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Cercetårile de teren tradi¡ionale aveau în primul rând în vedere terasele înalte, aflate în
imediata apropiere a surselor de apå. „Terase favorabile locuirii datoritå condi¡iilor prielnice“
a fost multå vreme regula dupå care erau cåutate loca¡iile a¿ezårilor preistorice în cadrul
cercetårilor de teren. Trebuie så recunoa¿tem cå acest fapt este justificat de numeroasele situri
descoperite pe terasele ce mårginesc våile râurilor. Mult mai pu¡in înså au fost cercetate luncile
inundabile ale râurilor, o excep¡ie notabilå fiind a¿ezårile de tip tell plasate în astfel de zone.
O observa¡ie importantå pe care ¡inem så o subliniem, este aceea cå tipologia
amplasamentului a¿ezårilor, pe terase, pe ostroave, în luncå (Morintz S, 1962) ¡ine cont de
actuala configura¡ie a mediului, aceasta fiind în diverse grade diferitå de situa¡ia de acum
câteva milenii (un exemplu edificator este acela al satelor contemporane care au modificat
substan¡ial peisajul).
Cercetårile relativ recente întreprinse în jud. Teleorman au reliefat câteva interesante
aspecte ale locuirii preistorice. Cel mai important îl consideråm a fi descoperirea unei intense locuiri în lunca inundabilå, exemplu ilustrat prin descoperirile din valea râului Teleorman,
în zona Låceni-Mågura, punctul “Cioroaica” (Fig 1). Aici valea Teleormanului este latå de
circa 1 km, fiind mårginitå la sud-vest de o teraså înaltå iar la nord-est de o teraså joaså care
o desparte de valea Clåni¡ei. Existen¡a unei re¡ele de canale de desecare a permis identificarea
unei a¿ezåri Boian, sec¡ionatå de un astfel de canal.
Acesta a fost punctul de plecare în programul româno-englez de cercetare a locuirii de
pe Valea Teleormanului – Southern Romanian Archaeological Project (Bailey D.W,
Andreescu R., Mills S., 1998, Bailey D.W, Andreescu R., Mills S., Trick S.,2001). Cercetårile
de teren au dus la identificarea în zonå a altor situri (Fig. 2). Alåturi de resturile apar¡inând
culturii Boian, fazele Giule¿ti ¿i Span¡ov, locuirea în luncå a continuat pe o perioadå relativ
lungå de timp, fiind descoperite urme ale culturii Gumelni¡a, ale epocii bronzului, civiliza¡iei
geto-dace, o necropola din sec IV p. Chr. ¿i urme din sec. VI.
În apropiere de aceste situri, la circa 2 km spre est, pe valea Clåni¡ei se aflå un alt sit
Boian, plasat la câteva sute de metri de a¿ezarea de tip tell de la Mågura-Bran (Fig 3).
La circa 6 km spre sud în valea Teleormanului se aflå a¿ezarea eneoliticå de la Vitåne¿ti,
plasatå la baza terasei de nord est (Andreescu R., 1999, p.130) (Fig. 4). Lângå a¿ezare a fost
identificatå o altå zonå cu urme de locuire numitå Vitåne¿ti II (Fig 5). La circa 1 km spre
sud, în apropierea terasei de sud-vest, au fost descoperite de curând urmele altui sit apar¡inând
culturii Gumelni¡a. De asemenea în zona Vitåne¿ti au mai fost descoperite, în lunca inundabilå,
vestigii apar¡inând culturii Boian ¿i civiliza¡iei geto-dace.
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Cercetårile recente întreprinse la Dulceanca, pe valea Burdei, în zona unde se aflå o
a¿ezare Cri¿ (Dolinescu-Ferche S., 1974), au identificat în lunca inundabilå situri apar¡inând
culturii Gumelni¡a.
Aceste exemple relevå un aspect extrem de important al societå¡ii neolitice, acela al
unei intense locuiri în lunca inundabilå, locuire care vine så completeze tradi¡ionala amplasare
a a¿ezårilor pe terase. Acest fapt are importante consecin¡e asupra abordårii cercetårii. În
primul rând dinamica locuirii în epocå este mult mai complexå cu repercusiuni importante
asupra aspectului demografic ¿i al societå¡ii neo-eneolitice în general.
Alte observa¡ii interesante au fost fåcute referitoare la specificul locuirii în luncå raportat
la factorul timp (Andreescu R. Bailey D.W., 1999). Cercetårile din lunca Teleormanului au
relevat posibila existen¡å a unor a¿ezåri sezoniere, temporale ¿i permanente. A¿ezårile
sezoniere se caracterizeazå prin absen¡a nivelului de locuire ¿i a locuin¡elor sau al altor
amenajåri, fiind identificate doar prin material ceramic, a¿a cum este cazul sitului Teleor
010. În alt caz ,Teleor 009, locuirea pare så fi fost mai îndelungatå. probabil câteva sezoane,
pentru cå s-a format un sub¡ire nivel antropic ¿i au fost identificate ¿i urmele unei locuin¡e.
A¿ezårile permanente au un nivel antropic mai consistent ¿i resturile unor locuin¡e. Aceste
observa¡ii sunt fåcute pe valea Teleormanului ¿i reprezintå o caracteristicå care poate fi
generalå sau localå, fapt care va fi verificat prin cercetarea altor zone. De asemenea lucrårile
agricole au fåcut ca starea de conservare a vestigiilor så fie destul de precarå.
Cauzele acestor locuiri, luncå-teraså sunt strâns legate în opinia noastrå de evolu¡ia
mediului ¿i de factori economici.
Cercetårile din valea Teleormanului întreprinse în direc¡ia reconstituirii paleomediului
ar putea aduce date importante pentru în¡elegerea dinamicii locuirii preistorice în zonå.
Aståzi, lunca Teleormanului este o întindere platå cu vegeta¡ia arså de soare, prea pu¡in
prielnicå locuirii. Din datele preliminare ale cercetårilor a rezultat posibilitatea existen¡ei
unui mediu total diferit, în care o serie de canale ¿erpuiau printre un fel de insule cu multå
vegeta¡ie, întreaga zonå fiind bogatå în resurse naturale. În aceste condi¡ii este explicabilå
existen¡a unei locuirii intense în zonå, locuire care exploata resursele naturale. O posibilå
ipotezå are în vedere existen¡a unor locuiri diverse, de la cele permanente le cele sezoniere,
acestea din urmå gravitând în jurul celor dintâi, în func¡ie de oportunitå¡ile economice ale
momentului. De altfel o interesantå paralelå etnograficå am putut-o înregistra chiar în timpul
cercetårilor când, în fiecare varå, în zonå apåreau construc¡ii sezoniere pentru cre¿terea
animalelor.
Un rol esen¡ial în aceastå reconstruc¡ie îl are istoria naturalå a râului Teleorman. (Howard
J.A., and Macklin G.M., 2001). Perioadele de cre¿tere a nivelului apelor, datorate probabil
unor fluctua¡ii climaterice, urmate de inunda¡ii au avut o influen¡å directå asupra dinamicii
locuirii în vale, în sensul abandonului ¿i reocupårii amplasamentelor. Perioadele de cre¿tere
a nivelului apelor aducea cu sine abandonarea locuirii, pentru ca în perioadele mai uscate,
asociate cu scåderea nivelului apelor, zonele så fie din nou ocupate. Aceste fenomene par a
fi surprinse la Låceni pe o perioadå care acoperå câteva milenii, din mil. V a. Chr. pânå în
mil. I a. Chr.
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O situa¡ie interesantå întâlnim ¿i la Vitåne¿ti unde cercetårile au relevat o primå locuire
aflatå la baza tell-ului, urmatå de o perioadå de abandon, dupå care a¿ezarea este ocupatå
din nou. Vitåne¿ti II pare så fi fost abandonatå ¿i ea din cauza unor inunda¡ii.
Pentru a completa tabloul locuirii neolitice în zonå de curând au fost descoperite situri
apar¡inând culturilor Cri¿ ¿i Dude¿ti, aflate aproximativ la jumåtatea distan¡ei dintre LåceniMågura ¿i Vitåne¿ti. Cele doua a¿ezåri care se suprapun par¡ial, sunt plasate pe terasa joaså
a Teleormanului, terminatå într-o zonå de mlå¿tinoaså, înconjuratå de lacuri (amenajåri
moderne).
Alte a¿ezåri din neoliticul timpuriu au mai fost descoperite la Dulceanca, pe terasa
joaså a râului Burdea, Poroschia, terasa înaltå a râului Vedea, Plopii Slåvite¿ti, pe terasa
înaltå a Oltului, Sili¿tea-Purani, pe terasa joaså a râului Vâji¿tea. Cultura Boian este atestatå
de o a¿ezare pe terasa înaltå a râului Vedea (Mitrea B., Preda C, 1959, p. 175-176).
De¿i tentantå, ipoteza unei locuiri pe terase în neoliticul timpuriu ¿i apoi a deplasårii
acesteia în lunca inundabilå în neoliticul mijlociu ¿i eneolitic, este prea pu¡in sus¡inutå
datoritå lipsei cercetårilor.
Så notåm deci cå, dupå datele de care dispunem în prezent, cel pu¡in începând cu
civiliza¡ia Boian, locuirea începe så coboare în lunca inundabilå, acest fenomen culminând
cu apari¡ia a¿ezårilor de tip tell. Având probabil ini¡ial ra¡iuni economice, locuirea mai mult
temporarå din luncå, tinde så se permanentizeze în special în cadrul civiliza¡iei gumelni¡ene.
Pentru perioada Boian ¿i cel pu¡in începutul civiliza¡iei Gumelni¡a se pare cå a existat o
perioadå de instabilitate a activitå¡ii aluviale, fapt reflectat de abandonarea ¿i reocuparea
unor amplasamente.
Dupå aceastå perioadå, fenomenul locuirii în luncå pare a lua o mare amploare fapt
ilustrat de mul¡imea a¿ezårilor de tip tell descoperite în valea Teleormanului.
Ca amplasament så notåm cå o regulå des întâlnitå este plasarea lor în lunca râurilor, în
apropierea terasei, fiind într-un fel protejate de aceasta. În unele cazuri a¿ezårile sunt plasate
pe prelungiri ale teraselor. Un caz special îl reprezintå tell-urile aflate pe teraså, la oarecare
distan¡å de valea râului dar plasate în mici våi ale unor cursuri de apå, aståzi dispårute.
Aceste a¿ezåri sunt foarte importante pentru cå ele demonstreazå cå dinamica locuirii
gumelni¡ene era mult mai complexå, cu situri plasate între våile principalelor cursuri de apå
(considerate azi), cu importante consecin¡e demografice.
În încheiere atragem aten¡ia asupra faptului cå acest gen de cercetare necesitå o perioadå
de timp îndelungatå pentru o contura ipoteze veridice. De asemenea situa¡ia întâlnitå în
valea Teleormanului trebuie privitå obiectiv, în sensul cå ea poate fi valabilå ¿i pentru alte
zone, dar în acela¿i timp poate reprezenta o particularitate localå. Aceste fapte trebuiesc
verificate prin cercetåri de duratå întreprinse în diverse arii ale civiliza¡iilor neolitice.
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Fig1. Valea Teleormanului, Låceni-Mågura. Punctul “Cioroaica”
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Fig. 2. Amplasamenul siturilor în Valea Teleormanului ¿i Valea Clåni¡ei (St. Mills).

Fig. 3. A¿ezare Boian pe Valea Clåni¡ei. În plan secund tell-ul de la Mågura-Bran.
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Fig. 4. Vitåne¿ti-tell. Vedere dinspre sud-vest.

Fig. 5. Vitåne¿ti II. Vedere dinspre nord.
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