La un prim exemplar
(Fig. 3/d), una din extremitățile axei a fost segmentată prin percuție în jurul
întregii circumferințe (Fig. 3/e), urmată de percuție. Raza a fost eliminată prin
sciage cu fibră vegetală (Fig. 3/f), urmat de flexionare. Mezial s-a amenajat o
perforație cu morfologie circulară (Fig. 3/g) realizată prin percuție combinată
cu rotație bifacială alternativă. Frontul activ a fost amenajat prin percuție, cu
stigmate încă vizibile la periferie. Acesta (Fig. 3/h) este tasat, cu lustru de uzură,
urmare a unei folosiri îndelungate. Un alt exemplar (Fig. 4/a) a cunoscut un
procedeu de reciclare, după fracturare, pentru a fi folosit în continuare. La una
din extremități pare să fi fost amenajat un front de tip daltă, prin percuție, însă
piesa s-a rupt. De aceea, la cealaltă extremitate s-a realizat un nou front activ
similar primului, tot prin percuție, suprapusă de fasonajul planului de debitaj
(Fig. 4/b). Frontul activ este destul de afectat de utilizare (Fig. 4/d), cu pierderi
de materie suprapuse, urmare a folosirii piesei în percuție dură. La nivel mezial,
raza a fost eliminată prin percuție în jurul întregii circumferințe. Perforația
cu morfologie circulară a fost realizată prin percuție (Fig. 4/c), combinată cu
rotație bifacială alternativă.
Un al treilea exemplar prezintă și el stigmate interesante ce merită detaliate (Fig. 4/e). La nivel proximal, segmentarea s-a realizat prin percuție în jurul
întregii circumferințe. În continuare, s-a aplicat un raclage longitudinal, pe una
din fațete, pentru eliminarea perlaturii și au fost realizate aici două perforații
prin tăiere unifacială (ele nu corespund pe cealaltă față). La nivel mezial, raza
pare să fi fost eliminată prin contribuția sciage-ului (Fig. 4/g), în timp ce perforația circulară s-a realizat printr-o combinație între percuție și rotație (Fig. 4/f),
ambele aplicate bifacial. Frontul activ a fost pus în formă prin percuție, continuată de fasonajul laturilor (Fig. 4/h). Acesta este extrem de tasat, dobândind o
morfologie concavă (Fig. 4/i), ca urmare a folosirii piesei în percuție.
Alte opt piese sunt dălți pe suprafața cărora nu au fost realizate perforații. O
parte dintre aceste dălți sunt fracturate longitudinal, acesta fiind motivul pentru
care anterior au fost atribuite categoriei vârfurilor17. Două piese (Fig. 5/a),
nefracturate, au fost segmentate prin percuție. S-a amenajat apoi un canal
  Mărgărit 2005.
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pentru o înmănușare longitudinală, prin eliminarea țesutului spongios. La nivel
distal, frontul activ a fost amenajat prin percuție, urmat de un fasonaj riguros
(Fig. 5/b). Frontul activ este tasat, cu mici fracturi suprapuse (Fig. 5/c). O a treia
piesă (Fig. 5/d) a fost segmentată din ramură prin sciage (Fig. 5/e). La nivel
mezo-distal, pe patru fațete, piesa a fost regularizată prin raclage longitudinal
(Fig. 5/h) ce a lăsat stigmate vizibile. Pe una din fețe, prin raclage s-a amenajat
și frontul activ, după care suprafața a fost regularizată prin abraziune (Fig. 5/f).
Frontul activ este tasat, cu mici fracturi suprapuse (Fig. 5/g). Alte cinci piese
(Fig. 5/i) sunt fracturate longitudinal dar conform stigmatelor păstrate, s-a
aplicat aceeași schema tehnologică. Segmentarea s-a realizat prin percuție.
La toate exemplarele se conservă doar o parte din frontul activ, fasonat prin
raclage. Pe fața superioară a pieselor, pe o bandă mediană, s-a dezvoltat o zonă
de lustru macroscopic.
Cinci dălți au fost confecționate pe suport plat, obținut din axa ramurii.
Primul exemplar (Fig. 6/a) a fost confecționat din țesutul compact ale axei. Din
păcate, acesta este puternic afectat în suprafață, astfel că nu există date legate de
tehnicile utilizate în cadrul etapei de debitaj longitudinal. Mai mult, piesa fiind
fracturată la nivel proximal, este imposibil de determinat modul de desprindere
din ramură. În sens longitudinal, s-a aplicat o metodă de bipartiție longitudinală. Frontul activ a fost amenajat unifacial, dinspre fața superioară, prin abraziune.
Alte două exemplare (Fig. 6/b, e) prezentând o morfologie similară, au
cunoscut un procedeu de segmentare prin percuție (Fig. 6/f). Longitudinal,
s-a aplicat un procedeu de bipartiție prin percuție, urmat de fasonajul laturilor
doar spre extremitatea distală. Pe fața superioară, la nivel distal, a fost aplicat
un raclage longitudinal (Fig. 6/g) pentru amenajarea frontului activ. Acesta este
puternic afectat, cu fracturi semnificative, sugerând utilizarea piesei pentru a
prelucra materiale dure.
Ultimele două dălți pe suport plat (Fig. 6/c-d) au fost segmentate din ramură
prin percuție. În sens longitudinal s-a folosit tot percuția, după care laturile
de debitaj au fost fasonate. Frontul activ a fost amenajat unifacial, dinspre fața
inferioară, la nivel distal. El este fracturat, dobândind o morfologie rectilinie.
Extremitatea proximală este puternic tasată. Toate aceste informații indică utilizarea acestor dălți ca piese intermediare, în percuție indirectă.
Vârfuri (n = 1 exemplar)
Dintr-o rază de corn de cerb a fost confecționat un vârf (Fig. 6/h). Suportul
este în volum dar, din păcate, fiind fracturat la nivel proximal, nu se poate identifica procedeul de segmentare. La nivel distal, s-a aplicat o lovitură în percuție,
pentru a amenaja o fațetă oblică, urmată de raclage bilateral (Fig. 6/i), pentru
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a asigura frontul activ ascuțit. În prezent, acesta este puternic tocit ca urmare a
utilizării (Fig. 6/j).
Indeterminate (n = 13 exemplare)
Opt piese fragmentare, dintre care două raze și zece axe, sunt imposibil de
încadrat tipologic. Toate exemplarele conservă volumul anatomic al suportului.
În plus, pe suprafața lor sunt prezente stigmate ale unui procedeu de fasonaj,
ceea ce demonstrează că piesele se aflau în stadiul de piese finite. În general,
este vorba despre stigmate de raclage, utilizate pentru a amenaja un front activ.
Unul dintre exemplare (Fig. 7/a) este mai interesant prin stigmatele conservate.
Segmentarea din ramură a suportului s-a realizat prin sciage, urmat de flexionare. Una dintre razele prezente pe ramură a fost eliminată tot prin sciage. La
extremitatea opusă, piesa este ruptă la nivelul unei perforații având o morfologie cilindrică, amenajată prin percuție.
Două piese sunt rupte la nivelul perforațiilor necesare înmănușării transversale. Prima piesă (Fig. 7/b) a fost segmentată din ramură prin percuție aplicată în jurul întregii circumferințe. Același procedeu de debitaj a fost aplicat
și la nivelul razei conservate. Perforația a fost realizată prin percuție, combinată cu rotație. Cea de a doua piesă (Fig. 7/c) este și mai interesantă, deoarece
poartă stigmatele unui procedeu de reparare. La una din extremități, piesa
s-a fracturat la nivelul unei perforații realizată prin percuție. După fracturare,
în jurul circumferinței s-a regularizat planul de fractură, prin percuție. Apoi,
a fost realizată o altă perforație, inițiată tot prin percuție și continuată prin
rotație bifacială. Din păcate, piesa este ruptă și la extremitatea opusă, astfel că
nu putem reconstitui morfologia frontului activ.
Un segment de axă din zona superioară a ramurii a fost detașat prin sciage,
aplicat în jurul întregii circumferințe. În punctul de ramificare a fost realizată o
perforație prin percuție bifacială. Una din raze a fost eliminată prin percuție, în
jurul întregii circumferințe iar cealaltă rază a servit drept front activ. Din păcate
însă, piesa este fracturată la acest nivel.
Sub-ansamblul nivelului I mai cuprinde alte patru fragmente de corn puternic
fragmentate atât transversal, cât și longitudinal. Nu au o încadrare tipologică certă,
fiind însă piese cu înmănușare transversală și conservând o parte dintr-o perforația ce avea o morfologie circulară (Fig. 7/f), realizată printr-o combinație între
percuție și rotație. La un singur exemplar (Fig. 7/d) se păstrează una din extremități, ilustrând un procedeu de segmentare prin sciage cu fibră vegetală (Fig. 7/e).
Preforme (n = 3 exemplare)
Trei piese, toate raze din zona de ramificație, păstrează stigmatele unor
procedee de amenajare a unui front activ, fără ca acest procedeu să fi fost
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finalizat. În cazul primului exemplar (Fig. 7/g), detașarea s-a realizat prin
percuție în jurul întregii circumferințe. La nivel mezo-distal, pe una din fețe
s-a inițiat un raclage longitudinal, probabil pentru amenajarea unui front activ.
La cel de al doilea (Fig. 7/h), segmentarea s-a realizat prin percuție pe ½ din
diametru, urmată de flexionare. La nivel distal, s-a aplicat o lovitură oblică,
pentru a crea un front activ de tip daltă. Cel de al treilea exemplar este fracturat
post-depozițional la nivel proximal, astfel că nu se poate determina procedeul
de segmentare. La nivel distal, bifacial, s-a inițiat un precedeu de punere în
formă a părții active – de tip dăltiță – prin mici așchieri suprapuse.
Suporturi (n = 1 exemplar)
Un segment de rază (Fig. 7/i) din zona bazală a ramurii, conservând volumul
anatomic al acesteia, a fost încadrat la categoria suporturi. La ambele extremități, segmentarea s-a realizat prin percuție aplicată în jurul întregii circumferințe, detașarea finalizându-se prin flexionare.
Resturi de debitaj (n = 8 exemplare)
Cinci raze din zona de ramificație a ramurii (Fig. 7/j) au fost segmentate
prin percuție, aplicată pe suprafețe variabile ale circumferinței, desprinderea
finală realizându-se prin flexionare. Raportat la piesele finite din acest nivel,
aceste raze au dimensiunile mult prea mici pentru a fi transformate în unelte.
Cel mai probabil este vorba despre resturi de debitaj abandonate.
Lotul este completat de trei zone bazale, provenind de la ramuri căzute. La
primele două exemplare (Fig. 8/a), raza bazală a fost eliminată prin percuție,
aplicată în jurul întregii circumferințe. Axa a fost detașată prin percuție pe
jumătate din diametru, urmată de flexionare, de unde fractura specifică. La
cel de al treilea exemplar (Fig. 8/b), axa a fost segmentată prin combinația
dintre percuție (aplicată pe jumătate din diametru) și flexionare. Razele au
fost segmentate prin sciage (aplicat și în acest caz pe o parte din diametrul lor)
urmat de flexionare, pentru detașare.
Nivelul II
Dălți (n = 24 exemplare)
Dălți confecționate pe rază (n = 15 exemplare)
Șapte dălți (Fig. 8/c) au fost confecționate pe suporturi provenind din zona
superioară, de ramificație a ramurii. La toate exemplarele, segmentarea s-a
realizat prin percuție pe suprafețe variabile, urmată de flexionare. Partea distală
a fost amenajată prin subţierea uneia dintre fețe prin raclage longitudinal. La
unul dintre exemplare, la nivel mezial, pe fațeta concavă s-au aplicat câteva lovituri în percuție, ce ar putea reprezenta inițierea unei perforații.
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Din a doua sub-categorie (raze bazale – Fig. 8/d) fac parte opt piese, din
care șase au fracturată extremitatea distală, celelalte prezentând doar ciobituri
ce i-au conferit o morfologie rectilinie sau concavă, urmare a utilizării într-o
acțiune de percuție. Partea proximală a fost detașată prin percuţie. La toate
exemplarele, partea distală a fost amenajată tot prin percuție, aparent fără fasonajul planului de debitaj.
Dălți confecționate pe axă (n = 8 exemplare)
Au fost identificate în lotul disponibil șapte dălți realizate pe axă, conservând volumul anatomic al cornului. Prima (Fig. 8/f) provine chiar din zona
bazală a unui corn căzut. Partea proximală a dălții a fost regularizată prin
percuție. Pe o mică suprafață, la nivel proximal, s-a dezvoltat o plajă de uzură,
cu mici tăieturi transversale (piesa fiind probabil utilizată ca percutor/retușor?
– Fig. 8/i-j). Frontul activ de tip daltă a fost creat prin percuție, identificabilă
prin prezența unor negative de așchiere oblice, planul de debitaj fiind ulterior
fasonat (Fig. 8/g). Peste percuție se suprapune un lustru macroscopic. Fil du
tranchant este puternic afectat de uzură, devenind rectiliniu și puternic tasat
(Fig. 8/h). Exemplarul este cel mai probabil o unealtă dublă: o extremitate fiind
utilizată ca percutor iar cealaltă ca daltă. Un al doilea exemplar este realizat
pe un segment de axă, obținut prin desprinderea în percuție, aplicată în jurul
întregii circumferințe. Țesutul spongios a fost eliminat, asigurându-se o înmănușare longitudinală. Frontul activ a fost realizat prin percuție directă, fără
fasonajul planului de debitaj. Fil du tranchant este puternic afectat ca urmare a
folosirii piesei, dobândind o morfologie rectilinie, cu aspect tasat.
Una din piese este singulară prin morfologia sa, prezentând un front activ
dublu, de tip daltă (Fig. 9/a). Desprinderea din ramură s-a realizat prin sciage,
după care planul de segmentare a fost fasonat. S-a creat un canal longitudinal
de înmănușare, prin eliminarea țesutului spongios și realizarea la capătul
opus a unei perforații. Pentru aceasta, s-au folosit atât percuția, cât și rotația.
Piesa prezintă două părţi active, foarte apropiate ca dimensiuni şi morfologie,
dispuse lateral. Ele au fost obţinute prin percuţie, după care marginile de
desprindere au fost uşor regularizate. Acestea au o secţiune convex-concavă,
margini convexe convergente şi extremitate convexă, unifacială. Extremitatea
activă prezintă numeroase „ciobituri”, reprezentând stigmate ale acţiunii de
utilizare a piesei.
Alte patru exemplare sunt fracturate atât longitudinal, cât și transversal,
astfel că nu putem reconstitui procedeul de segmentare. Frontul activ a fost
amenajat prin percuție, suprapus de abraziune. La două exemplare se conservă
o zonă mai extinsă din acesta, observându-se că, în urma utilizării, a dobândit o
morfologie rectilinie, cu mici așchieri periferice (de unde ipoteza folosirii piesei
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în acțiuni de percuție). Mai mult, una din piese prezintă același tip de fractură
și la nivelul extremității proximale.
A fost identificată o singură piesă pe suport plat (Fig. 9/b). Partea proximală a acesteia conservă stigmatele unei percuţii directe, suprafaţa de debitaj
nefiind regularizată. Suportul plat a fost obținut printr-un procedeu de bipartiție în percuție, fără regularizarea laturilor de debitaj. Fasonajul a fost aplicat
doar la nivelul părţii distale, pentru a permite crearea frontului activ. Pe faţa
superioară, la nivel distal, s-a intervenit cu un raclage oblic, subţiindu-se zona
şi creându-se o parte activă de tip daltă. La nivel proximal, pe fața superioară se
dezvoltă fracturi periferice longitudinale, în timp ce frontul activ este puternic
tocit, sugerând ipoteza folosirii piesei drept utilaj intermediar, în percuție indirectă.
Indeterminate (n = 9 exemplare)
Două artefacte au fost încadrate la categoria indeterminate, funcționalitatea lor fiind imposibil de stabilit. Primul a fost confecţionat dintr-o rază
(Fig. 9/c), cu partea proximală prezentând stigmate ale contactului cu o piesă
litică – această parte a piesei fiind probabil utilizată ca retușor. Partea distală a
suferit desprinderi de materie pe ambele feţe prin raclage, rezultând un front
activ bifacial, puternic curbat, cu o extremitate convexă – sugerând utilizarea
acestui capăt al piesei ca dăltiţă (sau poate racloir?).
La prima vedere, cea de doua piesă (Fig. 9/d) ar putea reprezenta o daltă.
Este vorba despre un fragment de axă, desprins din ramură prin percuţie
(evidentă încă pe faţa superioară). A urmat bipartiția longitudinală a cornului,
apoi acţiunea de amenajare a frontului activ – prin fasonaj aplicat unifacial la
nivel distal. Însă, de pe una din laturile de debitaj a fost extrasă o așchie cu o
morfologie rectangulară.
Un fragment din peretele compact conservă stigmatele segmentării unei
raze, procedeu inițiat prin sciage și finalizat prin flexionare. Acestuia i se adaugă
cinci alte piese (toate obținute din raze) reprezentând probabil piese finite. Pe
suprafețe variabile s-a aplicat un procedeu de fasonaj pentru amenajarea unui
front activ. Un mic fragment din peretele compact păstrează un rest de perforaţie, dovedind că este vorba despre o piesă finită, confecționată pe suport în
volum.
Suporturi (n = 4 exemplare)
Un vârf de rază (Fig. 9/e) a fost segmentat prin percuție, aplicată în jurul
întregii circumferințe în timp ce un segment de rază (Fig. 9/f) a fost detașat la
extremitatea mai groasă prin sciage, iar la cea mai îngustă prin percuție aplicată pe 2/3 din diametru și continuată cu flexionarea. Un segment de axă este
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detașat la extremitate prin percuție, în timp ce la capătul opus este fracturat
post-depozițional. În fine, un fragment de axă din zona de ramificație a fost
transformat într-un suport plat (Fig. 9/g). La ambele extremități, segmentarea
s-a realizat prin percuție, același procedeu tehnologic aplicându-se și pentru
debitajul longitudinal.
Resturi de debitaj (n = 7 exemplare)
Două zone bazale ale unor ramuri căzute pot fi considerate resturi de
debitaj, reprezentând fragmente ce nu mai puteau fi transformate în unelte. La
primul exemplar (Fig. 10/a), axa a fost segmentată prin combinația sciage – pe o
pătrime din diametru, continuată cu percuție în jurul acestei zone și apoi flexionare. Razele au fost segmentate prin percuție combinată cu flexionare. La cel de
al doilea exemplar (Fig. 10/b), raza bazală a fost eliminată prin percuție aplicată
pe cea mai mare parte din diametru, urmată de flexionare. Axa a fost desprinsă
din ramură prin segmentare pe o treime din grosime și apoi flexionare, rezultând o fractură tipică unui astfel de procedeu.
Specifică acestui nivel este prezența a cinci resturi de debitaj provenind
din zonele bazale ale unor coarne detașate de pe craniu. La toate exemplarele
detașarea de pe craniu s-a realizat prin percuție, fără o regularizare a planului
de debitaj. Există însă o oarecare variabilitate în ceea ce privește segmentarea
axei și a razelor. Pentru unul dintre exemplare (Fig. 10/c), la nivelul axei s-a
aplicat un sciage cu fibră vegetală pe jumătate din diametru, urmat de flexionare
(Fig. 10/d). La rândul lor, razele au fost detașate prin sciage (Fig. 10/e). Această
ultimă tehnică a fost folosită în combinație cu flexionarea, pentru a segmenta
una din razele unui alt exemplar. La aceasta din urmă în schimb, axa și cea de
a doua rază au fost segmentate prin percuție (Fig. 10/f). Un al treilea exemplar a fost segmentat printr-un procedeu ce a combinat percuția cu sciage-ul
(Fig. 10/g). În fine, la alte două exemplare, procedeul de segmentare atât pentru
axe, cât și pentru raze a inclus percuția (aplicată pe suprafețe variabile), detașarea finalizându-se prin flexionare.

Discuție
1. Piesele de corn de la Ostrovul Corbului – o privire de ansamblu
Prima observație care se impune făcută este legată de diferența între
numărul de piese publicat de Alexandru Păunescu18 (120) și cel din prezentul
studiu (127). Este o situație atipică deoarece, de obicei, numărul pieselor din
lotul inițial scade, sub influența unor factori multiplii (ex. pierderea unor piese,
degradarea lor etc.). Față de numărul de piese distribuite pe niveluri, analiza
  Păunescu 2000.
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de față a înregistrat 84 de piese pentru nivelul I față de 81, menționate de Al.
Păunescu și 43 în nivelul II față de de cele 39, menționate în studiile inițiale.
Diferența este probabil dată de fragmentarea unora dintre exemplare pe durata
unei îndelungate depozitări de cca 40 de ani. Este la fel de posibil ca lotul
publicat de Al. Păunescu să fi fost mai mic decât cel existent. O parte dintre
piese a fost publicată și ilustrată – parte pentru care s-a putut face identificarea.
O altă parte a pieselor a fost publicată sub formă de desene și nu toate au putut
fi corelate cu piesele existente în prezentul ansamblu.
Studiile publicate de C. Beldiman19 dedicate exploatării cornului în mezoliticul de la Porțile de Fier, sunt bazate pe o metodologie modernă de analiză.
Analiza prezentă a lotului de la Ostrovul Corbului este diferită prin abordarea
separată a celor două niveluri arheologice observate de Al. Păunescu (având
scopul declarat de a identifica diferențele și constantele tehnologice), precum
și prin rezultatele privind importanța utilizării cornului de Cervus elaphus și al
modalităților de achiziție ale acestei materii prime în cadrul economiei comunității mezolitice de la Ostrovul Corbului. Observațiile de ordin tehnologic însă
nu sunt foarte diferite.
În urma analizei prezente (ca și în cazul tipologiei lui Al. Păunescu), piesele
din cele două niveluri se grupează în categorii identice (Tabel 3), cu excepția
preformelor și a vârfurilor observate doar în nivelul I. Tipurile de uzură identificate sunt și ele identice în cele două sub-ansambluri, dovedind modalități
similare de utilizare.
Dălți
Vârfuri Indet Prefor- Supor- Debitaj Total
me
turi
Pe rază Pe axă
Nivel I
40
18
1
13
3
1
8
84
Nivel II
15
8
9
4
7
43
Total
55
26
1
22
3
5
15
127
Tabel 3. Categoriile de unelte identificate în cele două niveluri mezolitice de la
Ostrovul Corbului în urma studiului de față. / Categories of tools for the two
Mesolithic horizons at Ostrovul Corbului identified in the present study

Identificarea tuturor produselor și sub-produselor lanțului operator în
ambele niveluri dovedește prelucrarea in situ a produselor finite. Prezența
suporturilor ilustrează prepararea unui stoc ce permitea înlocuirea rapidă a
pieselor deteriorate.
În cadrul celor două niveluri arheologice, se observă preponderența
exploatării suporturilor în volum. Doar șapte suporturi plate au fost identificate
   Beldiman 2005, 2012.
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(cinci exemplare în primul nivel și două în cel de al doilea). În sens longitudinal, pentru procedeele de debitaj, drept unică tehnică a fost folosită percuția.
Debitajul transversal a fost realizat prin percuție și prin sciage.
La nivel tipologic, repertoriul este restrâns, cu predominarea în ambele
niveluri, a uneltelor de tip daltă. În ansamblul lor, piesele sunt intens uzate,
fiind caracterizate de fracturi ale extremităților, probabil de natură funcțională.
În plus, aspectul foarte proaspăt al raclage-ului la majoritatea pieselor cu front
activ de tip daltă confecționate pe rază, este generat de o repunere în formă periodică a frontului activ. Se poate evidenția astfel preocuparea pentru o menținere funcțională îndelungată a ansamblului, precum și folosirea lui pentru o
perioadă lungă de timp.
Concluzionând, este evident că între cele două „niveluri arheologice” identificate de Al. Păunescu la Ostrovul Corbului există puține variabile, atât la nivel
tipologic, cât și tehnologic.
2. Cornul ca materie primă la Ostrovul Cornului
În cazul prezentului ansamblu, cornul de Cervus elaphus a fost principala materie primă utilizată pentru confecționarea uneltelor din materii dure
animale: 127 de piese față de 25 din os și doar patru din canin de mistreț.
Acestor 127 de piese li se adaugă 145 de fragmente de materie primă identificate
în ansamblul faunistic20. Dintre acestea din urmă, două fragmente proveneau
din corn cules iar șase prezentau urme de desprindere din craniu. Din păcate,
studiul arheozoologic nu a fost realizat pe niveluri.
Există două criterii determinante în alegerea cornului de cerb ca materie
primă.
Primul criteriu este indisolubil legat de disponibilitatea acestei materii
prime. Studiul arheozoologic21 indică Cervus elaphus drept specia vânată cu
predilecţie (de la care puteau fi apoi cu ușurință utilizate coarnele), resturile
faunistice analizate reprezând 65,50% din spectrul faunistic, fiind urmată de
Capreolus capreolus (11,90%). Nu au fost identificate însă unelte realizate din
corn de Capreolus22.
O a doua sursă de obţinere a cornului a constituit-o cu siguranță colectarea
coarnelor căzute, a căror disponibilitate variază după ciclul anual de dezvoltare.
Pentru nivelul I nu există dovada folosirii cornului căzut; în nivelul II însă au
folosite atât coarne desprinse prin percuție de pe craniu, cât și coarne căzute.
   Haimovici 1987, 127. Cele 145 de piese erau reprezentate de „așchii” de corn fără urme de
prelucrare, fiind în marea majoritate de dimensiuni mici.
21
  Haimovici 1987.
22
   În ansamblul faunistic au fost identificate opt exemplare din care cinci păstrează regiunea
bazală, indicând proveniența lor de la indivizi vânați.
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40

Este imposibil de tras o concluzie fermă (dată fiind metoda de cercetare –
săparea la cazma fără sitarea solului rezultat, imposibilitatea re-analizării materialului faunistic și deci a celor 145 de fragmente de corn considerate ca materie
primă) dar, ca ipoteză de lucru, se pot sugera două modele diferite de achiziție
ale materiilor prime, pentru cele două niveluri: vânătoare, pentru nivelul I și
vânătoare și cules, pentru nivelul II.
Al doilea criteriu ce a determinat selecția acestei materii prime a fost reprezentat, în opinia autorilor, de calitățile sale mecanico-fizice. Între materiile
organice dure, cornul este atât cel mai rezistent, cât și cel mai elastic23. Prin
dimensiunile sale, pe de altă parte, permite confecționarea unei game variate
de obiecte.
3. Industria cornului de la Ostrovul Corbului în contextul mai larg al Porților
de Fier
Comparând situația de la Ostrovul Corbului cu cea din alte așezări mezolitice de la Porțile de Fier, se observă o ușoară variabilitate în ceea ce privește
exploatarea ambelor tipuri de corn (detașat de pe craniu versus căzut). La
Ostrovul Banului24 și Răzvrata25 este consemnată exploatarea cornului căzut în
timp ce la Alibeg26 sunt utilizate ambele tipuri de coarne. La Icoana27 nu sunt
prezente piese din zona bazală a ramurii, astfel încât este imposibil de determinat tipul de corn folosit. Apar în acest sit doar piese realizate pe suporturi
din zona mediană și superioară a cornului, sugerând că segmentarea ramurii
avea loc în afara sitului, în sit fiind aduse doar suporturile ce urmau să fie transformate.
Preponderența exploatării suporturilor în volum a fost identificată și în
celelalte situri mezolitice. În cazul debitajului transversal, intenția era aceea
de a obține suporturi cu o grosime semnificativă, prin exploatarea axei majore
a blocului de materie primă, care să reziste la impactul generat de folosirea
pieselor în acțiuni de percuție.
În sens longitudinal, pentru procedeele de debitaj, drept unică tehnică a
fost folosită percuția. Debitajul transversal a fost realizat prin percuție și în
sciage. Ambele tehnici de debitaj întâlnite la Ostrovul Corbului sunt prezente
și în siturile de la Ostrovul Banului și Alibeg. În schimb, în siturile de la Icoana
și Răzvrata, pentru segmentarea transversală s-a folosit exclusiv percuția,
aceasta fiind singura diferență majoră, la nivel tehnologic între situri. În cadrul
   Averbouh 2000; Riedel et alii 2004; Vercoutère et alii 2007.
  Mărgărit et alii 2017a.
25
   Mărgărit, Boroneanț 2017a.
26
   Mărgărit, Boroneanț 2017b.
27
  Mărgărit et alii 2017b.
23
24
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procedeelor de modificare a suprafeței, percuția (pentru a crea frontul oblic al
dălților) și raclage-ul (pentru a-l fasona sau reascuți) sunt tehnicile utilizate cu
preponderență, abraziunea intervenind doar sporadic. Procedeul de modificare
a volumului este atestat numai prin intermediul perforațiilor care au implicat o
combinație între percuție și rotație. Nu au fost identificate diferenţe clare între
cele două niveluri, nici în ceea ce priveşte tehnicile de debitaj, nici în cele de
fasonaj, putându-se vorbi de o aceeaşi linie evolutivă.
Se poate astfel observa că între așezările mezolitice de la Porțile de Fier
există puține variabile, atât la nivel tipologic, cât și tehnologic. Subliniem
predominanța dălților pe suport în volum, rezultat probabil al robusteții/rezistenței acestora, fiind piese ce puteau fi folosite în acțiuni de percuție, cel mai
probabil pentru prelucrarea lemnului. Variabilele între situri constau în utilizarea la nivelul materiei prime a unui singur sau a ambelor tipuri de corn (căzut
sau de la animale vânate). La nivel tehnologic diferența constă în prezența sau
absența combinației între cele două tehnici de segmentare transversală: percuție
și sciage.

Concluzii
În prezentul articol am trecut în revistă informațiile deja existente referitoare la industria confecționată din corn de cerb (Cervus elaphus), din locuirea
mezolitică de la Ostrovul Corbului. Am prezentat apoi propriile rezultate asupra
acestui material, pornind de la studiul morfologic și tehnologic al pieselor. Din
compararea acestor rezultate, pentru cele două „niveluri” mezolitice observate
de Al. Păunescu (și care nu corespund perioadelor de locuire indicate de datările 14C), se observă că nu există diferențe tehnologice între acestea, ansamblul
având un aspect unitar.
Pentru realizarea pieselor de corn de cerb a fost folosit atât cornul căzut
(obținut probabil în urma unor expediții organizate în acest sens), cât și cornul
de la animale vânate. Din punct de vedere tehnologic, trăsătura definitorie o
reprezintă utilizarea suporturilor în volum, cu puține exemple de suporturi plate.
Tipologic, predomină uneltele de tip daltă, sugerând o specializare în direcția
prelucrării lemnului. Au fost identificate atât sub-produse cât și produse finite,
ceea ce indică faptul că toate etapele lanțului tehnologic au avut loc in situ.
Comparând aceste caracteristici cu ceea ce a fost observat anterior pentru
ansamblurile provenind din alte situri de la Porțile de Fier, obținem imaginea
unei industrii a cornului unitare, deși există elemente specifice anumitor ansambluri. Demersurile viitoare vor determina dacă astfel de diferențe sunt rezultatul unor factori de natură economică, culturală, tafonomică sau de conservare
a materialului arheologic.
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Fier, Cluj-Napoca, 2012.
David 1999,
E. David, L’industrie en matière dure d’origine animale du Mésolithique ancien en
Europe du Nord: contribution de l’analyse technologique à la définition du Maglemosien,
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TECHNOLOGICAL EXPLOITATION OF CERVUS ELAPHUS ANTLER
AT THE MESOLITHIC SITE OF OSTROVUL CORBULUI
Abstract
Excavations between 1973 and 1984 at an open-air site on the island of Ostrovul
Corbului (Botul Cliuci) in the downstream area of the Iron Gates of the Danube revealed
abundant remains of Mesolithic occupation. The investigations brought to light habitation
structures (pithouses), hearths and burials, as well as rich lithic and osseous assemblages
and faunal remains, ostensibly belonging to two stratigraphically distinct horizons.
This paper reviews previously published information on the artefacts made of red
deer (Cervus elaphus) antler from the site and presents new data from a morphological
and use-wear study of the assemblage, the aim of which was to establish whether there are
any technological differences between the two alleged Mesolithic occupation horizons. The
results are compared to those from other Mesolithic sites in the Iron Gates region.
At Ostrovul Corbului both shed antler and antler from hunted animals were used.
The defining feature technologically is the use of volume blanks, with only a few artefacts involving longitudinal debitage. The typological range is limited with bevelled tools
(„chisels”) predominant, reflecting a specialization on woodworking. Both products and

45

sub-products of the manufacturing process are present in the assemblage, indicating in
situ manufacturing of finished items. Comparison with other sites in the Iron Gates region
points toward a fairly homogeneous Mesolithic antler industry, although there are some
site-specific elements. Further research is needed to determine whether such variations
reflect primarily economic or cultural factors.
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Fig. 1. a. Harta siturilor mezolitice de la Porțile de Fier; b. Ostrovul Corbului – harta insulei
înainte de inudare cu localizarea punctului Botul Cliuci (după Roman, Păunescu 1996). /
a. Map of the Iron Gates Mesolithic sites; b. Ostrovul Corbului – map of the island prior to
the flooding, indicating the location of Botul Piscului site (after Roman, Păunescu 1996).

Fig. 2. a. dălți confecționate din raze; b. stigmate ale segmentării prin percuție; c.-d. amenajare prin
raclage; e.-g. detalii ale frontului activ (nivelul I). / a. bevelled tools made of tines; b. stigmata of the
debitage by percussion; c.-d. shaping by scraping; e.-g. close-ups with the active front (horizon I).
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Fig. 3. a.-c. dălți confecționate din raze; d. daltă confecționată din axă; e. stigmate ale
segmentării prin percuție; f. stigmate ale segmentării prin sciage; g. detaliu perforație; h.
detaliu front activ (nivelul I). / a.-c. bevelled tools made on tines; d. bevelled tool made on
beam; e. stigmata of the debitage by percussion; f. stigmata of the debitage by sawing; g.
perforation detail; h. detail of the active front (horizon I).
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Fig. 4. a., e., dălți realizate din axă; b., h. fasonajul frontului activ; c., f. detaliu perforație;
d., i. detaliu front activ; g. segmentare prin sciage (nivelul I). / a., e., bevelled tools made
on beams; b., h. shaping of the active front; c., f. perforation detail; d., i. detail of the active
front; g. segmentation by sawing (horizon I).

50

Fig. 5. a., d., i. dălți confecționată din axă; b., f. fasonajul planului de debitaj; c., g. detaliu
front activ; e. segmentare prin sciage; h. stigmate de raclage (nivelul I). / a., d., i. bevelled
tools made on beams; b., f. shaping of the active front; c., g. detail of the active front; e.
segmentation by sawing; h. stigmata of scraping (horizon I).
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Fig. 6. a.-e. dălți confecționate pe suport plat; f. segmentare prin percuție; g., i. fasonaj prin
raclage; h. vârf pe suport în volum; i.- amenajare prin raclage; j. detaliu front activ (nivelul
I). / a.-e. bevelled tools made on flat blank; f. segmentation by sawing; g., i. shaping by
scraping; h. pointed tool made on volume blank; i. shaping by scraping; j. detail of the active
front (horizon I).
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Fig. 7. a.-d. piese indeterminabile ca funcționalitate; e. segmentare prin sciage; f. detaliu
perforație; g.-h. preforme; i. suport; j. resturi de debitaj (nivelul I). / a.-d. indeterminate
tools; e. segmentation by sawing; f. perforation detail; g.-h. preforms; i. blank; j. debitage
waste (horizon I).
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Fig. 8. a.-b. resturi de debitaj (nivelul I); c.-d. dălți confecționate din raze (nivelul II); e.
stigmate de raclage; f. daltă confecționată din axă (nivelul II); g. fasonajul planului de debitaj;
h. detaliu front activ; i.-j. detalii extremitate proximală. / a.-b. debitage waste (horizon I);
c.-d. bevelled tools made on tines (horizon II); e. scraping marks; f. bevelled tool made on
beam (horizon II); g. shaping of the debitage edge; h. detail of the active front; i.-j. detail of
the proximal end.
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Fig. 9. a.-b. dălți confecționate din axe; c.-d. piese indeterminate ca funcționalitate; e.-g.
suporturi (nivelul II). / a.-b. bevelled tools made on beams; c.-d. indeterminate tools; e.-g.
blanks (horizon II).
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Fig. 10. a.-c., f.-g. resturi de debitaj; d.-e. stigmate de sciage (nivelul II). / a.-c., f.-g. debitage
waste; d.-e. sawing marks (horizon II).

