CONTRIBUŢII

J.A AGRICULTURA PREISTORICA
A OLTENIEI
MARIN CîRCIUMARU

Cu foarte mulţi am m urmă, C. S. Nicolăescu-Plopşor
publica primele „lnsemnări asupra agriculturii preistorice
de pe pămîntul românesc", unde menţiona, printre altele,
„urmele boabelor de grîu şi de orz rămase întipărite în pă
mîntul ce forma pereţii locuinţelor preisiorice" de la Piscul
Cornişorului de lingă Plopşor (jud. Dolj) şi de la Ostrovul
Corbului (jud. Mehed~nţi)1.
Desigur di, ţinînd seama de faptul că pătrunderna comunitătilor culturii Starcevo pe teritoriul României s~a tă
cut tocmai prin zona Olteniei, ne p'.ltem. gîndi la o artivitate economică bazată pe cultivarea plantelor destul de
Umpurie în această regiune, avîndu-se în vedere faptul că
deja se cunoaşte că populaţi,ile următoare ale acestei culturi practicau agricultura in zonele de unde veneau.
Pentru aceasta, nici nu au surprins o serie de menţiuni
privind descoperirea urmelor unor boabe de Tritlcum sp.
şi Hordeum sp. păstrate pe lipitura de lut ars din aşezarea
aparţinînd fazei mijlocii a culturii Starcevo-Criş de la Şim
nicu de Jos (jud. Dolj)2.
Tot din Oltenia, din jud. Vilcea, de la Copăcelu, este
menţionat Triticum monococcum3• Aceeaşi specie a apărut
în comp!.exe a1c culturii Vorbidoa.ra'.
In faza II-a a culturii Vădastra se specifică existenta
griului (probabil Triticum monococum), orzuluf (Hordeum sp.)
şi meii.ului (Panicum sp.) 5•
Din locuinţe ale culturii Sălcuţa, D. Berciu a descoperit
la Piscul Cornişorului ghindă provenind probabil de la
Quercuspubescens. 6
Acestea ar fi cele mai importante semnalări privind
existenţa unor plante ale căror resturi sau amprente au fost
depistate in diferHe contexte arheologi<:e pe teritoriul 015
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teniei, pînă la dat.a la care, la Institutul de arheologie din
Bucureşti au început preocupări sistematice de recuperam
şi identificare bazate pe determinări ştiinţifice ale materi11lulu.J biologic din staţiunile arheologice.
Desigur că în multitudinea materialului cercetat, o parte provine de pe teritoriul Olteniei, încît va prezenta mai
jos rezultatele din fiecare aşezare. Inainte de a trece la prezentarea acestor noi rezultate, dorim să atragem atenţia asupra producţiei cu care trebuiesc privite unele din determinările mai vechi chiar atunci cînd sînt afectate de agroncmi sau biologi, dar care nu erau .familiarizaţi cu problemele, âdeSea deosebit de complexe, ale. materialuh,Ii carbonizat şi atnprentelbr descoperite în contexte arheologice.
CîRCEA, com. Coşoveni, jud. Dolj.
Din grupa 4 (secţiunea XX) atribuită culturii DU.deşti~
Vinca, pe o bucată de chirpic s-a recunoscut anibrenta unui bob de griu aparţinînd specii.ei Triticuni spelta.
V ALEA ANILOR, tom. Codătel, jud; Mehepihţi.
Plantele cultiv.ate de purtătorii culturii Sălcuţa
sîht
cunoscute şi prin descoperirea în tellul de la Va'fea Anilor
d mai multor seminţe găsite în două vase din locuinţa 3.
In primul din vase (din cele 1.102 de exemplare) 99,80/o
a:parţirieali orzului (Hordeum vulgare ssE· iluduni),
O, 1O/o
grîului (Triticum sp.) şi 0,10/o drăgaicei (Galium spuifom).
In cel de al doilea vas (din care s-au numărat 531 se1rtinţe) predomrna co·/îrşitor grîul ITriticum nionococcu·m 5,20/o, Tritieum aestivuni - 94,3% Triticum sp. - 0,40/o), în
timp ce orzul abia întrunea 0,10/o.

CURMATURA, corn.
este
tell.

Aşezarea aparţinînd
situată pe o terasă

Gii.irgiţa',

jud. Dolj.
culturii Sălcuţa de la Curmătura
a Desnăţuiului, avînd aspect
de

Sem!1f1ţele clest8;puite sînt putenniic drefo.rmate ptobubi!
din cauză că au fost culese înainte de a ajunge complet la
maturitate, iar incendiul a intervenit la scurt timp duţ>ă aceasta.
:
Cele 681 de seminţe observate la microscop aparţin îil
cea mai mare parte speciei Hordeum vulgare cf. ssp. nudum
(M,9~/o) şi în mită măsură g.dului
(Tritictmi aestivum -0,tci/0· şi Trlticum cf. compachim - 0,6-0/0); lintei (l.~ns· sJ)'.
-'- 0,1 O/o.} şi drăgaicei (Gallam ·spu:rlum --'-- 0,30; 0 ):'
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CELEI-SUCIDAV A, oraşul Corabia, jud. Olt.
In incinta cetăţii geto-dace de la Sucidava, ce avea să
de\·ină ulterior oraş roman, s-au descoperit foarte multe loturi de seminţe (au fost cerc~tare peste 10.300 de exemcu lintea Lens esculenta), ceea ce presupune folosirea lui
în cHmentaţie. Intr-o proporţie mai mică s-au idenificat seminţe de dragavei (Rume:x crispus), lubiţ (Camelina sativa)
şi cu totul accidental rogoz (Carex rostrata). De asemenea,
pe una din vetre a fost descoperită ghindă (Quercus sp.)
care aproape cert intra în alimentaţia
omului în această
\'WffiE'.

Una din cele mai interesante descoperiri dlin tellul de
Sucidava sînt fragmentele de pîine carbonizate
n~cuperate dintr-o groapă amenajată a locuinţei 1 pentru
cnre e':istă urmutoarna datare C 14: Bln 2014: 4.225±60 B.P.
(2.775 î.e.n.). Aceasta este prima descoperire de acest fel din
timpul culturilor preistorice de pe teritor~ul ţării noastre.
Pri.n fragmentarea unei bucăţi din resturile de pîine descope!·ite s-au recuperat din masa respectivă 22 seminţe absolut
intregi de orz, trei seminţe de măcriş şi una de in. Nu este
cxr.:lus ca aceste seminţe, fiind întregi, să stea la originea
fermentului cu care a fost fabricată pîinea respectivă,
in
compoziţiu cărora probabil că seminţele de orz intrau
în
cezi mai mare proporţie.
Dintr-un vas geto-dacic de la Sucidava s-au determinat
pe~>lc SCO seminţe de Trlticum dicoccum constatîndu-se că
ac~.!:;tea erau de o puritate izbitoare şi nu conţineau nici un
fel de alte seminţe de la o altă cereală sau de la buruieni\
La Sncidava a fost, de asemenea, descoperit un lot de
seminţe c--:irboni;,:a,tc din:r-o g~~O>J:l
f,' ,·i"buiUJ s·ec. IV-<'.n.,
compus din urmL.toarele exemplare, unele din ele cti'n
perioade foa.rte vochi. Dcal'lfcl, cele ma,i multe provl,n din tellul a;1<:irt'.nk1cl chia.r -:IS·p·edulu,\ cultural Celei d'n perioada de tranziţie de la C!1112ol'i'\1::: l:i cµoo
bronzului. Di :1 ac,eas.~ă e lci""Jă .au fo.~.t u-2 1 Clli!lioscul(~ mc.:1:
multe specii de grîu, cum ar fi Triticum n:onococlim, 1': iticum dicoccum (care se cultiva în cea mai mare proporţie),
T;;ticum sp~lta, Triticum aestivmn. ln general Triticum dlcoccum era amestecat în mică proporţie cu Trlticum monoccccu;'J şi Triticum spelta, Jar Triticum aestivum, în puţinele
situatii cînd a apărut, era subordonat procentual orzului cn
care era combinat. Uneori orzul Hordeum vulgare) se cultiva şi în combinaţie cu Trlticum dicoccum, în anumite siln Celei -
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tuaţii

lanurile conţinînd într-o proporţie mai mare griul (in
procente mai mici, alături de Triticum dicoccum, se întîlnea
Tr.ticum monococcum;, in altele însă Hordeum vulgare deţinea supremaţia.

Nu au fost întîlnite pînă în prezent, în perioada de traude la eneolitic la epoca bronzului, în tellul de la CeleiSucid.:iva, secara, ovăzul şi meiul.
ln schimb au api.irul cantităţi semnificative de jn (LiliUrnU'.>itatisimum}, adesea carbonizat în agregate împreună
~erainţe carbouizate dintr-o groapă atribuita sec. IV e.n. comj)llS din urm~it0arele specii : Secale cereale -- 78,60/o, Triticum aeslivum -- 4,60; 0, Triticum aestivum cf. ssp. vulgare 1·,90/0 , Triticum af'stivum cf. ssp. compactum - 4,00; 0, Tritic~m sp. 1,20;0 , Hordeum vulgare - 2,50/o, Vicia cf. ervilia
-·- 0.30;0 Rumex crispus - 0,070/ 0, Agrostemma cf. githago ziţ;e

O,SO/o.

Tot de la Sucidava nu au lipsit seminţele carbonizate
din nivelul bizantin (sE'c. VI e.n.). Speciile determinate sînt
următoarele : Triticum aestivum 97,60;0 , Secale cereale
--- 0,40/o, Hordeum vulgare - 0,30/o, Vicia faba - 0,40/o, viiis vinifera - 0,080/o, Agrostemma cf. githago - 1,2oz0•.
BlZDINA, jud. Dolj.
Dintr-o groapă a locuinţei 1, din sec. III î.e.n., dintr-un
\as s-au descoperit cca 10 kg rle seminţe carbonizate din
care s-au studdat 462 de exempln.re repartizat eastfel pe
specii : Triticum monococcum - 1, 7°/0 , Triticum dicoccum 12,10/o, Triticum aestivum - 20,50/o, Triticum aestivum ssp.
compactum - 3, 70/o, Triticum sp. - 6,30/o, Hordeum vulgare
-- 5,80; 0, Hordeum vulgare nudum - 0,40/0, Lens esculenta
ssp. microspermae - 21,20/o, Panicum miliacium - 27,50/o.
Vicia ervilia - 0,20/o, Polygonum aviculare - 0,20; 0, Agro~temma githago 0,20/o, Bromus - 0,2%.
SOCU, corn. Bărbăteşti, jud. Gorj.
Dintr-un nivel dacic din aşezarea de la Socu - Bărbă
lPşti, dintr-o mostră existentă în Muzeul judeţean
Tg.-Jiu,
s-au determinat mai multe seminţe aparţinînd în exclusivitate meiului (Panicum milianceum).
OCNIŢA, jud! Vîlcea.
Cele circa 200-300 grame prelevate din aşezarea dacică de la Ocniţa s-au dovedit a fi fost produse în totalitate de specia Panicum mUianceum ca şi la Socu-Bărbă
teşti.
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Tot de la Ocllliţa provin
frunze de Polypodlum vulgare
pic.
HINOV A, jud.

şi

Jmpre,siu:niHe rna:i multor
pe o bucată de chir-

păstrate

Mehedinţi.

In sec. IV e.n. la Hinova se cultiva o mare varietate
de specii. Astfel, pe lingă o senie de cereale, precum griul
(Triticum aestivum), şi secara (Secale cereale), au fost identificate o serie de leguminoase între care un loc însemnat îl
avea cu oeirtHudine bobul (Vicia faba).

NOTE
C.S Nicolăescu - l'iopşor. Inser.mări asupra agriculturii preistorice
c:e pe p1i:nîntul românesc, Bucureşti, 1922, p. 5-6.
2 E. Com<;:a, Be1rad1tungen iiber den Pflanzenanbau wăhrend der Jung.;tein~eit auf dem Gebiet Rumăniens, Beitrage zur Ur und FrCih\Jc>'c.l!ichte Tei! l, 1\rheits -· urci Forschungsberichte zur săchssis
c!1en Bodendenkmalpflege 13eiheft, IG, 1981, p. 111-127.
Săpătu~ile au fo;;t efectuate de D. Galbenu. Nu se mentionează cine
11 făcut c!e:erminiirile amprentelor respective.
:i E. Comşa, op. cit. Săpăturile au fost efectuate de D. l3crciu. Nu
se
j,re:.:'.zeazj c\ne a ic!c·:1tificat speciile respective.
1

4

D. Berciu, C. S. Niro!ăescu - Plopşor, E. Comşa, S. Morintz, C. Preda,
S. Popescu lillomita, Şantierul arheologic Verbicioara
Dolj,
<.('IV. T. '.2. nr ..1. ! <J51. De>tE'nain;.Jrilc au fost efectuate probabil de
C.S. Nicol;,\e>cu-Plopşor.
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C.N. Mateescu, Remarks on Cattle bree<ling and Agriculture in
the
!\.licldle and L1te> Neolithic on the Lower Danube, Dacia (N.S.). XIX,
1075,p. l'.l-l'3; B. Ghe\ic et C.N. Mateesco, L' Elevage et l'Utilisation
·ln; ·\ni;nil:1,- Pen.hat le Nc·r'!itbique Moyen ă Vădastra (Roumanie),
Zrphyrus XXVIII-XXIX. 1978, p. 1'.lS-145. Din păcatP, în niciunu!
clin cP.lf' două stuclii nu se dau mai multe amănunte asupra materialului de!e„min<1t şi mai alf's nu se dezvilluie identitate-a specialistului
rarC' a făcut determ'.nările.
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D. Berciu, Contribuţii la problemele neolilicului în Român~a în lumina
nuilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. 342-343. De~erminările au foo;t
Licute de specialişti c.!c la Institutul de t:ercetări forestiere.
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