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Cuv ÂNT ÎNAINTE

Cu acest volum, seria dedicată cercetărilor pluridisciplinare aplicate
în arheologie, face un nou pas în atingerea scopului propus: acela de a
promova un alt mod de a înţelege şi practica arheologia în ţara noastră.
În ordinea importanţei, din punctul nostru de vedere, se situează
realizarea unor manuale ce pot să introducă tânărul, student sau cercetător,
dar nu numai, în domenii cu care arheologia de astăzi colaborează,
încercând să evidenţieze categorii de date ce altfel s-ar pierde iremediabil.
În paralel, seria doreşte să găzduiască şi lucrări ce materializează noi
concepţii, noi moduri de a înţelege practicarea acestei nobile manifestări a
spiritului.
Volumul de faţă reunind experienţa cu entuziasmul autorilor oferă
tuturor celor interesaţi un manual extrem de util suplinind de altfel o lipsă ce
trebuia împlinită, contribuind astfel la ceea ce va urma să se facă mai bine.

Editorul
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PREFATĂ
'

Lucrarea „ Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică" realizată
de un colectiv condus de Prof. Univ. Dr. Marin Cârciumaru este un
instrument de lucru, un îndrumător practic pentru studenţii interesaţi de
iniţiere în acest domeniu. Autorii nu ascund faptul că manualul poate fi
utilizat şi de arheologii care nu dispun, pe şantiere, de specialişti în domeniu.
Fără îndoială, un astfel de instrument de lucru care lipsea din literatura
românească este bine venit.
Carpologia este disciplina care se ocupă cu studiul fructelor şi
seminţelor în general. Carpologia arheologică sau arheo-carpologia studiază
fructele şi seminţele recoltate din contexte arheologice. Practicarea acestei
discipline implică cunoştinţe din ambele domenii şi o strânsă colaborare
între arheolog şi botanist. Arheo-carpologia s-a născut la începutul secolului
XX din necesitatea detenninării şi interpretării fructelor şi seminţelor
conservate în depunerile arheologice.
Este mai puţin cunoscut faptul că unul dintre creatorii disciplinei a
fost Fritz Netolitzky profesor la Universitatea din Cernăuţi. În perioada
interbelică, la Cernăuţi, a existat, într-un fel, o şcoală de arheobotanică care
se făcuse cunoscută în cercurile ştiinţifice europene. Din păcate, tradiţia a
fost ruptă şi timp de peste trei decenii arheo-carpologia nu a mai fost
practicată în România decât sporadic. Marin Cârciumaru, de formaţie
palinolog, are meritul de a fi relansat, în anii '80, interesul pentru arheocarpologie şi de a fi încercat să-i confere un caracter sistematic.
Marin Cârciumaru este cunoscut, în cercurile de specialitate, ca un
constant partizan al cercetărilor interdisciplinare. Domnia sa este autorul mai
multor lucrări cu caracter interdisciplinar dintre care cităm doar: Mediul
geografic în Pleistocenul Superior şi culturile paleolitice din România, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1980, Palinologia. Aplicaţiile ei în arheologie,
Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1994 şi
Paleoetnobotanica, Ed. Glasul Bucovinei-Helios, Iaşi, 1996. Apreciem
pozitiv faptul că profesorul de la Universitatea din Târgovişte continuă să
militeze pentru cercetarea complexă, interdisciplinară şi că pentru alcătuirea
noii lucrări a ales soluţia colaborării cu două tinere autoare.

https://biblioteca-digitala.ro

Arheologia îşi propune reconstituirea vieţii comunităţilor umane din
diferite epoci istorice, dar această restituire nu este posibilă fără o
reconstituire a mediului natural şi a impactului antropic asupra lui. Este
cunoscut faptul că în staţiunile arheologice cea mai mare parte dintre
resturile vegetale conservate sunt seminţe şi fructe. Este firesc ca tocmai
acestor categorii de resturi vegetale să le fie acordată o atenţie deosebită.
Carpologia arheologică a preluat de la carpologia, am putea spune clasică, o
serie de proceduri şi metode, dar a şi creat unele metode specifice de
identificare şi interpretare a resturilor de seminţe şi fructe. Deoarece
carpologia arheologică nu necesită o aparatură costisitoare este accesibilă şi
cercetătorilor lipsiţi de mijloace financiare importante. Pentru carpoarheolog principala metodă de lucru este comparaţia cu fructe şi seminţe
actuale şi bineînţeles cu eşantioane arheologice corect determinate. Cartea
de faţă oferă celor interesaţi un număr important de materiale comparative şi
un însemnat număr de informaţii necesare interpretării materialelor recoltate
din săpături arheologice.
Lucrarea este structurată în patru capitole şi mai multe subcapitole.
Primul capitol Notiuni generale asupra carpologiei se referă la obiectul de
studiu al disciplinei cu unele referiri la carpologia arheologică. Este trecută
în revistă tenninologia arheobotanică folosită de diferitele şcoli de arheocarpologie: engleză, franceză, gennană, rusă şi nord americană. Subcapitolul
Conservarea materialului carpologie prezintă diferite medii şi contexte
arheologice care pennit conservarea timp de secole şi milenii a resturilor
vegetale. Următorul subcapitol Prelevarea materialului carpologie cuprinde
numeroase indicaţii şi metode practice de colectare a fructelor şi seminţelor
conservate în depunerile arheologice. Tot aici sunt oferite o serie de
infonnaţii privind determinarea materialelor colectate. Capitolul este ilustrat
bogat cu exemple preluate din cele mai recente publicaţii de specialitate din
străinătate.

Al doilea capitol intitulat Istoricul cercetărilor prezintă destul de
amănunţit principalele contribuţii arheo-carpologice din România fără să fie
neglijate lucrările importante publicate în străinătate.
Al treilea capitol Descrierea speciilor de plante descoperite în
contexte arheologice reprezintă substanţa lucrării. Diagnoza speciilor este
dată după Flora RPR-RSR, Ed. Academiei, Bucureşti, voi. I-XII, iar pentru
reactualizare a fost folosită lucrarea Vasile Cocârlan, Flora ilustrată a
României, Ed .. Ceres, Bucureşti, 1999. Pentru prezentarea speciilor a fost
utilizat atât criteriul sistematic (cereale, leguminoase), cel utilitar
(oleaginoase, textile, aromatice, medicinale etc.), precum şi cel ecologic
(arbori, arbuşti, pajişti, ruderale, segetale). În acest capitol sunt utilizate
https://biblioteca-digitala.ro

numeroase exemple arheo-carpologice provenind din determinări făcute în
special de Marin Cârciumaru. Apreciem faptul că fiecare specie este ilustrată
prin fotografii ale unor materiale arheo-carpologice provenind din colecţiile
proprii, dar şi prin desene reprezentând speciile discutate preluate din Flora
RPR-RSR. Acest mod de prezentare îl ajută pe cititor să facă conexiuni între
resturile arheologice şi materialul carpologie actual şi bineînţeles cu speciile
ce produc fructe şi seminţe.
Lucrarea se încheie cu un capitol (IV) intitulat Coliere de
Lithospermum purpureo-coeruleum gândit, probabil, de autori ca un
exemplu de întocmire a unui studiu de carpologie arheologică. În mod firesc,
cartea este prevăzută cu o bogată bibliografie care cuprinde cea mai mare
parte din lucrările arheocarpologice publicate în România, dar şi lucrări de
referintă
, din literatura străină.
După opinia noastră lucrarea alcătuită de M. Cârciuman1, M. Pleşa,
M. Mărgărit, este utilă studenţilor şi celor care vor să se iniţieze în domeniul
arheo-carpologic şi, din acest motiv, ne bucură apariţia ei.
Felicia Monah

11
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CAPITOLUL I
I. No ţi uni generale asupra carpologiei

1.1. Probleme de terminologie
Carpologia este definită drept ştiinţa care studiază seminţele ş1
fructele conservate într-un context arheologic.
Adesea, în literatura anglo-saxonă şi în cea franceză, observăm
utilizarea unor termeni diferiţi, fiecare din cele două şcoli susţinându-şi
raţiunea
terminologiei propuse: macro-1 esturi vegetale şi paleoetnobotanica, în primul caz, şi pa/ea-seminţe şi carpologia, în al doilea caz.
Firesc, ne putem întreba în ce măsură aceşti termeni sunt în opoziţie sau
definesc aceeaşi ştiinţă.
Ph. Marin val ( 1999) critică termenul de macro-resturi, considerând
că acesta este prost adaptat obiectului de studiu, deoarece defineşte, la fel de
bine, atât resturile de seminţe, dar şi pe cele de cărbune de lemn sau chiar
artefactele din lemn. Termenul de paleo-seminţe, arată acelaşi autor, este
mult mai apropiat domeniului botanic şi, în acelaşi context, termenul de
carpologie pare mai bine adaptat realităţii studiului arheologic al
paleoseminţelor conservate în sedimente.
Literatura anglo-saxonă defineşte astfel paleoetnobotanica:
„Palaeoethnobotany may be defines as tize study of the remains of plants
cultivated or uti/ized by man in ancient times, which have survived in
archaeological contexts" (1. M. Renfrew, 1973, p. 1). Vedem, deci, că
paleoetnobotanica are un sens mult mai larg, incluzând şi alte părţi ale
plantei în afară de seminţe şi fructe.
În Franţa, este folosit, în paralel, şi termenul de paleoetnobotanică,
el înglobând totalitatea relaţiilor dintre societăţile umane şi lumea vegetală
sau, după definiţia lui J. Barrau: „L 'ethnobotanique permet de mieux
comprendre la place primordial du vegetal dans la vie, dans la pensee et
dans l'histoire des hommes" (Ph. Marinval, 1999, p. 106).

https://biblioteca-digitala.ro

1.2. Conservarea materialului carpologie
Existenţa

materialului carpologie în sedimentele arheologice este o
dovadă directă a proceselor de cultivare şi culegere efectuate de om de-a
lungul timpului, dar, în bună măsură, şi a condiţiilor favorabile conservării
acestuia. În cel de-al doilea caz, intervin două grupe de factori: factorii
naturali de conservare (amplasarea sitului, compoziţia solului şi acţiunea
agenţilor organici de distrugere, numărul şi dimensiunile seminţelor) şi
factorii antropici - acţiunea umană (alegerea preferenţială, distrugerea sau
prepararea ca hrană) (Ph. Marinval, 1984 ).
Conservarea materialului carpologie în stratele arheologice se face
sub diferite forme (O. Zohary, M. Hopf, 1988):
A. Resturi carbonizate:
1. Ardere în timpul manipulării:
lângă o vatră-cuptor;
în interiorul cuptorului;
prin curăţarea gropilor sau silozurilor în care au fost
stocate seminţe.
2. Ardere prin incendiere:
materiale depozitate;
resturi de seminţe şi fructe incluse în tencuiala, cărămida
sau podeaua unor locuinţe incendiate.
B. Amprente de seminţe şi fructe:
în ceramică;
în tencuială şi cărămizi.
C. Resturi de seminţe şi fructe uscate:
1. În regiunile aride:
în peşteri;
în morminte şi piramide;
în argilă.
2. În regiunile temperate:
în containere sigilate;
ofrande încastrate în pereţi.
O. Resturi îmbibate cu apă:
în lacuri;
în mlaştini;
în fântâni;
în situri acoperite de apă.
14
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E. Conservare prin oxidarea metalelor:
lângă argint;
lângă cupru sau bronz;
lângă fier.
F. Resturi pietrificate:
încrustaţii sau amprente silicioase;
încrustaţii sau amprente calcaroase.

1.2.1. Resturi carbonizate
Seminţele şi

fructele carbonizate reprezintă cea mai comună sursă de
resturi de plante în.săpăturile arheologice. Carbonizarea are loc ca urmare a
expunerii la o temperatură înaltă sub acţiunea focului. De-a lungul timpului,
materialul carbonizat nu este afectat de bacterii sau alte organisme de
descompunere, resturile de seminţe şi fructe carbonizate rezistând în cele
mai diverse medii. Aceasta include inclusiv acele contexte arheologice în
care, în mod normal, materialul vegetal organic s-ar descompune într-un
ritm accelerat.
Iniţial, s-a presupus că depozitele de seminţe s-au carbonizat
spontan, printr-un proces desfăşurat in situ, la temperaturi normale
(J. Percival, 1936). Mai mult, H. Biffcn (1934) lega procesul de carbonizare
de acţiunea unei bacterii anaerobe. Bacteria îşi obţinea oxigenul din
celuloză, în pereţii celulari, reducând-o uneori la cărbune. Aceste teorii s-au
dovedit eronate, deoarece în aceste seminţe exista o prea mică cantitate de
celuloză şi o cantitate prea mare de amidon, pentru a se declanşa un proces
de fermentare la o temperatură normală, care să ducă la apariţia cărbunelui
(H. Helbaek, 1969 a). Combustia spontană poate apărea, spre exemplu, dacă
fânul verde intră în fermentaţie, destul de puternică, astfel încât să atingă o
temperatură apropiată de punctul de aprindere, focul fiind, evident, generat
de apariţia unei scântei (G. W. Dimbleby, 1967). Combustia seminţelor mai
poate avea loc în urma incendierii accidentale a depozitului în care se aflau
acestea sau în urma manipulării lor pentru hrană. Un caz aparte este cel al
seminţelor care urmau să fie folosite pentru cultura din anul următor.
Acestea trebuiau ţinute la o temperatură mai ridicată decât seminţele
utilizate drept hrană, pentru· a nu pierde puterea de germinaţie. Informaţia
este menţionată şi de Pliniu în Historia Naturalis (H. Helbaek, 1969 a). La
acea vreme, temperatura era greu de controlat, singurele excepţii par a fi
cuptoarele romane descoperite în sudul Angliei (H. Helbaek, 1969 a).
Când încălzirea este constantă şi la o temperatură mai redusă,
seminţele, fructele sau spicele cerealelor pot reţine cea mai mare parte din
15
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trăsăturile

lor morfologice şi anatomice. Nu de puţine ori, morfologia şi
structurile anatomice microscopice sunt de o impresionantă acurateţe, ceea
ce permite o analiză pertinentă a resturilor de ~lante (O. Zohary, M. Hopf,
1988). La temperaturi mai înalte (200-400 C), carbonizarea cauzează
deformări. Pentru cereale, cele mai evidente schimbări sunt micşorarea
lungimii seminţei, alături de o creştere relativă a circumferinţei. Intensitatea
deformării depinde, printre altele, de cantitatea de apă prezentă în sămânţă,
dispersia căldurii şi temperatura atinsă. Informaţii detaliate, legate de
efectele căldurii asupra seminţelor diferitelor plante, au fost obţinute
experimental, prin simularea procesului de carbonizare în laboratoare.
Cariopsele diferitelor cereale, seminţele unor plante cu păstăi şi ale inului au
fost principalele elemente testate.
Ca o regulă, resturile de seminţe şi fructe carbonizate se conservă
mult mai bine în regiunile cu îngheţ redus şi sol mai uscat, decât în
regiunile nordice. În urma procesului repetat de îngheţ-dezgheţ, particulele
de pământ se mişcă şi atenuează detaliile morfologice ale acestora
(H. Helbaek, 1969 a).

1.2.2. Impresiuni pe

ceramică, tencuială şi cărămizi

Imprimarea seminţelor în ceramică are o importanţă majoră pentru
documentarea privind cultivarea plantelor în siturile arheologice. Aceste
amprente pot rezulta în urma unor acte deliberate (elemente decorative sau
degresant vegetal) sau involuntare (integrarea seminţelor în pasta crudă în
momentul fasonajului sau uscării pe un pat de paie) (Ph. Marinval, 1983).
Asemenea amprente apar mai ales pe ceramica lucrată cu mâna. Ceramica
constituie una din cele mai importante categorii de obiecte de diagnosticare
în arheologie, prin urmare, amprentele pe ceramică prezintă avantajul de a
putea fi clasificate cultural şi datate. Alte surse de identificare a amprentelor
de seminţe sunt tencuiala şi cărămizile. Paie, pleavă şi, împreună cu ele,
adesea, şi seminţe sunt adăugate în materia primă pentru cărămizi şi
tencuială, cu scopul de a întări compoziţia. Chiar dacă materia organică nu
va supravieţui, amprentele rămân în argila uscată sau arsă. Ele pot servi ca
amprente negative pentru mulajul şi reproducerea formelor incluse.
Seminţele uscate absorb apă din lutul încă umed şi, în timpul acestui
proces, seminţele „încastrate" sunt înconjurate de un strat fin de particule de
lut. Acest „mulaj" reproduce până în detaliu morfologia suprafeţei
seminţelor. Prin urmare, amprentele de seminţe corespund mărimii şi formei
seminţelor umede (J. M. Renfrew, 1973). H. Helbaek (1955), pe baza
experimentelor asupra seminţelor de orz, a stabilit că, după absorbţia de apă
16
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timp de 24 de ore, lungimea seminţelor a crescut cu 1-2%, iar lăţimea şi
grosimea par să se fi mărit cu I 0-15%.
Însă, în timpul încălzirii (expunerii la foc), ceramica îşi diminuează
proporţiile, studiile arătând că, după ardere, aceasta suferea o reducere a
proporţiilor de 5%. În cazul chirpicului uscat la soare, deci neexpus focului,
diminuarea este mai redusă şi, implicit, dimensiunile seminţelor suferă
puţine modificări faţă de momentul când au încetat să absoarbă apa din
chirpicul umed. Oricum, concluzia este că amprentele de seminţe din
ceramică, tencuială sau cărămizi nu coincid dimensiunilor originale.
Studiul acestor amprente se realizează cu ajutorul unei soluţii de
latex, turnată în orificiul apărut pe suprafaţa vasului, apoi se extrage un
mulaj pozitiv al seminţei.
Studiile de acest gen sunt foarte importante, mai ales dacă tipologia
ceramicii şi contextul stratigrafic sunt bine stabilite. Cum însă, numeroase
depozite de seminţe carbonizate oferă o imagine mai completă decât
amprentele în lut, situaţia ideală pare a fi studierea simultană a materialului
conservat atât prin carbonizare cât şi prin amprente.

1.2.3. Resturi de

seminţe şi fructe

uscate

Conservarea prin uscare, care blochează procesul de descompune; e
apare numai în condiţii de ariditate extremă. Numeroase resturi
de plante, unele într-o stare perfectă de conservare, au fost descoperite în
Egipt. Acolo, seminţele şi fructele oferă un tablou al cultivării plantelor pe
Valea Nilului, de-a lungul perioadei dinastice. Seminţele au fost recuperate,
deopotrivă, din silozuri aflate în apropiere de Fayum (G. Caron-Thompson,
E. W. Gardiner, 1934) sau chiar din interiorul piramidelor, cum este cazul
mormântului reginei Ichetis de la Saqqara (H. Helbaek, 1953 ). Astfel de
descoperiri au fost semnalate şi în câteva peşteri din bazinul Mării Moarte.
Trebuie remarcat că la aceste seminţe, chiar dacă coaja este mai
închisă la culoare decât la sămânţa actuală, toate detaliile, inclusiv perişorii
de pe suprafaţă, precum şi structura celulară sunt mai uşor observabile decât
la plantele proaspete (J. M. Renfrew, 1973).
bacteriană,

1.2.4. Conservarea în mediul umed
În Europa, valoroase informaţii au fost obţinute prin examinarea
resturilor de plante din mlaştini turboase sau de pe fundul lacurilor.
Condiţiile anaerobe dintr-un astfel de mediu, şi prezenţa acizilor humici în
mlaştini, favorizează păstrarea celor mai fine trăsături ale seminţelor şi
17
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fructelor. Excelente exemple de conservare în mediul umed au fost oferite
de palafitele din Elveţia (E. Neuweiler, 1924) sau de conţinutul stomacal al
corpurilor umane, descoperite în mlaştini din Danemarca, Olanda şi
Germania (D. Zohary, M. Hopf, 1988). Din păcate, ca şi vestigiile celelalte,
nici cele descoperite în mediui umed nu reflectă realitatea mediului. Este
vorba despre locuri ocupale de om şi, din această perspectivă, omul
constituie principalul vector al aporturilor vegetale.
În Danemarca, oamenii de la Tollund şi Grauballe au fost supuşi
unor studii amănunţite (H. Helbaeck, 1958 b). Stomacul conţinea încă
resturi de seminţe şi de fructe. Astfel, ultima masă a omului de la Grauballe
a constat într-un amestec compus din 66 de specii de plante, din care doar
7 erau cultivate (H. Helbaek, 1969 a).
O stagnare a soluţiei saline pare a fi responsabilă de conservarea
migdalelor în epava descoperită la Kyrenia (Cipru) (J. M. Renfrew, 1973).
Mediul, nefavorabil activităţii bacteriene, a întârziat descompunerea lor.
Nucile se îmbibă mai greu cu apă, dar în urma acestui proces, miezul
dispare iar coaja se umflă. În mod regulat, ele cântăresc 5-6 grame când sunt
îmbibate cu apă şi doar 1-2 grame când sunt uscate.

1.2.5. Conservarea prin oxizii din metale
Argintul, arama sau fierul acţionează ocazional ca un veritabil
„conservant" pentru materialul carpologie aflat în acelaşi context
arheologic. Într-un mediu umed, aceste metale produc oxizi care
impregnează resturile de seminţe şi fructe. Cum oxizii de aramă, argint sau
fier au o înaltă toxicitate, bacteriile îşi încetează descompunerea.

1.2.6. Resturi de plante digerate
Conservarea resturilor de coprolite constituie o importantă sursă de
în studiul carpologie. Deoarece omul nu poate digera celuloza,
resturile lemnoase de plante şi cojile seminţelor, acestea îşi păstrează
trăsăturile după trecerea prin tractul alimentar. Deseori, după ce coprolitele
s-au uscat sau, din contră, au ajuns într-un mediu umed, conservă
numeroase fragmente de seminţe şi fructe care indică conţinutul hranei
umane.
Examinarea coprolitelor a contribuit deja, în mod semnificativ, la
dezvoltarea studiilor americane în domeniul carpologiei. În Europa, această
sursă de cunoaştere nu a fost încă bine exploatată. Totuşi, în Danemarca,
compoziţia hranei oamenilor epocii fierului, a fost stabilită pe baza resturilor
cunoaştere
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vegetale din corpurile umane descoperite în mlaştini. Excelenta lor
conservare a permis o analiză detaliată a ultimei mese, conţinută încă în
stomac (H. Helbaek, 1958 b).

1.2.7. Conservarea prin mineralizare
Această modalitate de conservare nu se produce decât în condiţii
fizice şi chimice particulare. Mineralizarea survine atunci când există în
sediment o circulaţie neregulată a apei încărcată cu săruri minerale (fosfat
de calciu, ghips etc.). Substanţele minerale dizolvate pătrund în ţesuturile
seminţelor şi fructelor şi, prin precipitare, se substituie progresiv materiei
organice (F. J. Green, 1979). Vestigiile mineralizate sunt caracterizate de o
reţea de cristalizare şi o culoare brun opac. Condiţiile optime sunt reunite în
siturile urbane, în latrine sau în fose foarte bogate în materie organică.

1.3. Prelevarea materialui carpologie
Ca în majoritatea disciplinelor arheologice, derularea metodei de
recuperare a materialului implică două etape: munca pe teren, apoi cea de
laborator. Studiul carpologie începe pe şantier, prin prelevarea eşantioanelor
de sediment arheologic. conţinând seminţe şi fructe, după care urmează
separarea acestor vestigii botanice de matricea lor sedimentară, care se va
încheia cu transformarea acestor colecţii de materiale disparate în date
clasate şi cuantificate.
Arheologul sau carpologul, atunci când doreşte să recupereze
resturile de seminţe conţinute de sedimentele arheologice, trebuie, în primul
rând, să aleagă modul de eşantionaj care se va aplica pe şantierul arheologic.
Decizia de a cerceta întregul sediment sau de a recupera doar unul sau mai
multe eşantioane este determinată de tipul de aşezare, natura stratului sau
structura sa şi chiar de metoda de săpătură. În general, seminţele fac parte
din deşeurile activităţilor domestice, de aceea, zonele prioritare de
eşantionaj sunt cele adiacente vetrelor şi cuptoarelor şi cele susceptibile să
acumuleze deşeuri în cadrul nivelurilor ocupaţionale (D. Popovici şi colab,
2002).
Operaţia

săpătura

poate fi realizată prin recuperarea directă a seminţelor din
sau prin tamisajul (fie uscat, fie sub apă) a

arheologică

sedimentelui

săpat.
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Cea de a doua metodă are o utilizare mai largă deoarece, arheologul
reuşeşte, prin acest procedeu, să recupereze obiecte arheologice de mici
dimensiuni, precum microlitele, microfauna sau seminţele. Însă, atunci când
se doreşte utilizarea unor metode mai rafinate de recuperare a seminţelor şi
fructelor se pune problema prelevării eşantioanelor pe unităţi arheologice
(din fiecare strat, ansamblu, structură). În acest caz, cantitatea de sediment
care trebuie prelevată variază după autori. Aceştia au propus un volum de
sediment de la 1 litru („şcoala engleză" - J. M. Renfrew) la 40 litri („şcoala
olandeză" - W. Van Zeist). Rezultă de aici o mare imprecizie asupra
volumului minim de sediment care trebuie prelevat, pentru a beneficia de
imaginea cea mai reprezentativă a conţinutului în seminţe al sedimentului
arheologic.
În acest scop. Ph. Marinval (1986 a) a efectuat un test în vederea
identificării volumului minimal de sediment care trebuie prelevat şi eventual
stocat, în vederea studiului carpologie, care garantează fiabilitatea
rezultatelor, astfel încât toţi taxonii prezenţi în strat să fie recuperaţi. S-a
obţinut astfel o curbă descriind cantitatea optimă de sediment care trebuie
prelevată. Se remarcă faptul că un eşantion de 11 litri (sau 12, pentru a
asigura un minim de securitate) este suficient. Devine clar că nu este necesar
un volum mai mare al eşantionului, deoarece nu fumizează nici o dată
suplimentară şi. în plus, se realizează un stocaj inutil de eşantion.
În ceea ce priveşte metodele de recuperare ale resturilor de seminţe
din sediment, există numeroase procedee:

Recuperarea directă din săpătura arheologică. În numeroase
situri,
lupei.

seminţele

sunt pur

şi

simplu identificate cu ochiul liber,

fără

utilizarea

Tamisajul pe şantier. Tamisajul uscat, direct pe şantierul
arheologic, este o metodă curent utilizată în Franţa meridională, deoarece
sedimentele, datorită climatului, sunt foarte uscate. Două tipuri de site sunt,
în general, utilizate: cea cu ochiuri de 5 mm şi cea de 2 mm. Uneori, este
utilizată şi o spălare uşoară.
Aceste două tehnici permit tratarea în ansamblu a sedimentului
săpat.

Trierea în laborator a sedimentului uscat. În cazul acestei
operaţii,

prelevarea sedimentelor este deja efectuată. Probele sunt puse la
Nici o manipulare violentă nu intervine între

şi apoi triate sub lupă.
operaţiile de uscare şi triere.

uscat
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Flotarea. Cele
densităţii diferenţiate,

două

metode de flotare se bazează pe principiul
elementele vegetale carbonizate plutind la suprafaţa

apei.

Flotarea simplă. Două probe de sediment sunt aşezate într-un
recipient cu fundul plat, ai cărui pereţi nu au decât câţiva centimetri
înălţime. Se adaugă apă şi se agită. Seminţele care plutesc pot fi, cel puţin
teoretic, recuperate cu ajutorul unei pense dar, este preferabil, ca amestecul
să fie vărsat pe o sită foarte fină. Metoda este frecvent utilizată în ţările cu
un climat foarte uscat (Orient).
Flotarea cu ajutorul unei maşini. Larg utilizată este maşina de
flotare de tip St-Denis, care implică o metodă simplă, puţin costisitoare. Ea
permite tratarea unui volum important de sediment şi, în măsura
posibilităţilor, instalarea unor „posturi de recuperare" direct pe şantierele
arheologice în vederea dezvoltării cercetării carpologice de teren. S-a
demonstrat că, prin carbonizarea seminţelor, apar micro-alveole gazoase
(H. N. Jarman şi colab., 1972). Prezenţa lor diminuează densitatea corpului
în raport cu apa şi favorizează plutirea lor. Sedimentele prelevate sunt
dispuse într-o maşină de flotare în care, cu ajutorul a doi injectori, se
intr0rluce un curent de aer-apă sub presiune. Se poate adăuga parafină. sau
cherosen pentru a facilita plutire'a elementelor uşoare. Această alimentare
permite crearea unei agitaţii şi a unui flux de mici bule de aer, care asigură
curăţarea şi disocierea seminţelor de masa de pământ şi ridicarea la
suprafaţa apei (fig. 2). Apoi, ele sunt evacuate din maşina de flotare cu un
jet de apă, trecând printr-o coloană cu două site având ochiuri între 2 mm şi
0,5 mm.
Utilizarea unui astfel de dispozitiv impune câteva precauţii. Ele sunt
legate, în primul rând, de specificitatea sitului: natura sedimentului (mai
mult sau mai puţin argiloasă), densitatea şi starea de conservare a
seminţelor. Pentru că se utilizează un jet de apă, ce poate aduce prejudicii la
contactul direct cu elementele carbonizate conţinute într-un sediment uscat,
este necesară o îmbibare lentă a pământului înainte de flotare. De asemenea,
după flotare, se observă că resturile unor plante nu plutesc; este cazul
ghindei de stejar şi a unor părţi de leguminoase, precum mazărea (Pisum
sativum) sau bobul (Vicia faba). Astfel, se impune o verificare a
conţinutului sitei interioare şi o spălare a conţinutului său, pentru recoltarea
seminţelor rămase. Umidificarea trebuie să fie lentă şi uscarea trebuie să fie
treptată deoarece, în caz contrar, poate duce la fragmentarea seminţelor
(P. Gailland, Ph. Marinval, M.-P. Ruas, 1985).
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Fig. 2 - Maşină de flotare de tip Saint-Denis (după Ph. Marinval, 1999)
A - Schema maşinii de flotare
B - Secţiune într-un injector pentru alimentarea cu aer şi apă

23

https://biblioteca-digitala.ro

Tamisajul sub

apă

pe site cu ochiuri foarte mici. Prin

această

metodă, sedimentele prelevate sunt tamisate sub apă pe o sită cu ochiuri
între 2 şi 0,5 mm. După uscare, diferitele fracţiuni obţinute, cea grosieră
(2 2 mm) şi cea fină (2 0,5 mm), sunt triate în laborator sub o lupă normală
(x 4) şi/sau o lupă binoculară (x 10).
Determinarea. Pentru uniformizarea (nformaţiei pe un şantier
arheologic, se impune crearea fişelor de prelevare carpologică (D. Popovici
şi colab, 2002).
Seminţele
izolate sunt identificate şi regrupate pe specu.
Determinarea se realizează după principiul anatomiei comparate
(morfologie comparată şi analiză biometrică). În laborator, există
întotdeauna o colecţie de seminţe şi un atlas de referinţă. Dimensiunile
seminţelor se stabilesc cu ajutorul unei lupe binoculare. Se calculează
raportul lungime/lăţime (L/l) şi înălţime/lăţime (h/l). Indicele Ul reflectă
gradul de alungire al seminţelor. Al doilea raport reflectă grosimea şi gradul
de aplatizare. Aceste raporturi servesc la diferenţierea speciilor morfologic
apropiate, precum cele două specii de Triticum: dicoccum şi spelta. Pentru
fineţea observaţiei, utilizarea unui microscop (fotonic) este bine venită,
servind la identificarea morfologiei celulelor. Este cazul, spre exemplu,
familiei Cucurbitaceae, pentru a diferenţia pepenele ( Cucumis melo) de
castravete (Cucumis sativus). Microscopul electronic cu baleiaj (MEB) este
şi el un instrument de determinare. Este utilizat, spre exemplu, pentru
studiul leguminoaselor (Fabaceae). El oferă posibilitatea cunoaşterii
statutului unor specii, penniţând diferenţierea formelor sălbatice de plantele
cultivate (Ph. Marinval, 1999).
Facilitatea identificării depinde nu atât de instrumentarul folosit
(lupă, microscop etc.), cât mai ales de gradul de fragmentare, de carbonizare
sau de coroziune a seminţelor. În plus, seminţe ale unor specii sau genuri
diferite sunt atât de asemănătoare, încât sunt imposibil de diferenţiat,
exclusiv pe baza anatomiei comparate, diferitele specii de stejar, seminţele
de măceş etc. (Ph. Marinval, 1999). De aceea, de cele mai multe ori, gradul
de recunoaştere se limitează la o unitate de rang superior speciei, precum
genul sau familia.
Analiza şi interpretarea informaţiilor. Rezultatele analizelor sunt
transpuse într-o listă de taxoni, realizată în funcţie de numărul de specimene
şi provenienţa lor arheologică. Analizele biochimice sunt, deseori, aplicate
asupra reziduurilor de preparate culinare, în scopul cunoaşterii compoziţiei
lor. În ultimul timp, sunt utilizate şi studiile de biologie moleculară (ADN),
mai ales asupra resturilor de cereale. În fine, nu lipsesc nici analizele
statistice, prin numărarea resturilor de seminţe. O întreagă gamă de studii,

24

https://biblioteca-digitala.ro

de la calculul simplu de procentaje, la analize multiple, poate fi aplicată
asupra datelor carpologice. Totuşi, în permanenţă, se impune prudenţa.
K. Lundstrom-Baudais (1986) a demonstrat că aceste procentaje, asupra
numărului de indivizi şi a masei lor, constituie un demers nesigur, datorită
conservării diferite a vestigiilor. El a folosit studiile realizate în aşezarea de
la Clairvaux-les-Lacs (neolitic final), un sit cu mediu umed, dar care a
conservat atât resturi carbonizate, cât şi seminţe îmbibate. Tabloul realizat,
asupra a şapte specii de plante cultivate, a ilustrat următoarele procentaje:
Taxo ni

Triticum dicoccum
Triticum monococcum
Triticum aestivum
Hordeum vul1?are
Papaver somniferum
Linum usitatissimum
Pisum sativum

A

B

c

D

2%

8%

40%

62%

3%
89%
3%
3%

21%
15%

79%
13%

12%
8%
34%
6%

-

-

-

-

1%
1%

Tabel. 1- Indicii diferitelor specii de plante din aşezarea Clairvaux-les-Lacs, stabiliţi după
modul de conservare al seminţelor (după K. Lundstrom-Baudais, 1986)
(A-indicii seminţelor carbonizate, B-totalitatea seminţelor carbonizate şi îmbibate,
C-pentru cereale, evaluarea seminţelor este realizată pornind de la resturile din treierat,
O-greutatea procentuală a seminţelor)

Acest model permite constatarea impreciziei concluziilor statistice,
deoarece, proporţiile seminţelor nu reflectă caracterul sitului. Pentru prima
coloană (A), cerealele carbonizate sunt majoritare (93% ), procentul
corespunzând unui sit uscat, în timp ce în coloana B (ce reflectă un sit cu
caracter umed), seminţele umede de Papaver somniferum şi Linum
usitatissimum sunt mai abundente (92% ). De aceea, frecvenţa atestării, care
nu ţine cont de numărul de resturi, ci doar de prezenţa unui taxon, este mult
mai importantă. Ea oferă posibilitatea urmăririi modificărilor importanţei
unui taxon în cursul timpului. În cazul resturilor identificate în poziţie
primară (fund de siloz conservat în loc, vase pline cu seminţe, grânare
incendiate), mai degrabă decât numărul de resturi, realitatea arheologică este
cel mai bine reflectată de volumul fiecărui taxon, şi nu de număr, deoarece o
sămânţă de orz este de patru ori mai voluminoasă decât una de mei.
Ţinând cont de aceste date, este evident că istoria vegetală a unui sit
nu poate fi reconstituită exclusiv pe baza datelor carpologice, intervenind
aici şi alte discipline din branşa arheobotanicii, precum antracologia şi
palinologia.
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1.4. Aportul carpologiei în cercetarea
După

arheologică

ce specialiştii au reuşit clasificarea principalelor resturi de
plante apărute în siturile arheologice, obiectivul principal al demersului
ştiinţific a devenit identificarea semnificaţiei acestor descoperiri. Aceasta
implica, în primul rând, colaborarea cu arheologii, deoarece mostrele
recuperate erau indisolubil legate de contextul arheologic din care
proveneau. Comparaţia rezultatelor a permis stabilirea liniilor de evoluţie a
agriculturii, precum şi importanţa diferitelor plante în dietă, farmacopee etc.
Mostrele pot releva dacă recoltele erau sănătoase sau bolnave, dacă erau
productive sau nu, sau în ce stadiu al maturităţii erau recoltate. Pot arăta, de
asemenea, care era balanţa între cerealele cultivate, plantele cu păstăi sau
plantele oleaginoase în sistemul agricol, sau care era importanţa plantelor
sălbatice, ca supliment sau substitut în dietă.
În urma studiilor recente, carpologii au pus în evidenţă existenţa a
două tipuri de ansambluri carpologice. Cea mai mare parte a eşantioanelor
sunt constituite din resturi vegetale de origine diversă, care au ajuns în
acelaşi loc în urma unor activităţi variate. Aceste elemente nu prezintă nici
o legătură funcţională între ele. Ansamblurile de acest gen sunt calificate, în
literatura de specialitate, drept tanatocenoze (K. E. Behre, S. Jacomet,
1991 ). Un bun exemplu este oferit de eşantioanele provenind din depozite în
care deşeurile se acumulează în numeroase reprize. În schimb, termenul de
paleobiocenoze (K. E. Behre, S. Jacomet, 1991) desemnează ansamblurile
carpologice care reprezintă adevărate „comunităţi" vegetale. Exemplul tipic
de paleobiocenoză este dat de stocajul care reuneşte recolta dintr-un an.
Aceste recolte cuprind atât plante cultivate cât şi buruieni care au crescut în
acelaşi timp. Distincţia între cele două tipuri de ansambluri este esenţială
atunci când se încearcă reconstituirea peisajului şi a practicilor agricole
(L. Bouby, 2000).
Metoda colectării resturilor are şi ea o importanţă deosebită în
evaluarea valorii informaţiei. Dacă seminţele sunt recuperate de săpător, el
selectează, involuntar, din depozit, numai seminţele de dimensiuni mai mari,
pe care a putut să le identifice, cum sunt cariopsele de cereale, pe când cele
mai mici, cum sunt seminţele buruienilor, îi vor scăpa. Recuperarea
seminţelor, în acest mod, le va rupe de contextul lor înainte de a fi analizate
de specialist. Aceeaşi situaţie o înregistrăm şi în cazul utilizării unei site,
deoarece recuperarea majorităţii seminţelor depinde de mărimea ochiurilor.
Seminţele recoltate prin flotare vor constitui un eşantion mai reprezentativ
pentru realitatea arheologică, deoarece proporţia de recuperare este mult mai
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mare. Totuşi, au existat cazuri, excepţionale, când, fără utilizarea tehnicilor
de flotare, a fost obţinut un bun tablou carpologie. Este cazul aşezării de la
Tell Azmak (Bulgaria) unde, munca foarte atentă a săpătorilor a permis
prelevarea unui număr important de seminţe din nivelurile culturale
gumelniţene. Datele au fost comparate cu cele din siturile gumelniţene de pe
valea Mariţei (centrul Bulgariei), obţinându-se o imagine destul de completă
a agriculturii neo-eneolitice din această regiune (J. M. Renfrew, 1973).
Pasul următor, după recuperare, constă în analiza vestigiilor. Se
impune întotdeauna examinarea întregului material, pentru că, nu puţine au
fost cazurile, în care un vas cu picior, avea la baza sa seminţe ale unor specii
diferite, rămase în urma umplerilor anterioare sau, se întâmplă, ca seminţe
de mici dimensiuni să fi alunecat printre seminţe mai mari, ajungând la baza
vasului. Şi vasele de mici dimensiuni pot oferi informaţii deosebite, dacă ele
conţin amestecuri de specii, putem presupune că este vorba de prepararea
hranei şi, implicit, de un amestec deliberat (J. M. Renfrew, 1973)
Cel mai satisfăcător demers carpologie constă în studiul materialului
din fiecare depozit, separat, continuat apoi cu compararea rezultatelor din
niveluri contemporane, pentru obţinerea unui tablou cât mai complet.
Mostrele identificate în contexte culturale primare, gropi sau silozuri, pot fi
comparate cu cele provenite din contexte mai puţin evidente, ca de pildă,
deşeurile din jurul ariei de locuire şi cu eşantioanele recuperate dintr-o
coloană completă de sediment, din toate nivelurile de locuire ale unui sit.
Spre exemplu, la Sitagroi (Macedonia), examinarea s-a realizat pe o cupă
stratigrafică completă, din 10 în 10 cm, obţinându-se aproximativ 40 de
eşantioane de seminţe din principalele etape de locuire ale tell-ului
(J. M. Renfrew, 1973).
Compoziţia eşantioanelor - seminţe de plante cultivate, deşeuri
rezultate în urma operaţiilor de tratare a recoltelor pentru a obţine doar
seminţele, seminţe de buruieni din culturi - generează două tipuri de
demersuri carpologice. Primul, numit „ecologic" (L. Bouby, 2000), porneşte
de la cunoaşterea proprietăţilor ecologice ale speciilor de plante actuale
pentru a trage concluzii asupra condiţiilor de mediu din trecut, în special
asupra câmpurilor cultivate. Al doilea demers a fost calificat drept „tehnic"
(L. Bouby, 2000), adică, pornind de la resturile prezente într-un eşantion şi
de la proporţiile lor, să se identifice mărturiile unei operaţii agricole
specifice şi, astfel, să fie pusă în evidenţă practicarea sa.
Toate aceste direcţii noi de abordare, precum distincţia între
paleobiocenoze şi tanatocenoze, sau între demersul ecologic şi cel tehnic, au
fost aplicate în ultimele două decenii, în studiul materialului carpologie. Un
exemplu în acest sens poate fi satul lacustru neolitic de la Hornstaad Hornle
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(Germania). Cercetărilor interdisciplinare deosebite li se adaugă condiţiile
din mediul umed, care au asigurat o excelentă conservare a materialului.
Astfel, numeroase trunchi uri de arbori conservate au permis, prin
intermediul dendrocronologiei, o datare precisă a perioadelor de locuire ale
satului. Acesta a fost distrus de un incendiu. În fiecare locuinţă, nivelul de
incendiere a livrat o cantitate de cereale, alături de buruienile care le
însoţeau. Studiul carpologie, condus de U. Maier (1999) a pus în evidenţă
practicile agricole din această regiune în perioada neolitică. Printre speciile
identificate în casele incendiate, grâul ocupă primul loc, dar nu lipseşte nici
orzul. Fiecare stoc incendiat reprezintă o paleobiocenoză. Relaţiile directe
existente între plantele cultivate şi buruieni permit o facilă reconstituire a
tipurilor de soluri cultivate şi a metodelor agricole. S-a stabilit că solurile
cultivate erau bogate în humus şi în substanţe nutritive. Studiul pedologic
întreprins asupra aceluiaşi sit demonstrează că aceste caracteristici
corespund solurilor de tip loessoid, care nu se regăsesc în imediata apropiere
a sitului, ci la circa 300 m depărtare. De asemenea, printre plantele sălbatice
asociate cerealelor există puţine erbacee specifice vegetaţiei de pădure.
Concluzia lui U. Maier (1999) a fost că, dacă parcelele ar fi fost diseminate
în pădure, s-ar fi observat o mai puternică contaminare cu plante specifice.
Parcelele au fost reunite într-o singură arie cultivată, sistemul prezentând
avantajul de a facilita accesul şi protecţia culturilor. Ecologia buruienilor
oferă şi ea informaţii asupra tehnicilor agricole. O astfel de compoziţie nu
poate fi posibilă decât în cazul unei agriculturi prelungite în acelaşi loc.
Prezenţa la Hornstaad Hornle a unei astfel de vegetaţii nu este specifică unei
agriculturi prin defrişare, ipoteză frecvent propusă pentru agricultura
neolitică. Astfel, se pare că terenurile erau cultivate în continuu, probabil
de-a lungul întregii durate a ocupaţiei.
Pornind de la datele deja enunţate, aportul carpologiei este important
pentru două mari domenii: paleomediul şi etnobotanica.
Pentru paleomediu, carpologia permite reconstituirea vegetaţie, sau
a unei părţi a acesteia. În această direcţie, carpologia porneşte de la
demersul ecologic, utilizându-se două ramuri ale ecologiei în încercarea de
reconstituire a mediilor vegetale din trecut: autoecologia şi fitosociologia
(L. Bouby, 2000). De asemenea, se consideră util să se ţină cont de forma
biologică a plantelor. Autoecologia are în vedere exigenţele fiecărei specii
faţă de principalii factori ecologici (climat, lumină, umiditate). Dacă luăm în
considerare factorul lumină, pot fi distinse specii de umbră, semi-umbră, de
lumină şi iubitoare de soare. Totuşi, există specii care posedă o amplitudine
ecologică foarte importantă şi nu sunt caracteristice doar unui singur habitat.
Cum însă, indicii autoecologiei se referă în principal la habitat, ei se pot
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dovedi inadaptaţi la aceste situaţii. În aceste condiţii, analizarea relaţiilor
care unifică plantele între ele şi cu propriul habitat, specifică fitosociologiei,
se poate dovedi mult mai pertinentă pentru descrierea comunităţilor
vegetale. Fiecare unitate fitosociologică desemnează un tip de vegetaţie şi
un tip de mediu, implicând ansamblul caracteristicilor ecologice. Sistemul
fitosociologie prezintă avantajul de a fi ierarhizat, după cum urmează:
nivelul superior este cel al claselor, subdivizate în ordine, apoi alianţe,
pentru a ajunge la unitatea de bază care este asociaţia. Potrivit sistemului
stabilit de M. Guinochet şi R. de Vilmorin (1973), pentru Franţa, buruienile
specifice cerealelor constituie clasa Secalinetea, care cuprinde ordinul
Secalinetalia. Acest ordin este divizat în două alianţe, care corespund la
două tipuri de climat. Astfel, alianţa Seca/inion mediterraneum este
specifică zonelor mediteraneene. Ea include un alt nivel, sub-alianţa
Scleranthion annui, specifică solurilor silicioase. Este evident că ultima
grupare populează regiunile mediteraneene cu soluri silicioase. Vedem deci,
că sistemul fitosociologie autorizează o caracterizare extrem de fină a
vegetaţiei actuale şi a habitatului său. Totuşi, atunci când este aplicată în
câmpul arheobotanicii, în general, şi al carpologiei, în special, intervin
câteva probleme (H. Ktister, 1991 ):
,
- Trebuie în primul rând ·să remarcăm că sistemul fitosociologie este într-o
construcţie permanentă şi nu există întotdeauna o soluţie adaptată la
regiunea asupra căreia se realizează analizele arheobotanice.
- Pentru a caracteriza o unitate de vegetaţie, specialistul se bazează pe
ansamblul de specii care o caracterizează. Ori, el nu obţine niciodată o
reconstituire completă a peisajului vegetal al unui sit. Înregistrarea
prezenţei unei specii depinde de numeroşi factori care determină
conservarea sa şi posibilităţile de identificare oferite de resturile
descoperite.
- Cantitatea de seminţe ale unei plante într-un depozit arheologic nu
reflectă neapărat locul ei în cadrul mediului. Speciile produc o cantitate
variabilă de seminţe, la aceasta adăugându-se şi filtrul constituit de
activităţile umane.
- Influenţa practicilor agricole asupra comunităţilor de buruieni nu este un
parametru neglijabil. Tehnica de lucru a pământului are o puternică
influenţă. G. Hillman (1984 ), în urma studiilor efectuate în Turcia şi
Siria, prin care a dezvoltat foarte mult metoda etnoarheologică, a pus în
evidenţă impactul trecerii de la utilizarea brăzdarului la plug. În aceste
regiuni, parcele învecinate, lucrate cu cele două utilaje, vădesc diferenţe
sensibile. Pe terenurile lucrate cu brăzdarul se dezvoltă o floră spontană
bianuală, în schimb, pe cele lucrate cu plugul, această floră este
29

https://biblioteca-digitala.ro

nesemnificativă. În prezent, această floră este greu de identificat,

deoarece ea nu mai apare decât în locuri foarte izolate. Transformarea
unei flore bogată în plante spontane bianuale într-o floră limitată ca
spaţiu, deci o modificare importantă a mediului este unul din efectele
majore ale intensificării agriculturii de-a lungul timpului
Pentru etnobotanică, carpologia oferă cele mai importante date. Este
domeniul care reflectă cel mai bine activităţile umane şi influenţa lor asupra
lumii vegetale. Principalele direcţii vizate de carpologie sunt:
- Repartiţia geografică şi difuziunea taxonilor - până la debutul
studiilor carpologice, era prost cunoscută. Astfel, au fost identificate în
centrul Franţei, la nivelul Mezoliticului, o serie de plante considerate, până
atunci, limitate la Orientul Apropiat. Mai mult, s-a reuşit identificarea
„traseului" diferitelor plante de la momentul domesticii lor până la
extinderea pe arii considerabile. Informaţiile excepţionale au fost obţinute
pentru orz şi grâu. La origine au fost două graminee cultivate în Orientul
Apropiat şi Mijlociu. Astăzi, ele cunosc o repartiţie circumplanetară, mai
mult, orzul este cultivat de la nivelul mării, până la 4000 m altitudine, pe
platourile din Himalaya (Ph. Marinval, 1999). O situaţie similară s-a
înregistrat şi în cazul porumbului. Cele mai vechi mostre, care să ateste un
început de domesticire, sunt datate la 5.000 B.C. provenind din peştera
Coxc:itlan (Mexic) (S. Cole, 1970) şi, pentru o lungă perioadă de timp,
această cultură va fi limitată la continentul american. În prezent, însă.
porumbul este cea mai răspândită plantă cultivată. S-au identificat şi cazuri
de abandon, apoi de reintroducere a speciilor, cum sunt cele de hrişcă sau
grâu negru (Fagopyrum esculentum). Hrişca era cultivată în Belgia în cursul
epocii fierului, apoi, cultura sa a fost abandonată şi nu s-a reintrodus decât la
sfârşitul Evului Mediu (Ph. Marinval, 1999).
- Evoluţia !axonilor - priveşte în primul rând procesul de
domesticire, trecerea de la planta sălbatică la planta cultivată, selecţiile
ulterioare şi apariţia de varietăţi. Astfel, conform datelor avute la dispoziţie,
naşterea agriculturii poate fi plasată în regiunea cuprinsă între Iran, Irak,
Siria, Palestina şi Anatolia centrală. Acest moment, esenţial în evoluţia
umanităţii, respectiv trecerea de la economia prădătoare (bazată pe
vânătoare, pescuit şi cules) la economia de producţie (adică omul îşi asigură
subzistenţa) este relativ recent, în comparaţie cu istoria umanităţii.
Mezoliticul din Orientul Apropiat poartă deja germenii agriculturii.
Strângerea gramineelor şi leguminoaselor sălbatice (strămoşii plantelor
domestice), crescute spontan, va sta la originea practicilor agricole. Datele
experimentale obţinute de J. R. Harlan ( 1967) în Turcia au arătat că
recoltarea cerealelor sălbatice avea o semnificativă contribuţie în dieta
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populaţiilor

pre-neolitice. Utilizând o lamă din silex drept seceră, ei reuşeau
să adune într-o oră mai mult de I kg de grâu. Mai mult, acelaşi autor a
stabilit că o familie care muncea timp de trei săptămâni, în perioada în care
cerealele erau coapte, putea strânge o cantitate pe care nu o putea consuma
într-un an. Oricum, agricultura constituie una din primele manifestări ale
fenomenului neolitic, anterior inventării ceramicii. Ea a apărut în cadrul
unor comunităţi sedentare, sedentaritate manifestată încă din Mezolitic, la
comunităţile natufiene. Primele plante cultivate în Orientul Apropiat au fost
cerealele, reprezentate prin două specii de grâu (Triticum dicoccum şi
Triticum monococcum) şi două specii de orz (Hordeum distichum şi
Hordeum vulgare), câteva leguminoase: mazăre (Pisum sativum), linte
(Lens culinaris), năut ( Cicer arierinum) şi in (Linum usitatissimum).
Practicile agricole vor fi apoi „exportate", ele fiind deja atestate la
jumătatea mileniului al VII-iea în Turcia şi Cipru. În cursul mileniului al
VII-iea ele apar în Grecia. Din spaţiul balcanic vor porni două curente de
difuziune: unul mediteranean, mai vechi, şi unul spre centrul Europei.
Difuziunea nu va include numai agricultura şi creşterea animalelor, dar şi
tehnicile de fabricare a ceramicii şi şlefuire a pietrei. Curentul mediteranean
va sta la originea Cardialului (neoliticul vechi din Franţa meridională,
Spania şi Africa de Nord). În Italia, agricultura va ajunge către sfârşitul
mileniului VII B.C. sau începutul mileniului VI B.C. În sudul peninsulei vor
fi cultivate aproape aceleaşi plante ca în Grecia. Speciile de Triticum
aestivum şi Triticum durum sunt cel mai bine reprezentate, alimentaţia fiind
completată de mazăre şi, mai ales, de linte. Sunt menţionate şi alte plante, ca
inul şi macul. Macul pare a fi singura plantă domesticită în bazinul
mediteranean occidental. În Europa Centrală, curentul danubian va difuza
tehnicile agricole de-a lungul Dunării, până în Bazinul parizian. În tot acest
spaţiu, agricultura va avea un caracter omogen: vor fi cultivate două specii
de grâu şi una de orz, inul - drept principală sursă de ulei şi fibre textile, în
timp ce leguminoasele vor ocupa un loc secundar (Ph. Marinval, 1999).
- Alimentaţia - reconstituirea istoriei alimentaţiei vegetale a omului.
S-a putut chiar stabili o listă a plantelor consumate, atât a plantelor
sălbatice culese, cât şi a celor cultivate. Indicii importante, în acest sens, au
fost oferite de conţinutul stomacal al cadavrelor de la Tollund, Grauballe
şi Borremose, din Danemarca, din timpul epocii fierului (J. M. Renfrew,
1973). Ultima lor masă a fost compusă din orz, ovăz, in şi un amestec
de seminţe de plante sălbatice, prezente într-o cantitate apreciabilă:
Rumex, Polygonum, Chenopodium, Spergula, Camelina şi Viola. Informaţii
de natură carpologică, privind alimentaţia vegetală a omului, avem însă
şi pentru perioade mult mai vechi: între 20.000 - 7.000 B.C., oamenii
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din peştera Franchti (Grecia) (J. M. Hansen, 1978 a) consumau cariopse
de orz (Hordeum spontaneum), ovăz (Avena sp.), precum şi seminţe de linte
(Lens sp.) şi măzăriche (Vicia sp.).
Mai mult, în anumite circumstanţe, au fost identificate modalităţile
de preparare a hranei. Astfel, în cazul pâinii conservate, s-a putut stabili atât
compoziţia, cât şi tehnologia de coacere utilizată. În siturile elveţiene a fost
identificat un număr considerabil de resturi de pâine carbonizate: la
Wangen, acestea aveau circa 2,5 - 3,8 cm grosime şi 10 - 13 cm diametru,
fiind obţinute din cereale, în special orz, zdrobite destul de rudimentar.
Pâinea din mei pare să fi fost foarte răspândită în epoca bronzului la
Irgenhausen (Elveţia) şi la Marmariani (Grecia), dar şi la Sucidava-Celei
(jud. Olt). S-a constat, datorită deficitului de cereale în preistorie, că acestea
erau amestecate cu plante sălbatice, pentru obţinerea pâinii. Ghinda apare
amestecată cu orzul în nivelul IV de la Sitagroi şi aceste două ingrediente
sunt menţionate şi la Raskopanitza (Bulgaria), într-un nivel aparţinând
bronzului superior (J. M. Renfrew, 1973).
Modalităţile de obţinere a băuturilor (vin, bere, hidromel) sunt, de
asemenea, studiate. Spre exemplu, în Germania, la Eberdingen-Hochdorf, a
fost identificată o structură de prelucrare a seminţelor de orz, în vederea
obţinerii berii, datând din perioada de tranziţie de la Hallstatt/La Tene
(Ph. Marinval, 1999).
Utilizarea mirodeniilor şi condimentelor este atestată în egală
măsură.

- Artizanat - carpologia oferă informaţii şi asupra utilizării şi
plantelor textile, cum sunt cele de in (Linum usitatissimum) sau de
cânepă (Cannabis sativa).
- Farmacopee şi droguri - istoria „medicinei" este un demers
carpologie delicat. În aşezarea din epoca bronzului de la HauteriveChampreveyres (Elveţia) a fost identificată o concentraţie anormală de
seminţe de sunătoare (Hypericum peiforatwn), plantă fără calităţi
alimentare, care demonstrează că a fost colectată în scopuri terapeutice. În
Ţările de Jos, conţinutul în seminţe al flaconului roman din bronz (sec. III
î.e.n.), descoperit la Uitgeest, nu poate reprezenta decât un amestec
medicinal. Interiorul conţinea ridiche (Raphanus sativus), ţelină (Apium
graveolens), arigan (Origanum vulgare) şi nalbă (Malva sylvestris).
Utilizarea drogurilor sau plantelor cu efecte halucinogene este, de
asemenea, un domeniu în cadrul căruia carpologia oferă informaţii
importante, cum ar fi, spre exemplu, domesticirea şi utilizarea macului
(Papaver somniferum) (Ph. Marinval, 1999).
cultivării
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- Agricultură - în acest domeniu, aportul carpologiei este
considerabil. Se încearcă reconstituirea întregului lanţ operatoriu, de la
munca solului (arat), până la recoltă. Nu se au în vedere numai plantele
cultivate, dar şi plantele dăunătoare, asociate întotdeauna recoltelor.
Compoziţia mostrelor de seminţe permite intuirea anumitor practici
agricole, cum ar fi culturile asociate (spre exemplu, grâu şi secară), sau din
contră, cele monospecifice, mergându-se până la a stabili evoluţia
agriculturii, pentru o anumită regiune, de-a lungul preistoriei. Un astfel de
caz este cel al Greciei. Astfel, pentru cel mai vechi neolitic de la Ghediki, un
eşantion reprezentativ conţinea 71 de cariopse şi seminţe, din care 44 de
Triticum dicoccum, 2 - Triticum monococcum, 9 - Hordeum distichon, 5 Pisum sativum, 4 - Vicia sp., 4 - Lens esculenta, 2 - Pistacia atlantica.
Studiul acestor resturi a pus în evidenţă predominanţa culturilor mixte, în
cadrul cărora Triticum dicoccum constituia componenta majoră. Acest tip de
cultură mixtă, care includea deopotrivă cereale şi plante cu păstăi, este încă
utilizat în Insulele Cicladice, unde a fost menţionat, în 1965, un câmp de
grâu, orz şi ovăz, amestecat cu mazăre şi fasole. Eşantioanele recoltate din
diverse situri, aparţinând neoliticului timpuriu, relevă aceeaşi situaţie. La
Soufli, un eşantion de 45 cariopse şi seminţe cuprindea Triticum dicoccum
(20), amestecat cu Hordeum distichum, Triticum monococcum, Pisum sp.,
Lens esculenta. În neoliricul mijlociu, situaţia va continua, dar modelul se
schimbă în neoliticul superior. La Sesklo, spre exemplu, există numeroase
eşantioane conţinând peste I 00, şi într-un caz, peste 1OOO de cariopse de
Triticum dicoccwn, neamestecat cu alte tipuri de seminţe. Dar, Triticum
dicoccum nu va fi cea mai importantă cereală în întreg spaţiul grecesc: la
Pyrasos, pe coastă, orzul va fi cereala de bază în cadrul culturii Dimini,
depozitele conţinând o cantitate redusă de Triticum dicoccum, Triticum
monococcum şi Pisum sativum. Culturile identificate pentru perioada
bronzului în Micene şi Iolkos ilustrează aceleaşi caracteristici ale
agriculturii: orzul rămâne principala cereală, dar Triticum dicoccum nu a
depăşit niciodată 4% din conţinutul vreunui eşantion. Alături de orz, drept
culturi importante au fost considerate mazărea şi fasolea, ultima apărută ca o
cultură nouă în această regiune. Originea culturilor de pomi fructiferi poate
fi amplasată tot în neoliticul timpuriu. La Sitagroi, o serie de sâmburi de
struguri au fost găsiţi de la baza tell-ului, până în nivelurile de locuire
superioare, acoperind un spaţiul temporal de 2.500 de ani. Acestea
reprezintă cea mai veche dovadă a cultivării viţei de vie în spaţiul egeean
(1. M. Renfrew, 1973).
Şi pentru teritoriul României, au fost efectuate analize carpologice în
câteva situri neo-eneolitice, ce au permis evidenţierea elementelor
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agriculturii din acea perioadă. Astfel, în aşezarea
precucuteniană de la Poduri s-a stabilit cultivarea a trei specii de grâu:
Triticum monococcum, T. dicoccum şi T. aestivum, a orzului (Hordeum
vulgare), dar şi a coriandrului (Coriandrum sativum), plantă cu fructe
aromatice (la Poduri pare să fie cea mai veche semnalare a speciei pentru
teritoriul Europei) (D. Monah şi colab., 2003).
Situl eneolitic de la Hârşova (jud. Constanţa) a beneficiat de un
studiu carpologie important, începând cu datele publicate de Ramon Buxo
i Capdevilla şi continuate de Felicia Monah (1998). Spre exemplu, pentru
secvenţa cea mai veche din complexul menajer 521 au fost identificate
253 macroresturi vegetale, cu predominanţa speciilor Vicia ervilia, urmată
de Lens culinaris, . Hordeum vulgare, Triticum dicoccum şi Triticum
monococcum. S-a putut astfel stabili că perioada de fructificaţie pentru
aceste specii a fost cuprinsă între finalul lunii iunie - începutul lunii august.
- Stocaj - prin intermediul carpologiei se pot reconstitui nu numai
acţiunile care au precedat depozitarea seminţelor (curăţare de pe spic,
vânturare şi, eventual, cernerea), dar se pot preciza şi modalităţile în care
stocajul era organizat: stocajul seminţelor, deja separate de spic, sau
antrepozite de spice întregi. În ultimul caz este, în mod evident, nevoie de
structuri de înmagazinare de mari dimensiuni. Lupta contra prădătorilor şi
gestiunea stocurilor în cursul unui an sunt, de asemenea, acţiuni decelabile
prin intermediul carpologiei.
- Comerţ - schimburile pot fi puse în evidenţă prin intermediul
studiilor carpologice. Astfel, o barcă din epoca romană a eşuat pe un râu din
Ţările de Jos, la Woerden. Ea era încărcată cu cariopse de grâu din specia
Triticum dicoccum. Prezenţa, printre aceste cariopse, a unei plante, Orlaya
grandiflora, care nu există în locul în care nava s-a scufundat, dovedeşte că
cerealele respective au fost cultivate mai în sud, în Belgia sau Franţa
(Ph. Marinval, 1999).
- Ritual - nu de puţine ori, în morminte sau temple, corpul
defunctului era depus însoţit de diferite plante. Încă din paleolitic sunt
menţionate astfel de ritualuri; fiind deja celebru cazul Omului de Neandertal
de la Shanidar. Excepţionalele condiţii de conservare în mediul arid, din
cadrul mormintelor egiptene, au oferit o gamă largă de informaţii legate de
practicile rituale şi de materialele utilizate. În afara modalităţilor de tratare
a mumiilor, care au suscitat de la început interesul specialiştilor, se ştie că,
în cadrul ritualurilor funerare, se utiliza tămâia, uleiurile aromatice şi
parfumurile şi, în plus, au fost identificate plantele din care erau obţinute.
Tămâia era obţinută din diferite specii de Boswellia, mici arbuşti care cresc
în Arabia şi Somalia sau din specia sudaneză Commiphora pedunculata.
caracteristice
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Mirtul se extrăgea din diferite specii de Commiphora, provenind tot din
Arabia şi Somalia. În aceste monninte, au fost descoperite mici vase care
conţineau beţişoare din esenţe aromatice, provenind din Kenia şi Uganda
(G. Dimbleby, 1967). Aceleaşi monninte au oferit informaţii legate şi de
obţinerea şi utilizarea parfumurilor. Florile, seminţele, frunzele şi oricare din
părţile odorizante ale unei plante erau ţinute în uleiuri sau grăsimi în care
esenţele aromatice erau solubile. Se utilizau mai ales fructele speciei
Balanites aegyptica sau uleiul speciei Moringa (G. Dimbleby, 1967).
- Ornamente - seminţele au servit deseori drept ornamente de corp.
Ele erau perforate şi înşirate pentru a forma coliere. Astfel de coliere au fost
descoperite şi pe teritoriul României, cum este, spre exemplu, colierul din
nucule de Lithorspennum purpureo-coeruleum, descoperit în aşezarea
gumelniţeană de la Ulmeni Uud. Călăraşi) sau cel din aşezarea de la Izvoare,
cultura Cucuteni (M. Cârciumaru, 1996).
Pe lângă acest aport adus arheologiei, carpologia are şi o serie de
limite, legate de reconstituirea paleovegetaţiei şi paleomediului. Ea oferă o
imagine incompletă a paleovegetaţiei, deoarece include, în general, doar
plantele care au prezentat un interes economic pentru om iar determinarea se
face pe baza unei comparaţii cu materialul actual, ceea ce îngreunează
uneori recunoaşterea anumitor taxoni. Spre exemplu, în procesul de
carbonizare a seminţelor se poate schimba morfologia acestora, reprezentativitatea eşantionului depinzând, astfel, în mare măsură, de tehnicile de
săpătură şi de studiu în laborator.
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CAPITOLUL II
Istoricul cercetărilor

Conservarea plantelor în depozitele sedimentare a trezit interesul
botaniştilor, geneticienilor şi arheologilor, începând cu C. Kunth care, în
1826, examina fructele şi seminţele descoperite de J. Passalacqua în
morminte din Egiptul antic. Dar, un veritabil impuls a fost dat studiilor de
acest gen prin activitatea lui O. Heer (l 866), care a analizat vestigiile din
palafitele elveţiene.
În perioada 1870-1880, Heer şi Messikomer au continuat cercetările
în Elveţia, Deiniger, Staub şi Schroter au efectuat studii asupra seminţelor
din câteva aşezări din Europa Centrală, iar de materialul din Egipt s-au
ocupat Unger, Braun şi Schweinfurth. În aceeaşi perioadă, profesorul
L. Wittmack din Berlin începea muncJ de cercetare asupra resturilor de
plante în situri arheologice din Germar:ia, Italia, Grecia, Anatolia şi Peru
(J. M. Renfrew, 1973).
Această activitate ştiinţifică va fi sintetizată în două lucrări de
referinţă, elaborate de: G. Buschan - Vorgeschichtliche Botanik (1895) şi
E. Neuweiler - Die Prăhistorichen Pflanzenreste Mitteleuropas ( 1905).
În prima jumătate a secolului XX, această disciplină continuă să se
dezvolte în Europa prin studiile efectuate de E. Neuweiler, F. Netolitzky,
N. Arnaudov, K. Maly, E. Hoffman, A. Schulz, A. Fietz, H. L. Werneck,
G. F. L. Sarauw, G. Hatt, K. Jesson şi E. Schiemann (J. M. Renfrew, 1973).
O deosebită contribuţie în cadrul acestor cercetări a avut-o lucrarea lui
K. şi F. Bertsch - Geschichte unserer Kulturpflanzen ( 1949), iar studiile
asupra Egiptului au fost sintetizate de Tăckholm, Tăckholm şi Drar în
lucrarea Flora of Egypt (1941).
Începând cu 1950, cercetătorii nu s-au mai concentrat doar în
identificarea şi studierea resturilor vegetale din diferitele situri arheologice
din Europa şi Egipt, dar şi în a face lumină în problema evoluţiei şi
domesticirii plantelor, precum şi a căilor de pătrundere în Europa.
Posibilitatea utilizării datelor carpologice în studiul originii plantelor
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cultivate a fost pusă la punct de A. de Candolle (1883) în lucrarea Origine
des plantes cultivees. A fost nevoie însă de o intensă activitate de cercetare
în Orient, pusă în practică de Dr. Hans Helbaek din Copenhaga, care a lucrat
alături de preistoricianul R. J. Braidwood în Irak, de F. Hole şi K. Aannery
în sud-vestul Iranului, de D. Kirkbride în Palestina şi J. Mellaart în Anatolia.
Activitatea lui H. Helbaek s-a concretizat în câteva lucrări rămase de
referinţă: The palaeoethnobotany of the Near East and Europe ( 1960 a),
Ecological effects of irrigation in ancient Mesopotamia (1960 b), First
impressions of the Catal Huyiik plant husbandry (1964 a), Commentary on
the phylogenesis of Triticum and Hordeum ( 1966 d), The plant husbandry
of Hacilar (1970). Alte analize importante în Orient, asupra resturilor de
plante, au fost efectuate de van Zeist şi Bottema ( 1966) la Teii Ramad,
van Zeist şi Casparie (1968) la Teii Mureybit, Maria Hopf la Jerichon
(1969). Rezultatele acestor studii s-au finalizat în două lucrări de marcă:
J. M. Renfrew - Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near
&st and Europe (1973) şi D. Zohary şi M. Hopf - Domestication of Plants
in the Old World (1988).
Această serie semnificativă de lucrări, realizate în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, a adus o contribuţie decisivă la dezvoltarea tehnicilor şi
principiilor de identificare a resturilor de plante conservate în diverse
circumstanţe. În plus, în 1968 era creat Intemational Work Group for
Palaeoetlmobotany (IWGP), care a susţinut permanent colaborarea între
specialişti, organizând congrese din trei în trei ani. Începând cu anii '70,
cercetările din siturile arheologice din Europa şi Orient au fost permanent
însoţite şi de analize carpologice, care au permis concluzii importante legate
de mediul şi economia populaţiilor preistorice. În Europa, pot fi menţionaţi
Maria Hopf prin studiile sale din Grecia, Bulgaria, Germania şi Spania;
Villaret von Rochow în Elveţia; Z. Tempir, E. Opravil şi F. Klihn în Cehia
şi Slovacia; B. Hartyani, G. Novaki şi A. Patay în Ungaria. În Polonia,
analizele au fost efectuate de M. K.lichowska şi K. Wasylikova; în Germania
de J. Schultze-Motel, K. E. Behre, K. H. Knorzer, U. Willerding, H. Kroll;
în Olanda de W. van Zeist, în Anglia de H. H. Clark iar în Italia de
M. Follieri (J. M. Renfrew, 1973).
În Rusia, studiile de acest gen au fost începute de geneticieni F. Ch. Bachteev, G. Lissitsina, M. Jakubciner şi A. I. Mordvinkina. În
India, studiul resturilor de plante începe în 1930 şi va fi sintetizat de
lucrările lui K. A. Chowdhury - „Plant remains from pre- and protohistoric sites and their scientific significance" (1965) şi F. R. Allchin „Early cultivated plants in India" ( 1969). În China, rezultatele cercetărilor
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au fost publicate de W. Watson în „Early cereai cultivation in China"
(1969).
În America, primele studii de carpologie au fost efectuate de Saffray
care publica, în 1876, rezultatele cercetărilor sale asupra mumiilor peruane.
Dar prima lucrare de referinţă asupra studiilor de paleoetnobotanică în Peru
apare abia în 1888: Die Nutzpflanzen der alten Peruanes, scrisă de
L. Wittmack. Începând cu secolul XX, au fost publicate numeroase studii.
vizând în special mumiile peruane: în 1910, J. Constantin şi D. Bois ofereau
un studiu asupra vestigiilor de plante din diferite situri - Sur Les grains er
tubercules des tombeaux peruviens de la Periode lncasique; în 1917,
W. E. Safford redacta lucrarea Food-Plants and Textiles of Ancient
America, în 1922, apărea lucrarea lui H. Von Harms - Ubersicht der bischer
in alteperuanischen Grtibern gefundenen Pflanzenreste, iar în 1934-1935,
El mundo vegetal de Los antiguos peruanos, scrisă de E. Yacovleff şi
F. L. Herrera. În această perioadă, cea mai importantă contribuţie în
domeniu a avut-o Margaret A. Towle, de la Universitatea Harvard, prin
studii ce au durat cincisprezece ani şi care s-au finalizat, în 1961, cu
o lucrare exhaustivă asupra cercetării paleoetnobotanice din Peru:
The Ethnobotany of Pre-Columbian Peru.
Domeniul s-a dezvoltat mult mai greu în America de Nord. Primul
studiu semnificativ era scris de Melvin R. Gilmore în 1931 - Vegetal
remains of the Ozark Bluff-D\·veller cu/ture, acesta identificând nu mai
puţin de 68 de specii în aşezări din adăposturi sub stâncă. Lui i s-a datorat
şi crearea, în
1930, a Laboratorului de Etnobotanică în cadrul
Universităţii Michigan. Între 1940 şi 1960, la acest laborator a lucrat Volney
H. Jones, autorul unui număr important de studii referitoare la speciile din
sud-vestul SUA (R. A. Yamell, 1971).
Studiile regionale asupra utilizării şi exploatării plantelor au fost
dezvoltate începând cu lucrarea lui George F. Carter - Plant Geography and
Cu/ture History in the American Southwest (1945). Contribuţia esenţială a
lui Carter constă în trasarea câtorva modele teoretice în cadrul cărora o
aplicare adecvată a unui studiu paleoetnobotanic este esenţială. De altfel,
după 1940, în America de Nord, s-a manifestat o superspecializare a
cercetătorilor în studiul unei anumite specii de plante cultivate în Lumea
Nouă. S-au remarcat studiile lui E. Anderson ( 1942) în Arizona, ale
lui P. Mangelsdorf şi C. E. Smith Jr. (1949) în New Mexico,
N. H. Nickerson în Dakota de Sud, L. Black în Arkansas, toate efectuate
asupra speciilor de porumb; studiile lui A. C. Whitford (1941, 1943) asupra
plantelor cu fibre, ale lui Th. A. Whitaker ( 1948, 1949) asupra familiei
cucurbitacee, ale lui K. P. Kent (1962) asupra bumbacului, ale lui Volney
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H. Jones (1960, 1962), R. A. Yarnell (1959) şi M. J. Black (1963) asupra
tutunului sau ale lui Ch. B. Heiser (1951, 1955) asupra florii soarelui
(R. A. Yarnell, 1969). Momentul de cotitură în dezvoltarea ştiinţei în
America de Nord l-a reprezentat însă organizarea în 1964 a simpozionului
lntegrated Research in Economic Botany VI: Ethnobotany of some New
World Cultures (Montreal, Canada), unde au fost prezenţi cei mai mulţi din
specialiştii menţionaţi şi unde s-au trasat de fapt direcţiile de cercetare
pentru arheologia interdisciplinară din America de Nord.
În România, primele informaţii cu caracter carpologie le datorăm lui
Cezar Boliac care, în „Trompeta Carpaţilor" din 1876, menţiona
descoperirea la Vădastra Uud. Olt) a unui fragment de vas ce conţinea
seminţe calcinate de „susanu" şi de mei (C. Boliac, 1876). Tot Cezar Boliac,
în urma săpăturilor efectuate la Tinosul, a identificat gropi arse ce conţineau
seminţe de secară, mei, orz, grâu şi cânepă (V. Canarache, 1950).
Interesul pentru prelevarea şi studierea materialului botanic,
identificat în săpăturile arheologice, îşi face apariţia abia la jumătatea
secolului XX, dar preocupările de acest gen au rămas izolate şi nu s-a
ajuns la un studiu sistematic în fiecare aşezare săpată. Dovada elocventă
este tocmai „Istoria României" ( 1960) unde, pentru descrierea culturilor
se foloseşte aproape întotdeauna aceeaşi sintagmă: „economia purtătorilor
culturii ... se baza pe cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea animalelor
domestice" (p. 29-136), fără detalii privind tipul de agricultură,
speciile cultivate, sau orice alte informaţii de natură etnobotanică
(M. Cârciumaru, 1996).
Câteva studii carpologice merită, însă, a fi menţionate. Pentru cultura
Starcevo-Criş, în aşezarea de la Şimnicu de Jos (jud. Dolj) sunt menţionate,
pe lipitură de lut, amprente de Triticum sp. şi Hordeum sp., iar în aşezarea
de la Copăcelu (jud. Vâlcea) a fost identificat Triticum monococum
(E. Comşa, 1987). Z. V. Janushevich a identificat în aşezarea de tip Criş de
la Hărman speciile Triticum monococcum, T. dicoccum şi T. spelta
(V. I. Markevic, 1974)
Pe baza săpăturilor de la Glăvăneştii Vechi, I. Nestor (1951) relevă
cultivarea speciei Triticum monococcum în cadrul culturii ceramicii
liniare din Moldova iar D. Berciu ( 1951 ), prin săpăturile arheologice
efectuate la Verbicioara, identifică aceeaşi specie în cadrul culturii
Dudeşti. Pentru cultura Vinca, în cadrul aşezării de la Gornea (jud. Caraş
Severin), prin metoda flotării, s-au recuperat cariopse de Triticum dicoccum,
Hordeum vulgare nudum şi seminţe de Camus mas, Vicia lathyros,
Cruciferae (Gh. Lazarovici, 1977).
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I. Tarnavski a studiat materialul botanic din aşezarea eponima a
culturii Yădastra, identificând cultivarea speciilor Triricum (probabil
monococcum), Hordeum sp. şi Panicum sp. (C. N. Mateescu, 1975). Pentru
cultura Boian, faza Bolintineanu, au fost determinate speciile Triticum
monococcum, Panicum miliaceum, Fagopyrum sp. (E. Comşa, 1955), iar
pentru faza Giuleşti, speciile Triticum monococcum, T. vulgare, Vicia faba,
mei şi neghină (E. Comşa, 1957). În timpul culturii Hamangia, se cultivau
grâul şi borceagul (D. Berciu, 1966).
Cariopsele carbonizate din aşezarea de la Gumelniţa demonstrează
că, în cadrul acestei culturi, se cultiva Triticum vulgare (VI. Dumitrescu,
1966) dar şi cânepă, pe baza descoperirii unor seminţe calcinate la Paladi
(astăzi sat !oneşti, jud. Dâmboviţa) (D. Berciu, 1948). Purtătorii culturii
Sălcuţa cultivau, se pare, grâul, orzul şi meiul (D. Berciu, 1961 ). Pentru
cultura Cucuteni sunt semnalate speciile Triticum compactum, T. vulgare şi
T. compactum globiforme (VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. PetrescuDâmboviţa, N. Gostar, 1954 ), dar unele dintre determinările de specii din
cadrul acestei culturi pot fi puse sub semnul întrebării (M. Cârciumaru,
F. Monah, 1986).
În 1981 erau publicate rezultatele determinărilor efectuate de
S. M. Yarwood de la Universitatea din Birmingham cu privire la materialul
dacic recuperat prin flotare din aşezările de la Grădiştea Muncelului şi
Zăbrani (jud. Arad), identificându-se un număr semnificativ de specii.
printre care Triticum vulgare, T. compactum, Secate cereale, Panicwn sp.,
Hordeum sp. etc (J. Nandriş, 1981).
Desigur, exemplele ar putea continua, însă, dorim să mai menţionăm,
ca un reper important în evoluţia studiilor de acest gen din România, apariţia
în 1996 a lucrării Paleoetnobotanica (M. Cârciumaru, 1996), prima sinteză
asupra cercetărilor carpologice şi arheozoologice din arheologia autohtonă.
Lucrarea sintetizează o serie impresionantă de studii, publicate în urma
recuperării a numeroase eşantioane din aşezări arheologice, cercetate de-a
lungul unui deceniu.
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CAPITOLUL III
Descrierea speciilor de plante descoperite în contexte arheologice
111.1. CEREALELE
Studiul cerealelor constituie una din componentele importante ale
carpologiei, pentn1 că ele au reprezentat cu siguranţă o sursă importantă de
hrană pentru om din cele mai vechi timpuri. Cerealele au devenit o atracţie
pentru omul preistoric, în mod cert, datorită conţinutului lor ridicat în hidraţi
de carbon, ceea ce înseamnă o excelentă sursă de calorii. Un element care nu
trebuie neglijat este facila lor conservare pe perioade îndelungate.

Triticum L.
Cea mai răspândită cereală din agricultura preistorică a Lumii vechi a
creat şi cele mai aprige controverse asupra originii sale în rândul
geneticienilor (N. Ceapoiu, Gh. Bîlteanu, Cr. Hera, N. N. Săulescu, F.
Negulescu, Al. Bărbulescu, 1984). Prima referire la Triticum îi este atribuită
lui Columella Lucius Moderatus, care, încă din sec. I d.Hr., în lucrarea De re
rustica îl considera una din cerealele cu rahis tare şi seminţe golaşe. Linne în
1753, în prima ediţie a lucrării Species Plantarum, a adunat sub genul
Triticum cinci specii: T. aestivum, T. hybernum, T. turgidum, T. spelta, T.
monococcum. În sec. XX vor fi elaborate cele mai importante clasificări ale
grâului din ce în ce mai mult bazate pe conceptul seriilor poliploide de 14,
28 şi 42 de cromozomi şi precizarea a trei genomi diferiţi, fiecare compus
din şapte cromozomi care au fost notaţi de H. Kihara (1919) cu A, B şi D.
Cele trei secţii de forme de grâu au un număr diferit de cromozomi, numărul
de bază fiind de şapte. Astfel, prima secţie, cea diploidă are 2 x 7 = 14
cromozomi, secţia tetraploidă are 4 x 7 = 28, în timp ce secţia hexaploidă are
6 x 7 = 42 cromozomi. Consecinţa unei astfel de împărţiri este de ordin
evolutiv, în sensul că fonna diploidă ar putea să fie considerată mai
primitivă
decât
cea
tetraploidă,
pe care a generat-o prin
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hibridizare cu o altă specie diploidă care conţinea genomul B, ceea ce a avut
consecinţă tocmai dublarea numărului cromozomilor. După acelaşi model,
secţia tetraploidă hibridizată cu o specie diploidă care conţinea genomul D, a
favorizat apariţia secţiei hexaploide a genului Triticum (R. Riley, 1965). La
rândul său, R. F. Peterson (1965) a precizat că genomul B a fost dat de un
ancestor a lui Aegilops speltoides, iar după H. Kihara (1944) genomul Dar
proveni de laAegilops squarrosa.
Secţia diploidă (Einkorn - Monococca) (genomii AA) cuprinde
speciile Triticum boeticum şi T monococcum, ambele cu seminţe învelite.
Pentru că cele două specii se încrucişează cu uşurinţă şi produc hibrizi, s-a
emis ipoteza că cele două specii sunt similare (J. M. Renfrew, 1973). Secţia
tetraploidă (Emer - Dicoccoidea) (genomii AABB) include
Triticum
dicoccoides, Tdicoccum, T timopheevi, T turgidum, T durum, T
polonicum (= T persicum). Secţia hexaploidă (Dinkel = Speltoidea)
(genomii AABBDD) include speciile Triticum spelta T macha, T aestivum,
T compactum, T sphaerococcum. J. Mackey (1954) şi E. R. Sears (1956),
pentru că toate speciile hexaploide se încrucişează între ele, rezultănd specii
fertile, au propus ca ele să fie cuprinse sub unica denumire de Triticum
aestivum cu subspeciile respective, menţionate mai sus ca specii.
Cercetările paleobotanice nu au confinnat ipotezele asupra originii şi
evoluţiei
speciilor de grâu precizate pe baze genetice. Astfel, forma
diploidă, cum ar fi Triticum boeticum, nu este mai timpurie decât alte specii
tetraploide, atâta timp cât ele apar împreună, ca de exemplu la Ali Kosh-Bus
Mordeh între 7.500 şi 6.750 B.C. (H. Helbaek, 1966), la Janno în jurul datei
de 6.750 B.C. (H. Helbaek, 1959) etc. J. M. Renfrew (1973) susţine
supoziţia lui H. Helbaek (1966) care preconiza că partea central-vestică a
Anatoliei ar fi fost primul centru de dezvoltare constantă şi selecţie apărut în
jurul datei de 6.ooo B.C., ceea ce este de fapt valabil pentru varietăţile de
grâu cu boabe geamăne, dar nu explică cum fonnele cu un singur bob ajung
până în Iran aproape cu un mileniu mai devreme. În mod justificat se menţionează
că nu se poate şti cu certitudine
dacă răspândirea actuală a
speciilor sălbatice de grâu corespunde întru totul cu cea din perioada care a
premers domesticirea acestei plante în jurul anului 8.000 B.C.
Triticum este o plantă anuală, cu fonne de primăvară şi de toamnă,
cu o tulpină de 40-140 cm înălţime, cu 5-7 intemodii, netede, glabre.
Inflorescenţa este un spic simplu, de formă şi lungime variabilă, cu rahisul
flexibil sau fragil. Spiculeţele sesile sunt orientate cu partea mai lată spre
rahis (V. Velican, 1972). Cariopsele de grâu au o fonnă în general ovoidă,
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mai rar sferică, cu partea apicală uneori turtită, rotunjită, conică sau ascuţită
şi partea bazală rotunjită, conică sau ascuţită. Se prezintă bombate sau
convexe la partea dorsală şi concave, uneori aplatizate, cu un şanţ
longitudinal variabil ca dimensiuni, la partea ventrală. Lungimea cariopsei
variază între circa 4 şi 12 mm, iar grosimea între 1,5 şi 4 mm. Cariopsa de
grâu în secţiune longitudinală cuprinde următoarele elemente, de la exterior
spre interior: pericarpul, tegumentul seminal, stratul nucelar, stratul
aleuronic, endospermul şi embrionul. Pericarpul reprezintă învelişul seminţei
rezultat din peretele ovarului şi este format din mai multe straturi: cuticula
epicarpului, mezocarpul şi endocarpul. El nu aparţine seminţei propriu-zise.
Tegumentul, chiar dacă este foarte subţire, conţine două straturi. Stratul
nucelar este extrem de subţire şi greu detectabil, în timp ce stratul aleuronic
este alcătuit din celule mai mari, pătrate sau dreptunghiulare, cu pereţi groşi
şi conţinut ridicat de proteine, lipide etc. Partea centrală a seminţei o
constituie endospermul, care reprezintă cea mai mare parte a conţinutului
său, de pănă la 90 %. În sfârşit, embrionul este situat la baza cariopsei, în
plan median (N. Ceapoiu, Gh. Bîlteanu, Cr. Hera, N. N. Săulescu, F.
Negulescu, Al. Bărbulescu, 1984 ).

Triticum monococcum L.
Triticum monococcum include două fonne sau specii de grâu diploid
(einkom): Triticum boeticum - ca specie sălbatică şi T monococcum - ca
specie cultivată, domestică. Cele două specii creează prin încrucişare hibrizi
deosebit de fertili. T boeticum a fost identificat şi în Grecia, în provincia
Boeotia, de unde probabil îşi trage numele.
Triticum monococcum este o plantă cu înălţimi cuprinse între 60 - 120
cm, cu tulpină subţire, elastică, erectă, netedă, cu frunze plane, late de circa
1o mm, cu spic îngust şi comprimat lateral, de 9 cm lungime, care prezintă
15-30 spiculeţe şi rahis fragil la maturitate (fig. 4) (V. Velican, 1972).
Seminţele au partea laterală comprimată şi învelită în palee chiar şi la
maturitate, având lungimea de 7,o-8.5 mm, lăţimea de 1,8-3,o mm şi
grosimea de 3,o-3,5 mm (fig. 5). Seminţele de Triticum boeticum, la rândul
lor, au unnătoarele dimensiuni: 6-7,5 mm lungime, 1-1,5 mm lăţime şi 2,12,6 mm grosime (fig. 6) (J. M. Renfrew, 1973).
În România, Triticum monococcum este cunoscut mai des sub numele
de alac cu diverse variante - alică, hiliac, hilin. În anumite regiuni i se spune
pireviţă şi tenchiu. O discuţie asupra denumirii sale ne-a fost oferită de Al.
Borza (1945), iar cu pnvire la răspândirea sa actuală se
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precizează

cultivarea incontestabilă, până nu de multă vreme, în regiunea de
nord-vest şi de nord a ţării şi probabil în Bucovina. În general, alacul este
considerat în zilele noastre o plantă de munte şi regiuni colinare, care
vegetează între circa 300 şi 900 m altitudine, pe soluri argiloase sau şistoase
sărace, unde alte cereale nu pot ajunge la maturitate. Se cultivă pentru hrana
omului şi animalelor. Din făina sa se face o pâine fadă, dar agreabilă la gust.
Este un grâu de toamnă şi primăvară.
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Fig. 4 - Triticum monococcum şi T. dicoccum. 1 - Triticum monococcum:
la - spiculeţ; lb - spiculeţ cu piesele ambelor flori (a - glumă, b - palei
externe, c - palei interne despicate, d - cariopsă); 2 - Triticum dicoccum:
2a - spiculeţ (după V. Velican, 1972).
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Fig. 5 - Triticum monococcum: E şi L - vedere a feţei externe
şi laterale a spiculeţului; d, v, I, t cariopsă (d - vedere
dorsală, v - vedere ventrală, I - vedere laterală, t - secţiune
transversală) (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 6 - Triticum boeticum: E, L - vedere a feţei externe şi
laterale a spiculeţului (ssp. aegilopoides); d, v, I, t- cariopsă
(d - vedere dorsală, v - vedere ventrală, I - vedere laterală, t
- secţiune transversală)( după J. M. Renfrew, 1973).
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Morfologia celor două forme diploide era foarte asemănătoare în faza
iniţială a domesticirii, ceea ce a făcut ca descoperirile din stratele cele mai
timpurii să fie prezentate sub o unică denumire de einkorn. Probabil că la
început au fost culese de omul preistoric cariopsele speciei sălbatice
(Triticum boeticum) şi numai pe măsura trecerii timpului a început să apară
cariopse cu trăsături apropiate de actualul Triticum monococcum, adică de
forma domestică. Înseamnă că din cele mai vechi strate s-au recuperat, în
mod nonnal, cariopse de la forma sălbatică. Aşa de exemplu, sunt foarte
importante descoperirile din Siria, din mileniile X-IX B.C., de la Tell Abu
Hureyra (G. Hillman, 1975) şi din mileniul VIII B.C. de la Mureybit (W.
van Zeist, 1970; W. van Zeist, W. A. Casparie, 1968). Triticum boeticum îşi
va prelugi existenţa şi în mileniile VII şi VI B.C., când deja încep să apară
specii de grâu şi orz cultivate, în aşezarea de la Tell Abu Hureyra (G.
Hillman, 1975), în Iran la Ali Kosh şi Tepe Sabz (H. Helbaek, 1966), în Irak
la Jarmo (H. Helbaek, 1959), ca şi în alte aşezări din Orientul Apropiat, cum
ar fi în Turcia la Bacilar (nivelul acera.mic) (H. Helbaek, 1966), Cayonu (W.
van Zeist, 1972), Can Hasan (D. H. French, G. C. Hilhnan, S. Payne, R. J.
Payne, 1972).
Cele mai timpurii atestări ale grâului diploid în Europa sunt cele din
mileniul VI B.C. în Cipn1 la Cape Andreas Kastros (W. van Zeist, 1981) şi
Khirokitia (J. G. Waines, N. P. Stanley Price, 1975-1977) şi în Grecia în mai
multe aşezări din Tesalia (aceramicul de la Ghediki şi Argissa Maghula între 6.000 şi 5.000 B.C.) (J.M. Renfrew, 1979) şi Macedonia (Nea
Nikomedeia - 6.200 B.C.) (J. M. Renfrew, 1969, 1979; H. Kroll, 1981).
Einkornul este documentat şi în Bulgaria încă din neoliticul timpuriu (4.800
B.C.) de la Karanovo Mogila, în faza I a neoliticului de la Azmaska Mogila
(4.928- 4.770 B.C.) (M. Hopf, 1973; J. M. Renfrew, 1979), mult mai rar în
neoliticul timpuriu (4.800 B.C.) de la Cavdar (R. W. Dennell, 1978; M.
Hopf, 1973), în cultura Gumelniţa (3.75o B.C.) la Ovcarovo (Z. V.
Janushevich, 1978) şi în cantitate mare în epoca bronzului la Zagora (E.
Hajnalova). A fost întâlnit în aşezarea eponimă a culturii Starcevo (J. M.
Renfrew, 1979), precum şi în alte aşezării atribuite acestei culturi de la
Vrsnik (D. Zohary, M. Hopf, 1988), Obre I, Kakanj, Danilo, în neoliticul
timpuriu de la Anza (5.300-4.750 B.C.) (J. M. Renfrew, 1976) şi în cultura
Vinca de la Gomolava (W. van Zeist, 1975; 1974-1978). Din Basarabia au
fost menţionate doar resturi puţine de einkorn atât din neolitic (circa 4.8004.700 B.C.) în aşezările de la Sakharovka, Soroca, Ruptura, Ruşeţu Nou, cât
şi din eneolitic, din cultura Cucuteni-Tripolie (Z. V. Janushevich, 1975;
1976; 1978; 1984). În Ungaria, einkornul a fost atestat în aşezările atribuite
culturii ceramicii liniare de la Pari-Altacker dulo, neoliticul mijlociu de la
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Devavanya-Rehelyi gat şi neoliticul târziu de la Szilhalom. El rămâne la fel
de răspândit în epoca bronzului, în aşezările de la Tisyaalpar Vardomb,
Baracs-Bottan sane, Pakozd-Var şi Pecs-Nagyarpad (B. P. Hartyanyi,
G.Novaki, 1975; B. P. Hartyanyi, 1982). De asemenea, einkomul s-a găsit în
Cehia şi Slovacia în cantităţi însemnate în culturile atribuite ceramicii liniare
de la Trtice (Z. Tempir, 1973; 1979) şi Mohelnice (F. Kiihn, 1981; E.
Opravil, 1979). În epoca bronzului, einkornul vegeta în cantităţi mari la
Nitrianky Hradok în Slovacia şi foarte rar la Barca (Z. Tempir, 1979; F.
Kiilm, 1981). În sfârşit, einkomul nu lipseşte nici din Austria, chiar dacă a
fost întâlnit destul de rar, poate cu excepţia aşezării de la Gusen/Berglitzl din
epoca bronzului (D. Zohary, M. Hopf, 1988). În schimb, în Polonia el este
mult mai des atât în aşezările neolitice (Nova Huta-Mogila şi Zeslavice ), cât
şi în etapele ulterioare (Cmiel6w şi Ksiczice Wielkie) (I. Gluza, 1983; W.
Gizbert, 1960).

Fig. 7 - Seminţe carbonizate de Triticum monococcum din cultura
Cucuteni de la Valea Lupului si din cultura Precucuteni de la Poduri
(după M. Cârciumaru, 1996).
În contextele preistorice din ţara noastră a fost identificat de timpuriu
şi s-a menţinut şi în epocile unnătoare (M. Cârciumaru, 1996). În cultura
Starcevo-Criş sunt menţionate doar amprente de Triticum monococcum de
pe ceramica din aşezările de la Glăvăneştii Vechi (M. Cârciumaru, 1983) şi
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Hănnan

(I. Markevic, 197 4 ), iar cariopse carbonizate apar abia în cultura
Vinca într-un vas din aşezarea de la Liubcova în care deţinea 10 % alături de
alte cereale şi mazăre şi în aşezarea de la Parţa unde era predominant.
Compoziţia destul de eterogenă a conţinutului vasului de la Liubcova
sugerează că acele cariopse erau destinate consumului. În cultura Boian era
bine răspândit în aşezarea de la Hârşova (aproape 20 % alături de alte specii
de grâu) şi Vlădiceasca (circa 45 o/o dintr-o mostră în care era bine
reprezentat Triticum dicoccum şi mult mai slab alte specii de cereale şi din
nou o leguminoasă, numai că, de data aceasta, nu mai este mazărea, ca în
cultura Vinca de la Liubcova, ci lintea) (M. Cârciumaru, 1996). Din perioada
de tranzitie
de la cultura Boian la cultura Gumelnita
,
, Triticum monococcum
este atestat la Radovanu, Ipoteşti şi Izvoare, iar din cultura Precucuteni în
aşezarea de la Poduri (M. Cârciumam, F. Monah, 1985; 1986) (fig. 7). La
Radovanu, această specie în multe probe deţine supremaţia, în timp ce în
altele însoţeşte fie Triticum dicoccum, fie Hordeum vulgare nudum. La
Poduri Triticum monococcum a fost găsit în foarte multe mostre şi într-o
mare diversitate de situaţii. În cultura Gumelniţa, faţă de mulţimea
aşezărilor, este slab reprezentat, fiind descris în cantităţi semnificative doar
de la Vlădiceasca, în timp ce la Lişcoteanca apare cu totul sporadic. La
Vlădiceasca într-o locuinţă atingea 80%, iar într-o altă locuinţă întrunea
60%, de fiecare dată fiind acompaniat de alte specii de cereale.
Nici în cultura Cucuteni ogoarele nu erau prea intens cultivate cu
Triticum monococcum, el fiind menţionat doar la Bălăneasa (în jur de 30%
în amestec cu Triticum dicoccum, T. spelta şi Hordeum vulgare nudum) şi
Valea Lupului (aproximativ în aceeaşi combinaţie, dar în procente diferite)
(fig. 7). În cultura Sălcuţa, einkomul se găsea diseminat fie prin lanurile de
Triticum aestivum în preajma aşezării de la Valea Anilor, fie că era introdus
în mică măsură în hrana membrilor comunităţii alături de specia de grâu
menţionată, pentru că s-a descoperit împreună cu alte specii într-un vas. Cu
totul sporadic este întâlnit în tell-ul de la Sucidava (M. Cârciumaru, 1983;
1984; 1986). În epoca bronzului, chiar dacă apare în destule aşezări, cum ar
fi Sărata Monteoru, Carei, Otomani, Cârlomăneşti şi Oarţa de Sus, existenţa
sa este cu totul întâmplătoare, însoţind în general recoltele altor specii de
grâu şi mai rar de orz (M. Cârciuman1, 1983, 1986, M. Cârciumarn, F.
Monah, 1986). Nici în Hallstatt nu este mai mult răspândit, iar în La Tene,
chiar dacă există multe aşezări cercetate carpologie, cu material botanic
abundent, doar în câteva s-a identificat Triticum monococcum, cum ar fi cele
de la Bâzdâna (M. Cârciuman1, 1984 ), Grădiştea şi Căpâlna (M. Cârciumaru,
1996). Din sec. II d. Hr. până în sec. VI d. Hr. Triticum
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monococcum nu a mai fost întâlnit în mostrele cercetate carpologie.
Cercetările carpologice asupra materialelor botanice descoperite într-o serie
de aşezări din Evul Mediu din România au demonstrat, de asemenea,
absenta lui Triticum monococcum (M. Cârciumaru, R. Dincă, 1998-2000).
Într-u~ studiu, publicat de E. I. Emandi (1979), este menţionat totuşi
Triticum monococcum în secolele IX-X la Fundu Herţii, XIV-XV la
Suceava şi XV la Liteni. Întrucât autonil amintit nu specifică specialistul
care a făcut determinările carpologice respective, ne exprimăm serioase
îndoieli asupra autenticităţii studiilor prezentate, cu atât mai mult că se lasă
să se înţeleagă că ele aparţin chiar celui care semnează articolul. De
asemenea, este surprinzător faptul că studiul seminţelor carbonizate de la
Fundu Herţii, efectuat de unul din noi (M. Cârciumaru, R. Dincă, 19982000), nu a relevat existenţa lui Triticum monococcum.

Triticum (cf.) dicoccoides
Triticum dicoccoides face parte din fonna tetraploidă a grâului şi este
cunoscut în literatura de specialitate sub numele de emmer. În zilele noastre
îşi are aria de răspândire în sud-estul Turciei, Siria, Iordania, nordul Irakului,
vestul Iranului şi Transcaucazia (N. Ceapoiu, Gh. Bîlteanu, Cr. Hera, N. N.
Săulescu, F. Negulescu, Al. Bărbulescu, 1984). El dovedeşte o mare
disponibilitate de adaptare ecologică, vegetând de la malul mării până la
altitudini de circa 1.600 m, cum se întâmplă în Munţii Zagros din nordul
Irakului şi vestul Iranului. Este un grâu de toamnă care ajunge de timpuriu la
maturitate.
Emmerul este denumit la noi şi tenchiul sălbatic şi este tratat ca o
subspecie (dicoccoides) a lui Triticum turgidum. Tulpina sa este subţire dar
rezistentă, de circa 70-100 cm înălţime, cu 4-5 internoduri goale în interior.
Spicul rigid este comprimat lateral şi ajunge la 8-1 O cm lungime, înglobând
12-15 spiculete care au fiecare de obicei trei flori, dintre care numai prima şi
mai rar a d~ua sunt fertile. În general spiculeţul terminal este steril.
Cariopsele sunt destul de lungi, comprimate lateral şi ascuţite la vârf.
Dimensiunile cariopselor de Triticum dicoccoides sunt de
8,0 mm lungime, 1,7 mm lăţime şi 1,85 mm grosime (fig. 8)
(J. M. Renfrew, 1973).
Triticum dicoccoides a fost relevat în stratele arheologice din Orientul
Apropiat încă de timpuriu din mileniile VIII şi VII B. C., în aşezările de la
Janno din Irak (H. Helbaek, 1959), Cayonii în Turcia (W. van Zeist, 1972),
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Tell Aswad (W. van Zeist, J. A. H. Bakker-Heeres, 1978)
Hureyra (G. Hillman, 1975) din nordul Siriei.
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Fig. 8 - Triticum dicoccoides: E, L - vedere a feţei externe şi laterale a
spiculeţului; d, v, l, t- cariopsă (d - vedere dorsală, v - vedere ventrală,
1- vedere laterală, t- secţiune transversală) (după J. M. Renfrew,
1973).
Studiul carpologie al materialelor botanice dintr-o serie de aşezări
preistorice din România a relevat că anumite cariopse carbonizate par a se
încadra în morfologia subspeciei dicoccoides, cum ar fi cele din cultura
Vinca de la Liubcova, aproape toate aşezările atribuite culturii Boian
(Grădiştea Ulmilor, Hârşova şi Vlădiceasca), aşezarea Boian-Gumelniţa de
la Radovanu, aşezarea precucuteniană de la Poduri, aşezarea din cultura
Gumelniţa de la Vlădiceasca şi aşezarea cucuteniană de la Izvoare.
Se observă că aceste apariţii nu sunt mai târzii decât eneoliticul, dar
pe lângă această problemă de cronologie, mult mai interesantă este cea
genetică pe care o ridică existenţa lui Triticum cf. dicoccoides în timpul
culturilor menţionate pe teritoriul României. Atestarea sa în neolitic şi
eneolitic pe teritoriul ţării noastre ridică problema dezvoltării sale ca specie
spontană sau faptul că reprezenta rezultatul sălbăticirii speciei Triticum
dicoccum ca o consecinţă a sistemului de asolament practicat în acele
vremuri. Fără a avea pretenţia găsirii unei explicaţii suficient de
convingătoare pentru una din cele două ipoteze, se cuvine totuşi a aduce în
discutie
câteva amănunte obtinute
cu ocazia cercetării materialului botanic
,
,
din fiecare aşezare în care a fost atestat Triticum dicoccoides. Aşa de
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exemplu, nu sunt neglijabile procentele destul de ridicate ale spec1e1
Triticum cf. dicoccoides din aşezările Boian de la Hârşova, unde atingea 26
%, Gumelniţa de la Vlădiceasca de circa 15 % şi aşezarea Cucuteni de la
Izvoare în care se ajunge la aproape 50 %. Aceste procente, destul de
semnificative, sunt greu de explicat la prima vedere prin degenerarea speciei
T dicoccum. Totuşi, este o realitate de necontestat faptul că în fiecare din
cele trei mostre nu lipseşte Triticum dicoccum care, prin prezenţa sa, ne
poate îndemna spre ipoteza degenerării acestei specii. În acest sens ar pleda
şi o probă din materialul botanic foarte abundent din cultura Precucuteni de
la Poduri, unde Triticum cf. dicocoides întruneşte peste 1O %. Pentru că în
această aşezare, dintr-un număr foarte mare de loturi de seminţe carbonizate,
este singura mostră în care a fost identificat Triticum dicoccum, ne putem
gândi că ar fi trebuit, atunci când Triticum dicoccoides ar fi vegetat spontan
în regiune, să fie prezent în mai multe cazuri. În schimb, la Vlădiceasca,
unde a fost găsit atât în cultura Boian, cât şi în cultura Gumelniţa, ar
însemna că trebuie să înclinăm balanţa spre vegetarea acestei specii în flora
spontană şi mai puţin ca rezultat al continuităţii practicii rotirii terenurilor
semănate cu diverse specii. Alternativele expuse mai sus scot în evidenţă
dificultatea adoptării uneia dintre supoziţii (M. Cârciumaru, 1996).

Triticum dicoccum Schrank
În literatura ştiinţifică de specialitate Triticum dicoccum este cunoscut
sub numele de emmer cultivat, iar popoml român l-a denumit grâu moale,
grâu alb sau grâu de scrobeală, mutmel, mutn1el şi chiar tenchi şi tenchiu, cu
riscul de a fi confundat cu Triticum monococcum. În ceea ce priveşte
apelativul de grâu de scrobeală, el sugerează una din întrebuinţările acestei
specii de grâu la fabricarea substanţei respective. Este un grâu de toamnă,
semitoamnă şi primăvară. Aria lui actuală de răspândire o reprezintă
Abisinia, Arabia, Iran, Munţii Caucaz, partea centrală a Munţilor Ural, Alpii
gennani şi elveţieni, Spania de nord-vest şi chiar Peninsula Balcanică. Există
unele menţiuni că această specie se cultiva şi la noi în ţară. L. Coroamă îl
semnalează în apropierea satului Dihtineţ, în Bucovina, iar I.
Prodan
confinnă existenţa sa sub fonnă cultivată în regiunile de coline şi de munte
sub numele de grâu de amidon şi grâu moale (Al. Borza, 1945).
Triticum dicoccum este o plantă cu tulpină rezistentă, de 80-130 cm
înălţime, cu intemoduri goale la unele specii şi întotdeauna pline la partea
superioară cu măduvă, frunzele sunt pubescente şi glabre, spicul erect este
comprimat lateral, de obicei aristat cu o lungime de 5-1 O cm. Spiculeţele, în
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număr

de 15-30, sunt aşezate la vârful fragmentelor rahisului şi au o lungime
cuprinsă între 5-8 mm, cu 3 sau 4 flori dintre care numai două sau trei sunt
fertile (fig. 1) (V. Velican, 1972; N. Ceapoiu, Gh. Bîlteanu, Cr. Hera, N. N.
Săulescu, F. Negulescu, Al. Bărbulescu, 1984). Cariopsele au 7,2-9,0 mm
lungime, 2,85-3,4 mm lăţime şi 2,6-3,1 mm grosime (fig. 9) (J. M. Renfrew,
1973).
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Fig. 9 - Triticum dicoccum: E, L - vedere a feţei externe şi laterale
a spiculeţului; d, v, I, t - cariopsă (d - vedere dorsală, v - vedere
ventrală, I - vedere laterală, t- secţiune transversală) (după J. M.
Renfrew, 1973).
Triticum dicoccum este una din cele mai timpurii şi frecvente specii
descoperite în preistoria Orientului Apropiat, pentru că a fost atestat în
aşezările de la Beidha din sudul Iordaniei sub forma unor cariopse de mici
dimensiuni, de circa 5-1 O mm, la Catal Hiiyiik în Anatolia unde acestea
depăşeau 9 mm, în acera.micul de la Hacilar din partea centrală a Anatoliei şi
în stratele timpurii de la Ali Kosh din Iran (H. Helbaek, 1959; 1964; 1966).
Mărturii asupra cultivării sale datează şi din aceramicul de la Ghediki şi
Achilleion din Tesalia, între 6.200-5.300 B.C. la Argissa şi Nea Nikomedeia,
Knossos, Sesklo, ca şi din aşezările neolitice de la Azmaska Mogila şi
Karanovo I, Chevdar şi Kazanlâk din Bulgaria (J. M. Renfrew, 1969). Era,
de asemenea, predominant în aşezarea eponimă a culturii Starcevo (J. M.
Renfrew, 1979), ca şi în alte aşezări aparţinând acestei culturi, cum ar fi
Obre ( J. M. Renfrew, 1974) şi Vrsnik (M. Hopf, 1961), în aşezarea de la
Anza (J. M. Renfrew, 1976), în cultura Vinca de la Gomolava
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(W. van Zeist, 1974-1978). Emmerul nu lipseşte nici în Basarabia în cultura
Bugo-Nistriană de la Sakharovka, Soroca, Ruptura şi Ruşeţu Nou, iar în
cultura Cucuteni-Tripolie la Floreşti şi Cuconeştii Vechi (Z. V. Janushevich,
1976). In Ungaria apare relativ frecvent în cultura ceramicii liniare la PariAltăcker diilo, în neoliticul mijlociu la Dvavanya Rehelyi gat şi neoliticul
târziu de la Szilhalom şi în bronzul mijlociu (B. P. Hartyanyi, G. Novaki,
1975).

Fig. 10 - Seminţe carbonizate de Triticum dicoccum din
câteva aşezări arheologice din România: a - cultura
Gumelniţa de la Vlădiceasca; b - cultura Cucuteni de la
Poduri; c - cultura Boian - Vidra de la Grădiştea Ulmilor;
d - perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului din
teii-ul de la Sucidava - Celei (după M. Cârciumaru, 1996).
Cercetările

arheologice din ţara noastră au permis recuperarea unor
mari cantităţi de seminţe carbonizate de Triticum dicoccum (fig. 10). Dacă
din aşezarea Starcevo-Criş de la Hărman nu sunt atestate decât amprente de
seminţe pe ceramică, în schimb, din cultura Vinca sunt cunoscute două
aşezări cu seminţe de Triticum monococcum, la Liubcova (într-un vas în
amestec cu alte specii de cereale şi linte) şi Parţa (seminţe combinate cu
Triticum monococcum). În cultura Boian emerul era cultivat în apropierea
aşezării de la Hârşova la fel de intens ca şi Triticum monococcum şi T
https://biblioteca-digitala.ro

.spelta, iar la Vlădiceasca avem o situaţie asemănătoare cu cea de la
Liubcova din cultura Vinca. Foarte importantă este această specie de grâu în
faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa pentru locuitorii
din aşezarile de la Radovanu, Ipoteşti şi Izvoarele. Este evidentă obişnuinţa
în această perioadă de amestec al cariopselor acestei specii cu alte cereale, în
special cu Triticum monococcum. În cultura Precucuteni, în aşezarea de la
Poduri, Triticum dicoccum era, după Triticum aestivum, cereala cea mai
răspândită. În mod cert în Câmpia Română în cultura Gumelniţa interesul
pentru emmerul cultivat scăzuse simţitor, fiind totuşi întâlnit la Lişcoteanca
şi Vlădiceasca. Din contră, în aria culturii Cucuteni comunităţile multor
aşezări au cultivat intens Triticum dicoccum, după cum s-a observat prin
cercetarea carpologică a materialelor de la Poduri, Izvoare, Valea Lupului,
Văleni şi Mărgineni. De asemenea, în perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului, comunitatea de la Celei îşi baza în cea mai mare parte
economia agricolă pe seama acestei specii de cereale. Această situaţie nu s-a
schimbat foarte mult nici în epoca bronzului, după cum dovedesc mostrele
recuperate din aşezările de la Sărata Monteoru, Otomani şi Oarţa de Sus şi
probabil că această situaţie nu s-a modificat foarte mult nici în Hallstatt,
pentru că Triticum dicoccum era una din cerealele cele mai însemnate din
preajma aşezării de la Babadag şi chiar de la Tăşad. În La Tene importanţa
acestei specii s-a redus vizibil, poate cu excepţia teraselor Dunării şi
jumătăţii estice a Munteniei (aşezările de la Sucidava, Grădiştea şi Piscu
Crăsani). Ivirile sale sporadice de la Cârcea (sec. li-III d.Hr.) şi Boldeşti
Grădiştea (sec. IV-V d.Hr.) relevă reducerea ponderei sale în economia
omului în protoistorie. În Evul Mediu apare cu totul sporadic la Fundu Herţii
şi ceva mai mult la Dinogeţia.

Triticum durum Desf.
Triticum durum este, de asemenea, un grâu tetraploid, dar, spre
deosebire de Triticum dicoccoides şi T dicoccum, are boabele golaşe care
după treierat nu mai ramân îmbăcate în glume şi palee. Este un grâu de
primăvară şi de toamnă, fiind cunoscut şi sub denumirea de grâu pentru
macaroane, cu toate că există varietăţi care în nici un caz nu se pretează la
aşa ceva. În România este cunoscut sub denumirea de ghircă, arnăut, grâu
tare sau grâu turcesc.
Triticum durum este o plantă de 70-140 cm înălţime, cu tulpină
viguroasă care are internodul superior plin cu măduvă şi frunze glabre sau
glabroase (fig. 6). Spicul, cu o secţiune transversală de obicei cu contur
pătratic, are dimensiuni cuprinse între 4 şi 11 cm şi include între 20 şi 45 de
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spiculeţe

lungi de 10-15mm şi late de 8-13 mm, cu 5-7 flori, dintre care
fertile sunt numai între 2 şi 4 (fig. 11) (V. Velican, 1972). Cariopsele recente
sunt de culoare albă, galbenă sau roşie, cu aspect sticlos, de fonnă alungit
ovoidală, cu următoarele dimensiuni (fig. 12): lungimea de 7,0-9,7 mm (cu o
medie de 8,3 mm), lăţimea de 2,8-4,1 mm (cu o medie de 3,4 mm) şi
grosimea de 3,2-4,2 mm (cu o medie de 3,6 mm) (J. M. Renfrew, 1973).
Este semnificativă apariţia lui Triticum durum în Siria la Tell Aswad
între 7.300-6.600 B. C. (W. van Zeist, J. A. H. Bakker-Heeres, 1979), la Tell
Bouqras între 6.400-5.900 B. C. (W. van Zeist, W. van Waterbolk Rooijon,
1985), Ras Shamra între 5.750-5.250 B. C. (W. van Zeist, J. A. H. Bakker
Heeres, 1986), în neoliticul de la Tell el Kown (W. van Zeist, 1986) etc.
În Gennania exista în neolitic la Aldingen (grupul Shwieberdinger)
(U. Piening, 1986), ca şi în Bulgaria la Ovcarovo (Z. V. Janusevic, 1983), în
epoca bronzului la Dendra (H. Hjelmqvist, 1977) şi Kastanas (H. Kroll,
1983), în timp ce în Slovacia îşi face apariţia abia în Hallstatt (E. Hajnalova,
1983).
Prin săpăturile arheologice din România s-au recuperat câteva mostre
de cariopse carbonizate, care au demonstrat că cea mai timpurie atestare a
acestei specii de grâu o reprezintă cea din cultura Dudeşti-Vinca de la
Cârcea unde întnmeşte 1O o/o printre cariopsele de Triticum aestivum. Destul
de rar apare într-o serie de probe din cultura Precucuteni de la Poduri, din
cultura Cucuteni de la Mărgineni, în epoca bronzului la Oarţa de Sus, în La
Tene la Grădiştea şi Cârlomăneşti şi în sec. li-III d.Hr. la Cârcea. Dintre
aceste apariţii, în general modeste, se detaşează printr-o reprezentare
semnificativă aşezarea de la Cârlomăneşti din epoca bronzului, cea de la
Murighiol din sec. VI d.Hr. şi chiar de la Spineni din sec. IV d.Hr. (M.
Cârciuman1, 1996).
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Fig. 11- Triticum durum, vedere generală: la - spiculeţ; lb le - cariopsă (după V. Velican, 1972).

58

https://biblioteca-digitala.ro

glumă;

,,,

,,.-:_:·lt_...,

w

)
d

V

E

Fig. 12 - Triticum durum: E - spiculeţ; d, v, 1, t - cariopsă (d - vedere
dorsală, v - vedere ventrală, 1- vedere laterală, t - secţiune
transversală) (după J. M. Renfrew, 1973).

Triticum spelta L.
Triticum spelta este o specie de grâu foarte rezistentă la clima mai
rece, ceea ce face să-l întâlnim adesea în regiunile montane. Este mai mult
un grâu de toamnă, fără a lipsi însă întn1 totul speciile de primăvară.
Înălţimea sa este de 80-120 cm, cu tulpini erecte şi cu internoduri fistuloase.
Frunzele au lăţimi de 12-20 mm, glabre şi lung ciliate pe margini, iar spicul,
cu contur rotund sau pătratic în secţiune transversală, atinge lungimi de 1015 cm şi înglobează 15-22 spiculeţe, fiecare cu câte 3-5 flori, dintre care
numai maxim 3 sunt fertile (V. Velican, 1972). Cariopsele sunt îmbrăcate în
palee, iar în stare proaspătă au 7,0-10,0 mm lungime; 3,o-3,5 mm lăţime şi
2,7-3,0 mm grosime (J. M. Renfrew, 1973).
Triticum spelta a fost menţionat cu semn de întrebare în neoliticul de
la Erbaba (5.800-5.400 B.C.) din Turcia (W. van Zeist, H. Buitenhuis,
1983), în neoliticul de la Arukhlo în mileniul V şi începutul mileniului IV
B.C. din Transcaucazia (Z. V. Janushevich, 1984; G. N. Lisitsina, 1984).
Foarte sporadic a fost amintit şi în cultura Gumelniţa de la Ovcarovo din
nord-estul Bulgariei (Z. V. Janushevich, 1978), aşa cum arătam, în cultura
Bugo-Nistriană de la Soroca, Ruptura şi Ruşeţu Nou, în cultura Cucutenihttps://biblioteca-digitala.ro

Tripolie de la Floreşti, în aşezarea neolitică (4.700 B. C.) de la Sakharovka,
toate din Basarabia (Z. V. Janushevich, 1975; 1976; 1978; 1984). În Ungaria
este descris din epoca bronzului de la Pecs-Nagyarpad (B. P. Hartyanyi, G.
Novaki, 1975), iar în Slovacia este atestat dintr-o fază timpurie a neoliticului
de la Blatne, din neoliticul tărziu de la Komjatice, din epoca bronzului de la
Bratislava-Devin şi Homy Vadicov (E. Hajnalova, 1983).
În România, Triticum spelta se cultiva încă din timpul culturii
Starcevo-Criş după cum dovedesc amprentele de pe ceramica de la Hănnan
(V. I. Markevic, 1974), ca şi în cultura Dudeşti-Vinca prin mulajele obţinute
de pe ceramica de la Cârcea (M. Cârciuman1, 1996). Începând din cultura
Boian s-au recuperat cariopse carbonizate în cantitate destul de mare din
aşezarea de la Hârşova, ca şi din cultura Cucuteni de la Fnnnuşica (M.
Cârciuman1, F. Monah, 1986). În cantităţi destul de scăzute el a fost
recuperat din timpul fazei de trecere de la cultura Boian la cultura Gumelniţa
din aşezarea de la Radovanu, din aşezarile cucuteniene de la Mărgineni şi
Bălăneasa, de la Sucidava din vremea desfăşurării aspectului cultural Celei,
din epoca bronzului de la Sărata Monteoru şi Cârlomăneşti. Tot în epoca
bronzului, însă, această specie de grâu se cultiva intens în preajma aşezării
de la Otomani. De asemenea, el nu lipsea în Hallstatt la Tăşad, în La Tene la
Grădiştea, Cârlomăneşti, Grădiştea Muncelului şi în sec. VI-VII d.Hr. la
Băleni Români.
În concluzie, se poate afinna că atestarea speciei Triticum spelta în
cultura Starcevo-Criş la Hărman, România se plasează în aria de răspândire
timpurie a acestei specii din Bazinul Ponto-Caspic. Prezenţa sa, apoi, în
cultura Dudeşti-Vinca şi Boian în sudul Carpaţilor, în cultura BugoNistriană din Basarabia etc., ne-a detenninat să avansăm ipoteza conturării
unei regiuni distincte specializată în cultivarea acestei specii de grâu, care sa dezvoltat în junll Mării Caspice (M. Cârciuman1, 1996).

Triticum aestivum L.
Triticum aestivum face parte din secţia hexaploidă a speciilor de
grâu, având o mare capacitate de adaptare la condiţiile ecologice prin cele
două forme de primăvară şi toamnă. O serie de propietăţi nutritive, printre
care bogăţia în gluten, precum şi trăsăturile fizico-mecanice şi chimice
superioare i-au conferit o mare răspândire pentru hrana omului de
pretutindeni.
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Fig. 13 - Triticum aestivum cu spic aristat: la - spiculeţ; lb, le - spice
nearistate, văzute din faţă şi spate; ld - spiculeţ cu glume şi în secţiune
transversală; le - floare desfăcută; 2 - cariopsă; 2a - cariopsă în
secţiune longitudinală; 2b - cariopsă în secţiune transversală (după V.
Velican, 1972).
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Această

specie de grâu atinge înălţimi cuprinse între 40 şi 150 cm,
tulpina are 5-6 internoduri, este glabră, netedă şi fistuloasă. Frunzele nu
depăşesc 15 mm lăţime, spicul are lungimi între 4 şi 18 cm, de cele mai
multe ori cu 10-25 de spiculeţe de până la 17 mm lungime şi 3-6 (9) flori,
dar numai 3 sau 4 sunt fertile (fig. 13). Glumele de obicei sunt alungite sau
lat ovate, glabre sau pubescente, mai scurte decât spiculeţul, rotunjite spre
bază şi carenate spre vârf. Paleea inferioară se prezintă cu 7-11 nervuri şi
arista lungă şi divergentă (V. Velican, 1972). Cariopsele în stare proaspătă
ating 5,7-7,0 mm lungime (în medie 6,19 mm), 2,9-3,7 mm lăţime (în medie
3,31 mm) şi 2,8-3,6 mm grosime (în medie 3,13 mm) (fig. 14) (J. M.
Renfrew, 1973).
Mărturiile existente sugerează că Triticum aestivum s-a format în
Orientul Apropiat, Anatolia şi Eurasia de sud, poate în strânsă legătură cu
evoluţia speciei Triticum spelta (J. M. Renfrew, 1969).
Triticum aestivum a fost relevat la Catal Hiiyiik între 5 .800-5 .600
B.C., în neoliticul târziu de la Bacilar, la Tell es-Sawan între 5.800-5.600
B.C. şi Tepe Sabz în jurul anului 5.200 B.C. (H. Helbaek, 1964; 1966 a).
Grecia, prin mărturiile de la Knossos în Creta, deţine cele mai timpurii
atestări ale sale în Europa, în jurnl anului 6.000 B.C., împreună cu cele de la
Tell Azmak din Bulgaria (G. Kohl, H. Quita, 1966; J. M. Renfrew, 1969).
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Fig. 14- Triticum aestivum: E - spiculeţ în vedere laterală; d, v, 1cariopsă (d - vedere dorsală, v - vedere ventrală, 1- vedere laterală)
(după J. M. Renfrew, 1973).
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Din cercetările carpologice de până acum rezultă că în România era
prezent în cultura Vinca la Liubcova, ceea ce înseamnă că el se cultiva deja
la noi în a doua jumătate a mileniului V d.Hr., iar în cultura Dudeşti-Vinca,
după dovezile obţinute la Cârcea, el acoperea suprafeţe semnificative în
Câmpia Olteniei (fig. 15). Comunităţile Boian îl cultivau cu certitudine la
Vlădiceasca şi Hârşova, fără să aibă pondere prea mare, ca de altfel şi faza
de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, confonn datelor din
aşezarea de la Radovanu. Situaţia aceasta se schimbă însă în cultura
Gumelniţa, pentru că Triticum aestivum era mult cultivat la Vlădiceasca şi
Lişcoteanca, iar cucutenienii de la Mărgineni, Văleni şi Bălăneasa îl preferau
celorlalte specii de grâu, precum şi comunităţile sălcuţene de la Valea Anilor
şi Curmătura (M. Cârciumaru, 1996). În perioada de tranziţie de la eneolitic
la epoca bronzului acoperea suprafeţe întinse pe terasele Dunării, iar în
epoca bronzului nu era străin locuitorilor din aşezările de la Sărata
Monteoru, Carei şi Oarţa de Sus şi era din abundenţă folosit de cei din
aşezările de la Cârlomăneşti şi Otomani. În Hallstatt, cu toate că a fost
atestat doar la Tăşad, el reprezenta o componentă importantă a comunităţii
respective. Din La Tene există numeroase mostre din aşezările arheologice
situate în diverse regiuni ale României. În Oltenia era larg răspândit în
preajma aşezării de la Bâzdâna (M. Cârciumaru, 1984 a), în Câmpia
Găvanu-Burdea în jurul aşezării de la Popeşti (M. Cârciumaru, 1986), pentru
ca spre estul şi nordul acestei regiuni importanţa sa să scadă, după cum se
observă în aşezările de la Piscul Crăsani (M. Cârciumaru, 1986), Satu Nou,
Grădiştea (M. Cârciumaru, 1996), Cârlomăneşti (M. Cârciumaru, 1977;
1983 a, c), cu toate că în fiecare din aceste aşezări el era cunoscut. În
schimb, în Moldova se cultiva din plin la Răcătău (M. Cârciumaru, 1984 a),
ca şi în Transilvania, după cum s-a relevat în aşezarea de la Grădiştea
Muncelului (J. G. Nandris, 1981; M. Cârciumaru, 1985 a). Se poate astfel
afirma că începând din a doua epocă a fierului Triticum aestivum a
reprezentat specia de grâu cea mai importantă în majoritatea aşezărilor. Aşa
de exemplu, el se cultiva în sec. II-III d.Hr. la Cârcea (M. Cârciumaru, 1983
a), Alba Iulia (M. Cârciumaru, 1996), Moşneni, în sec. IV-V d.Hr. la Hinova
(M. Cârciumaru, 1984 a), Spineni (M. Cârciumaru, 1986), Sucidava (M.
Cârciumaru, 1983 a; 1984 a), Topraichioi (M. Cârciumaru, 1985 a),
Aegyssus (M. Cârciumaru, 1996), în sec. VI-VII d.Hr. La Histria (M.
Cârciumaru, 1983 a; 1986; M. Cârciumaru, E. Ionescu, 1977), Murighiol şi
Sucidava (M. Cârciumaru, 1983 a; 1984 a). În Evul Mediu se cultiva intens
la Dinogeţia în sec. X, la Nufăru în sec. XI-XII, la Oradea „Salca" în sec.
XII-XIII şi mai era cunoscut la Fundu Herţii (M. Cârciumaru, R. Dincă,
1998-2000).
https://biblioteca-digitala.ro

Seminţe

carbonizate de Triticum aestivum din câteva
aşezări arheologice din România: a - cultura Cucuteni de la
Bălăneasa; b - cultura Precucuteni de la Poduri; c - între
425-450 dCh. La Topraichioi; d - sec. IV-V dCh. De la
Aegyssus; e - sec. XI-XIII dCh. De la Nufărul
(după M. Cârciumaru, 1996).

Fig. 15 -
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Triticum compactum Host.
Poporul român îi spune grâul măciucat sau grâul pitic. Cele câteva
varietăţi de primăvară se dezvoltă în condiţii bune şi pe soluri sărace şi în
condiţii climatice mai puţin favorabile.
Mărturiile arheologice care privesc această specie sunt greu de
detaşat din literatura de specialitate din alte ţări, pentru că cel mai adesea
Triticum compactum este inclus speciei Triticum aestivum, iar uneori este
utilizată fonna intermediară aestivo-compactum. În această sărăcie de date şi
de oarecare ambiguitate vom menţiona descoperirea sa în neoliticul aceramic
(stratul B) de la Tell Ramad şi în cultura Starcevo de la Vrsnic, Obre I şi
Kakanj (J. M. Renfrew, 1979; 1981).
Triticum compactum în ţara noastră este confinnat în aşezarea
precucuteniană de la Poduri, adică aproximativ din prima jumătate a
mileniului IV B.C. În cultura Gumelniţa se cultiva cu siguranţă pe câmpurile
din apropierea ostrovului pe care este situată aşezarea de la Vlădiceasca, iar
în cultura Cucuteni pe terasele Bistriţei, în vecinătatea aşezării de la Văleni.
Geto-dacii de la Popeşti includeau această specie de grâu în culturile lor, iar
locuitorii aşezării de la Grădiştea Muncelului îl consumau cu siguranţă.
Rolul său scade total în protoistorie, pentru ca în Evul Mediu să-l întâlnim la
Dinogeţia.

Triticum (cf.) sphaerococcum
În ţara noastră este denumit şi grâul pitic indian şi este o formă de
toamnă, care se coace de timpuriu şi suportă relativ uşor anotimpul secetos.
În contexte arheologice a fost surprins doar în Hallstatt în aşezarea de la
Babadag (M. Cârciuman1, 1996).
În schimb, beneficiem de dovezi ale existenţei sale timpurii chiar din
probabila sa regiune de origine, din Valea Indusului, unde este atestat în
jurul anului 4.000 B.C. în aşezarea de la Mehrgarh (J. F. Jarrige, R. H.
Meadov, 1980). A mai fost semnalat, de asemenea, în aşezarea eponimă a
culturii Harappa (2.500-1750 B.C.) din India (M. D. Kajale, 1974).
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trecerea în revistă a principalelor specii de grâu, a regiunilor
lor de dezvoltare în preistorie şi în etapele următoare şi chiar a celor mai
însemnate zone de origine a unora dintre ele, ne-am putut da seama de rolul
extrem de important pe care l-a avut această cereală în dieta omului de-a
lungul timpului, ca urmare, desigur, în primul rând, datorită calităţilor sale
nutritive cu totul speciale. Cariopsele de grâu conţin peste 90o/o amidon şi în
mult mai mică măsură zahăr (circa 2,7%) şi dextrină (în jur de 2,3%). Din
punct de vedere nutritiv, substanţele proteice reprezintă partea cea mai
importantă a cariopselor de grâu, acestea fiind mai abundente la soiurile de
primăvară. Grăsimile nu depăşesc 2%, iar celuloza 2,5%, în timp ce
substanţele minerale (1,5-2,3%) de tipul fosfonllui, potasiului, magneziului,
fierului, fiorului, compuşi ai clorului sunt şi mai reduse. Dintre vitamine,
sunt foarte numeroase cele din categoria B (B-1, B-2, B-5 şi B-6), PP, K (K1-3) şi H şi foarte sărace vitaminele A, C şi D (N. Ceapoiu, Gh. Bălteanu,
Cr. Hera, N. N. Săulescu, F. Negulescu, 1984).
În mod cert, aceste proprietăţi cu totul speciale ale cariopselor de
grâu pentn1 hrana omului au fost observate încă din preistorie, încercându-se
de la început găsirea unor modalităţi din ce în ce mai perfecţionate de
consum în hrana de zi cu zi. Într-o primă fază erau supuse unei măcinări
prealabile, în vederea preparării unui „terci'', iar după o măcinare mai fină se
putea pregăti un „păsat". Probabil că numai după un anumit timp s-a ajuns la
pâine prin coacere. Seminţele fragmentate de Triticum dicoccum şi T spelta
au fost găsite în stomacul oamenilor de Grauballe din Danemarca (datat prin
C-14 între sec. III şi sec. V A.D.), împreună cu alte seminţe de cereale (orz)
şi un mare număr de seminţe de buruieni, care nu este exclus să fi fost
consumate după ce fuseseră în prealabil fierte (H. Helbaek, 1958 b ).
Din contextele preistorice nu lipsesc nici descoperirile de pâine
carbonizată în care adesea au fost identificate grăuncioare întregi sau
fragmentate de grâu, orz şi o seamă de buruieni (J. M. Renfrew, 1973).
Amintim, în acest sens, resturile de pâine (un fel de chifle) sau „prăjitură"
din epoca fierului din locuinţele lacustre de la Glastonbury şi Somerset din
Anglia (H. Helbaek, 1952 b ). Chiar şi în epoca bronzului se vorbeşte de un
fel de „găluşti", recuperate dintr-o aşezare de la marginea lacului Ledro,
lângă Trentino, în care se găseau seminţe fragmentate de grâu. Foarte
importante sunt descoperirile de „chifle" (circa 3,6 kg) carbonizate, uneori
de 2,5-3,8 cm înăltime şi 10-13 cm diametru, recuperate din aşezările
lacustre din Elveţia de la Robenhausen şi Wangen. În unele din ele au fost
găsite jumătăţi de seminţe de orz (J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 16 - Rest de pâine cu

sămânţă

(după

de Hordeum vulgare în structura sa
M. Cârciumaru, 1996).
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Cercetarea la microscop a unor reziduri din interiorul unor
recipiente a dus la concluzia că în vechiul Egipt Triticum dicoccum se
întrebuinţa, de asemenea, la fabricarea berii. Drojdia ar fi fost obţinută de la
specia sălbatică Saccharomyces winlocki, împreună cu mucegai şi bacterii.
De altfel, în zilele noastre în Egipt se foloseşte se pare un procedeu similar,
obţinându-se un sort de bere numită „bouza" dintr-un aluat rezultat din
amestecul făinei cu apă, căruia i se mai adaugă puţină drojdie (J. M.
Renfrew, 1973).
Este cât se poate de evident că, în contextul descoperirilor prezentate,
identificarea unor resturi de pâine carbonizată într-o groapă a locuinţei I,
atribuită perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (aspectul
cultural Celei) din incinta cetăţii Sucidava-Celei, este cât se poate de
importantă (fig. 16). Dacă luăm în considerare datarea C-14 de 4.225 ± 60 B.
P. (2.275 B. C.) (Bln. 2.014), putem afinna că este una din cele mai timpurii
atestări a pâinii în preistoria Lumii Vechi. Resturile de pâine carbonizată se
prezentau sub fonna unui bloc compact cu o grosime relativ uniformă de
circa 1,0-1,5 cm şi o suprafaţă de aproximativ 15-20 cmp. Prin fragmentarea
unei mici cantităţi din această masă carbonizată s-au recuperat 22 de
cariopse întregi de orz (Hordeum vulgare), trei seminţe de măcriş (Rumex
crispus) şi o sămânţă de in (Linum usitatissimum) (M. Cârciumaru, 1983 a).
Nu au fost întâlnite fragmente de cariopse de grâu sau secară, ceea ce nu ne
pennite să putem preciza cu certitudine din care cereală era prelucrată pâinea
din teii-ul de la Celei. Prezenţa cariopselor (întregi) de orz ar pleda pentru
fabricarea pâinii din această cereală, dar ne întrebăm dacă aceste cariopse nu
au ajuns în ingredientul respectiv dintr-un produs care era destinat uşurării
fermentaţiei aluatului care ar fi fost totuşi obţinut din făină de grâu. Pe de
altă parte, structura agregatelor de pâine descoperite la Sucidava pare a nu fi
fost foarte compactă, aşa cum rezultă deobicei din făina de orz şi chiar cea
de secară, prezentând multe spaţii goale. Totuşi, trebuie avut în vedere că
făina de orz, atunci când este amestecată cu un fennent acru, poate să
pennită obţinerea unei pâini spongioase şi digestibilă. În aceste condiţii,
prezenţa seminţelor de măcriş, o plantă cu pregnante însuşiri astringente,
putea oferi un fennent acru. Se ştie că romanii, pentru a face fennent
foloseau meiul în amestec cu vin dulce, după ce îl lăsau un timp la soare.
Alteori obţineau fennent din tărâţe de grâu umezite cu vin alb şi uscate la
soare. Poate şi mai simplu, fermentul necesar preparării pâinii rezulta dintr-o
parte din aluat conservat pentru viitoarea acţiune de pregătire a pâinii. Nu
trebuie să omitem nici faptul că azi în Khuzistan pâinea se face
nefermentată, prin amestecarea cariopselor sfărâmate de cereale cu apă şi
uneori cu ulei. Poate aceasta a fost prima formă în care s-a consumat de către
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om pâinea şi, numai ulterior, el avea să descopere însuşirea unor fennenţi
naturali prin depozitarea pentru un timp a aluatului într-un loc cald. J. M.
Renfrew (1973), preluând o serie de surse bibliografice, descrie mai multe
tipuri de pâine din lumea greacă şi romană. Astfel, în vechea Grecie se
preparau circa 72 de sortimente de pâine prin adaosul laptelui, uleiului,
brânzei, mierii şi vinului. Aşa de exemplu, „azumos" era un delicios biscuit
nefermentat, „escarites" era preparat dintr-o pastă moale cu vinuri noi dulci
şi miere, „dolyres" şi „typhes" erau alcătuite din macrogranule de secară şi
orz, „placites" era o prăjitură pufoasă, iar „tyrontes" reprezenta o pâine
amestecată cu brânză pe care o consumau mai ales muncitorii din Pireu.
Romanii, la rândul lor, nu rămâneau mai prejos în varietatea sortimentelor de
pâine. „Autopyron" avea aspect macrogranular, fiind preparat dintr-o
mixtură de tărâţe cu puţină făină. Era destinată sclavilor şi câinilor.
„Athletae" a fost o pâine amestecată cu brânză moale, dar şi alţi fennenţi.
„Buccellatum" era un biscuit sau o pâine uscată destinată tn1pelor etc.

Hordeum L.
Hordeum este o plantă anuală sau perenă, spontană sau cultivată, cu
frunze liniare plane, cu lamina la bază şi ligula scurtă. Inflorescenţa constă
dintr-un
spic
compus,
cu
trei
spiculeţe
la
vârf
(fig. 17). Spiculeţele uniflore sunt aşezate câte 2-3 pe fiecare călcâi al axei
spicului, sesile sau scurt pedicelate (Gh. Anghel, V. Velican, 1972).
Cariopsele de Hordeum spontaneum au următoarele dimensiunsiuni (fig.
18; 19): 8,3-10,0 mm lungime (în medie 9,2 mm), 2,5-3,2 mm lăţime (în
medie 2,8 mm) şi 1,2-1,8 mm grosime (în medie 1,5 mm) (J. M. Renfrew,
1973).
Hordeum este genul de cereală care a înregistrat un număr
impresionant de clasificări. Încă din antichitate, Teofrast, în sec. IV îdCh.,
luând în consideraţie fertilitatea spiculeţelor laterale, a deosebit specii cu mai
multe rânduri şi specii cu două rânduri. De asemenea, Columella, în sec. I
dCh., deosebeşte specii cu şase rânduri, cu două rânduri şi golaşe. Fără a se
schimba prea mult aceste principii stabilite în antichitate, clasificările care au
urmat nu au făcut altceva decât au introdus şi alte caractere, ceea ce a
adăugat nuanţări noi împărţirilor propuse (L. Drăghici, Al. Bude, Gh. Sipoş,
C. Tuşa, 1975). Hordeum vulgare include o serie de varietăţi cu şase rânduri,
iar Hordeum distichum pe cele cu două rânduri de spiculeţe laterale.
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Fig. 17 - Hordeum vulgare şi H. Distichon. 1 - Hordeum distichou; 2 Hordeum vulgare; 3 - H. Vulgare ssp. Hexastichon; 3a - spic în secţiune
transversală; 4 -H. Distichou ssp. Zeocritho (după Gh. Anghel, V.
Velican, 1972).
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Compoziţia chimică

a cariopselor de orz relevă excelente calităţi
nutritive ale acestei cereale. Pe lângă apă, care ajunge la circa 15 %, se
întâlnesc proteine în jur de 8-16 %, care constau din albumine 3-4 %,
globuline 10-20 %, prolomine 35-45 %, gluteine 35-45 %. Amidonul, la
rândul său, este prezent cu circa 60 % incuzând hidraţi de carbon, de la zahăr
simplu la celuloză. Pe de altă parte, cariopsa de orz conţine întreaga gamă de
vitamine B (de la B-1 la B-7), vitamina A şi E.
Descoperirile carpologice reflectă existenţa într-o primă fază a orzului
sălbatic cu două rânduri (Hordeum spontaneum) ca fonnă ancestrală a
orzului cultivat. Cele mai timpurii atestări ale sale sunt în Siria din jurul
anului 9.000 B. C. la Tell Abu Hureyra (G. Hillman, 1975), între 8.000 şi
7.500 B.C. la Tell Mureybit (W. van Zeist, W. A. Casparie, 1968), Tell
Aswad (W. van Zeist, J. A. H. Bakker-Heeres, 1979), în Iran (H. Helbaek,
1969), în Irak la Janno (H. Helbaek, 1959 c). După 6.700 B. C. a fost
identificat în aşezările de la Beidha din Israel (H. Helbaek, 1966 a), Cayonii
şi <;atal Hiiyiik din Turcia (W. van Zeist, 1972; H. Helbaek, 1966 d).
Totodată, este remarcabilă descoperirea orzului sălbatic într-un strat
paleolitic (8.000-7.000 B. C.) din peştera Franchthi din Grecia (J. M.
Hansen, 1978 a).
În ceea ce priveşte orzul cultivat cu două rânduri, cele mai timpurii
atestări sunt din neoliticul aceramic de la Tell Abu Hureyra în jur de 7.500
B.C. (G. Hillman, 1975), de la Tell Aswad din faza II dintre 7.300-6.500
B.C. (W. van Zeist, J. A. H. Bakker-Heeres, 1979), din neoliticul aceramic
de la Jarmo în Irak între 7.000 şi 6.500 B.C. (H. Helbaek, 1959 c), din
neoliticul dintre 6.200-5.300 B.C. din Grecia de la Knossos, Franchthi,
Gediki, Achilleion şi Sesklo (J. M. Renfrew, 1979).
Orzul cu şase rânduri, adică Hordeum vulgare, apare şi el de timpuriu,
după cum au demonstrat descoperirile din neoliticul aceramic de la Tell Abu
Hureyra datat la 7 .500 B. C. (G. Hillman, 1975), Ali Kosh, Tepe Sabz,
Beidha, <;atal Hiiyiik, Hacilar (H. Helbaek, 1966 d), Tell Es Sawwan (H.
Helbaek, 1965 b), Can Hasan (J. M. Renfrew, 1973), Mesin (H. Helbaek,
1959 a), Argisa Maghula (M. Hopf, 1962), Nea Nikomedeia (J. M. Renfrew,
1979) etc.
Hordeum vulgare nudum este menţionat cel mai timpuriu în Anatolia
la Hacilar şi <;atal Hiiyiik în nivelul aceramic (J. M. Renfrew, 1973). În jurul
vârstei de 5.300 B.C. a fost descris la Starcevo, Vrsnik III, Anya I-III, Obre I
şi Kakanj, iar în Bulgaria este ceva mai frecvent abia în cultura Gumelniţa la
Ovcarova, în timp ce în neoliticul timpuriu de la Cavdar (4.800 B.C.) şi în
faza I a neoliticului de la Azmaska Mogila (4.928-4.770 B.C.) era foarte rar
(D. Zohary, M. Hopf, 1988). În Basarabia a fost găsit în neoliticul de la
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Sakharovka (4.700 B.C.), în cultura Cucuteni-Tripolie la Floreşti şi foarte
puţin la Cuconeştii Vechi (Z. V. Janushevich, 1984), în Ucraina se cultiva
destul de mult în eneolitic în jurul Kievului (Z. V. Janushevich, 1978), iar în
Ungaria orzul a fost documentat din abundenţă odată cu neoliticul mijlociu
(4.420 B.C.) la Devavanya-Rehelyi gat şi continuă să se cultive frecvent în
epoca bronzului (B. P. Hartyayl, G. Novaki, 1975)

Fig. 18 - Hordeum
spontaneum. A porţiune din spic,
văzut lateral; B vedere dorsală
a spiculeţui; C vedere ventrală a
spiculetului
A

d

V

vi

Fig. 19 - Hordeum vulgare cariopsă; d - vedere dorsală;
v, vi - vedere ventrală; I vedere laterală
(după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 20 -Hordeum - diferite specii descoperite în câteva aşezări
arheologice din România. Hordeum vulgare: a - cultura Precucuteni de
la Poduri; b - cultura Gumelniţa de la Grădiştea Ulmilor; c - La Tene
de la Popeşti; Hordeum vulgare nudum: d - cultura Sălcuţa de la
Curmătura; e- sec. VIII-IX de la Roşieşti (după M. Cârciumaru, 1996).
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A

ţara noastră

Hordeum vulgare a fost identificat în cultura Vinca în
aşezările de la Liubcova şi Parţa şi cultura Boian la Vlădiceasca. La Parţa a
fost recunoscută şi subspecia Hordeum vulgare nudum, care avea să fie
consemnată şi în cultura Boian la Grădiştea Ulmilor. În faza de tranziţie de
la cultura Boian la cultura Gumelniţa s-au recuperat mai ales seminţe de
Hordeum vulgare nudum, fără ca în aşezarea de la Radovanu, de exemplu, să
lipsească şi Hordeum vulgare vulgare. În cultura Gumelniţa sunt numeroase
aşezările în care a fost atestat orzul. În aşezarea de la Teiu au fost găsite
adevărate depozite ale speciei Hordeum vulgare, dar probabil că la fel de
intens se cultiva această specie şi în preajma aşezărilor de la Grădiştea
Ulmilor şi Vlădiceasca. Hordeum vulgare nudum a fost menţionat în
aşezările de la Gumelniţa şi Geangoieşti. În Precucuteni la Poduri au fost
descoperite ambele subspecii, dar în mod cert era preferată supspecia nudum
(fig. 20). Aşa cum rezultă din cercetările de până acum, orzul era cereala
care nu lipseşte din nici o aşezare cucuteniană care a oferit seminţe
carbonizate şi au fost cercetate carpologie. În unele din ele s-au recunoscut
în aceeaşi măsură ambele specii de mai sus, cum ar la Izvoare, Poduri şi
Mărgineni), în timp ce din altele, cum ar fi Preuţeşti, Sărata Monteoru,
Văleni şi Valea Lupului, a fost atestat numai Hordeum vulgare sau la
Frumuşica şi Bălăneasa doar Hordeum vulgare nudum. Această ultimă
subspecie se cultiva, de altfel, şi în cultura Sălcuţa la Cunnătura şi Valea
Anilor, în timp ce în perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului
(aspectul cultural Celei) terasele Dunării erau acoperite din contră cu
subspecia vulgare. Cu certitudine, Hordeum vulgare vulgare ocupa suprafeţe
semnificative şi în epoca bronzului, pentru că era prezent cu procente
însemnate în aşezările de la Sărata Monteoru, Oarţa de Sus, Carei şi
Medieşul Aurit. El rămâne cereala preferată chiar şi în Hallstatt, după cum sa constatat în aşezările de la Babadag şi Histria, iar în La T ene a continuat să
domine subspecia nudum, confonn situaţiilor descrise din aşezările de la
Popeşti, Piscu Crăsani, Cârlomăneşti, Căpâlna, Grădiştea Muncelului, ceva
mai puţin în cele de la Bâzdâna şi Satu Nou şi cu totul izolat la Grădiştea. În
aşezarea de la Bălăneasa au fost recunoscute şi câteva cariopse de Hordeum
vulgare nudum, care vor fi întâlnite în etapele ulterioare doar în aşezările de
la Alba Iulia (sec. II-III dCh.), Topraichioi (sec. IV-V dCh.) şi Roşieşti (sec.
VIII-IX dCh.). În schimb, Hordeum vulgare vulgare a fost atestat în mai
multe aşezări, cum ar fi cele din sec. II-III dCh. de la Cârcea, Alba Iulia şi
Moşneni, din sec. IV-V dCh. de la Murighiol, Sucidava şi Topraichioi, din
sec. VI dCh. de la Sucidava, din sec. VIII-IX dCh. de la Roşieşti, din sec.
IX-X dCh. de la Fundu Herţi şi din sec. X dCh. de la Dinogeţia.
In
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În ceea ce priveşte Hordeum distichum nu a fost depistat decât în
cultura Cucuteni, în aşezările de la Izvoare şi Mărgineni.

***
Din preistorie până în Evul Mediu, aşa cum au relevat studiile
carpologice, omul a utilizat cu mult succes în alimentaţia sa orzul,
recunoscându-i de timpuriu însuşirile nutritive. Probabil că modalităţile cele
mai frecvente de a fi fost consumat era prin obţinerea malţului şi
fermentarea pentru bere. Beneficiem, în acest sens, de o serie de dovezi
directe, cum ar fi cele de la Eketorp (Suedia) din sec. VI A.D. şi de la
Ostrobolle (Danemarca) din sec. I A.D. (H. Helbaek, 1938, 1966 e). Pliniu
ne transmite obiceiul grecilor de a consuma seminţele de orz prin fierbere
după ce erau amestecate cu cele de in şi coriandn1 şi, bineînţeles, cu sare (J.
M. Renfrew, 1973). Probabil că în acelaşi mod era consumat şi de oamenii
de Tollund şi Grauballe, pentru că, în stomacul lor, orzul era cea mai
importantă cereală dintre cele care au fost găsite (H. Helbaek, 1958 b).
Nu încape îndoială că făina de orz a fost întrebuinţată în prepararea
pâinii, fiind deja menţionate situaţiile de seminţe găsite în resturile de pâine
din diverse regiuni.
Etnobotanica românească (V. Butură, 1978; 1979) ne oferă numeroase
exemple de „leacuri" preparate pe bază de orz. Cariopsele de orz fierte în
lapte dulce se foloseau contra tusei, iar fierte în vin erau consumate de
lehuze ca energizant. Chiar şi pentru animale se pregătea din cariopse o
zeamă de orz cu miere sau împreună cu zeamă de nalbă şi seminţe de in
pentru vindecarea tusei la cai. Totodată, din făina de orz se făcea, pănă nu de
mult timp, în Munţii Apuseni, „coleaşă'', un fel de mămăligă, iar berea în
Tara Oltului.
'
Nu trebuie uitată posibilitatea utilizării orzului în preistorie în scopuri
rituale. În acest sens, vom releva depozitarea unor spice de orz în gropile
stâlpilor de susţinere a unor constn1cţii, după cum s-a constatat pentru o
locuinţă din teii-ul din perioada de tranziţie de la eneolitic la epocabronzului
de la Sucidava-Celei (M. Cârciumaru, 1996).
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SecaleL.
Secara este o plantă anuală, cultivată sau perenă, cu frunze plane sau
conduplicate, având ligula scurtă şi trunchiată. Inflorescenţa este de tip spic,
cu spiculeţe solitare pe fiecare călcâi al rahisului, cel mai adesea cu două
flori fertile (fig. 21). De regulă, sunt cunoscute trei specii de secară: Secale
silvestre, S. montanum şi S. cereale (Gh. Anghel, Al. Beldie, 1972).
Cariopsele (fig. 22) de Secale cereale au următoarele dimensiuni în stare
proaspătă: 6,0 mm lungime, 3,1 lăţime. Pentru cariopse carbonizate au fost
obţinute uneori lungimi între 3,8-7 ,4 mm, lăţimi de 1,0-2,1 mm şi grosimide
1,1-2,0 mm (J. M. Renfrew, 1973).
nutritivă
a cariopselor
Valoarea
de secară,întrebuinţate în special pentru
fabricarea pâinii, a fost intuită de timpuriu.
Astfel, conţinutul lor în proteine ajunge la
peste 19 %, grăsimile sunt cuprinse între 1,5 şi
2,3 %, iar hidraţii de carbon depăşesc 80 %, în
cadrul lor, o pondere importantă având-o
amidonul cu peste 60 %. Conţinutul ridicat de
aminoacizi sunt o altă calitate a secarei, în mod
deosebit lizina (dublu faţă de grâu),
triptofanul, treonina, metionina şi valina.
Cariopsele de secară conţin vitaminele PP - 17
%, B-1 - 6 %, B-2 - 2,5 % (I. Gaşpar, L.
Reichbuch, 1978).
Secale montanum, ca specie sălbatică,
beneficiază de cea mai timpurie atestare, fiind
Fig. 21 - Secale
menţionată în epipaleoliticul de la Tell Abu
Hureyra în Siria (H. Helbaek, 1958 a). G. cereale: a - spiculeţe; b
Hillman (1978) vorbeşte de posibilitatea - ovar cu stigmate; c spic (după I. Prodan,
existenţei secarei domestice (Secale cereale) în
Al. Buia, 1966).
stratul neolitic aceramic, datat la 6.600 B.C. de
la Can Hasan III în partea central-sudică a
Anatoliei. Această menţiune rămâne singulară în Anatolia, pentru că această
specie nu a mai fost identificată decât în epoca bronzului la Alaca Hiiyiik în
partea central nordică a Anatoliei.
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In Europa au fost descrise seminţe izolate de Secale din cultura
ceramicii liniare din Polonia, în aşezările de la Strzelee (4.300 B.C.),
Chehmza, Olszanica şi Rzesz6w (M. Klichwska, 197 5) şi nord-estul Austriei
la Vosendorf (H. L. Wemeck, 1961). Tot din Polonia de sud fac parte
descoperirile de Secale cereale din neoliticul mijlociu şi târziu de la Plez6w,
Ojc6w şi Zeslawice, confonn unor determinări din anul 1920, efectuate de
A. Kozlowska (M. Klichwska, 1975) şi rediscutate de W. Gizbert (1960).
Referitor la existenţa secarei cultivate în stratele arheologice austriece şi
poloneze, W. van Zeist (1976) afinnă ca sunt încă prea puţin numeroase
cariopsele şi amprentele descoperite până acum pentru a considera că în
timpul depunerii acestor strate timpurii se cultiva secara ca o cereală
importantă în aceste regiuni şi nu exclude posibilitatea unor contaminări. El
conchide că cele mai sigure atestări ale secarei cultivate sunt în Europa cele
din epoca bronzului (1.800-1.500 B.C.), având în vedere o serie de aşezări
din Cehia şi Slovacia (Z. Tempir, 1966; 1968). De fapt, descoperiri mai
consistente sunt menţionate pentru Europa abia din epoca fierului în
Gennania (M. Hopf, 1982), Danemarca (H. Helbaek, 1954, 1974), Polonia
(U. Willerding, 1970), Crimeea (Z. V. Janushevich, 1978). În epoca romană
secara cultivată avea să ajungă până în Insulele Britanice (K. Jessen, H.
Helbaek, 1944).
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Fig. 22 - Cariopse de Secale: A - Secale ancestrale; B - S. montaneum;
C -S. anatolica (d - vedere dorsală, v - vedere ventrală, t- secţiune
transversală) (după J. M. Renfrew, 1973).
Desigur că, în aceste condiţii, descoperirea unor cantităţi
semnificative de cariopse de Secale cereale în eneoliticul din România
capătă valenţe aparte în contextul discuţiilor cu privire la centrele genetice
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ale acestei specii. Astfel, în cultura Cucuteni la Văleni, într-o mostră, în care
predominant era Triticum aestivum, apărea şi Secale cereale cu peste 20 %,
iar în cultura Gumelniţa s-a recuperat dintr-un vas din aşezarea de la Măgura
Cuneşti o probă de peste 1.000 de cariopse carbonizate de Secale cereale
(M. Cârciumaru, 1996). Descoperirea relativ timpurie a secarei cultivate în
ţara noastră, în mileniul IV B.C., detennină câteva consideraţii, în măsura în
care teritoriul României poate să fie luat în discuţie ca centru genetic al
acestei specii, alături eventual de alte regiuni ale Lumii Vechi. Pentru că,
atunci când se vorbeşte de centrele de formare şi difuziune a unor plante
domestice, se aduce în discuţie existenţa în prezent în regiune a formelor
sălbatice ale speciei respective, vom menţiona că în ţara noastră au fost
identificate cele două forme de secară sălbatică: Secale montanum pe
muntele Domuglet, în Munţii Bucegi pe Zănoaga şi Bătrâna etc. şi Secale
silvestris în Dobrogea la Tuzla, Mamaia, Eforie, Mangalia, între Greci şi
Măcin, pe Letea şi Caraorman etc., în jud. Galaţi între Hanu Conachi şi
Tecuci şi jud. Vaslui la Bârlad (Gh. Anghel, Al. Beldie, 1972).
Secale montanum, alături de Secale anatolicum, au fost considerate
cele două specii din care s-a fonnat eventual Secale cereale. Se ştie că atât
Secale cereale, cât şi S. montanum au câte şapte cromozomi, iar, după toate
probabilităţile, s-a ajuns de la fonna sălbatică la cea cultivată prin
participarea unor fonne de grâu diploid, tetraploid sau hexaploid şi cu unele
specii de Aegilops (J. M. Hector, 1936). Cu toate că N. I. Vavilov şi-a
exprimat îndoiala cu privire la trecerea speciei sălbatice Secale montanum la
fonna domestică Secale cereale, considerând că s-a ajuns la secara cultivată
prin selecţia naturală şi nu artificială a formei de a acestei specii (I. Gaspar,
L. Reichbuch, 1978), până în prezent nici una din ipoteze nu poate fi
neglijată, deoarece nu există argumente certe pentru una sau alta dintre ele.
Este totuşi surprinzător, în condiţiile unei apariţii timpurii a speciei
Secale cereale, în eneolitic, faptul că această specie nu a continuat să se
răspândească în aceeaşi măsură în etapele următoare, după cum ar fi fost de
aşteptat, pentru că nu o vom întâlni decât abia în epoca bronzului în aşezările
de la Cârlomăneşti şi Oarţa de Sus. Ceva mai constant a fost consemnată în
aşezările din La Tene, dar de fiecare dată în amestec cu alte specii, cum ar fi
la Popeşti şi Grădiştea Muncelului. La fel arătau şi loturile de seminţe
recuperate din aşezările atribuite sec. II-III dCh. de la Cârcea şi Alba Iulia,
într-o oarecare măsură cele din etapele unnătoare, întrucât, cu excepţia
aşezărilor de la Hinova şi Sucidava din sec. IV dCh., s-a constatat o situaţie
asemănătoare în sec. IV-V dCh. la Spineni, Topraichioi şi Aegyssus (fig. 23)
şi în sec. VI-VII dCh. la Histria şi Murighiol. În Evul Mediu a fost atestată la
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Roşieşti

(sec. VIII-IX dCh), Fundu Herţii (sec. IX-X dCh.),
X dCh.) şi Oradea „Salca" (sec. XII-XIII dCh.).

Fig. 23 -

Dinogeţia

(sec.

carbonizate de Secale cereale: a - Aegyssus; b Topraichioi (după M. Cârciumaru, 1996).

Seminţe

Calităţile

nutritive ale bobului de secară au fost în mod cert
transfonnate încă din preistorie în importante surse de energie pentru om.
Aşa de exemplu, capacitatea de energie oferită de pâinea de secară este cu
totul remarcabilă. Prin cele 2.481,2 calorii/kg, pâinea de secară se situează
deasupra celei preparate din grâu cu 2.348,0 calorii/kg. S-a stabilit că 500
grame de pâine de secară asigură până la 25 o/o din caloriile necesare omului,
circa 30 % din proteine, 100 % fier şi fosfor, 40 % calciu, 75 % din vitamina
B-1, 25 % din vitamina B-2 şi până la 50 % din vitamina PP (I. Gaşpar, L.
Reichbuch, 1978). Chiar dacă nu au fost încă descoperite rămăşiţe de pâine
de secară până acum în contexte arheologice, având în vedere propietăţile
seminţelor de secară, relevate mai sus, este greu să credem că omul
preistoric nu le-a observat pentru a include această cereală în hrana sa.
Mărturii sigure sunt cele obţinute prin cercetarea stomacului omului de
Grauballe, unde s-au găsit mai multe seminţe, alături de alte cereale. Se
estimează că aceste cariopse de secară au fost întrebuinţate, împreună cu
cele de orz, la prepararea malţului în aşezarea romană de la Caerleon
din Ţara Galilor, ca şi la Eketorp şi Gland din Suedia
(H. Helbaek, 1958; 1964; 1966 e).
În stomacul omului de Grauballe s-a sesizat pericolul contractării de
către acesta a bolii cornului de secară (Claviceps purpure) (H. Helbaek,
1958). Boala se manifestă în perioada înfloririi prin decolorarea spicelor şi
acoperirea lor cu un miceliu albicios. Gravitatea instalării acestei boli în
lanurile de secară constă în faptul că este transmisibilă la om, producând
maladia cunoscută sub numele de „focul lui St. Antoniu", care se
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concretizează
tulburări

prin afecţiuni profunde ale sistemului nervos, producând
convulsive.

Avena L.

Avena este o plantă anuală, cu tulpina de 60-100 cm, erectă sau
ascendentă, cu frunze plane de 15 mm lăţime glabre sau ciliate pe margini şi
ligula scurtă, ovată sau triunghiulară, care prezintă un panicul de 15-30 cm,
erect şi multilateral, cu două spiculeţe (fig. 24). Este cunoscută ca plantă de
nutreţ (Al Buia, Al. Beldie, 1972).
Genetic, după numănll de cromozomi, se disting trei secţii ale genului
Avena care includ următoarele specii: secţia diploidă cu Avena brevis (fig.
25), A. wiestii fig. 26), A. strigosa (fig. 27), A. nudibrevis (fig. 28); secţia
tetraploidă cu Avena barbata (fig. 29), A. abyssinica (fig. 30); secţia
hexaploidă cu Avena fatua (fig. 31), A. sativa (fig. 32), A. nuda, A. sterilis
(fig. 33) şi A. byzantina (fig. 34).
Principalele specii cultivate sunt Avena nuda, A. sativa şi A.
byzantina, iar A. brevis, A. nudibrevis şi A. abyssinica sunt mult mai puţin
cultivate. Dimensiunile cariopselor de Avena sativa în stare proaspătă sunt
de 12,0-16,0 mm lungime şi 2,5-3,0 mm lăţime (J. M. Renfrew, 1973).
Cele mai importante descoperiri de ovăz sălbatic în contexte
arheologice s-au făcut la Ali Kosh (fazele Ali Kosh şi Mohammad Jafar) (F.
Hole, K. Flannery, 1967), Beidha (H. Helbaek, 1966 a) etc.
Câteva specii, cum ar fi Avena fatua, A. strigosa şi A. sativa au fost
atestate şi în aşezările preistorice din Europa, cum ar fi la Achilleion în
Grecia (J. M. Renfrew, 1973), locuinţele lacustre din epoca bronzului de la
Alpnquai pe lacul Ziirich (K. Bertsch, F. Bertsch, 1949), în Hallstatt la
Lengyel în Ungaria (Z. Tempir, 1964). Pentn1 fonnele cultivate de ovăz
trebuie avute în vedere, de asemenea, o serie de descoperiri din epoca
bronzului şi Hallstatt din Cehia şi Slovacia (Z. Tempir, 1964; 1966; K.
Wasylik6wa, M. Cârciuman1, E. Hajnalova, B. P. Hartyanyi, G. A.
Pashkevich, Z. V. Yanushevich, 1991 ), dar mai ales cele din timpul culturii
ceramicii liniare şi din alte aşezări neolitice din Polonia şi din cultura
Cucuteni-Tripolie şi Gumelniţa din Basarabia şi Ucraina.
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Fig. 24- Câteva specii de Avena. 1-Avena sativa; la - spiculeţ; 2 -A.
strigosa; 2a - spiculeţ; 2b - două flori cu baza glabră; 2c - două flori cu
baza păroasă; 3 - Avena saliva; 3a - spiculeţ (după Al. Buia, Al. Beldie,
1972).
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Fig. 25 -Avena brevis. A - spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S - sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 26-Avena wiestii. A- spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S- sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 27 -Avena strigosa. A- spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S - sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 28-Avena nudibrevis. A- spiculeţ cu glume şi patru flori fertile;
E - cu trei flori fertile; Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere
ventrală; ap - puncte apicale); Cariopsă (d - vedere dorsală; v - vedere
ventrală) (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 29 -Avena barbata. A - spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă(D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S - sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 30-Avena abyssinica. A- spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S - sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 31-Avenafatua. A- spiculeţ cu glume şi trei flori fertile; Cariopsă
(D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală; S sămânţă secundară în vedere ventrală; T - sămânţă terţiară în vedere
ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 32 -Avena sativa. A- spiculeţ cu glume şi patru flori fertile; Floare
primară (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală); Cariopsă ( d - vedere
dorsală, v - vedere ventrală, I - vedere laterală) (după J. M. Renfrew,
1973).
85

https://biblioteca-digitala.ro

s

V

A

Fig. 33 -Avena sterilis. A- spiculeţ cu glume şi trei flori fertile;
Cariopsă primară (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; S sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).

·1

,1/I

, ' 'I

',< J)/
\

D

V

L

s

A

Fig. 34-Avena byzantina. A- spiculeţ cu glume şi două flori fertile;
Cariopsă (D - vedere dorsală; V - vedere ventrală; L - vedere laterală;
S - sămânţă secundară în vedere ventrală (după J. M. Renfrew, 1973).
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În acest context, după cum vom vedea, descoperirile speciei A vena
sativa în România au o semnificaţie aparte, prin atestarea sa în aşezarea
eneolitică de la Preuţeşti, unde apare, într-adevăr, în procente modeste (5 %),
într-o mostră dominată de cariopsele de Hordeum vulgare. Ca şi în cazul
secarei, se cuvine să subliniem caracten1l izolat al acestei descoperiri pe
teritoriul României, pentn1 că, după aceea, Avena sativa este atestată abia în
La T ene în aşezările de la Răcătău (fig. 35) (unde a fost recuperată o mostră
de cariopse în care această specie deţine 99 o/o), Grădiştea şi Grădiştea
Muncelului. În etapele unnătoare a fost menţionată sporadic în aşezarea
daco-romană de la Cârcea, în sec. IV dCh. la Spineni, în sec. IX-X dCh. la
Fundu Herţii etc. Doar la Dinogeţia, în sec X dCh. răspândirea sa este cu
adevărat semnificativă.

Fig. 32 -

Seminţe

carbonizate de Avena sativa de la Răcătău din La Tene
(după M. Cârciumaru, 1996).

Probabil că ovăzul, alături de alte cereale a fost întrebuinţat în
preistorie pentn1 hrana omului sub fonnă de fiertură, cum se mai întâmplă şi
azi în unele regiuni ale lumii. Acest lucn1 este confinnat şi de descoperirea
sa în cantităţi apreciabile în stomacul omului de Grauballe şi ceva mai puţin
în stomacul omului de Tollund (H. Helbaek, 1950; 1958 b). Nu este exclus
ca făina de ovăz sa fi fost folosită la prepararea pâinii, în amestec cu făina de
grâu într-o proporţie de 114. De altfel, H. Helbaek (1952 b) găseşte ovăz
sălbatic în resturile aşa zisei „prăjituri" de la Gastonbury în Anglia.
De asemenea, cariopsele de ovăz erau incluse de către romani între cele de
orz pentru obţinerea malţului necesar berii (J. Andre, 1961).
Desigur că trebuie să avem în vedere ipoteza introducerii, încă din
preistorie, a ovăzului în hrana animalelor, aşa cum se întâmplă pretutindeni
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în zilele noastre. Având în vedere propietăţile tainei de ovăz de a întârzia
râncezeala produselor, a untului şi a laptelui închegat, nu excludem o
folosire a sa în acest sens destul de timpuriu de către om.

Panicum L.
Panicum este o plantă anuală care cuprinde
importante - Panicum miliaceum şi P. capilare.

Panicum miliaceum
Panicum miliaceum (fig. 36) are tulpina
erectă sau ascendentă de 20-100 cm înălţime
(excepţional chiar 150 cm, spre deosebire de cea
a speciei Panicum capilare care abia atinge 50
cm), frunzele au 5-20 mm lăţime, panicul atinge
20 cm lungime, cu spiculeţe de 3-5 mm de
fonnă ovoidală sau elipsoidală (I. Morariu,
1972).
Dimensiunile obţinute pe o serie de
mostre de cariopse carbonizate (fig. 37) dintr-o
serie de aşezări preistorice au oferit dimensiuni
cuprinse între 1,5-3,0 mm lungime, 1,2-2,3 mm
lăţime şi 1,2-1,4 mm grosime (J. M. Renfrew,
1973).

Fig. 36 - Panicum miliaceum. A - fruct;
B - spiculeţe (după D. Zohary, M. Hopf,
1988).
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specii mm

Fig. 37 - Cariopse de
Panicum miliaceum
(după D. Zohary,
M. Hopf, 1988).

În ţara noastră este cunoscut sub numele general de mei, dar şi sub
diverse denumiri regionale: coleşă, parinc, păsat mănânţel, garon, mălai,
sărăcin, serg, sirac, părâng etc.
Referitor la originea meiului, pe baza studiilor carpologice, s-a
observat că în Europa centrală şi de est ar exista cele mai timpurii mărturii
ale existenţei meiului în Lumea Veche, plasate în jurul mileniului V B.C.
Astfel, în Cehia meiul este atestat între 5.000 şi 4.000 B.C. (Z. Tempir,
1969), sau din neolizicul târziu de la Swodin din Slovacia (E. Hajnalova,
1983). În cultura Cucuteni-Tripolie, meiul a fost găsit la Soroca în Basarabia
(Z. V. Janushevich, 1976 a), iar în mileniul IV B.C. la Gomolava în cultura
Vinca (W. van Zeist, 1975). În Ungaria s-a găsit în stratele neolitice din
cultura Danubian I din peştera Aggtelek, în aşezările lacustre din neoliticul
elveţian, cum ar fi cele de la Taubried, Sipplingen şi Wangen (K. Bertsch, F.
Bertsch, 1949). Sunt remarcabile, de asemenea, descoperirile atribuite
neoliticului timpuriu de la Argissa (după 6.200 B.C.) din Grecia (J. M.
Renfrew, 1979). Între descoperirile timpurii ale meiului se încadrează şi cele
din mileniul V B.C. de la Tepe Yahya din Iran (L. Constantini-Biasini,
1985) şi cele din stratele eneolitice din Georgia (G. N. Lisitsina, 1978).
În România, prin studiul unor amprente pe ceramică a fost atestat
Panicum sp. în cultura Criş la Glăvăneştii Vechi (M. Cârciuman1, 1983 b), el
fiind amintit şi în staţiunea eponimă a culturii Vădastra (C. N. Mateescu,
197 5). Nu mai puţin sigură este şi descoperirea unor cariopse necarbonizate
în cultura Gumelniţa la Morteni, chiar dacă ele au permis identificarea
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speciei miliaceum (M. Cârciumaru, 1996). De aceea, mostra de cariopse
carbonizate de Panicum miliaceum de la Văleni, din cultura Cucuteni, poate
fi luată cu certitudine în considerare. În epoca bronzului meiul a fost atestat
la Odaia Turcului şi Sânzieni, iar începând din Hallstatt şi mai ales din La
Tene el este prezent aproape în fiecare aşezare geto-dacă de pe teritoriul ţării
noastre. De aceea, Panicum miliaceum în epoca fierului a fost, pe drept
cuvânt, considerat ca cereala universală, care probabil că nu a lipsit din
hrana nici uneia din comunităţile care populau aşezările din această perioadă
(M. Cârciumaru, 1996). În Hallstatt, meiul era prezent în aşezările de la
Babadag şi Tăşad, iar La Tene la Bâzdâna, Satu Nou, Popeşti, Piscu Crăsani,
Grădiştea, Brad, Cârlomăneşti, Bărbăteşti, Căpâlna, Buridava-Ocniţa,
Biharia, Grădiştea Muncelului, Barboşi şi probabil în multe altele în care nu
s-au făcut cercetări sistematice pentru colectarea materialului botanic.
Considerăm că meiul poate fi definit cu adevărat planta geto-dacilor (M.
Cârciumaru, 1996).
Dată fiind această situaţie, ni se pare justificat să relevăm intuiţia lui
Zach. C. Panţu, care în 1929 nota unnătoarele despre mei - „Seminţele
acestei plante au fost nutrimentul fundamental al Dacilor şi al tuturor
locuitorilor ţărilor române până pe la sfârşitul secolului XVII, când aceste
seminţe fură înlocuite cu porumbul (Zea Mays L.)" (p. 174-175)
În etapele ulterioare, Panicum miliaceum a fost recuperat din aşezarile
de la Hinova, Spineni şi Topraichioi din sec. IV-V dCh., de la Ciurel din sec.
VI-VII dCh., de la Izvoare (cmn. Gogoşari, jud. Giurgiu) din sec. VIII dCh.,
de la Dinogeţia din sec. X dCh., de la Păcuiul lui Soare din sec. XI dCh. (fig.
38), de la Nufărul din sec. XI-XII dCh. şi de la Dângeni din sec. XVII-XVIII
dCh.

Fig. 38 - Seminţe carbonizate de Panicum miliaceum din sec. XV
de la Păcuini lui Soare (după M. Cârciumaru, 1996).
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Despre folosirea meiului de-a lungul timpului sunt menţiuni
interesante de la Pliniu, care spune că în Campania se făcea din el un terci,
iar triburile sarmatice foloseau în hrana lor acest fel de mâncare. Meiul mai
era folosit pentn1 a face drojdie, prin amestecarea lui cu vin nefennentat. În
Bulgaria tot din mei se prepara, prin fennentare, o băutură numită „boza",
care probabil o folosea şi omul preistoric (J. M. Renfrew, 1973).
Etnobotanica românească ne oferă, de asemenea, câteva informaţii
sugestive asupra utilizării meiului. Din făina de mei se prepara mămăligă, iar
pisat în pive era inclus în sannale şi folosea la plachie, ca să nu mai vorbim
de binecunoscuta bragă, fabricată tot din mei cu gustul său acrişor şi mirosul
cu totul particular. Având în vedere modul facil de obţinere a acestei băuturi,
prin fermentarea făinei de mei în apă, nu putem crede că nu era cunoscută de
geto-daci (V. Butură, 1979).
Cât de importantă a fost această plantă pentn1 strămoşii noştri reiese şi
din perpetuarea unor tradiţii, precum cea care spune că meiul „ .... .întâi
moaşa l-a semănat. A luat o mână de mălai şi semănându-l a zis: Să fie de
leac şi să fie de sămânţă din tine!" (V. Butură, 1979, p. 152).

Setaria Beauv.
Setaria este o plantă anuală, cu spiculeţe grupate în spice false. În ţara
noastră genul Setaria cuprinde mai multe specii: Setaria glauca (fig. 39), S.
verticillata, S. decipiens fig. 40), S. viridis (fig. 41), S. italica (fig. 42).
Setaria viridis, cea mai răspândită specie, a fost denumită de poporul român
sub numele de mohor, bursoacă, cosrei, mei nebun etc., iar Setaria italica
sub cea de dughie, mărariu, fân să.mănat, mohor, mei păsăresc etc. Din punct
de vedere morfologic, între aceste ultime două specii, există multe afinităţi.
Arheobotanic, Setaria viridis a fost identificată în peştera Aggtelek din
Ungaria şi la Schussenthal în sudul Germaniei, iar în epoca bronzului la
Alpenquai pe malul lacului Ziirich (K. Bertsh, F. Bertsh, 1949). Cariopsele
sale nu lipsesc nici din stomacul omului de Grauballe (H. Helbaek, 1958 b ).
Referitor la Setaria italica există unele menţiuni asupra existenţei sale în
neoliticul din nordul Chinei, la Yang-Shao, în junii anului 4.000 B.C. (Ho
Ping-Ti, 1977). Se consideră că în Europa dovezile cultivării acestei specii
se concentrează începând din mileniul II B.C. (D. Zohary, M. Hopf, 1988),
în aşezările din epoca bronzului din Europa centrală şi regiunea bazinului
Mării Mediterane (H. Kroll, 1983 ).
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Fig. 39 - Câteva specii de Setaria. 1 - S. glauca: la - ligulă; lb spiculeţe văzute din partea ventrală şi dorsală; 2 - S. viridis: 2a - ligulă;
2b - spiculeţ desfăcut; 3 - S. verticillata: 3a - ligulă; 3b - o setă a
spiculeţului, mărită (după I. Morariu, 1972).
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Fig. 40 - Câteva specii de Setaria. 1 - S. italica: la - spiculeţ mărit;
2 -S. decipens: 2a - spiculeţ (după I. Morariu, 1972).
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Descoperirile speciei Setaria italica în preistoria României nu sunt
lipsite de interes, având în vedere că cea mai timpurie atestare a sa a fost
înregistrată în cultura Gumelniţa la Morteni şi Hârşova. Setaria viridis apare
abia în epoca bronzului la Odaia Turcului. Revenind la Setaria italica,
trebuie să spunem că a fost descoperită în cantităţi ridicate în La Tene la
Piscu Crăsani şi Căpâlna, iar Setaria viridis la Grădiştea şi Grădiştea
Muncelului şi în sec. V dCh. la Topraichioi.
Ca şi meiul din specia Panicum miliaceum, aşa zisul mei sau dughia Setaria italica a putut să fie consumat prin fierbere, cum a demonstrat
descoperirea sa în stomacul omului de Grauballe, dar nu trebuie omisă
ipoteza întrebuinţării sale în prepararea pâinii. Cariopsele sale au fost găsite,
împreună cu seminţele de in, în resturile de pâine în aşezarea de la
lrgenhausen din Elveţia (J. M. Renfrew, 1873), cu toate că au existat unele
discuţii privind atribuirea seminţelor respective unei specii de Brassica.

D

V

L

Fig. 41- Spiculeţe de Setaria viridis (D - vedere dorsală; V - vedere
ventrală; L - vedere laterală) (după J. M. Renfrew, 1973).
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Seminţe

5 mm
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carbonizate de Setaria italica de la Kastanas, Grecia
(după H. Kroll, 1983).

Echinochloa Beauv.
Genul Echinochloa include două specii: Echinochloa crus-galli şi E.
phyllopogon, prima dintre fiind mai des întâlnită în contexte arheologice.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Este o plantă cu tulpină viguroasă de 30-100 cm înălţime, cu frunze
liniare de 5-18 mm lăţime, ondulate pe margini (fig. 43). Panicul erect de 20
cm lungime şi spiculeţe de 2,5-3 (chiar 5) mm lungime sunt grupate în spice
de 3-5 cm lungime (I. Morariu, 1972).
Denumirea populară a acestei specii este de costrei sau iarbă bărboasă,
iarbă ghimpoasă, mohor, mohor gras, mohor lat, muşai etc.
Cu siguranţă că în preistorie Echinochloa crus-galli nu a fost cultivată
în mod special, ea fiind recuperată dintre seminţele altor specii de cereale,
care erau într-adevăr cultivate, amestecându-se mai ales prin lanurile de
Panicum sau Setaria.
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Fig. 43 - Ecl1inocloa crus-galli. la - ligulă; lb - spiculeţ desfăcut; 2 idem f. oryzoides; 3 - tabel comparativ cu spiculeţe şi fructe de la var.
crus-galli (1-5) şi var. macrocarpa (6-10) (după I. Morariu, 1972).
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Echinochlo eros-galii nu a fost prea mult atestată în cercetările
carpologice. Menţionăm totuşi, descoperirile din Slovacia din aşezarile
atribuite neoliticului târziu de la Svodin, cele din Hallstatt de la Cecejovice,
din La Tene de la Divinka sau din perioada romană de la Bratislava-Devin
(E. Hajnalova, 1983 ). În Ungaria această specie a fost întâlnită la Lengyel (J.
M. Renfrew, 1973), în Danemarca în stomacul omului de Grauballe (H.
Helbaek, 1958 b), în epoca bronzului din Suedia la Valleberga in Skane (H.
Helmqvist, 1969), în Olanda la Elp (W. van Zeist, 1970 a) etc.
În România, această specie a fost atestată doar în La Tene, în aşezările
de la Piscu Crăsani şi Grădiştea Muncelului.
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111.2. LEGUMELE CU PĂSTĂI

Vicia/aha L.
În ţara noastră această plantă are o
varietate de denumiri: bob, hadale, boabă,
bombă, cochie, favă.
Vicia faba este o plantă diploidă
având 12 cromozomi. Sveshnikova este
prima care a semnalat similarităţi între cromozomii acesteia şi cei întâlniţi la Vicia
narborensis şi Vicia serratifolia. Astfel, se
consideră că strămoşul speciei Vicia faba
este specia Vicia narborensis, răspândită în
bazinul Mării Mediterane, în întreaga
Spanie, sud-estul Europei, Anatolia, ajungând până în zona Mării Caspice şi Golful
Persic (K. Bertsch, F. Bertsch, 1949).
Vicia faba are rădăcină pivotantă,
tulpină glabră, fistuloasă şi frunze cu 1-3
perechi de foliole. Păstăile sunt alungite
având 1O cm lungime şi 2 cm lăţime, de
culoare închisă la maturitate (fig. 45).
Păstăile conţin între 3 şi 8 seminţe turtite,
ovale, de culori variind între galben, brun
deschis şi brun închis (Em. Ţopa, E. I.
Nyarady, 1957). După J. M. Renfrew
(1973) dimensiunile hilumului la seminţele
proaspete de Vicia faba sunt
de 5-6 mm lungime şi 1,5
înălţime (fig. 46)

Fig. 45-Viciafaba. a-tulpina în
secţiune transversală, b-păstaie,

c-sămânţă (după

Em. Ţopa, E. I.
Nyarady, 1975)
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de Vicia/aha. h - hilum, vedere ventrală şi vedere
J. M. Renfrew, 1973); 2.b: Seminţe carbonizate de la
Kastanas (după H. Kroll, 1983)

Sămânţă

laterală (după

Vicia narborensis a fost descoperită în neoliticul aceramic de la
Beidha din Palestina (H. Helbaek, 1966 a), însă, cea mai timpurie apariţie a
unei fonne cultivate datează din neoliticul preceramic de la Jericho,
Iordania (M. Hopf, 1969). Cultivarea ei datează din timpuri neolitice şi în
Siria la Tell Abu Hureyra (G. Hillman, 1975), în Cipru la Cape Andreas Kastros, în Spania la El Garcel, Campos şi Almizaraque, în Portugalia la
Pepim ( K. Bertsch, F. Bertsch, 1949). În această perioadă a
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mai fost semnalată în Europa, în
Ungaria la Lengyel şi în peştera
Aggtelek (K. Bertsch, F. Bertsch,
1949). Speciei Vicia faba aparţin şi
seminţele din neoliticul târziu de la
Sesklo şi Dimini din Grecia ( J. M.
Renfrew, 1966) şi de la Passo di
Corvo din Italia ( M. Follieri, 1973).
Cultivarea pe scară mai largă a speciei
Vicia faba, în bazinul Mării
Mediterane începe a se face la
începutul mileniului III B.C. (D.
Zohary, M. Hopf, 1988). În Marea
Britanie cele mai timpurii descoperiri
datează din epoca fierului timpuriu, la
Glastonbury, Meare şi W orlebury
Camp (K. Jessen, H. Helbaek, 1944).

Fig. 47 - Seminţe carbonizate de
Vicia /aha minor de la Piscu Crăsani
(jud. Ialomiţa)
(după M. Cârciumaru, 1996)
În România se pare că Vicia faba a fost luată în cultură ceva mai
târziu, cea mai timpurie atestare a sa nu este mai veche decât perioada La
Tene (fig. 47). A fost descoperită în cantitate mare în partea de sud a ţării la
Piscu Crăsani (M. Cârciumaru, 1996) şi într-o cantitate mai mică la
Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981). Mai târziu, în sec. IV e.n., se
pare că era foarte consumată în castrul roman de la Hinova (M. Cârciumaru,
1984 a). A mai fost descoperită în aşezarea de la Spineni (M. Cârciumaru,
1986), dar şi la Sucidava în nivelul bizantin din sec. VI e.n. (M. Cârciumaru,
1983 a).
Bobul este o plantă care nu rezistă la temperaturi coborâte. Există şi
unele soiuri de bob care sunt adaptate mai bine la frig, dar în general, în
urma iernilor geroase culturile sunt distruse total. Dacă iarna nu este prea
aspră planta primăvara îşi revine şi dacă îi sunt asigurate condiţii optime
poate să dea producţii bune. Sunt cunoscute două soiuri de bob: de toamnă
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şi

cel de primăvară are dimensiuni mai mici şi o fonnă sferică
a sămânţei. Bobul însămânţat toamna este recoltat în lunile iulie şi august,
iar cel de primăvară în luna septembrie (H. Hunter, 1951 ).
Se dezvoltă bine pe solurile lutoase, bine drenate, iar pe solurile
bogate în humus are tendinţa de a-şi dezvolta foarte mult frunzele.
Seminţe de Vicia faba nu au fost găsite până acum în resturile
culinare ale Europei preistorice. Pliniu afinna că romanii amestecau făina
rezultată din măcinarea bobului cu cea de grâu sau mei italian în scopul de a
face să crească greutatea pâinii, care era destinată vânzării (J. M. Renfrew,
1973). Apicius afirma că seminţele de bob mai erau consumate sub fonnă de
piure şi amestecate cu coriandn1, chimen şi ulei. Se presupune că odată
consumate de om, seminţele induceau o stare de insomnie (P. Brothwell, D.
Brothwell, 1969).
de

primăvară,

Pisum sativum L.
Denumirea românească a speciei Pisum sativum este cea de mazăre.
În cadn1l genului Pisum hibridizarea a jucat un rol însemnat, aceasta
realizându-se între varietăţile a patn1 specii cunoscute, azi fiind toate incluse
speciei Pisum sativum. În prezent sunt cunoscute două subspecii de Pisum
sativum : mazărea cultivată şi mazărea de câmp. Strămoşul sălbatic al
speciei Pisum sativum nu este încă descoperit, dar s-au emis câteva opinii.
Zukovskij consideră că Pisum elatius ar putea fi strămoşul mazărei cultivate,
iar Pisum arvensis ar fi o specie intermediară între acestea (J. M. Renfrew,
1973).
Mazărea este o plantă cu 14 cromozomi şi are un conţinut ridicat de
legumină (5,4-9,5%), zaharoase (5-28%), grăsimi (0,6-5,5%), amidon etc.
Toate aceste calităţi nutritive se pare că au fost sesizate şi de omul preistoric,
motiv pentru care a fost cultivată de timpuriu alături de grâu şi orz (V.
Butură, 1979).
Rădăcina acestei plante este pivotantă, iar tulpina uşor muchiată şi
glabră. Fnmzele sunt lung peţiolate şi au 1-3 perechi de foliole, iar păstăile
sunt lungi de circa 5-7 cm ajungând uneori până la 12 cm şi late de 1,2-2 cm,
cu nervuri slab dezvoltate şi conţin de la patru la nouă seminţe (fig. 48).
Seminţele sunt mari, globuloase, netede având culori variate (galben, brun,
verzui sau albe) (Em. Ţopa, 1957). Dimensiunile seminţelor sunt
următoarele: 6 mm în diametn1 şi 1,2 mm lungime hilumul (fig. 49) (J. M.
Renfrew, 1973).
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Fig. 48 - Pisum sativum

(după

D. Zohary, M. Hopf, 1988)

Mazărea

a fost descoperită cel mai timpuriu în nivelurile aceramice de la
Jericho din Iordania (M. Hopf, 1983), Janno din Iran (H. Helbaek, 1959 a),
în Turcia la Can Hasan (J. M. Renfrew, 1968) şi c;ayănii (W. van Zeist, 1970
b) şi în Siria la Tell Aswad (W. van Zeist, J. A. H. Bakker - Heeres, 1979).
Aceste descoperiri au fost datate între 7 .500-6.000 B.C. şi aparţin speciei
Pisum sativum var. arvense. Dintre anii 6.000-5.000 B.C. datează specia
Pisum sativum var. arvense descoperită în Turcia la c;atal Hiiyiik (H.
Helbaek, 1964 a), Hacilar (H. Helbaek, 1970) şi Erbaba (W. van Zeist, H.
Buitenhuis, 1983). Surprinzător, însă, este faptul că specia sălbatică Pisum
elatius apare în stratele neolitice, mai târziu decât specia cultivată.
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La Hacilar a fost întâlnită între 5.400-5.050 B.C. (H. Helbaek, 1964 a), în
jurul anului 6.500 B.C. la <;ayonii (W. van Zeist, 1972), între 5.850-5.600
B.C. la Catal Hiiyiik (H. Helbaek, 1964 a) şi la 5.250 B.C. la Can Hasan (D.
H. French, G. C. Hillman, S. Payne, R. J. Payne, 1972).
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Fig. 49 - a: Seminţe carbonizate de Pisum sativum din stratul neolitic
de la Dimini (Grecia) (după H. Kroll, 1979) 5.b: Seminţe de Pisum
sativum: h-hilum (după J. M. Renfrew, 1973)
~

In ceea ce priveşte
paleobotanice şi în cele mai
Balcanică este documentată în
la Nea Nikomedeia (W. van

cultivarea mazărei în Europa există date
vechi aşezări neolitice. Astfel, în Peninsula
neoliticul timpuriu, în jurul anului 5.500 B.C.
Zeist, 1971), în nivelurile aceramice de la
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Ghediki, Sesklo şi Soufli din Grecia (J. M. Renfrew, 1981), la Tell Azmak în
Bulgaria, în jurul anului 4.330 B.C. (M. Hopf, 1973), în cultura Vinca la
Gomolava în Iugoslavia între 3.800-3.500 B.C (W. van Zeist, 1974-1978). În
Basarabia mazărea a fost întâlnită în cantităţi modeste în jurul anului 4.700
B.C. în aşezarea de la Sakharovka (Z. V. Janushevich, 1984).
Săpăturile arheologice din România au scos la iveală mostre de
seminţe carbonizate care ne oferă câteva indicii despre cultivarea mazărei de
către omul preistoric.
Pisum sativum var. arvense a fost înregistrată în ţara noastră în
cadrul culturii Dudeşti-Vinca, iar seminţe s-au descoperit la Cârcea, depuse
într-un cuptor ritual. Seminţele de mazăre erau aşezate la gura cuptorului,
separate de cariopse de Triticum aestivum, iar pe marginea cuptorului au fost
descoperite oase umane acoperite cu vase şi cioburi (M. Cârciumaru, 1986).
În faza de trecere de la cultura Boian la cultura Gumelniţa au fost recuperate
seminţe de Pisum sativum var. arvense din aşezările de la Radovanu şi
Ipoteşti. În aşezarea de la Radovanu s-au descoperit doar puţine seminţe de
mazăre, iar la Ipoteşti proporţia acestora era destul de mare, în ambele cazuri
fiind amestecate cu cariopse de Triticum (M. Cârciumaru, 1996).
În urma săpăturilor de la Văleni din cadrul culturii Cucuteni au fost
identificată mazăre neamestecată cu alte seminţe (M. Cârciumaru, 1983 b ).
În epoca bronzului avem dovezi că mazărea era cultivată la Sărata Monteoru
(M. Cârciumaru, 1983 a). În sec III e.n. în castrul de la Tibiscum mazărea
din specia Pisum sativum ssp. arvense era utilizată în alimentaţie (M.
Cârciumaru, 1985 a). Acelaşi lucru se întâmpla şi în sec. IV e.n. în castrul
roman de la Hinova (M. Cârciumaru, 1984 a).
Identificarea seminţelor carbonizate de Pisum sativum în atâtea
aşezări preistorice din România, la care o mai putem adăuga pe cea de la
Cârlomăneşti (M. Cârciumaru, 1983 a, c) din epoca bronzului, ne pennite a
afirma că mazărea era inclusă conştient în cultură şi implicit în alimentaţia
umană (fig. 50).
Climatul optim de creştere al acestei plante este cel cu temperaturi
moderate şi precipitaţii nu prea abundente. Mazărea însămânţată toamna
necesită un climat blând, iar când este afectată de gerul aspru întreaga
cultură este compromisă. Pentru mazărea însămânţată primăvara sunt foarte
periculoase îngheţurile târzii, dar în egală măsură şi lipsa precipitaţiilor
conjugată cu temperaturile ridicate din sezonul de creştere, dăunează plantei.
Condiţiile optime de dezvoltare sunt: temperaturi moderate, precipitaţii
medii şi soluri lutoase. În cazul solurilor foarte fertile mazărea are tendinţa
de a-şi dezvolta foarte mult frunzele şi în acest caz rodeşte mai puţin (J. M.
Renfrew, 1973).
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Dovezile, în ceea ce priveşte prepararea şi consumarea seminţelor
acestei plante, lipsesc din siturile preistorice. Se poate presupune doar că
din seminţele sale se prepara un terci sau o supă, din care uneori nu lipseau
seminţele de grâu. Este posibil ca proprietăţile ei pentru menţinerea şi
refacerea azotului din sol să fi fost cunoscute şi apreciate de comunităţile
preistorice (J. M. Renfrew, 1973).

a

b
Fig. 50: Seminţe carbonizate de Pisum sativum: a - de la Cârlomăneşti
(jud. Buzău), b - de la Tibiscum (jud. Caraş Severin) (după M.
Cârciumaru, 1996)

Lens esculenta Moench
Pe lângă denumirea generală de linte, atribuită speciei Lens
esculenta, poporul român mai foloseşte în anumite regiuni pe cea de făsuică
sau făsui ţă.
Toate varietăţile cultivate de linte sunt diploide şi au 12 cromozomi.
Speciile de linte cultivată au fost împărţite, în mod convenţional, în două
grupe: linte cu seminţe de dimensiuni mici (3-6 mm) - microsperma şi linte
cu seminţe mari (6-9 mm) - macrosperma.
Seminţele de linte au proprietăţi nutritive ridicate şi conţin circa 49%
amidon, 26% albumină, 2% grăsimi şi sub 3% zahăr. Tocmai datorită
acestor calităţi, lintea a fost cultivată încă din timpuri preistorice, la început
fiind asociată în cultură cu grâul şi orzul.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 52
Seminţe
carbonizate de Lens
esculenta din epoca
de
la
bronzului
Kastanas, Grecia (după
H. Kroll, 1983)
Fig. 51 - Lens esculenta
(după D. Zohary, M. Hopf, 1988)

Lintea face parte din categoria plantelor anuale, rar perene (fig. 51).
Păstăile sunt scurte, turtite, lungi de aproximativ 1 cm şi late de circa 4 mm
şi conţin două seminţe în formă de disc, convexe în secţiune transversală
(fig. 52) (V. Butură, 1979).
Se presupune că specia Lens esculenta derivă din specia sălbatică
Lens nigricans, originară din sud-estul Europei şi vestul Asiei. S-ar părea că
a fost utilizată în alimentaţie chiar înainte de constituirea primelor
comunităţi agricole. În Siria au fost găsite în aşezările preagricole (9 .2007 .500 B.C.) de la Mureybit (W. van Zeist, 1970 b) şi Tell Abu Hureyra (G.
Hillman, 197 5 ) seminţe de mici dimensiuni atribuite speciei sălbatice
105

https://biblioteca-digitala.ro

Lens orientalis. Seminţele de linte se găseau împreună cu cele de grâu şi orz
sălbatic. În Europa seminţe de mici dimensiuni considerate că ar aparţine
speciei Lens nigricans au fost descoperite în stratele de la sfârşitul
paleoliticului şi din mezolitic în peştera Franchthi din Grecia (J. M. Hansen,
1978 a). Lintea cunoaşte o întrebuinţare tot mai mare în hrana omului,
generalizându-se şi pentru Orientul Apropiat, în aşezările agricole timpurii
din neoliticul aceramic din mileniul al Vii-lea B.C., din nordul Irakului la
Janno (H. Helbaek, 1959 a), din Iran la Ali Kosh (H. Helbaek, 1969), din
Siria la Tell Abu Hureyra (G. Hillman, 1975) şi Tell Aswad (W. van Zeist, J.
A. H. Bakker-Heeres, 1979), din Iordania la Jericho (M. Kopf, 1983), din
Turcia la <;ayonu (W. van Zeist, 1972) etc. Prezenţa acesteia a continuat şi
în etapele unnătoare în stratele neolitice cu ceramică de la Hacilar - 5.8005.000 B.C. (H. Helbaek, 1970 b)
şi între 5.000 şi 4.500 B.C. la
Girikihaciyan din Turcia (W. van Zeist, 1979-1980), între 6.250-5 .650 B.C.
la Tell Ramad în Siria (W. van Zeist, S. Bottema, 1966), între 5.500-5.000
B.C. la Tepe Sabz în Iran (H. Helbaek, 1969).
În Europa avem dovezi că lintea se cultiva încă din mileniul VI B.C.
într-o serie de aşezări, cum ar fi cele de la Ghediki - stratul aceramic (J. M.
Renfrew, 1979), în nivelurile preceramice de la Argissa - Magula (M. Kopf,
1973) şi Sesklo (M. Kroll, 1981), toate din Grecia. Dovezi mai sunt şi din
Bulgaria la Karanovo Mogila (M. Kopf, 1973) în neoliticul timpuriu (4.8004.600 B.C.), în aşezarea de la Anza din Macedonia (cultura Starcevo), între
5.300-4.500 B.C. (J. M. Renfrew, 1976), în neoliticul de la Lengyel (H.
Helbaek, 1962) şi cel din peştera Aggtelek din Ungaria (H. Helbaek, 1962).
Au mai fost descoperite şi în Danubianul I de la Heilbronn şi Bockingen, ca
şi în aşezările lacustre de la Federsee şi Waldsee din sudul Germaniei (K.
Bertsch, F. Bertsch, 1949), la Butmir şi Ripac în Bosnia (E. Neuweiler,
1973), în neoliticul târziu de la Svodin din Slovacia (E. Hajnalova, 1989) şi
destul de rar în eneolitic în cultura Cucuteni - Tripolie din Basarabia (Z. V.
Janushevich, 1976).
Dovezile carpologice din ţara noastră au relevat că cea mai timpurie
leguminoasă găsită până acum în săpăturile arheologice de la noi este lintea
(M. Cârciuman1, 1996). În România a fost întâlnită în culturile neolitice,
cum ar fi cultura Vinca. În cadrul acestei culturi, aşezarea de la Liubcova a
oferit cele mai timpurii seminţe cultivate ale acestei specii (M. Cârciuman1,
1996). La Vlădiceasca, în cultura Boian a fost întâlnită o situaţie similară, iar
în cadrul culturii Sălcuta
de linte
, s-a constatat existenta
, redusă a semintelor
,
(M. Cârciumaru, 1996). Seminţe de linte au mai fost descoperite şi la
Histria, care datează din sec. VI e.n. (fig. 9) (M. Cârciumaru, E. Ionescu,
1977).
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Sunt cunoscute două varietăţi de linte: o varietate cultivată toamna şi
o alta de primăvară. Din punct de vedere pedologic, lintea preferă solurile
nisipoase, iar pe soluri fertile îşi dezvoltă foarte mult frunzele producând
doar câteva păstăi J. M. Renfrew, 1973

Fig. 9 - Lens esculenta ssp. microsperma de la Histria
(după M. Cârciumaru, 1996)

Urme ale folosirii lintei în alimentaţie, în timpuri preistorice, nu
există în Europa. Însă, în Teba, o pastă de linte a fost descoperită într-un
monnânt aparţinând uneia din cele Douăsprezece Dinastii (J. M. Renfrew,
1973).
Se pare că romanii preparau din linte un fel supă, după ce înainte
seminţele erau prăjite (J. Andre, 1961) şi cu siguranţă că ea era valorificată
pentru conţinutul ridicat în proteine. Lintea mai era consumată coaptă în
amestec cu castane sau cu midii (P. Brothwell, D. Brothwell, 1969).
În România avem dovezi că în perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului lintea era consumată în amestec cu inul sub forma unei
fierturi. Şi geto-dacii preţuiau calităţile nutritive ale lintei, aceasta fiind
descoperită în aşezări ca: Bâzdâna, Grădiştea Muncelului, Căpâlna (M.
Cârciumaru, 1996).
La noi în ţară etnobotanica românească a păstrat numeroase obiceiuri
legate de întrebuinţarea lintei: folosirea seminţelor prăjite ca diuretic şi a
celor fierte, stoarse şi frecate cu oţet ca "leac" pentru umflături (V. Butură,
1979).
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https://biblioteca-digitala.ro

Vicia ervilia (L.) Willd.
Este cunoscută de poporul român sub denumirea de măzăriche. Vicia
ervilia este o specie de măzăriche care are 14 cromozomi. Este o plantă
înaltă de 20-50 cm, cu tulpină ascendentă, ramificată la bază. Prezintă păstăi
de 15-25 mm lungime şi 4-5,5 mm lăţime, care între seminţe sunt puţin
gâtuite. O păstaie conţine de la 2 la 4 seminţe globuloase, care au între 3,5 şi
5,5 mm în diametru, de culoare galben brunii până la roşietic brunii, cu hilul
ovat (fig. 54) (Em. Ţopa, E. I. Nyarady, 1957).

h
Fig. 54 -

Seminţe

de Vicia ervilia, h - hilum

(după

J. M. Renfrew, 1973)

În prezent ea se cultivă ca furaj în regiunile din jurul bazinului Mării
Mediterane şi în Orientul Apropiat, ajungând până în India (H. Helbaek,
1961 ). Probabil că în trecut această specie avea o mai mare importanţă în
alimentaţia omului decât în prezent. Datorită bogăţiei în proteine, planta este
utilizată în zilele noastre ca furaj, însă atât pentru hrana omului cât şi pentru
cea a animalelor seminţele sunt toxice. Din acest motiv se recomandă
deshidratarea lor înainte de a fi consumate.
Cea mai veche atestare a acestei specii o avem din Turcia şi datează
din mileniile VII - VI B.C., dar nu se poate spune dacă era o formă cultivată
sau una sălbatică. Astfel de situaţii s-au mai întâlnit în neoliticul aceramic
(7 .500-6.000 B.C.) de la <;aytmii (W. van Zeist, 1972), de la Can Hasan (J.
M. Renfrew, 1968), în aşezarea de la <;atal Hiiyiic, Hacilar şi Erbaba (H.
Helbaek, 1964 a).
În sud-estul Europei măzărichea a fost găsită în mari cantităţi în
aşezările aparţinând culturii Gumelniţa în Bulgaria la Azmaska Mogila,
Karanovo Mogila şi Kapitan Dimitrievo III (W. van Zeist, H. Buitenhuis,
1983). Cele mai timpurii apariţii din Grecia, datează din mileniul VI B.C. de
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la Nea Nikomedeia (W. van Zeist, S. Bottema, 1971) şi din neoliticul târziu
la Sitagroi (J. M. Renfrew, 1973). Sporadic mai apare şi în cultura Vinca în
Serbia la Gomolava (W. van Zeist, 1974-1978). S-au mai semnalat asemenea
prezenţe reduse şi în alte ţări europene.
În ţara noastră specia Vicia ervilia apare destul de timpuriu,
diferenţiindu-se aşezări în care această plantă se găsea în proporţii reduse
datorită amestecului ei cu alte buntieni în culturile de cereale, dar şi aşezări
în care s-a descoperit în cantităţi semnificative. În prima categorie se pot
include: aşezarea de la Vlădiceasca - cultura Boian, aşezările de la Radovanu
şi Izvoarele (M. Cârciumaru, 1996), ambele din faza de tranziţie de la
cultura Boian la cultura Gumelniţa, aşezarea de la Gumelniţa - cultura
Gumelniţa (M. Cârciumaru, 1996), cele de la Bâzdâna (M. Cârciumant,
1985 a), Grădiştea Muncelului în La Tene (J. G. Nandriş, 1981) şi Murighiol
din sec II-III e.n. (M. Cârciumaru, 1996). Din a doua gn1pă fac parte:
aşezarea de la Căscioarele ce aparţine culturii Gumelniţa, unde, dintr-o
probă analizată, 97 ,5% din seminţe aparţineau speciei Vicia ervilia (M.
Cârciumant, 1996) şi cea din epoca bronzului de la Sărata Monteont unde sau descoperit circa 1.500 seminţe întregi de măzăriche şi alte 630 de
fragmente de seminţe aparţinând aceleiaşi specii (M. Cârciumant, 1983 a).
Putem afinna cu certitudine, pe baza mostrelor cu număr mare de seminţe,
că Vicia ervilia era cultivată din timpuri preistorice cu un scop bine
determinat. Ea era cunoscută în cadrul culturii Boian şi avea un rol important
în dieta omului cel puţin din timpul culturii Gumelniţa. Dovadă în acest sens
stau cele 1.500 de seminţe ale acestei specii de la Sărata Monteoru şi cele
500 g reprezentând seminţe nefragmentate găsite la Căscioarele (M.
Cârciumant, 1996).
Vicia ervilia se dezvoltă bine în zone mai răcoroase, cu climate
blânde şi soluri fertile (J. H. Martin, W. H. Leonard, 1967).

Lathyrus sativus L.
Denumirea românească a speciei Lathyrns sativus este de măzăroi,
lintea albă, lintea pratului.
Din cadrul genului Lathyrus pentru hrana omului este importantă
Lathyrns sativus, considerată că ar deriva probabil din specia Lathyrus
cicera, răspândită în prezent în regiunea mediteraneană. Este destul de greu
a diferenţia dimensional cele două specii.
Lintea albă este o plantă glabră, cu tulpina înaltă de 30-70 cm, cu
frunzele având o singură pereche de foliole lanceolat liniare. Florile sunt
solitare, rareori câte două, iar păstăile sunt scurte, au fonnă eliptică, sunt
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lungi de până la 3,5 cm şi late de 15-20 mm (fig. 55). Păstăile conţin de la
două la cinci seminţe, care sunt foarte variate ca dimensiuni, având formă
de piramidă trunchiată, de culoare
gălbuie şi au un hil oval (fig. 56)
(I. Grinţescu, E. I. Nyanidy,
1957).
Seminţele lintei albe sunt
destul de răspândite în siturile
arheologice. Prezenţa ei timpurie a
fost înregistrată la Janno în Irak
(mileniul VII B.C.), în neoliticul
târziu la Dimini, Grecia (H.
Helbaek, 1973), în neolitic, în
unele aşezări din Bulgaria, Franţa
şi Ungaria - peştera Aggtelek (E.
Neuweiler, 1905). Aceste seminţe
se găsesc adesea în amestec cu alte
leguminoase ca: Pisum sativum,
Viciafaba.
În România, avem doar o
singură menţiune privind existenţa
genului Lathyrus, şi aceasta destul
de târzie şi redusă cantitativ, în
aşezarea de la Murighiol, care
datează din secolul IV e.n. (M.
Cârciuman1, 1996)
În prezent lintea albă este
cultivată pe o arie mare, din sudvestul Europei până în Asia
centrală şi este folosită atât în
alimentaţia umană cât şi ca furaj
pentru animale. Lintea albă este o
leguminoasă ale cărei seminţe sunt
bogate în proteine, dar care conţin
un alcaloid şi dacă nu se fierb bine
înainte de a fi consumate, se
ajunge la boala numită latirism,
care se caracterizează prin paralizia picioarelor (J. M. Renfrew, 1973).

Fig. 55-Lathyrus sativus (după
I. Grinţescu, E. I. Nyarady,
1957)
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H

Fig. 56- Seminţe de Latllyrus sativus, h-hilum
1973)

(după

J. M. Renfrew,

Cicer arietinum L.
Năutul

sau mazărea berbecilor este o plantă cu 14 cromozomi. Cicer
judaicum se pare că este o specie sălbatică înrudită cu Cicer arietinum. Cicer
arietinum a fost descoperit şi în stare sălbatică în Mesopotamia şi Palestina
(P. M. Zukovskij, 1950).
Această leguminoasă este caracterizată printr-o rezistenţă foarte mare
la secetă. Are rădăcina bine dezvoltată, tulpina ramificată, înaltă de 50-60
cm. Florile sunt purpurii, albastre sau albe, lungi de circa 1 cm (fig. 57).
Păstăile sunt galbene sau roşii-gălbui, umflate, alungit-ovate, lungi de 1,7-3
cm şi late de 9-13 mm (Em. Ţopa, 1957).
Aspectul exterior al acestei plante se deosebeşte de cel al mazărei
prin fonna frunzelor şi a păstăii, care închide în mod obişnuit două sau trei
boabe, mai rar una singură. Boabele năutului arată ca cele de mazăre,
diferenţa constă într-o excrescenţă caracteristică embrionului, în formă de
cioc, care se aseamănă cu capul de berbec. Pieliţa bobului este în general
zbârcită, deşi există şi seminţe cu pieliţă netedă. Boabele sunt colorate în roz
deschis, galben şi foarte rar cafeniu (fig. 58).
Prin compoziţia lor chimică şi prin calităţile gustative, boabele de
năut se aseamănă cu cele de mazăre. Tulpinile acestei plante nu se pot folosi
ca furaj deoarece conţin acid malic şi acid oxalic, care pot îmbolnăvi
animalele.
În Orientul Apropiat şi Europa năutul a fost descoperit destul de rar,
în contexte arheologice. O astfel de descoperire este cea din neoliticul
aceramic dar şi în epoca bronzului timpuriu la Jericho în Iordania (M. Hopf,
1969). A mai fost identificat în depozitele epocii bronzului şi fierului în
Palestina la Lachish (H. Helbaek, 1958 a), în Nimrudul Assirian târziu (H.
Helbaek, 1966 b ), dar şi la Tell Bazmosian (H. Helbaek, 1965 a). O altă
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descoperire
1971 ).

datează

din sec. VI-V B.C. de la Salamis, Cipn1 (J. M. Renfrew,

.Smm

Fig. 57 - Cicer
arietinum (după I.
Prodan,
Al. Buia, 1966)

Fig. 58 - Seminţe carbonizate
de Cicer arietinum din Epoca
Bronzului de la Jericho (după M.
Hopf, 1983)

Năutul

este o plantă care se dezvoltă bine în zone secetoase şi este
sensibilă la ploile abundente (J. W. Purseglove, 1968).
Romanii utilizau năutul măcinat şi prăjit ca adaos la supe (J. Andre,
1961 ). Este posibil să fi fost folosit la fel şi în timpurile preistorice.
În prezent această plantă se cultivă în unele republici din Federaţia
Rusă, în Asia Centrală, India, Africa şi în câteva ţări din Europa: Spania,
Italia şi chiar în Bulgaria.
Năutul se poate consuma prăjit, asemenea alunelor şi arahidelor,
poate fi utilizat în industria patiseriei, precum şi la fabricarea surogatelor de
cafea.
Plantele tinere sunt utilizate pentn1 ceai, iar în India din această
plantă se obţine un oţet medicinal (H. Helbaek, 1965 a).

113

https://biblioteca-digitala.ro

III.3. PLANTELE OLEAGINOASE, TEXTILE, AROMATICE
MEDICINALE

ŞI

Linum usitatissimum L.
Specia
de
in
cultivat
Linum
usitatissimum se consideră că a derivat din
specia sălbatică Linum bienne. Aceste două
specii produc hibrizi fertili şi prezintă acelaşi
număr de cromozomi (2n=30). Din depozitele
arheologice s-au recuperat însă seminţe ale
unei fonne intermediare între cele două specii,
motiv pentn1 care se foloseşte denumirea de
Linum usitatissimum
ssp.
bienne (M.
Cârciuman1, 1996). Cu toate acestea, problema
originii inului cultivat este foarte complexă
fiind mult discutată. Astfel, dacă la început s-a
acceptat că specia Linum bienne, cunoscută
apoi ca Linum angustifolium, ar fi reprezentat
strămoşul inului cultivat (O. Heer, 1866),
ulterior s-a pus problema speciei Linum
austriachum, datorită faptului că această specie
prezintă caractere morfologice asemănătoare cu
Linum usitatissimum (E. Neuweiler, 1905).
Inul este o plantă erbacee cu rădăcini
pivotante, adesea lemnoase. Tulpinile sunt
subţiri, iar florile sunt radiar simetrice. Fn1ctul
se prezintă sub forma unei capsule sferice
având 1O despărţituri rezultate din apariţia a 5
pereţi falşi sau secundari. În aceste despărţituri
se dezvoltă câte o sămânţă (fig. 59). Seminţele
sunt netede şi lucioase de formă ovală, având
circa 4-6 mm lungime (fig. 60). Se cunosc în
prezent două tipuri de in: cel cultivat pentru
ulei, cu seminţe mai mari şi cel cultivat pentru
fibră cu seminţe mici, care au aproximativ 4 g
(I. Şerbănescu, 1958).
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Fig. 59 - Linum

usitatissimum: a- fruct
(după I. Prodan,
Al. Buia, 1966)

Atestările

cele mai vechi ale speciei Linum bienne sunt cele din
stratele arheologice datate între 8.000-7 .600 B.C. de la Tell Mureybit din
Siria (W. van Zeist, 1970 b ), nivelurile neolitice de la <;ayonii (circa 7 .OOO
B.C.) din Turcia (W. van Zeist, 1972) şi de la Ali Kosh în Iran (H. Helbaek,
1969).
În Europa, inul sălbatic a fost recuperat din nivelurile mezolitice de
la Kazanluc şi Cavdar din Bulgaria (M. Hopf, 1969).

OOO OO(j

(y_,fî-

LJP

a

b

Fig. 60: a - Capsulă de Linum usitatissimum (după J. M. Renfrew, 1973)
b - Seminţe carbonizate de Linum usitatissimum de la Ramad din
Neolitic (Siria) (după W. van Zeist, J. A. H. Bakker - Heeres, 1975)
În ceea ce priveşte specia de in cultivat Linum usitatissimum, cele
mai vechi urme au fost semnalate între anii 7.300-6.500 B.C. în Iordania la
Jericho şi între 6.250-5.950 B.C. în Siria la Tell Ramad (M. Hopf, 1983) şi
între 5.500-5.000 B.C. în Iran la Tepe Sabz (H. Helbaek, 1969). În Europa
inul cultivat a fost recuperat din depozitele de la Lema - mileniul IV B.C.
(H. Kroll, 1981 ). Alte menţionări mai sunt cele de la Aldenhovener Platte,
Heinheim şi Heilbronn (U. Willerding, 1980), dar şi în aşezările lacustre din
Elvetia şi din sudul Gennaniei de la Niederwil (W. van Zeist, W. A.
Casparie, 197 4 ). În Olanda au fost descoperite seminţe de in în nivelurile
neolitice de la Drouwen, iar în Marea Britanie la Windmill (H. Helbaek,
1959 b ). Probabil mai târziu ajunge şi în Spania şi Italia, iar în estul
Gennaniei şi în Polonia este semnalat abia în mileniul I B.C.
La noi în ţară inul cultivat apare destul de târziu, prima consemnare
datează din perioada de tranzitie de la eneolitic la epoca bronzului în tell -ul
de la Sucidava - Celei (M. Cârciumaru, 1996). În această aşezare au fost
găsite cantităţi semnificative de seminţe, ceea ce ne face să credem că inul a
fost cultivat aici cu mult timp înainte (fig. 61).
Inul se dezvoltă cel mai bine în regiuni cu un regim moderat de
precipitaţii, iar în climatele mai secetoase necesită irigaţii. Preferă solurile
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fertile şi bine drenate. Când temperaturile cresc foarte mult se reduce
cantitatea de ulei conţinută în seminţe, dar şi calitatea acestuia.

Fig. 61 -

Seminţe

carbonizate de Linum usitatissimum de la Sucidava Celei (jud. Olt) (după M. Cârciumaru, 1996)

În prezent se cultivă atât inul pentn1 fibre, folosite la confecţionarea
pânzei, cât şi inul pentn1 ulei, obţinut din seminţe. Conţinutul în ulei poate
ajunge la 40%, iar cel în proteine la 20%. Aceste calităţi ale inului au fost
valorificate şi de omul preistoric, iar seminţele erau consumate după ce erau
fierte înainte. Au fost găsite seminţe de in în Danemarca, în stomacul omului
de Grauballe (H. Helbaek, 1958 b) şi omului de Tollund (H. Helbaek, 1950).
Astfel de seminţe au mai fost folosite şi la prepararea aşa-zisei prăjituri de la
Robenhausen (J. M. Renfrew, 1973). Din seminţele de in poate rezulta
cianura, deosebit de otrăvitoare, care se formează datorită reducerii
glicozidelor cianogenice prin udarea cu apă rece. Din acest motiv, este
necesar ca seminţele de in să fie fierte înainte de a fi consumate.
Romanii foloseau seminţele de în împreună cu alte seminţe (orz,
coriandn1), din care obţineau un terci prin pisarea acestora (J. M. Renfrew,
1973).
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În ţara noastră, pe baza seminţelor descoperite la Celei au fost conturate
câteva ipoteze în ceea ce priveşte modul lor de utilizare. Pentru că o mare
parte din seminţele de in au fost descoperite alături de cele de linte (Lens
esculenla) şi de lubiţ (Camelina saliva) una din teorii susţine că acestea erau
folosite pentru extragerea uleiului. O altă teorie susţine că inul era folosit şi
pentru obţinerea fibrelor, deoarece la Celei a fost descoperită o ţesătură.
Probabil că seminţele de in în amestec cu alte seminţe ajutau la
obţinerea unui fennent, utilizat la fabricarea pâinii (V. Butură, 1979).

Cannabis sativa L.
Este cunoscută sub denumirea de cânepă, dar o mai întâlnim şi sub
diferite denumiri regionale: aldan, dudău, durhău, durzoi, haşiş, handur.
Prezintă rădăcină fusiformă, tulpină înaltă de 30-100 cm, iar florile
mascule şi femele sunt produse de plante separate (fig. 62). Fructul este o
nuculă ovală de 3-5 mm lungime, 2-3 mm în diametru, de culoare brună (fig.
63). Vârfurile de Cannabis saliva sunt un ingredient în compoziţia drogului
cunoscut în Orientul Mijlociu şi Apropiat sub denumirea de haşiş. Acest
drog are proprietăţi multiple, acţionând ca: stupefiant, hipnotic, sedativ,
diuretic. Consumat în cantităţi foarte mari duce la decădere fizică, la slăbirea
facultăţilor intelectuale, iar în final duce la demenţă (I. Grinţescu, 1952).
Cele mai vechi descoperiri de seminţe ale speciei Cannabis saliva
datează din cultura ceramicii liniare în Germania la Eisenberg, în Austria la
Voslau şi în Elveţia la Thaingen (U. Willerding, 1970). Se presupune că
sannaţii şi sciţii din sudul părţii asiatice a Rusiei ar fi folosit această plantă
între anii 700-300 B.C., iar în Grecia, Italia şi Sicilia în jurul anului 100 B.C.
erau întrebuinţate fibrele ei (D. Zohary, M. Hopf, 1988). Se pare că
proprietăţile narcotice ale speciei Cannabis saliva erau cunoscute în India
încă din anul 1OOO B. C.
În România mult timp a persistat ideea existenţei cânepei în cadrul
culturii Cucuteni în localitatea Frumuşica, dar în unna unui studiu recent a
rezultat că seminţele aparţineau speciei Lilhospermum purpureo coeruleum
(M. Cârciumaru, F. Monah, 1986). Cea mai timpurie atestare de pe teritoriul
ţării noastre a speciei Cannabis saliva este cea de la Popeşti din perioada La
Tene, unde s-au descoperit peste 400 cariopse (M. Cârciumaru, 1986). Au
mai fost descoperite şi resturi de tulpină în aşezarea carpică de la Poiana
Dulceşti şi în cele din sec. II - III e.n. de la Mătăsaru şi Scorniceşti
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(Gh. Bichir, 1973; 1984). Mai târziu, în sec. IV e.n. au mai fost descoperit
circa 150 g seminţe calcinate de cânepă la Năeni - Zănoaga (M. Cârciumaru,
1996).
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Fig. 62 - Cannabis saliva, 1 - plantă femelă: la - floare femelă, lb sămânţă, 2 - plantă masculă, 2 a - floare masculă (după I. Grinţescu,
1952)

Fig. 63 -

Seminţe

de Cannabis sativa

(după
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J. M. Renfrew, 1973)

unui climat secetos, secretă un ulei
volatil şi o răşină cu proprietăţi narcotice. În medicină se folosesc florile
acestei plante ca sedativ şi analgezic, dar reprezintă şi o sursă de marijuana
şi haşiş, fumatul lor fiind foarte dăunător pentn1 capacităţile fizice şi
potenţialul intelectual al omului. Seminţele de cânepă conţin un ulei care se
foloseşte ca substituent al uleiului de in (V. Butură, 1979).
Herodot descria cum sciţii utilizau aceste seminţe pentn1 realizarea
unor băi de aburi. Seminţele erau aruncate pe o piatră înroşită, fumegau
rapid şi eliberau nişte vapori care le inducea o stare de plăcere. Rămăşiţele
unui cort în care se făceau astfel de "băi" împreună cu un recipient care
conţinea seminţe de cânepă a fost descoperit în Munţii Al tai la Pazyryk, întrun mormânt scitic îngheţat (M. I. Artamonov, 1965).

Cannabis sativa, în

condiţiile

Camelina sativa (L.) Crantz
Este
generală de
inului.

cunoscută
lubiţ,

de popoml român sub denumirea
dar şi de gălbenuşe, gălbenuşa inului, oul

Camelina sativa are o

tulpină

ce poate ajunge la 100
cm înălţime şi este simplă sau prezintă ramificaţii (fig. 64).
Florile sunt albe gălbui, iar seminţele brune deschise (fig. 65).
Conţinutul de ulei al acestei plante este de 27-30%. Calitatea
uleiului proaspăt se apropie de cea a untdelemnului alimentar
(E. I. Nyarady, 1955).
Cele mai vechi descoperiri de seminţe de Camelina
sativa sunt cele din stratele neolitice din Ungaria în peştera
Aggtelek (J. M. Renfrew, 1973), din stratele neolitice finale
de la Auvemier din Elveţia (J. Schultze-Motel, 1979), din
Hallstatt la Homy Vadicov în Slovacia (E. Hajnalova, 1989).
Descoperirile de seminţe de Camelina sativa la noi în
ţară sunt deosebit de importante datorită vechimii lor.
Sporadic s-au întâlnit seminţele acestei specii la Văleni în
cadnil culturii Cucuteni (M. Cârciuman1, 1983 b) şi la
Sucidava - Celei în perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului (M. Cârciumam, 1983 a). La Sărata
Monteoru a fost descoperită o probă pură de seminţe de
Camelina sativa de circa 100 g, ceea ce denotă
întrebuinţarea
acestei plante în acea perioadă (M.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 64Camelina
sativa
(după I.
Prodan,
AI. Buia,
1966)

Cârciumaru, 1984 b). În perioada La Tene importanţa ei a crescut, dovadă
fiind seminţele descoperite la Piscu Crăsani (M. Cârciumaru, 1986) şi
Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981; M Cârciumaru, 1985 a). La
Grădiştea Muncelului au fost găsite circa 24 g seminţe de lubiţ amestecate
cu seminţe de mac motiv care ne face a crede că erau folosite pentru
extragerea uleiului (M. Cârciumaru, 1996).

Fig. 65- Seminţe de Camelina sativa (după J. M. Renfrew, 1973)
Astfel de seminţe au mai fost descoperite şi în stomacul omului de
Tollund (H. Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b) şi erau
consumate prin fierbere.
Cultivarea speciei Camelina saliva, în timpuri preistorice s-ar fi putut
face pentru obţinerea uleiului atât pentru alimentaţie cât şi pentru iluminat.
Recent s-a descoperit că infiltrarea speciei de Camelina saliva în lanurile de
in are un efect toxic asupra acestora, reducând-le substanţial productivitatea
(G. W. Dimbleby, 1967).

Papaver somniferum L.
Denumirile populare pentru Papaver somniferum în ţara noastră sunt
diverse: mac de grădină, mag, afion, paparună, somnişor.
Sunt plante anuale sau perene, ierboase şi au un suc lăptos, de obicei
alb, iar tulpina este simplă sau cu puţine ramuri (fig. 66). Florile au culori
diverse: violet, alb, roz, roşii. Fructul se prezintă sub fonna unei capsule de
fonnă sferică, cilindrică sau alungită, lungă de 2-7 cm şi lată de circa 6 cm,
care închide seminţe de obicei reticulate, de culoare alburie sau întunecată
(fig. 67). O capsulă mare conţine în medie 6.000-7 .OOO seminţe, dar poate
ajunge şi la 11.000 (A. Nyarady, 1955).
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Fig. 66 - Papaver somniferum

(după

A. Nyarady, 1955)
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Seminţe

carbonizate de Papaver somniferum au fost descoperite la
Aldenhovener Platte în nord-vestul Germaniei, în stratele culturii Danubiene
(K. H. Knorzer, 1971), la Beek şi Geleen în Olanda, în cadrul culturii
ceramicii liniare (C. C. Bakels, 1979), la Weier în Elveţia, în stratele
neolitice (B. Fredskild, 1978), dar apar şi mai târziu, în perioada La Tene, în
alte tări euro ene.

L

a

b

Fig. 23: a - Capsulă de Papaver somniferum: I - vedere laterală, f vedere frontală (după J. M. Renfrew, 1973); b - Sămânţă de Papaver
somniferum, vedere laterală (după J. M. Renfrew, 1973)

Papaver somniferum are două proprietăţi importante: conţinutul
ridicat de ulei din seminţe (peste 50%) şi existenţa opiului, care se poate
extrage din capsule. Opiul reprezintă latexul închegat obţinut din sucul
capsulelor necoapte. Opiul brut se obţine din latex în urma unor incizii
făcute în capsule şi care în contact cu aerul se usucă şi formează o masă
omogenă de culoare brună care are un gust amar. Opiul conţine peste 25 de
alcaloizi, dintre care cei mai importanţi sunt: morfina, narcotina, codeina, la
care se mai adaugă tebaina şi papaverina. Când planta ajunge la maturitate
atât frunzele cât şi tulpina conţin morfină, dar în cantitate mică. Seminţele de
mac nu conţin opiu (A. Nyarady, 1955).
Se consideră că seminţele erau folosite la fabricarea pâinii fiind
dispuse pe suprafaţa acesteia. În locuinţele lacustre din Elveţia au fost
descoperite seminţe de mac în aşa-numita "prăjitură" de la Robenhausen. De
asemenea, se presupune că omul preistoric exploata calităţile macului prin
folosirea opiului. Folosirea acestuia era diversă. Pliniu descria cum romanii
introduceau caliciul pisat de mac alb, în vin, ceea ce inducea o stare de
somnolenţă. Uneori seminţele de mac erau pisate şi introduse în lapte pentru
a crea tot o stare de somn (J. M. Renfrew, 1973). Este posibil ca uleiul de
mac să fi fost folosit şi pentru iluminat.
La noi în ţară seminţe de Papaver somniferum au fost descoperite
disparat în aşezarea de la Mărgineni, din cadrul culturii Cucuteni
https://biblioteca-digitala.ro

(M. Cârciumaru, F. Monah, 1986). Datorită diseminării acestuia, nu putem
vorbi de exploatarea proprietăţilor macului. Un caz similar este cel din
aşezările de la Popeşti (M. Cârciuman1, 1983 a), Căpâlna (M. Cârciumam,
1996) şi Răcătău (M. Cârciumam, 1996). Însă, la Grădiştea Muncelului s-au
găsit într-o probă, peste 25 g de seminţe carbonizate (J. G. Nandriş, 1981, M.
Cârciuman1, 1985 a) şi este evident că aici macul era folosit intenţionat (M.
Cârciuman1, 1996).

Papaver rhoeas L.
Denumirea generică a acestei specii este
aceea de mac roşu de câmp. Este o plantă care
ajunge până la 90 cm înălţime, având tulpini numeroase. Fnmzele sunt alungite, lanceolate, iar florile
sunt solitare, cu petale lucioase şi foarte late, de
culoare roşie (fig. 68). Capsulele rotunde sau ovale,
închid seminţe renifonne, reticulate, de culoare
brună (fig. 69). Se găseşte frecvent prin semănături,
mirişti, pe lângă dn1muri, căi ferate, pe soluri
argiloase, nisipoase sau pe loess fiind o plantă
calcifilă (A. Nyarady, 1955).
Seminţe

Fig. 69de
Papaver
rhoeas
(după I.
Prodan,
Al. Buia,
1966)

Capsulă

de Papaver rhoeas
au fost descoperite rar în contexte
arheologice. Astfel, au fost găsite la
Thenni în Lesbos (W. Lamb, 1936).
Seminţele macului roşu se aseamănă
Fig. 68 - Papaver
foarte mult cu cele de Papaver
rhoeas (după I.
somniferum, doar că sunt mai mici şi
Prodan,
Al. Buia, 1966)
nu au avut aşa mare răspândire în
contextele arheologice.
Privind întrebuinţarea acestor seminţe, în prezent este
cunoscut faptul că arabii şi turcii le folosesc drept tonic pentru
cai, iar din fructele acestei specii se realizează o infuzie bună
contra răcelii. Din petale se poate obţine cerneala roşie (O.
Polunin, A. Huxley, 1965).
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Sinapis alba L.
Este cunoscut sub numele de
muştar, muştar alb, curpen alb, hardal,
rapiţă de muştar, hrenoasă etc.
Este o plantă mult cultivată, are
rădăcină

pivotantă,

tulpină

ramificată,

înaltă

de 30-60 cm (fig. 70). Florile sunt
galbene, cu petale lungi de circa 7-9 mm,
iar seminţele sunt globuloase, cu
diametrul de 1,7-2,5 mm, de culoare
galbenă sau cenuşie (fig. 71) (E. I.
Nyarady, 1955).
Seminţele de Sinapis alba conţin
într-o cantitate mare (circa 35%) un ulei
de culoare gălbuie, care poate fi folosit
atât în alimentaţia umană, cât şi pentru
iluminat. Acestea includ, de asemenea, în
compoziţia lor dextrină şi sinalbin, un
glicozid care în contact cu alcaloizii se
colorează în roşu. De la această plantă se
mai folosesc şi frunzele în stare proaspătă,
care sunt consumate precum cele de
spanac (V. Butură, 1979).
Cea mai veche descoperire de
seminţe de Brassica alba datează din jurul
anului 3.000 B.C. din Iran, din zona
Khafajan (J. M. Renfrew, 1973). În
Europa a fost descoperită o pungă plină
cu seminţe de Brassica alba în Heladicul
târziu de la Marmariani din Tesalia (K.
Bertsch, F. Bertsch, 1949).

Fig. 70 - Sinapis alba
E. I. Nyarady, 1955)

(după
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f

Fig. 71 -

Seminţe

de Sinapis alba, h - hilum, I - vedere laterală, f vedere frontală (după J. M. Renfrew, 1973)

Dar, cea mai timpurie atestare din preistoria Lumii Vechi a speciei
Sinapis alba este în România. Această specie fost descoperită în cadrul
culturii Cucuteni la Văleni, în amestec cu cariopse de Triticum aestivum, T
compactum, Secale cereale, Sinapis arvense, precum şi o serie de buruieni,
fără a fi vorba de o cultivare intenţionată (M. Cârciumaru, 1983 b ). O altă
descoperire importantă este cea din cadrul perioadei La Tene de la Grădiştea
Muncelului (J. G. Nandriş, 1981). Aici, datorită cantităţilor mai mari de
seminţe descoperite se poate vorbi de o valorificare crescută a acestora
(M. Cârciumaru, 1996).

Brassica nigra (L.) Koch
Această

plantă

poartă

denumiri: muştarul negru,
rapiţă de muştar, horştită.

o

muştarul

serie

de

sălbatic,

Prezintă rădăcină pivotantă, tulpină înaltă

de 1-2 m, frunze lung peţiolate şi este întâlnită în
locuri ruderale, prin semănături sau zăvoaie (fig.
72). Din seminţele de Brassica nigra se extrage
un ulei prin amestecul făinii rezultate din acestea
cu apă. În fannacia veterinară sunt utilizate
seminţele măcinate de muştar negru pentru uzul
intern al animalelor. Se mai foloseşte în
medicina umană contra reumatismului şi a
răcelii. Muştarul casnic se obţine din făina fină
de muştar, amestecată cu must şi cu vin. În
prezent muştarul negru se cultivă în Europa
Centrală şi de sud, dar şi în Asia de vest (E. I.
Nyarady, 1955).
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Fig. 72 - Brassica nigra
(după I. Prodan,
Al. Buia, 1966)

Descoperirile de Brassica nigra, în contexte arheologice, sunt destul
de rare. Au fost semnalate seminţe de Brassicaceae, fără a fi, însă, precizată
specia, la Homy Vadicov în Hallstatt, la Liptovska Stelnica şi Nitra în
perioada La Tene şi la Cakajovice, Nitra şi Pobedim în perioada romană ( E.
Hajnalova, 1989).
La noi în ţară au fost descoperite seminţe de Brassica cf. nigra în
cadnil perioadei La Tene la Popeşti, într-o mostră unde acestea erau
majoritare (peste 80%), alături de seminţe de Sinapis cf. arvensis, morcov şi
orz (M. Cârciumaru, 1986).
Pe lângă speciile de Sinapis prezentate mai sus, au mai fost
descoperite în depozitele arheologice din România şi seminţe de Sinapis
arvensis şi S. disecta. Sinapis arvensis sau muştanil de câmp a fost
identificat la Văleni, în cadn1l culturii Cucuteni, dar în cantităţi destul de
reduse şi în amestec cu alte seminţe (M. Cârciuman1, 1983 b ). Tot în
cantităţi mici a fost identificat şi la Popeşti în La Tene (M. Cârciumam,
1986), iar de la Grădiştea Muncelului s-a recuperat o cantitate însemnată, de
asemenea, aici în amestec cu alte seminţe (J. G. Nandriş, 1981).

Coriandrum sativum L.
Coriandml este o plantă cu rădăcină pivotantă şi tulpină cilindrică, de
20-70 cm înălţime (fig. 73). Fmnzele sunt de culoare deschisă, florile sunt
albe sau roze, fructele sunt globuloase, gălbui sau bmn-negricioase şi au 2-5
mm lăţime (fig. 74).
Coriandnil are un miros neplăcut, asemănător cu cel de bifora. Se
cultivă însă pentn1 fructele aromate, folosite la condimentarea mâncănirilor
şi a mezelurilor. Fn1ctele conţin până la 1% uleiuri eterice ( coriandrolul,
linalolul, cimolul, geraniolul), circa 13% uleiuri grase, 10% amidon,
vitamina C, zahăr, materii tanante etc. Din aceste uleiuri se obţin anumite
substanţe utilizate în industria parfumurilor, dar şi a lichiorurilor: citralul,
care are miros de lămâie, geraniolul, cu miros de trandafir şi ionul, cu miros
de viorele. Drogul obţinut din coriandn1 are proprietăţi stimulente, excitante
şi diuretice (I. Todor, 1958).
În prezent, coriandnil este răspândit în regiunea mediteraneană, ca
fonnă cultivată, dar sălbăticit este întâlnit pe toate continentele (I. Todor,
1958).
O descoperire importantă este cea din mormântul faraonului
Tutankamon, unde s-a găsit o jumătate de litru de seminţe de coriandn1 (J.
M. Renfrew, 1973). Au mai fost descoperite astfel de seminţe şi în Nimrudul
Assirian târziu (H. Helbaek, 1962). O jumătate dintr-un fruct, care măsura 2
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mm în diametru a fost găsită carbonizată în depozitele epocii bronzului la
Apliki în Cipru (H. Helbaek, 1962). Din epoca bronzului mai datează şi
seminţele găsite la Sitagroi (J. M. Renfrew, 1973).

Fig. 73 - Coriandrum sativum, floare şi fructe
1966)

(după

I. Prodan, Al. Buia,

Fig. 74- Fruct de
Coriandrum sativum
(după J. M. Renfrew, 1973)

Se pare că romanii utilizau seminţele de coriandru pentru
aromatizarea vinului şi chiar a mâncărurilor (M. B. Freeman, 1943).
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Litlwspermum officinale L .
este o plantă erbacee
cu rădăcină lemnoasă şi care prezintă 1-3
tulpini, înalte de 30-100 cm. Fnmzele sunt
aspre, iar florile mici, solitare (fig. 75). Se
găseşte la marginea pădurilor, prin zăvoaie ,
pe marginea râurilor, a lacurilor şi pe
marginea dn1murilor (I. Grinţescu, 1960).
Frunzele şi florile acestei plante sunt
folosite ca diuretic . Din frunzele prăjite se
prepară un ceai care seamănă la gust cu
ceaiul n1sesc . Din rădăcină se extrage
litospermina, de culoare purpurie, folosită
drept colorant (I. Grinţescu , 1960).
Nuculele acestei specii au fost
descoperite în cadnll a două morminte. Este
vorba de o înmormântare din neoliticul
târziu de la Brzesc Kujawski (M. Gimbutas,
1956), iar a doua înmormântare datează din
cadnll culturii Gumelniţa, din nord-estul
Bulgariei
de
la Kodjadermen, aici
descoperindu-se 600 de seminţe de mei
păsăresc, perforate şi probabil utilizate ca
mărgele (J. H . Gaul, 1948).
Meiul

păsăresc

Fig. 75 - Lithospermum officinale, a ramură cu fructe, b - fruct mărit, c secţiune transversală prin fruct (după
I. Grinţescu, 1960)
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Fig. 76 - Lithospermum purpureo-coeruleum, a - stolon de vară
(după I. Grinţescu, 1960)
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Lithospermum purpureo-coeruleum L.
Denumirea românească a acestei specii este aceea de mărgeluşe. Este
o plantă erbacee cu rizom ramificat şi cu tulpini erecte. Fn1ctul constă din
nucule albe, lungi de aproximativ 5 mm (fig. 76). În prezent este răspândită
în Europa Centrală şi Sudică, partea europeană a Rusiei şi chiar în Asia de
Sud-Vest. În România este întâlnită în aproape întreaga ţară, în locuri
umbroase şi prin păduri. Este frecvent utilizată ca element decorativ pe
stâncăriile din parcuri (I. Grinţescu, 1960).

Fig. 77 - Nucule perforate, transformate in margele, de Litlwspermum
purpureo-coeruleum de la Izvoare
(după M. Cârciumaru, 1996)
Datele paleoetnobotanice pe care le posedăm se referă numai la
speciile Lithospermum officinale şi L. arvense. Dar în România dispunem de
o serie de atestări ale acestei specii. În aşezarea de la Fn1muşica, din cadn1l
culturii Cucuteni au fost descoperite 75 de seminţe atribuite iniţial speciei
Cannabis sativa, de către Traian Săvulescu (C. Mătasă, 1946). Ulterior, prin
studiul mai atent al acestor seminţe s-a putut constata că ele aparţineau
speciei Litho.spermum purpureo-coeruleum (M. Cârciuman1, F. Monah,
1986). O altă atestare a acestei specii este cea din cadn1l culturii Cucuteni,
din aşezarea de la Izvoare, unde s-au descoperit circa 8.000 de seminţe
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dintre care 4.000 erau perforate şi folosite pentn1 realizarea de coliere (fig.
77) (M. Cârciuman1, 1985 b). O altă situaţie similară este cea din aşezarea
de la Ulmeni, din cadml culturii Gumelniţa . Aici au fost descoperite, de
asemenea, seminţe perforate, dar nu la fel de numeroase ca la Izvoare
(M. Cârciuman1, 1985 b ).

Pimpinella anisum L.
Anisonul sau pătnmjelul de
câmp are rădăcina pivotantă, subţire,
tulpina de până la 75 cm înălţime, de
fonnă cilindrică şi ramificată. Florile
sunt albe şi au aproximativ 1,5 mm în
diametn1, iar fructele sunt ovoidale,
lungi de circa 3-5 mm (fig. 78).
Fructele anisonului sunt utilizate pentn1
aromatizarea produselor de patiserie, a
bomboanelor şi a lichiomrilor. Din
fructe se mai obţine şi un ulei volatil cu
utilităţi fannaceutice, dar şi un drog.
Drogul are proprietăţi afrodisiace,
diuretice şi digestive (I. Todor, 1958).
Seminţele acestei specii au fost
descoperite
în
nivelurile
epocii
bronzului doar în Grecia la TheraTherasia (K . F. Vikery, 1936).
Proprietăţile
aromatice
ale
acestei plante erau cunoscute încă din
timpuri vechi. Astfel, romanii foloseau
această plantă pentru aromatizarea
mâncării (J. Andre, 1961).

Fig. 78 - Pimpinella anisum, a - fruct
mărit (după I. Todor, 1958)
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Trigonella foenum-graecum L.
Sfândocul
este
o
plantă
aromată, ale cărei seminţe conţin 23%
proteine, 9% ulei, 10% carbohidraţi,
dar şi fibră şi substanţe răşinoase.
Creşte până la circa 50 cm înălţime şi
prezintă păstăi lungi de 1O mm, late de
8 mm, care închid circa 15 seminţe
(fig. 79). În India, această plantă este
cultivată ca furaj. În prezent, sfândocul
este utilizat în medicina locală, dar este
folosit şi pentru condimentare (I.
Grinţescu, 1957).
Seminţele
acestei
plante
aromate au fost identificate la Tell
Halaf şi datează din anul 4. OOO B. C., la
Meadi în Egipt din anul 3.000 B.C. şi
la Lachish din Palestina, din nivelurile
epocii
fierului
(H.
Helbaek,
1958 a).

Fig. 79 - Trigonella foenumgraecum: a-floare, b-sămânţă
(după I. Grinţescu, 1957)
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111.4. ARBORI

ŞI ARBUŞTI

Vitis vinifera L.
Viţa

de vie este un arbust cu flori mici, hermafrodite sau poligame,
de culoare galben-verzui. Ciorchinii au dimensiuni şi forme variabile de la
cilindric la renifonn, cu boabele înghesuite sau răsfirate. Boabele sunt, în
general, mari sau mijlocii, având 10-25 mm în diametru şi fonnă sferică sau
elipsoidală. Au culori variate de la alb-verzui, galben-auriu la albastn1-violet
şi negn1 (fig. 80). Fiecare bob are câte 2-4 seminţe, de 5-7 mm lungime şi 45 mm lăţime (fig. 81) (I. Grinţescu, 1957).

Fig. 80 - Vitis vinifera

(după

I.

Grinţescu,

1957)

În ceea ce priveşte originea viţei de vie, aceasta este mult
controversată. După unele teorii ar deriva din Vitis silvestris, iar după altele
s-ar trage din mai multe specii sălbatice, în prezent dispăn1te. Viţa de vie
pare a fi una din plantele cultivate de timpuriu. Scene din cultura, culesul
viţei de vie şi prepararea vinului au fost surprinse în picturile murale şi
basoreliefurile din templele egiptene şi asiriene. I. Grinţescu (1958)
considera că patria de origine a viţei de vie ar fi Annenia şi Transcaucazia.
Specia Vitis silvestris este monosexuată, deci numai florile femele se
transfonnă în boabe, pe când la Vitis vinifera florile sunt hennafrodite şi,
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prin unnare, produc toate fruct. Adesea, viţa de vie cultivată se sălbăticeşte,
noua plantă luând caracteristicile speciei Vitis silvestris, cu deosebirea că nu
toate florile produc boabe. Seminţele de viţă de vie cultivată sunt foarte greu
de deosebit de cele de viţă sălbatică având în vedere că se găsesc împreună
în stratele arheologice.

Fig. 81 -

Seminţe

carbonizate de Viţă de vie de la Jericho, din Epoca
Bronzului timpuriu (după M. Hopf, 1983)

Seminţe

de viţă de vie sălbatică au fost descoperite în numeroase
aşezări preistorice din Europa: în Gennania, Italia, Elveţia, Iugoslavia,
Grecia de nord, Franţa.
Primele menţionări ale genului Vitis sunt cele de la sfârşitul
Paleoliticului din peştera Franchthi din Grecia (J. M. Hansen, 1978 a). S-au
mai descoperit în neoliticul preceramic de la Argissa în mileniile VII-VI
B.C. (M. Hopf, 1962), în neoliticul timpuriu la Achilleion, Anza, Cavdar,
Kazanlâk şi Sesklo în mileniile VI-V B.C., extinzându-se până în epoca
bronzului şi chiar după aceea (J. M. Renfrew, 1979; M. Hopf, 1973; H.
Kroll, 1961 ).
Dovezi în ceea ce priveşte cultivarea speciei Vitis vinifera apar mult
mai târziu, la începutul epocii bronzului în Palestina, Siria, dar şi în bazinul
Mării Egee. Primele atestări ale cultivării viţei de vie sunt cele din Egipt de
la Omari (H. Helbaek, 1966 c) şi din Siria de la Hama din mileniul IV B.C. (
H. Helbaek, 1948). Şi din epoca bronzului timpuriu avem relevate câteva
seminte la Jericho, pe Valea Iordanului, la Lachish, la Arad în Israel şi
Numeira în Iordania (M. Hopf, 1978). În Bazinul Mării Egee seminţe de viţă
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de vie au fost identificate în nivelurile heladice de la Lema, Micene şi
Tiryns. Alte referiri în ceea ce priveşte cultivarea viţei de vie mai sunt cele
de la Troia II, Beycesultan în Anatolia şi de la Apliki şi Kalopsidha în Cipru
(J. M. Renfrew, 1973). Dovezile cultivării viţei de vie în Franţa apar mai
târziu, în prima vârstă a fien1lui (Ph. Marinval, 1988).
La noi în ţară, cercetările carpologice au demonstrat că nu putem
vorbi de atestări foarte vechi, primele fiind cele din perioada La Tene. La
Piscu Crăsani au fost identificate 35 de seminţe de Vitis vinifera (M.
Cârciumaru, 1996), iar la Brad au fost identificate 6 seminţe (M.
Cârciumaru, 1983 a; 1983 b ). Se presupune că în sec. VI e.n. Vitis vinifera
era cultivată în apropierea cetăţii de la Sucidava, pe terasele Dunării (M.
Cârciuman1, 1984 a).
În aşezarea de la Poduri a fost identificat un singur sâmbure ce
aprţine speciei Vitis vinifera, însă, pe această descoperire este îndoielnic a
face afinnaţii cu privire la cultivarea viţei de vie. Totuşi, nu se exclude
posibilitatea ca locuitorii de la Poduri să fi cunoscut vinul, deşi această
ipoteză ar putea fi susţinută numai de descoperiri viitoare (D. Monah şi
colab., 2003)
Vitis vinifera găseşte cele mai bune condiţii pentn1 dezvoltare pe
versanţii însoriţi, pe soluri nisipoase. Se dezvoltă foarte bine şi pe solurile
calcaroase (I. Grinţescu, 1958).
Atât fructele speciei Vitis vinţfera cât şi ale speciei Vitis silvestris pot
fi consumate în stare proaspătă. Strugurii speciei cultivate sunt mari şi
suculenţi, iar prin uscarea lor se obţin stafidele. Se poate afinna cu
certitudine că strugurii speciei Vitis silvestris erau consumaţi de către om
încă din neolitic, dovada fiind prezenţa seminţelor în stratele din Grecia sau
din alte regiuni. Probabil că începând cu epoca bronzului, din struguri se
prepara vinul, dovezi în acest sens fiind cojile descoperite la Myrtos în
Creta, care datează din perioada Minoică timpurie (J. M. Renfrew, 1973).
De asemenea, grecii aveau o mulţime de metode de preparare a
vinului. Romanii uneori, pentru aromarea vinului, îl strecurau printr-o pânza
parfumată cu mirt. Pentru modificarea culorii vinului ei utilizau aloe şi
şofran ( J. M. Renfrew, 197 3).
O/ea europaea L.
Măslinul

este un arbore înalt de până la 10-20 m, cu lujeri uneori spinoşi şi
flori ce se regăsesc sub forma unor inflorescenţe axilare. Fructul este o dn1pă
ce conţine o singură sămânţă alungită sau globuloasă. Fructul are la început
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culoare verde, iar la coacere devine neagră albăstruie (fig. 82). Sâmburii au
fonnă alungită şi au 9-11 mm în lungime (fig. 83) (I. Morariu, 1961 ).
Se presupune că specia sălbatică O/ea chrysophylla, care era
răspândită din Asia până în Africa ar fi strămoşul speciei O/ea europaea. Au
fost descrise nouă varietăţi ale genului O/ea, de către P. M. Zukovskij
(1950). Dar, probabil că la originea măslinului cultivat ar sta specia O/ea
oleaster sau Ofea europaea var. oleaster, însă, există anumite deosebiri între
formele sălbatice şi cele cultivate. În ceea ce priveşte evoluţia speciei O/ea
europaea din O. chrysophylla, dovezile nu sunt suficient de clare. Există,
însă o fonnă intermediară Of ea laperrini, care poate sugera această evoluţie
şi care, în prezent, este întâlnită în Munţii Hoggar din Sahara Centrală. În
Bazinul Mării Mediterane măslinul a fost cultivat de timpuriu, iar în zilele
noastre ocupă o suprafaţă impresionantă.
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Fig. 82 - Fruct de O/ea europaea (după J. M. Renfrew, 1973)
Dovezile privind cultivarea măslinului datează din mileniul III B.C.
din Palestina la Lachish şi din Siria la Tell Sukas (H. Helbaek, 1958 a). S-au
descoperit sâmburi în perioada Minoică timpurie în Creta la Myrtos, dar şi
în epoca bronzului în Cipru la Apliki (H. Helbaek, 1962). Au mai fost
întâlniţi sâmburi şi în rugurile funerare din Cipru, la Salamis. Alte atestări au
mai fost cele din Grecia de la Mycene, Tiryns (K. F. Vickery, 1936) şi
Iolkos (J. M. Renfrew, 1966), în Italia de nord de la Bor, Mincio, Mentone şi
Peschiera (E. Neuweiler, 1905), dar şi în Spania din timpul epocii bronzului
de la El Garcel (V. G. Childe, 1956).
În ceea ce priveşte cultivarea măslinului, acesta găseşte cele mai
bune condiţii în climatul mediteranean cu veri fierbinţi şi uscate, cu ierni
calde şi umede, preferând regiunile nisipoase sau stâncoase cu drenaj bun.
Din punct de vedere altitudinal, măslinul se cultivă până la 550-600 m.
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Măslinele

sunt mult valorificate pentru conţinutul ridicat în ulei. Pot
fi consumate în stare proaspătă sau în saramură. Uleiul de măsline era extras
în trecut prin presarea acestora împreună cu sâmburii. În prima fază
măslinele se fierbeau, iar uleiul ieşea la suprafaţă, după care apa se scurgea.
Partea a doua a acestui proces consta în presarea fn1ctelor şi obţinerea
uleiului final. Acesta se mai numeşte şi untdelemn şi este sigur că era folosit
în alimentaţie, dar probabil că mai era folosit şi pentn1 iluminat. Lemnul de
măslin este mult preţuit pentn1 sculpturi.

li
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Fig. 83 - Sâmburi carbonizaţi de măsline, din calcoliticul de la Tubilat
Ghassul, Iordania (după D. Zohary, Spiegel - Roy, 1975)
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Ficus carica L.
Smochinul este un arbore cu trunchiul ramificat şi cu coroană largă,
ce poate ajunge la 1O m înălţime. Fructul este comestibil, piriform şi cărnos,
de circa 5-8 cm lungime, de culoare verzuie sau brună, dulce la gust (fig.
84). În prezent este o cultură comună în regiunea mediteraneană, Asia de
sud-vest şi chiar în India. La noi în ţară se cultivă pe arii restrânse în Banat,
Oltenia, Dobrogea şi Muntenia. Preferă terenurile însorite şi se dezvoltă
foarte bine pe stâncile calcaroase (Al. Beldie, 1952).

Fig. 84 - Ficus carica, a -

secţiune longitudinală

a unui fruct

(după

Al.

Beldie, 1952)

Regiunea mediteraneană a constituit o ane de veche cultivare a
smochinului în asociaţie cu Olea europaea şi Vitis vinifera, dar primele
descoperiri de smochine fosilizate s-au înregistrat în Franţa în depozitele
terţiare şi cuaternare, acestea aparţinând unei specii sălbatice şi erau mai
mici decât smochinele cultivate (I. J. Condit, 194 7).
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Se presupune că Ficus carica ar fi rezultatul unei hibridizări, dintr-o
specie a genului Ficus, dar originile lui rămân totuşi incerte. Ficus carica
este întâlnit în mod special în Persia, Mesopotamia şi Arabia alături de alte
specii: Ficus persica, F. Johannis şi F. virgata, dar fructele lor nu sunt
comestibile (I. J. Condit, 194 7). În stare sălbatică, smochinul este răspândit
în fonnaţiunile vegetale din Bazinul Mării Mediterane, cunoscute azi sub
numele de maquis şi garriga (D. Zohary, M. Hopf, 1988).
În general, în stratele arheologice au fost descoperite sâmburi dar
sporadic s-au găsit şi smochine întregi, care se conservă foarte bine dacă
rezistă carbonizării. Cele mai vechi descoperiri sunt cele din Palestina de la
Jericho şi Gezer, datate la 5.000 B.C. (M. Hopf, 1969). Alte dovezi ale
existenţei sâmburilor de smochine în stratele arheologice sunt cele de la
Rachmani, Sesklo şi Dhimini din Grecia şi care datează din neoliticul târziu
(M. Hopf, 1964).
Smochinii găsesc cele mai bune condiţii de creştere în zonele
stâncoase, pe soluri bine drenate. De obicei cresc lângă apă, sau în zone
irigate. Rezistă bine şi în zonele aride datorită sistemului disipat de rădăcini,
care le permite să îşi procure apa de pe o mare suprafaţă şi datorită frunzelor
mici, care nu permit pierderea prin evaporaţie a unei cantităţi mari de apă
(K. D. White, 1970).
În ceea ce priveşte utilizarea smochinelor în alimentaţie, acestea se
pot consuma proaspete sau confiate. Conţinutul în zahăr al smochinelor
ajunge până la 50%, motiv pentru care constituie o sursă importantă de
zahăr. Probabil că aceste proprietăţi ale smochinelor erau valorificate şi în
trecut.

Malus sylvestris (L.) Miller
Mărul pădureţ

este un arbore ce poate ajunge la 15 m înălţime, şi
care prezintă coroană cu puternice ramificaţii (fig. 85). Fructele au culoare
galben verzui, uneori roşietice şi au circa 2-2,5 cm în diametru (fig. 86).
Malus sylvestris se întâlneşte frecvent în pădurile de foioase, pe coline,
câmpuri, fiind răspândit din zona de câmpie până în etajul montan. În
Europa este răspândit până la 66° latitudine nordică.
Multe specii de măr cultivat îşi au originea în această specie. Fructele
de măr pădureţ sunt mult consumate de animalele sălbatice (urşi, cervide,
mistreţi). Pentru om fructele coapte sunt importante, deoarece din ele se
obţine oţet şi chiar ţuică (Al. Buia, 1956).
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Fig. 85 -Malus sylvestris (după Al. Buia, 1956)
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În ceea ce priveşte răspândirea mărului pădureţ în trecut, acesta era
comun pentru Europa temperată încă din timpuri neolitice, în prezent având
acelaşi areal de dezvoltare. Malus sylvestris a fost descoperit în stratele
neolitice din Elveţia, Italia şi Franţa în aşezările: Vallon des Vaux, Egozwil
4, Zurich-Utoquai-Făberstrasse (M. Villaret - von Rochow, 1969), Heilbron,
Wangen, Bodman şi Ruhestetten (K. Bertsch, F. Bertsch, 1949).
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Fig. 86 - Fruct de Malus sylvestris: a - fruct întreg, b - secţiune
longitudinală, c - secţiune transversală (după J. M. Renfrew, 1973)
În România, descoperirile sunt mai recente, din perioada La T ene în
aşezarea Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981).
Merele pădureţe se foloseau în afara sezonului sub fonnă uscată şi
mai erau utilizate prin fennentare la fabricarea unei băuturi (V. Butură,
1979)

Pyrus communis L.
Părul

este un arbore ce poate ajunge până la 20 m înălţime, cu ramuri
drepte şi groase, de obicei aşezate într-o coroană piramidală şi uneori rotată
(fig. 87). Fructele sunt în general mari, au un gust dulce şi sunt zemoase. În
alimentaţia umană perele se folosesc în stare proaspătă sau uscate (fig. 88).
Mai sunt folosite pentru prepararea unor băuturi alcoolice precum coniacul,
ţuica, lichiorul, dar şi a compoturilor şi gemurilor. Datorită proprietăţilor
sale, lemnul de păr este folosit în tâmplărie şi construcţii (Al. Buia, 1956).
Originea părului cultivat este incertă, însă, se presupune că ar deriva
dintr-o specie sălbatică. Au fost menţionate o serie de specii de păr sălbatic
în Caucaz, Asia Centrală şi Extremul Orient. În prezent Pyrus communis are
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o mare arie de răspândire, din Europa Centrală până în partea europeană a
Rusiei (P. M. Zukovskij, 1950). O specie sălbatică de păr cu o extensiune
mare în Europa sudică şi regiunea mediteraneană este Pyrus amygdaliformis.
Se pare că această specie era cunoscută şi folosită din timpuri neolitice în
Grecia la Sitagroi şi la Dikili Tash (J. M. Renfrew, 1973). În Elveţia au fost
descoperite fructe de Pyrus communis la Robenhausen şi Wangen (O. Heer,
1866). Din epoca bronmlui timpuriu datează resturile speciei Pyrus
communis de la Bodman. Toate resturile de pere descoperite în stratele
arheologice constau în jumătăţi sau sferturi de fructe (K. Bertsch, F. Bertsch,
1949).

Fig. 87 -Pyrus communis: a - fruct, b - floare din profil (după Al. Buia,
1956)
Datorită proprietăţilor fructelor de Pyrus communis, acestea au fost
întrebuinţate din timpuri străvechi. Jumătăţile sau sferturile de pere
descoperite în contexte arheologice arată că erau consumate uscate în afara
sezonului, dar cu siguranţă erau preferate şi în stare proaspătă. Au fost
descoperite şi fructe întregi ale spec1e1 Pyrus amygdaliformis (J. M.
Renfrew, 1973).
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Fig. 88 - Fructe de Pyrus communis: a - fruct întreg, b - secţiune
longitudinală, c - secţiune transversală (după J. M. Renfrew, 1973)

Cornus mas L.
Cornul este un arbore înalt de 4-8 m, cu frunze peţiolate şi flori de
culoare galbenă. Fructele au un gust acrişor şi prezintă un sâmbure cilindricelipsoidal, care la rândul lui conţine 2 seminţe. Creşte frecvent în păduri, din
zona de câmpie până în cea deluroasă până la 700-800 m altitudine,
preferând solurile calcaroase. În prezent este răspândit în Europa Centrală şi
de Sud-Est şi Asia Mică (fig. 89).
Atât lemnul de corn, cât şi fructele sale au întrebuinţări diverse. Din
lemnul de corn se realizează suveicile de lemn folosite în industria ţesătoriei,
la fabricarea cozilor pentru topoare, iar scoarţa este bogată în materii
tanante. Din fructe se obţine pelteaua şi dulceaţa. Se mai prepară un sirop,
utilizat pentru tratarea dizenteriei la copii (I. Grinţescu, 1958).
Cornus mas a fost identificat în numeroase aşezări preistorice, ca
Nea Nikomedeia şi Sitagroi în nordul Greciei din mileniile VI-V B.C., la
Prodomos în Tesalia, la Anza în Macedonia, Gomolava în Serbia, la Cavdar
şi Kazanlâk în Bulgaria (J. M. Renfrew, 1976; M. Hopf, 1973; R. Dennell,
1978).
În România Cornus mas a fost identificat doar în cadrul culturii
Cucuteni în aşezarea de la Izvoare (M. Cârciumaru, F. Monah, 1986).
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Se pare că fructele de Cornus mas erau consumate fie în stare
proaspătă, fie uscate. Din frunze, coajă şi din flori se obţinea un fel de
vopsea, care, în funcţie de proporţia constituenţilor, avea culori diferite:
galben, roşu, maro şi chiar negru (V. Butură, 1979).

Fig. 89 - Cornus mas: a - floare

(după

I. Prodan, Al. Buia, 1966)

Prunus institia L.
Denumirea românească este aceea de goldan sau scolduş. Goldanul
este un arbust spinos de 3 până la 6 m înălţime. Florile sunt de culoare albă
sau verzuie şi au o lungime de circa 1-1,5 cm. Fructul este dulce, are o formă
alungită, poate fi de culoare galbenă sau negru albăstrui şi ajunge la 3-5 cm
în diametru (fig. 90). Creşte în stare sălbatică la margini de păduri, dar
adesea este cultivat în grădinile de pomi fructiferi (Al. Buia, 1956).
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https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 90 -Prunus institia: a - fruct
(după Al. Buia, 1956)

Atestările

goldanului în stratele arheologice sunt destul de puţine.
Astfel de menţiuni avem în Elveţia şi Germania (J. M. Renfrew, 1973).
În România, date despre prezenţa goldanului deţinem din aşezarea de
la Sărata Monteon1 atribuită culturii Cucuteni (M. Cârciuman1, F. Monah,
1986). O altă consemnare este cea de la Hinova din sec. IV e.n. (M.
Cârciuman1, 1984 a).

Prunus spinosa L.
Ponunban1l este un arbust care poate ajunge la 3-5 m înălţime.
Prezintă o tulpină ramificată, flori albe, solitare care au 1-1, 7 mm în
diametn1, 5-1 O mm în lungime şi apar înaintea fnmzelor. Fn1ctele
porumbarului sunt mici, au formă rotundă şi au o culoare albastră
negricioasă. Pulpa fructelor are culoare verzuie şi nu se desface de pe
sâmbure (fig. 91). Fn1ctele sunt folosite pentn1 obţinerea ginului sau a
vinului de porumbar. De asemenea, mai sunt utilizate la prepararea gemului,
care are un gust acrişor.
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Ponunbanil, la noi în
ţară, este răspândit din zona
de câmpie până în zona
montană

pe marginile drumurilor, pe
dealuri pietroase, stâncării sau la marginea
pădurilor (Al. Buia, 1956).
Sâmburii speciei Prunus spinosa au
fost descoperiţi în Europa în numeroase
situri neolitice din Marea Britanie: Whitehawk Camp, Sussex, Bryn Celli
Ddu, Anglesey. Dar, cea mai importantă descoperire din Marea Britanie
rămâne cea din epoca fierului din aşezarea Mound V de la Glastonbury (H.
Godwin, 1956). Sâmburi de porumbar au mai fost descoperiţi în regiunea
alpină din Elveţia la Wangen, Robenhausen, Moosseedorf şi Chamounix (O.
Heer, 1866). Astfel de sâmburi au mai fost menţionaţi în alte 10 situri din
Elveţia şi din Italia de nord, dintre care le amintim pe cele de la: Parma, Bor,
Mincio, Casale, Isola Virginia şi Fimonsee (E. Neuweiler, 1905).
Fig. 91 - Prunus sinosa: a
- floare, b - fruct (după I.
Prodan, Al. Buia, 1966)
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Rubus idaeus L.
Zmeurul este un arbust stufos, care
prezintă lăstari târâtori şi ghimpi drepţi, aciculari
(fig. 92). Florile zmeurului sunt albe, fructele la
maturitate au culoarea roşie, un gust dulceacrişor şi se desfac uşor de pe receptaculul de
culoare albă (fig. 93).
La noi în ţară se întinde din zona de deal
până în zona subalpină. Locurile prielnice sunt
luminişurile de pădure, tufişurile, coastele
stâncoase, dar cel mai bine se dezvoltă în locurile
defrişate.

Zmeura se poate consuma fie în stare
crudă, fie ca dulceaţă şi sirop. Frunzele tinere de
zmeur se folosesc în scopuri medicinale (E. I.
Nyarady, 1956).
Zmeura era

Fig. 92 - Rubus idaeus
(după E. I. Nyarady, 1956)

cunoscută încă

din timpuri
străvechi, seminţele ei fiind descoperite în
aşezările lacustre ale omului preistoric. Astfel, situl
mezolitic de la Muldbjerg din Danemarca
fumizează un număr mare de seminţe şi prin unnare
zmeura făcea parte din alimentaţia umană (J. TroelsSmith, 1959). Alte atestări ale seminţelor de Rubus
idaeus din stratele arheologice sunt cele de la
Steckbom, Wangen, Liitzelstetten, Neiderwil, Zug,
Wauwil, Oberkirch-Sempachersee, Baldegersee,
Burgăschi,
Inkwil, Moosseedorf, St. Blaise,
Lattrigen, Morigen, Peschiera, Fimonsee,
Fig. 93 - Fruct de Rubus
Mercurago (E. Neuweiler, 1905).

idaeus, secţiune
longitudinală (după J. M.
Renfrew. 1973)
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Rubus fruticosus L.
Murul este un arbust ce prezintă lăstari erecţi care pot ajunge până la
1,5 m. Ghimpii sunt uniformi, drepţi sau puţin curbaţi. Florile au culoare
rozacee sau albă, iar fructele o culoare roşiatică şi un gust dulce-acrişor
(fig. 94). Se întâlneşte în general la poalele munţilor, prin răriturile de
păduri, dar şi în regiunile deluroase (E. I. Nyarady, 1956).

Fig. 94 - Rubus
fruticosus (după E. I.
Nyarady, 1956)
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Fructele sunt asemănătoare cu cele ale zmeunilui, diferenţa constă în
dimensiunile mai mari şi fonna triunghiulară a seminţelor de mure
(fig. 95). Acestea, în stare proaspătă, pot avea unnătoarele dimensiuni: 2,63,7 mm lungime şi 1,6-2,5 mm lăţime (E. Neuweiler, 1905).

Fig. 95 - Fruct de
Rubus fruticosus,
secţiune
longitudinală
(după

J. M.
Renfrew, 1973)

Având în vedere că întâlneşte condiţii prielnice în regiunile alpine şi
subalpine era firesc ca seminţele de mure să se descopere în cantităţi mari,
mai ales în regiunea alpină a Europei alături de alte seminţe de fn1cte
sălbatice. Astfel au fost identificate seminţe de mure în Elveţia în
următoarele situri: Steckborn, Lutzelstetten, Bodman, Arhon, Robenhausen,
Meilen, Zug, Wauwil, Baldeggersee, Moosseedorf, St. Blaise, Bevaix,
Lattrigen, Wangen (E. Neuweiler, 1905).
Seminţe de Rubus fruticosus au mai fost întâlnite în stratele
preistorice din Marea Britanie, la Walton-on-the-Naze şi Essex, care datează
din epoca bronzului şi la Glastonbury din epoca fienilui (S. H. Warren,
1911).
Seminţe ale speciei Rubus caesius, înn1dită cu Rubus fruticosus, au
fost descoperite în câteva situri preistorice din Europa: la Ehrenstein din
neolitic (M. Hopf, 1968), la Moringen din epoca bronzului (E. Neuweiler,
1905) şi la Glastonbury din epoca fien1lui (C. Reid, 1916).

Celtis australis L.
Sâmbovina este un arbore ce poate ajunge până la 20 m înălţime,
având coroană largă, neregulată. Florile sunt poligame, iar fn1ctul este o
drupă globuloasă cu pieliţă tare, care are 9-12 mm în diametru, de culoare
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brun-violetă

sau purpuriu-întunecată, cu miez dulce (fig. 96). La noi în ţară
este răspândit în zona Banatului de Sud, Oltenia şi Dobrogea prin păduri ,
tufişuri şi pe stâncile însorite . Arealul său de răspândire este Europa de Sud,
Asia Mică, Caucaz, Asia de Vest şi Africa de Nord (Al. Beldie, 1952).

Fig. 96 - Cultis australis - ramură cu frunze: a - fructe tinere, b ramură cu flori mascule şi femele, c - o floare mărită, d - fruct în
secţiune (după Al. Beldie, 1952)
Un număr mare de fructe de sâmbovină a fost descoperit în siturile
Orientului Apropiat. Dar sâmburii de sâmbovină au fost descoperiţi alături
de resturile "Omului de Pekin" la Chukutien. Se pare că aceasta este cea mai
timpurie atestare în ceea ce priveşte utilizarea plantelor de către om (D. R.
Brothwell, P. Brothwell, 1969). Alte atestări pentru folosirea fructelor de
sâmbovină sunt cele de la ~atal Huyuc din Anatolia şi de la Bacilar (H.
Helbaek, 1964 a).

Crataegus sp. L.
Păducelul

sau gherghinarul este un arbust cu lemn tare şi cu ramuri
spinoase. Florile sunt mici, de culoare albă şi mai rar roşie . Fructul are
culoare roşie şi un miez cărnos . Este comun în toate regiunile ţării, prin
păduri , tufişuri sau poieni (Al. Buia, 1956).
Sâmburi de păducel au fost identificaţi în situl de la Lachish din
Palestina şi prezentau unnătoarele dimensiuni : 7,7 mm lungime, 7,5 mm
lăţime şi 5,3 mm grosime (H. Helbaek, 1958 a).
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Specia Crataegus oxyacantha se pare că era utilă pentru omul
preistoric, deoarece de la această plantă erau întrebuinţate fructele în stare
uscată, iar seminţele reprezentau un substituent al cafelei. Erau folosite şi
frunzele pentru ceai sau ca înlocuitor al tabacului. Fructele altei specii,
Crataegus azarolus, sunt consumate, în prezent, în stare proaspătă sau sub
formă uscată, comercializându-se în magazinele Europei şi Orientului
Apropiat (J. C. T. Uphof, 1959).

Rosa canina L.
Măceşul

este un arbust de 2-3 m înălţime, cu tulpini alungite şi
ramificate. Ramurile au ghimpi de circa 3-1 O mm. Florile sunt adesea
solitare, iar uneori sunt grupate în inflorescenţe multiflore de culoare albă,
roză sau roşie. Fructul are formă elipsoidală având o lungime de 1,5-2 cm şi
culoare roşiatică (fig. 97). Măceşul este răspândit în general în pădurile de
foioase, la margini de păduri, prin păşuni şi fâneţe. La noi în ţară, măceşul
are o mare răspândire de pe litoralul Mării Negre până în regiunile montane
la 1.500 m altitudine (Al. Buia, 1956).

Fig. 97 - Rosa canina
(după Al. Buia, 1956)

Deoarece are o mare răspândire în zonele mai înalte ale munţilor,
seminţele speciei Rosa canina au fost frecvent întâlnite în siturile din
regiunea alpină: Moosseedorf, Robenhausen (O. Heer, 1866), Steckborn,
Wangen, Baldeggersee, Burgaschi, St. Blaise, Lattrigen şi Mondsee (E.
Neuweiler, 1905). Şi în Marea Britanie a fost semnalată prezenţa seminţelor
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de măceş la Walton-on-the-Naze şi Essex, din timpul epocii bronzului şi la
Glastonbury şi Somerset din timpul epocii fierului (H. Godwin, 1956).
Măceşele conţin foarte multe vitamine şi sunt folosite în prezent la
fabricarea gemurilor şi a unor siropuri. Probabil că proprietăţile măceşelor
erau cunoscute şi valorificate din timpuri preistorice.

Sambucus nigra L.
Este cunoscut în popor sub mai multe denumiri: soc, ibozi, holer,
scorpat, sog, usuclu şi se prezintă sub fonna unui arbust înalt de 4-5 m.
Florile, de culoare alb-gălbuie, sunt mici, au un miros puternic şi plăcut (fig.
98). Fructele se prezintă sub fonna unor drupe baciforme de culoare neagră
ce conţin un suc roşu. În interiorul lor se găsesc până la 5 sâmburi, cu câte o
sămânţă fiecare. Seminţele au fonnă ovoidală şi culoare brună.

Fig. 98 - Sambucus nigra: a - floare
fructiferă (după M.

mărită,

b- porţiune din ramura
Răvăruţ, 1961)
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Socul este comun pentru toate regiunile ţării noastre, fiind răspândit
prin păduri, lunci sau tufărişuri.
De la soc sunt folosite, în scopuri medicinale, florile, fn1ctele şi
scoarţa. Din flori se prepară un ceai folosit pentru combaterea gripei şi
răcelilor cronice. Ceaiul preparat din coajă este folosit în tratamentul
hidropiziei şi al reumatismului (M. Răvăn1ţ, 1961 ). De asemenea, din
scoarţa copacului se mai poate obţine şi o vopsea de culoare neagră (V.
Butură, 1979)
Cele mai vechi atestări ale socului sunt cele din regiunea alpină a
Europei, din aşezările preistorice de la: Bodman, Steckbom, Wangen,
Neiderwil, Robenhausen, Zug, Wauwil, Biirgaschi-see, Moosseedorf, St.
Blaise, Castione şi Parma (E. Neuweiler, 1905). O menţiune mai recentă este
cea de la Ehrenstein din Germania (M. Hopf, 1968). La noi în ţară singura
mărturie a existenţei speciei Sambucus nigra este cea de la Radovanu, din
faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa (M. Cârciumam,
1996).
În ceea ce priveşte utilizarea produselor acestei specii, se pare că în
timpuri preistorice seminţele de soc, în unna fermentării, erau folosite la
prepararea vinului, iar din scoarţa copacului se obţinea şi atunci culoarea
neagră.

Vaccinium myrtillus L.
Afinul este un arbust ce prezintă o tulpină foarte ramificată, care
poate ajunge la 50 cm înălţime. Ramurile prezintă muchii ascuţite, fnmzele
au formă eliptică, iar florile sunt solitare, de culoare roz (fig. 99). Fn1ctul
este o bacă zemoasă, de culoare negm-albăstrui. Seminţele au formă de
semilună, circa 1,2 mm lungime şi culoare brună (fig. 100). Afinul se
întâlneşte în zona montană până în etajul subalpin, prin păduri, mai ales prin
cele de molid, iar uneori formează tufărişuri întinse.
Afinele se consumă în stare proaspătă sau sub forma gemurilor. Din
ele se mai prepară şi o băutură alcoolică numită afinată. Frunzele sunt
folosite pentru obţinerea unui extract care are efectul insulinei şi care ajută şi
la dezinfectarea căilor biliare.
Afinul este răspândit în prezent în Eurasia şi America de Nord (Em.
Ţopa, 1960).
Seminţele speciei Vaccinium myrtillus au fost descoperite la
Robenhausen, iar cele ale speciei Vaccinum vitis idaea (merişor) la
Moosseedorf (E. Neuweiler, 1905).
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Fig. 99 - Vaccinum myrtillus: a - secţiune longitudinală a florii
(după Em. Ţopa, 1960)
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Fig. 100- Fruct de Vaccinum myrtillus, a - fruct cu
sămânţă (după J. M. Renfrew, 1973)
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Phoenix dactylifera L.
Curmalul este un arbore ce poate avea peste 20 m înălţime. Florile
mascule şi femele sunt produse de arbori separaţi. Este nevoie de cel puţin
un arbore cu flori mascule la 50-100 arbori cu flori femele. Cunnalii produc
fructe numai după 5 ani de la plantare şi rodesc continuu 15, 18 ani. Un
singur curmal poate produce într-un an circa 45 kg de fructe, dar uneori
chiar şi mai mult. Cunnalele sunt recunoscute prin conţinutul ridicat în zahăr
(poate ajunge până la 60-70% ), dar şi în vitaminele A, B 1, B2 şi în acidul
nicotinic.
În prezent, numărul cel mai mare de curmali se înregistrează în
Arabia Saudită, Iran, Egipt şi Algeria (J. M. Renfrew, 1973).
Resturi ale speciei Phoenix dactylifera au fost descoperite sporadic la
Jericho (M. Hopf, 1969), dar şi în Nimrudul Assirian târziu (H. Helbaek,
1966 b).

Punica granatum L.
Rodia este un arbust spinos care creşte în
regiunea Mării Mediterane. Are flori roşii şi un fruct
de aproximativ 9 cm în diametru, iar seminţele
acestui fruct sunt conţinute în nişte „celule" (fig.
101). Fructele pot fi folosite în stare proaspătă sau
conservate, iar sucul obţinut din ele se poate consuma
ca băutură răcoritoare (Em. Ţopa, M. Guşuleac,
1957).

Q

a

Specii sălbatice ale genului Punica cresc în
zilele noastre în sudul Mării Caspice şi în partea nordestică a Turciei. Fructele speciilor cultivate sunt mult
mai mari decât cele ale fonnelor sălbatice (D. Zohary,
M. Hopf, 1988).
Zona de cultură a rodiei, în trecut, pare să fi
fost tot Lumea Veche, deoarece aici s-au descoperit
resturi de fructe la Jericho (M. Hopf, 1969), dar şi la
Nimrud (H. Helbaek, 1966 b).
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Fig. 1O1 - Punica
granatum:
a - fruct (după
Em. Ţopa,
M. Guşuleac, 1857)

QuercusL.
Stejarul este un arbore cu frunze căzătoare, dinţate sau penat-lobate
(fig. 102). Fructul stejarului este ghinda, o achenă de formă elipsoidală sau
cilindrică, care este prinsă la bază într-un involucru de forma unei cupe
(fig. 103) (Al. Beldie, 1952).

Fig. 102 - Quercus petraea, a - cupe

(după

Al. Beldie, 1952)

Numeroase ghinde carbonizate au fost descoperite în siturile
arheologice ale Orientului Apropiat, dar şi din jurul bazinului Mării
Mediterane. Au mai fost atestate şi în Europa de Nord şi Centrală. În Elveţia,
Italia de Nord şi Germania au fost cercetate circa 30 de situri în care,
probabil, ghinda era folosită în alimentaţia umană (E. Neuweiler, 1905).
Ghinde carbonizate au fost descoperite în Turcia la <;ayonii în jurul
anului 7.000 B.C. şi la <;atal Hiiyiik între 5.850-5.600 B.C. (W. van Zeist,
1972). În neoliticul timpuriu, la circa 5.470 B.C., în Grecia, se înregistrează
https://biblioteca-digitala.ro

prezenţa

ghindelor în stratele de la Nea Nikomedeia (W. van Zeist, S.
Bottema, 1971 ). În neoliticul timpuriu au mai fost descrise ghinde şi în
Bulgaria la Cavdar (M. Hopf, 1973), dar şi în epoca bronzului la Nova
Zagora (E. Hajnalova, 1980).

i :

Fig. 103 - Ghinde de
Quercus robur (după J.
M. Renfrew, 1973)

În ceea ce priveşte folosirea ghindei, avem o serie de date
paleoetnobotanice. Astfel, Thephrastus descrie o serie de specii de stejar,
afirmând că fmctele speciei Quercus aegilops, sau stejaml de Valonia, sunt
dulci la gust, în timp ce fructele speciei Quercus infectoria aveau un gust
amar. De asemenea, mai erau amintite şi speciile Ouercus lanuginosa
(stejarul pitic), Q. pseudo-robur (stejarul de barcă de mare) şi Q. cerris
(stejarul turcesc). În Macedonia, acelaşi Thephrastus menţionează alte specii
de stejar ca: Quercus robur, Q. illex şi Q. coccifera, toate cu ghinde dulci.
Hesiod afirma că omul nu poate muri de foame atâta timp cât poate folosi
ghindele stejarilor pentn1 prepararea pâinii . În prezent, există un trib care
utilizează ghinda pentn1 obţinerea pâinii. Astfel, tribul Bahktyari din sudul
Persiei foloseşte ghinda speciei Quercus persica pentru obţinerea făinii şi
apoi pentru prepararea pâinii . Din ghinde se mai poate obţine un fel de bere,
iar când sunt prăjite se obţine un înlocuitor de cafea. Indienii Klickitat din
America de Nord au un mod caracteristic de a prepara ghindele. La început
ei îndepărtează cojile ghindelor, iar apoi, din cotiledoane, obţin un fel de
făină. Făina este aşezată într-o groapă care este căptuşită cu ace de pin. Se
toarnă apă fierbinte peste făină şi se frământă foarte bine, după care acest
aluat se întinde foarte uşor (J. M. Renfrew, 1973).
În România, cea mai timpurie atestare a ghindelor, în context
arheologic, este cea de la Radovanu, din faza de tranziţie de la cultura Boian
la cultura Gumelniţa şi la Hârşova din cultura Cernavodă I. Ghinde
carbonizate au mai fost descoperite la Sucidava-Celei, în perioada de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, în aşezarea de la Lăpuş din
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Hallstatt ş1 m aşezarea de la Băleni-Români din sec. VI-VII e.n. (M.
Cârciuman1, 1996).
În Bulgaria, la Raskopaniţa, în epoca bronzului, ghindele s-au
descoperit în amestec cu seminţe de Triticum monococcum, dar şi seminţe de
orz, ceea ce ar putea indica faptul că erau întrebuinţate pentn1 prepararea
unei fierturi, sau chiar a pâinii (J. M. Renfrew, 1973).
Se pare că ghindele mai aveau şi alte întrebuinţări, la obţinerea unor
coloranţi şi poate chiar la tăbăcitul pieilor. Este la fel de evident că ghindele,
pe lângă utilizarea în dieta umană, mai erau folosite şi pentn1 hrana porcilor
(V. Butură, 1979).

Juglans regia L.
Nucul este un arbore care poate ajunge la 30 m înălţime şi are o
coroană larg dezvoltată. Florile sunt verzi, iar fn1ctul (nuca) are formă
sferică, având 4-5 cm în diametru (fig. 104). Învelişul exterior al nucilor este
verde, cărnos, iar la maturitate acesta crapă. În interior, nuca prezintă o
sămânţă mare (miezul), care este divizată de 2 pereţi nelemnoşi. Unul dintre
pereţi desparte cele două cotiledoane, iar celălalt desparte cotiledonul în doi
lobi (fig. 105). Nucul este recunoscut pentru numeroasele utilizări. Lemnul
de nuc este mult preţuit în industria mobilei şi în sculptură, iar nucile sunt
utilizate în alimentaţia umană. Se pot consuma în stare proaspăta sau uscate.
Din ele se realizează numeroase produse de patiserie, iar în unele regiuni se
prepară lichiorul (Franţa). Din ele se extrage şi un ulei comestibil, dar care
mai este folosit şi la fabricarea săpunurilor, produselor cosmetice, a
vopselelor şi a lacurilor. Frunzele nucului sunt utilizate în industria
farmaceutică, fiind valorificate pentru proprietăţile astringente, antiparazitice
şi depurative (Al. Beldie, 1952).
Nucul este originar din Asia Centrală, Iran, Caucaz, Anatolia,
Peninsula Balcanică şi Europa de Sud (P. M. Zukovskij, 1950).
În urma studiilor palinologice, S. Bottema (1980) ajunge la concluzia
că în ultima perioadă glaciară, Juglans regia (nucul) dispare din sud-estul
Europei şi din sudul Turciei. După părerea lui, ar fi rezistat în unele regiuni
din sudul Mării Caspice.
Nucile au fost descoperite în stratele arheologice din Bulgaria la
Meckur, în cadrul culturii Gumelniţa (J. M. Renfrew, 1973). Din epoca
fierului avem câteva descoperiri la Fontinellato (E. Neuweiler, 1905), dar şi
la Wangen, Untersee, Bleiche, Haltnau (K. Bertsch, F. Bertsch, 1949).
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În România, atestări ale prezenţei nucului sunt destul de târzii, din
sec. 11-111 e.n. la Stejaru. Se presupune că nucul exista cu mult înainte, dar nu
avem nici un fel de mărturie în acest sens (M. Cârciumaru, 1986).

o

c

Fig. 104- Juglans regia, a - ovar cu stigmat, b - flori mascule, c- fruct
desfăcut în parte (după Al. Beldie, 1952)
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Fig. 105 -Juglans regia, a - vedere generală, b- vedere laterală, c vedere axială, d - secţiune longitudinală (după J. M. Renfrew, 1973)

Amygdalus communis L.
Migdalul este un arbore sau arbust ce ajunge până la 8-12 m înălţime.
Frunzele sunt lanceolate, lungi de 7-12 cm şi late de 3 cm, iar florile, de
culoare roză, roşie sau chiar albă, sunt dispuse câte 2 şi au circa 3-5 cm în
diametni. Fructul are o fonnă elipsoidală, culoare verde-brun, fiind turtit pe
margini. În interior are un sâmbure galben, turtit pe o parte (fig. 106).
Preferă regiunile calde şi nu este pretenţios la sol. La noi în ţară se cultiva în
puţine regiuni din sudul ţării, dar în prezent se cultivă pe suprafeţe mai mari
în Dobrogea, Oltenia şi Banat (Al. Buia, 1956).

Fig. 106 - Sâmburi
de Amigdalus

communis
(după

J. M. Renfrew,
1973)

Coji de fructe de migdal sălbatic (Amygdalus orientale) au fost găsite
la <;atal Hiiyiic şi la Hacilar. Resturi de migdale au mai fost descoperite şi în
siturile preistorice din sud-estul Europei, din Grecia la Dimini şi Sesklo (A.
J. B. Wace, M. S. Thompson, 1912), din epoca bronzului la Apliki şi din
epoca fierului la Salamis în Cipn1 (J. M. Renfrew, 1973).
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În stare sălbatică, migdalul creşte în zilele noastre în Asia Centrală,
Persia şi Anatolia. Ca formă cultivată este răspândit în regiunea Mării
Mediterane.
Migdalele sunt consumate în stare proaspătă sau sunt utilizate în
cofetărie. Din migdale se extrage un ulei comestibil, care are valori nutritive,
asemănătoare uleiului de măsline. Migdalele sunt comercializate în bazarele
din Iran şi din alte ţări din Orientul Apropiat (W. Tibbles, 1912).

Pistacia atlantica
Fructele de fistic au fost descoperite în multe din sedimentele
Orientului Apropiat la: Beidha (H. Helbaek, 1966 a), Jarmo, Sarab, <;atal
Hiiyiic (H. Helbaek, 1964 a). Au mai fost atestate şi la Ghediki şi Sesklo (J.
M. Renfrew, 1966).
În prezent specia Pistacia atlantica creşte în bune condiţii în
Palestina, Siria, Cipru, coasta nord africană, ajungând chiar până în Insulele
Canare (M. Zohary, 19 51).
Fisticul este utilizat ca delicatesă în Orientul Apropiat şi este
comercializat în bazarele Orientului. El este consumat prăjit sau este folosit
în cofetării (H. Helbaek, 1964 a). Din frunze se extrage răşina, terebentina,
iar rădăcina este utilizată de către beduini pentru obţinerea taninului (H.
Helbaek, 1970).
La Sesklo a fost identificată specia de fistic sălbatic Pistacia vera. În
nivelurile neoliticului târziu de aici a fost găsită o singură nuculă de fistic (J.
M. Renfrew, 1973).
Această specie sălbatică de fistic creşte în prezent în Asia Centrală,
Turkmenistan, Uzbekistan şi Kazahstan (P. M. Zukovsky, 1950).

Corylus avellana L.
Alunul este un arbust de aproximativ 5 m înălţime, care formează
tufărişuri întinse. Frunzele au 6-12 cm lungime şi 5-9 cm lăţime, iar fructele
sunt prinse într-un involucru şi sunt dispuse câte 2 sau chiar 4 (fig. 107). Se
dezvoltă cel mai bine în regiunile de deal, dar se întâlneşte şi în etajul
montan mijlociu (fig. 108). Locurile prielnice sunt cele deschise, tăieturi de
păduri sau la marginea pădurilor (C. C. Georgescu, 1952).
În aşezările lacustre din Elveţia au fost identificate resturi de alune,
aparţinând la două specii: Corylus avei/ana var. ovata şi C. avei/ana var.
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oblonga (O. Heer, 1866). Acestea au fost găsite în siturile: Wangen,
Hornstad, Bodman, Robenhausen, Wollishofen, Wauwil, Baldeggersee,
Mauensee, St. Blaise, Montelier (E. Neuweiler, 1905).
Resturi de alune au mai fost descoperite şi în situl mezolitic de la
Holmegaard din Danemarca, dar şi în siturile neolitice de la Alvastra din
Suedia (H. Helbaek, 1955). Alte menţiuni sunt cele de la Erenstein din
Germania (M. Hopf, 1968).

. ·--".„ ·r..,. ,,

Fig. 107 - Corylus avellana - ramură cu flori, a - fruct
frunzele (după C. C. Georgescu, 1952)

(alună),

b-

Fig. 108- Fructe de Corylus avellana, a - vedere generală, b -vedere
laterală, c - vedere axială, d - secţiune transversală (după J. M.
Renfrew, 1973)
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Fagus silvatica L.
Fagul este un arbore care poate ajunge la 35 m înălţime. Are scoarţa
netedă, cenuşie-albicioasă, frunzele ovate până la eliptice, de 5-12 cm
lungime, iar cupa de 1-3 cm lungime (fig. 109). Se întâlneşte sub fonnă de
păduri pure de făgete sau în amestec fie cu conifere fie cu alte foi oase (fig.
110). Formează păduri întinse de-a lungul lanţului carpatic, dar şi în Podişul
Transilvaniei, Dealurile Subcarpatice şi Podişul Moldovei (Al. Beldie,
1952).

a

I,,

f

Fig. 109 - Fagus sylvatica, a - lujer cu inflorescenţă masculă, b - fruct,
c - fruct matur, d - floare masculă, e - frunză de pe lujer steril,
f - lujer cu mugur, iarna (după Al. Beldie, 1952)
Fructele speciei Fagus silvatica au fost descoperite în siturile
preistorice la Wangen, Steckbom, Bodman, Robenhausen, Wollishofen,
Zug, Wauwil, Moosseedorf, St. Blaise din Elveţia şi Ehrenstein din
Gennania (M. Hopf, 1968).
Jinil, adică fn1ctul fagului se presupune că era utilizat în alimentaţia
umană după ce era prăjit înainte (J. Hill, 1941). Acesta mai era o
componentă esenţială în hrana animalelor, în special cea a porcilor.
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Fig. 110- Fructe de Fagus sylvatica, a - fructul şi cupa, b- jumătate din
fruct (după J. M. Renfrew, 1973)
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111.5. Buruieni segetale şi ruderale

Agrostemma githago L.
Neghina este o plantă care se poate înălţa
până la 30-100 cm, cu tulpina ramificată şi cu
rădăcina pivotantă. Florile sunt purpurii, mai rar
albe (fig. 111). Prezintă o capsulă de formă
alungită,
în care sunt închise seminţele
reniforme, de culoare neagră (fig. 112). La noi în
ţară este foarte răspândită prin semănături, în
regiunile de deal şi de câmpie.
Deoarece neghina creşte prin semănături,
seminţele ei ajung frecvent să se amestece cu
cele de grâu, diminuându-i calitatea acestuia. În
acest caz, făina capătă o culoare negricioasă şi
pâinea are un gust neplăcut. Pâinea cu neghină
produce la oameni tulburări nervoase. Unica
folosinţă benefică a neghinei este ca nutreţ,
atunci când planta este tânără. Totuşi, animalele
reacţionează diferit la această plantă. De
exemplu, consumul de neghină la păsări duce la
moartea acestora. Bovinele şi porcinele consumă
seminţe de neghină, fără a avea nici un efect
negativ. În prezent, neghina este răspândită pe
mari areale în Eurasia (I. Prodan, 1953).
Cele mai importante descoperiri de
seminţe ale speciei Agrostemma githago au fost
realizate la Robenhausen în Elveţia, dar şi la
Lengyel în Ungaria (E. Neuweiler, 1905). Alte
semnalări
sunt cele din cadrul culturii
Gumelniţa la Junatcite în Bulgaria, în amestec
cu grâu (J. M. Renfrew, 1973).
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Fig. 111 -Agrostemma
githago
(după I. Prodan, 1953)

La noi m ţară, seminţele speciei Agrostemma githago au fost
identificate în amestec cu alte seminte, la Bâzdâna (M. Cârciumaru, 1984 b ),
la Căpâlna (M. Cârciumaru, 1996), dar şi la Cândeşti (M. Cârciumau, 1983
b).

Fig. 112 -

Seminţe

deAgrostemma githago

(după

J. M. Renfrew, 1973)

Atriplex patu/a L.
Cunoaşte

numeroase denumiri populare ca: ştir, lobodă, talpa gâştei.
Este o plantă înaltă de 30 până la 100 cm, cu tulpini erecte, ramificate de la
bază. Frunzele sunt late de 2-3 mm, iar inflorescenţele se prezintă sub forma
unor spice erecte. Seminţele sunt albicioase, au 1-2 mm lăţime şi conţin
fiecare câte o sămânţă mică de culoare neagră (fig. 113).
Răspândirea speciei Atriplex patu/a este comună pentru întreaga ţară:
în locuri virane, pe marginea ogoarelor, prin vii şi fâneţe, pe marginea
străzilor (I. Morariu, 1952).
Seminţele acestei specii datează din epoca bronzului târziu şi epoca
fierului timpuriu în Marea Britanie la Itford Hill şi Sussex (H. Helbaek, 1952
b ). Epocii bronzului târziu aparţin seminţele descoperite la Moringen,
Elveţia, iar neoliticului, cele de la Aggtelek Cave din Ungaria (E. Neuweiler,
1905).
La noi în ţară, genul Atriplex a fost identificat în cadrul perioadei La
Tene la Piscu Crăsani, într-o cantitate destul de mică, alături de cariopse de
Setaria italica şi Panicum miliaceum (M. Cârciumaru, 1986).
Specia Atriplex patu/a este întâlnită frecvent ca buruiană în culturile
de cereale.
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Fig. 113 -Atriplex patu/a, a - fruct
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I. Morariu, 1952)

Bromus arvensis L.
Obsiga este o plantă cu tulpini erecte, înalte de 20 până la 100 cm.
Frunzele pot avea lăţimea de 15 mm şi pe margine sunt aspre. Spiculeţele au
culoare violacee sau verzuie, au 15-20 mm lungime şi 3-5 mm lăţime
(fig. 114).
Este răspândită în toată ţara, din regiunile joase de câmpie până în
etajul montan şi se întâlneşte prin semănături, la marginea pădurilor, pe
lângă ziduri şi garduri (I. Todor, 1972).
În Bulgaria, în cadnll culturii Gumelniţa, la Kapitan Dimitrievo III,
au fost identificată acestă specie (N. Arnaudov, 1940/1941), dar şi în
Ungaria la Lengyel (E. Neuweiler, 1905).
La noi în ţară a fost identificat genul Bromus, însă, nediferenţiat pe
specii, la Bâzdâna (M. Cârciuman1, 1996).

Bromus mollis L.
Este o plantă ramificată de culoare gălbui-verzuie cu tulpini înalte de
80-100 cm (fig. 115). Prezintă spiculeţe de formă ovoidală, lungi de circa 20
mm, ce conţin 6-10 flori, care cad la maturitate (fig. 116).
Este răspândită în toată ţara prin fâneţe, pe marginea drumurilor şi
prin locuri ruderale (I. Todor, 1972).
Cele mai importante dovezi privind existenţa acestei specii le avem
din stratele epocii fien1lui din Suedia de la Vallhagar şi Visby (H. Helbaek,
1955). Au mai fost descoperite astfel de seminţe şi în stomacul omului de
Grauballe în Yutlanda (H. Helbaek, 1958 b ), dar şi în nivelurile epocii
bronzului târziu la Moringen în Elveţia. În România avem dovezi asupra
existenţei sale în aşezarea de la Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981).
Alte semnalări în stratele arheologice, ale genului Bromus, sunt cele
ale speciilor B. secalinus şi B. sterilis. Speciea Bromus secalinus au fost
identificată la Lengyel în Ungaria şi în Austria (J. M. Renfrew, 1973), iar
specia Bromus sterilis la Fifield, Bavant, Maiden Castle, Itford Hill în Marea
Britanie şi în câteva aşezări din Europa Centrală (H. Helbaek, 1952 b ).
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Fig. 114 - Bromus arvensis, a - glume, b - palee (după I. Teodor, 1972)
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Fig. 115 - Bromus mollis, a - spiculeţ,
b- palee (după I. Teodor, 1972)
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Fig. 116- Flori de Bromus mollis

(după

J. M. Renfrew, 1973)

a ,
Fig. 117- Capsella bursa-pastoris, a - floare
1966)

(după
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I. Prodan, Al. Buia,

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Traista ciobanului este o plantă cu rădăcină pivotantă, tulpină erectă
înaltă de până la 100 cm şi inflorescenţă albă, sub forma unui racem
(fig. 117). Fructul are fonna unei capsule, care închide numeroase seminţe
de culoare brună de circa 0,8-1 mm lungime.
La noi în ţară este foarte răspândită şi are numeroase varietăţi. Se
întâlneşte pe câmpuri, prin livezi şi grădini, pe marginea drumurilor sau prin
locuri părăsite. Pe glob are o ocurenţă foarte mare (E. I. Nyarady, 1955).
Cele mai vechi datări ale speciei Capsella bursa-pastoris au fost cele
din Anatolia de la <;atal Hiiyiic, din jurul anul 5.800 B.C., aici fiind
identificat un depozit întreg de cariopse (J. M. Renfrew, 1973). Au mai fost
descoperite şi în epoca fierului în Danemarca, în special în stomacul
oamenilor de Tollund (H. Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b ).
Seminţele acestei specii au un conţinut de ulei destul de ridicat (circa
25% ), motiv pentru care înclinăm a crede că specia Capsella bursa-pastoris
era valorificată pentru această proprietate. În prezent, acest ulei este utilizat
în unele ţări ca Rusia, dar numai în scopuri industriale. Când planta este în
floare se recoltează pentru uzul medicinal. Din ea se prepară ceaiul sau
siropul care combat durerile de stomac şi pierderile de sânge. Dar are şi
efecte dăunătoare, deoarece creşte ca buruiană în culturile de cereale, se
înmulţeşte extrem de repede şi diminuează calitatea acestora.

Cephalaria syriaca
Sipica este o buruiană întâlnită foarte frecvent în culturile de cereale.
În prezent, aria ei de răspândire este Orientul Apropiat. Când seminţele de
sipică se amestecă cu cele de cereale, făina obţinută din acestea nu se mai
poate consuma datorită gustului amar.
Descoperirile de seminţe de sipică sunt foarte rare în depozitele
arheologice. Puţinele relatări le avem din epoca bronzului târziu de la
Beycesultan şi din Nimrudul Assirian târziu (H. Helbaek, 1961). Prezenţa
sporadică a seminţelor de sipică arată că această plantă nu era cultivată în
mod intenţionat, ci se găsea ca buruiană în culturile de cereale.
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Cltenopodium album L.
În popor este cunoscut sub mai multe denumiri: lobodă, spanac
sălbatic, laba gâştei, căpriţă, trepădătoare, verze.
Loboda este o plantă cu tulpină erectă, ramificată şi cu ramuri
laterale ascendente (fig. 118). Prezintă inflorescenţă de formă piramidală şi
un fruct de 1-2 mm lăţime, cu seminţe lucioase, netede şi negre (fig. 119).
Este foarte răspândită în ţara noastră, din regiunea de câmpie până în
zona subalpină, dar frecvent se găseşte în culturile de cartofi, sfeclă, pon1mb
şi chiar pe marginea străzilor (I. Prodan, 1952).

Fig. 118- Cltenopodium
album (după I. Prodan,
1952)
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Fig. 119 - Fruct de
Chenopodium album (după I.
Prodan, Al. Buia, 1966)

A

In siturile Europei preistorice din Scandinavia au fost identificate
seminţele acestei specii în cantităţi apreciabile la: Tollund (H. Helbaek,
1950), Vallhagar (H. Helbaek, 1955) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b).
Descoperiri de astfel de seminţe au mai fost semnalate în Elveţia şi
Gennania, de exemplu la Lamersdorf (K. Bertsch, F. Bertsch, 1949).
Cantităţi însemnate de cariopse de Chenopodium album au mai fost
descoperite şi în Yutlanda la N0rre Fjand, dar şi la G0rding Heath unde a
fost găsit un vas conţinând resturile unei supe. Aici, conţinutul de seminţe de
Chenopodium album era de peste 20% (J. M. Renfrew, 1973). Au mai fost
descoperite şi în Slovacia în cadrul culturii liniar ceramice la Blatne şi
Sturovo, apoi în neoliticul târziu la Svodin şi în epoca bronzului la Surany şi
Zemplinske Kopcany (E. Hajnalova, 1989).
Descoperirea seminţelor de Chenopodium album în cantităţi
apreciabile nu poate însemna altceva, decât că acestea erau culese
intenţionat, pentru suplimentarea dietei. Probabil că omul preistoric preţuia
loboda datorită seminţelor bogate în proteine (peste 15%), grăsimi (circa
8%) şi compuşii nitrogenici (aproximativ 50%) (M. Cârciumaru, 1996).
În România, seminţe de Chenopodium album au fost descoperite
împreună cu cele de Panicum miliaceum (mei). Astfel, în cadrul culturii
Gumelniţa, în aşezarea de la Morteni, seminţele de lobodă însumau 10%, iar
cele de mei 88% (M. Cârciumaru, 1996). În epoca bronzului, la Odaia
Turcului, seminţele de lobodă erau amestecate tot cu seminţe de mei (M.
Cârciumaru, 1996), iar la Piscu Crăsani erau în amestec cu cariopse de
secară, dar şi de mei (M. Cârciumaru, 1986). Au mai fost descoperite
sporadic şi la Popeşti (M. Cârciumaru, 1983 a), Căpâlna (M. Cârciumaru,
1996) şi Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981).
Din acelaşi gen Chenopodium, în România au mai fost descoperite
seminţe de Chenopodium bonus-henricus la Brad, în cadrul perioadei La
Tene (M. Cârciumaru, 1983 b) şi de Chenopodium hybridium la Grădiştea
Muncelului (J. G. Nandriş, 1981).
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Galeopsis tetrahit L.
Lungurica este o plantă erbacee cu flori roşiatice sau alburii, întâlnită
frecvent prin semănături (fig. 120) (I. Prodan, Al. Buia, 1966).
Seminţe de lungurică au fost identificate frecvent în siturile
neoliticului şi epocii bronzului din regiunea alpină europeană la: Steckborn,
Robenhausen, Burgăschi, Petersinsel, St. Blaise şi Schussenried (E.
Neuweiler, 1905). Din timpul epocii fierului sunt cele de la Fifield Bavant
din Anglia (H. Helbaek, 1952 b ), din stomacul omului de Grauballe (H.
Helbaek, 1958 b), dar şi de la Vallhagar din Suedia (H. Helbaek, 1955).
Seminţele de Galeopsis tetrahit sunt foarte asemănătoare cu cele ale
speciei Cannabis saliva, conţin o oarecare cantitate de ulei şi probabil erau
valorificate pentru aceasta. Din frunzele proaspete se putea obţine un fel de
piure sau puteau fi consumate ca legume verzi (J. Hill, 1941). Tulpina de
lungurică este folosită pentru obţinerea fibrelor, utilizate la confecţionarea
funiilor (O. Polunin, A. Huxley, 1965).

Fig. 120 - Galeopsis tetrahit (după I. Prodan, Al. Buia, 1966)
175

https://biblioteca-digitala.ro

Galium sp. L.
În România au fost identificate în aşezările arheologice, unnătoarele
specii ale genului Galium: Galium aparine, G. spurium, G. temulentum şi G.
tricorne.
Specia Galium aparine este cunoscută, la noi, sub denumirea de
lipicioasă, turiţă, asprişoară, cornăţel, scai mărunt. A apărut pentru prima
dată în cadrul culturii ceramicii liniare, în Slovacia la Blatne, dar, mai este
atestată şi în neoliticul târziu la Svodin (E. Hajnalova, 1989). În România,
cantităţi modeste de seminţe de Galium aparine au fost găsite la Grădiştea
Muncelului, în cadnil perioadei La Tene (M. Cârciumaru, 1996).
Specia Galium spurium (sânziene sau drăgaică) a fost identificată în
Slovacia doar în Hallstatt, dar în România a fost atestată la Liubcova în
cultura Vinca, dar şi în etapa de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa în aşezarea de la Radovanu, în cultura Cucuteni în aşezările de la
Izvoare (M. Cârciuman1, 1996), Mărgineni (M. Cârciumaru, F. Monah,
1986) şi Văleni (M. Cârciumaru, 1996), în cultura Sălcuţa la Cunnătura şi
Valea Anilor (M. Cârciumaru, 1996).
Speciile Galium temulentum şi G. tricorne au fost identificate în
cantităţi mult mai mici. Seminţe de Galium temulentum au fost găsite în
cadnil culturii Gumelniţa la Vlădiceasca (M. Cârciuman1, 1996), iar de G.
tricorne în La Tene la Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981).
Seminţele speciilor Galium aparine (turiţă), G. mollugo (sânziene
albe), G. .spurium (sânziene) şi G. tricorne au fost însă, descoperite în
siturile întregii Europe şi ale Orientului Apropiat (J. M. Renfrew, 1973).

Lapsana communis L.
Zgrăbunţica

sau salata câinelui este o

plantă

care poate avea 25-125
cm înălţime, cu tulpină erectă şi uşor muchiată. Florile sunt galbene şi au 7-8
mm lungime (fig. 121). Este comună pentn1 întreaga ţară şi se dezvoltă bine
în locuri umbroase, tăieturi de păduri, zăvoaie, dar şi prin livezi (E. I.
Nyarady, 1965).
Seminţele de zgrăbunţică sunt subţiri şi curbate, iar în stare proaspătă
au aproximativ 4 mm lungime (J. M. Renfrew, 1973).
Stratele neolitice de la Ehrenstein au livrat astfel de seminţe (M.
Hopf, 1968), dar au mai fost identificate şi în epoca fierului în Anglia la
Fifield Bavant (H. Helbaek, 1952 b ), în stomacul omului de Grauballe (H.
Helbaek, 1958 b) şi în Suedia la Vallhagar (H. Helbaek, 1955).
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Lathyrus cicera L.
Este o plantă erbacee cu o tulpină
ascendentă, ramificată, de circa 35 cm
înălţime. Frunzele au o singură pereche
de foliole, iar florile sunt mici, solitare,
de culoare roşie, roz sau violet (fig. 122).
Păstăile au 30 mm lungime şi 7 mm
lăţime şi conţin fiecare câte 3-5 seminţe
de formă cilindrică şi de culoare închisă
(fig. 123). Este foarte des întâlnită prin
semănături şi m1nştI. În regiunea
mediteraneană răspândirea sa este foarte
semnificativă
(I. Grinţescu, E. I.
Nyarady, 1957).
Specia Lathyrus cicera este
atestată prin seminţele sale, în epoca
bronzului din Grecia la Lerna (M. Hopf,
1964). La Nimrud a fost descoperită o
singură sămânţă de Lathyrus cicera (H.
Helbaek, 1966 b ).
Tot din genul Lathyrus fac parte
şi speciile L. aphaca şi L. nissola, ale
căror seminţe au fost descoperite la Isca
romană (H. Helbaek, 1966 a).
Este utilizată ca furaj atunci când
planta este tânără, însă, la maturitate
planta este toxică.

Fig. 121- Lapsana communis, a
antodiu mărit, în secţiune
longitudinală, b - achenă (după E. I.
Nyarady, 1965)
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Fig. 122 - Lathyrus cicera (după I.
Grinţescu, E I. Nyarady, 1957)
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Fig. 123 -

Seminţe

de Lathyrus cicera (după J. M. Renfrew,
1973)

Lolium perenne L.
Raigrasul englezesc sau iarba de gazon este o plantă cu rizom scurt şi
cu numeroşi lăstari foliaţi. Tulpina este înaltă de 20-50 cm şi prezintă un
spic lung, pe care sunt dispuse de la 8 la 15 spiculeţe, iar acestea conţin câte
3-1 O flori. Rai grasul se întâlneşte în toată ţara prin locuri cultivate şi
ruderale. În prezent este răspândită în Europa, Asia şi Africa de nord.
În Europa vestică este utilizată ca nutreţ. O altă întrebuinţare a sa este
pentru înierbarea terenurilor de sport sau a peluzelor. La noi în ţară se
cultivă în Banat şi Depresiunea Bârsei pentru seminţe (Gh. Anghel, Al.
Beldie, 1972).
Seminţe de raigras au fost identificate în Suedia în nivelurile epocii
fierului la Vallhagar (H. Helbaek, 1955), dar şi în stomacul omului de
Grauballe (H. Helbaek, 1958 b).
O altă specie, Lolium remotum este caracteristică Europei Centrale.
Seminţele ei au fost identificate la Orchomenos (H. Bulle, 1909).
Seminţele speciei Lolium temulentum au fost atestate în preistoria din
Orientul Apropiat, în Irak, la Tell Bazmosian (H. Helbaek, 1965 a) şi în
Palestina la Lachish (H. Helbaek, 1958 a).
La noi în ţară seminţele speciei Lolium temulentum au fost
identificate în cadrul aşezărilor de la Otomani (M. Cârciumaru, 1983 a) şi
Mărgineni (M. Cârciumaru, 1996).
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Onopordon acanthium L.
sau ciulinul este o plantă cu rădăcină pivotantă,
tulpină viguroasă, înaltă de până la 200 cm, foarte ramificată şi cu flori roşii
(fig. 124). Este răspândită în întreaga ţară, din regiunile de câmpie până la
1.000 m altitudine, în locuri ruderale, pe lângă garduri şi drumuri (E. I.
Nyârâdy, 1964).
Seminţe de ciulin au fost descoperite foarte rar şi în cantităţi foarte
mici în stratele arheologice. Au fost descoperite la Lerna, în nivelurile
Helladicului timpuriu M. Ho f, 1964 .
Scaiul

măgăresc

b

!;Iir.!I

j
X

l e

Fig. 124 - Onopordon acantllium, a - porţiune din tulpina inferioară, b floare, c - foliole involucrale (după E. I. Nyarady, 1964)
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Polygonum amphibium L.
Troscotul de baltă sau sălcuţa este o plantă cu tulpina plutitoare, cu
florile de culoare roşie, dispuse în raceme spiciforme terminale. Fructul are
culoare neagră-cafenie, este aproape neted şi are 2-2,5 mm lungime (fig.
125). Această plantă este comună pentru întreaga ţară, fiind răspândită în
apele stătătoare, mlaştini sau pe marginea lacurilor (I. Grinţescu, 1952).
Seminţele de troscot de baltă au fost găsite rar în contexte
arheologice. La Vallhagar, în Suedia a fost identificată o singură sămânţă de
troscot de baltă (H. Helbaek, 1955).
În România, seminţele acestei specii au fost descoperite izolat la
Grădiştea Muncelului în La Tene (M. Cârciumaru, 1996) şi la Topraichioi în
sec. V e.n. alături de cariopse de orz (M. Cârciumaru, 1985 a).

Polygonum aviculare L.
Această plantă cunoaşte

în limba

română

o varietate de denumiri:
porcin, sporiş (V. Butură,

troscot, costrei, iarbă grasă de grădină, hericină,
1979).
Troscotul este o plantă cu rădăcină fusiformă şi cu tulpină ascendentă
şi ramificată. Frunzele sunt în general eliptice dar pot fi şi lanceolate. Florile
sunt grupate câte 3 sau câte 5 şi au culoare roşiatică sau chiar purpurie (fig.
126). Fructul este un trigon de culoare neagră (fig. 127)
(I. Grinţescu, 1952).
Seminţele acestei specii au fost descoperite în numeroase situri
arheologice. La Beycesultan seminţele carbonizate aveau circa 1,92-2,08
mm lungime, cele de la Itford Hill aproximativ 1,98-2,09 mm lungime, iar
cele din stomacul omului de Grauballe 2,47 mm lungime (H. Helbaek, 1952
b ). La Sitagroi au fost găsite 1.900 seminţe de Polygonum aviculare, într-un
depozit neolitic (J. M. Renfrew, 1979).
Au mai fost identificate şi în Slovacia în neoliticul târziu, la Svodin
(E. Hajnalova, 1989).
În România, cantităţile foarte mici ale seminţelor acestei plante
indică faptul că Polygonum aviculare creştea ca buruiană în culturile de
cereale. Au fost identificate seminţe în cultura Precucuteni la Poduri, în
cultura Gumelniţa la Căscioarele (M. Cârciumaru, 1996) şi în La Tene la
Bâzdâna (M. Cârciumaru, 1985 a), Piscu Crăsani (M. Cârciumaru, 1986) şi
Căpâlna (M. Cârciumaru, 1996).
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Fig. 125 - Polygonum amphibium (după I.
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Grinţescu,

1952)

Fig. 126 - Polygonum aviculare (după I.
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Grinţescu,

1952)

Fig. 127 - Polygonum aviculare, a-fruct; b, c-seminţe; d-secţiune
transversală prin sămânţă (după J. M. Renfrew, 1973)

Polygonum convolvus L.
Poartă
volbură,

mai multe denumiri populare:
troscot de cereale (fig. 128).

hrişcă deasă, hrişcă urcătoare,

c

d

Fig. 128 - Polygonum convolvus, a-fruct; b, c - seminţe; d - secţiune
transversală prin sămânţă (după J.M. Renfrew, 1973)
Seminţele

de Polygonum convolvus se aseamănă cu cele de
P. aviculare, cu deosebirea că sunt mai mari. Au fost descoperite astfel de
seminţe în Bulgaria, în cultura Veselinovo, în neolitic la Yassatepe, Plovdiv,
apoi în cultura Gumelniţa la Kapitan Dimitrievo III şi Azmaska Mogila
(J. M. Renfrew, 1973), dar şi în epoca bronzului la Karanovo (M. Hopf,
1973). Au mai fost găsite la Sitagroi în Grecia (J. M. Renfrew, 1973),
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în Elveţia şi Ungaria (E. Neuweiler, 1905), precum şi în Olanda, la Ennelo,
datând din epoca fierului (W. van Zeist, 1970 a).
Seminţele de Polygonum convolvus erau utilizate pentru obţinerea
unei făini, graţie conţinutului ridicat în amidon. La noi în ţară, datorită
cantităţilor mici descoperite, nu se poate vorbi de o astfel de utilizare. Se
presupune că această plantă se găsea ca buruiană în culturile de cereale.
S-au descoperit cantităţi mici de seminţe de Polygonum convolvus în
Precucuteni, la Poduri, în cultura Gumelniţa, la Morteni (M. Cârciumaru,
1996), în epoca bronzului la Sânzieni şi Sărata Monteoru (M. Cârciumaru,
1983 a), iar în La Time la Grădiştea Muncelului (J. G. Nandriş, 1981) şi
Căpâlna (M. Cârciumaru, 1996).

Polygonum hydropiper L.
Este cunoscut sub mai multe denumiri populare: piperul bălţii,
dintele dracului, ardeiul porcului, buruiana viennilor, iarbă iute, cânepă de
apă, troscot piperat (V. Butură, 1979).
Piperul bălţii este o plantă înaltă de 25-100 cm, cu tulpină erectă,
roşiatică şi frunze lanceolate (fig. 129). Florile sunt pedunculate, în spice
false, iar fructul este un trigon de 2,5-3,5 mm lungime (fig. 130). Planta are
un gust iute, piperat şi se întâlneşte în locuri umede, mlăştinoase, din
regiunea de câmpie până în zona montană. Pe glob această plantă este
răspândită în Europa, Caucaz şi Siberia.
Piperul bălţii are anumite proprietăţi diuretice şi antiscorbutice,
pentru care este şi preţuit. Dar, datorită gustului său iute, piperat, animalele
nu îl consumă (I. Grinţescu, 1952).
Seminţe de Polygonum hydropiper au fost descoperite în aşezările
lacustre din Elveţia de la Robenhausen (E. Neuweiler, 1905) şi în
Danemarca, în epoca fierului, într-o locuinţă arsă de la Sorte Muld (H.
Helbaek, 1954).
În România au fost descoperite câteva seminţe de Polygonum
hydropiper, în amestec cu cariopse de orz, în aşezarea de la Poduri din
Precucuteni (M. Cârciumaru, 1996).
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Fig. 129 - Polygonum /1ydropiper

(după

186

https://biblioteca-digitala.ro

I.

Grinţescu,

1952)
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Fig. 130 - Polygonum hydropiper, a-fruct; b, c-seminţe; d-secţiune
transversală prin seminţe (după J. M. Renfrew, 1973)

Polygonum lapathifolium L.
Pentn1 această specie avem o diversitate de denumiri ca: iarbă roşie,
troscot porcesc, troscot scămos, chipăn1ş, iarba porcilor, buruiana gennii,
iarbă amară (V. Butură, 1979).
Iarba roşie este o plantă de până la 80 cm înălţime cu tulpină
roşiatică, erectă. Frunzele sunt peţiolate şi au gust amar. Florile au culoare
roşiatică şi sunt dispuse în spice false (fig. 131 ). Fructul este lucios, de
culoare închisă şi are 2-3 mm lungime (fig. 132). Este frecvent întâlnit în
apropierea aşezărilor umane, dar şi pe marginea drumurilor sau pe locuri
cultivate (I. Grinţescu, 1952).
Datorită cantităţilor mari de seminţe de Polygonum lapathifolium
descoperite în siturile arheologice, se consideră că această plantă făcea parte
din dieta omului preistoric. Astfel de seminţe au fost descoperite în
Danemarca la Alnnn, dar şi la G0rding Heath (H. Helbaek, 1951). Au mai
fost găsite în epoca bronzului în Marea Britanie la Glenluce Sands, Scotland
şi Gorey, iar în nivelurile epocii fierului la Maiden Castle şi Dorset (H.
Helbaek, 1952 b ). În Ungaria această specie a fost întâlnită în peştera
Aggtelek (E. Neuweiler, 1905).
În România, singurele seminţe de Polygonum lapathifolium atestate
până acum sunt cele din La Tene, din aşezarea de la Piscu Crăsani, în
amestec cu seminţele de orz (M. Cârciumaru, 1986).
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Fig. 131 -Polygonum lapathifolium

(după
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I.

Grinţescu,

1952)

~

\.(/

c
Fig. 132 - Polygonum lapathifolium: a-fruct; b, c - seminţe;
transversală prin seminţe (J. M. Renfrew, 1973)

d
d-secţiune

Polygonum persicaria L.
~

In popor se mai numeşte iarbă roşie, ardeiaşi, răchiţică, tătăiş
(V. Butură, 1979).
Este o plantă cu tulpină erectă, cu frunze lanceolate şi cu flori
dispuse în spice false (fig. 133). Este răspândită din zona de câmpie până în
cea montană pe marginea drumurilor sau pe marginea lacurilor. Se
întâlneşte în culturile de cereale, dar foarte frecvent în culturile de in
(fig. 134) (I. Grinţescu, 1952).
Cele mai multe seminţe ale acestei specii au fost găsite în siturile
Europei Centrale şi de Nord la: Osterbolle în Danemarca (H. Helbaek, 1938)
şi la G0rding Heath (H. Helbaek, 1951 ), dar şi în alte situri ca: Steckborn,
Bodman, Robenhausen, St. Blaise, Burgăschi şi Byciscalahohle (E.
Neuweiler, 1905).
În România au fost descoperite întâmplător seminţe de Polygonum
persicaria, în amestec cu cereale, în La Tene în aşezările de la Căpâlna (M.
Cârciumaru, 1996), Grădiştea Muncelului (M. Cârciumaru, 1985 a) şi Piscu
Crăsani (M. Cârciumaru, 1986).
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I

\'

Fig. 133 - Polygonum persicaria

(după
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I.

Grinţescu,

1952)

c
Fig. 134 - Polygonum persicaria: a-fruct; b, c-seminţe; d-secţiune
transversală prin sămânţă (după J. M. Renfrew, 1973)

Rumex crispus L.
Această plantă

este

cunoscută

sub
denumiri ca: dragavei, ştevie, limba boului,
hrenuţ, brozdii, crestăţele (V. Butură, 1979).
Rumex crispus este o plantă întâlnită
prin locuri ruderale, prin fâneţe şi păşuni
până în zona montană, cu flori grupate în
inflorescenţe erecte (fig. 135). Prezintă o
nuculă de circa 2,4 mm lungime şi 1,8 mm
Fig. 135 - Rumex crispus:
lăţime (fig. 136). Cea mai mare răspândire o
a-sămânţă, b-secţiune
are în Eurasia şi în America.
transversală prin
Rădăcinile
acestei plante sunt
sămânţă
utilizate în medicină ca laxative, depurative
(după J. M. Renfrew,
sau antiscorbutice. Frunzele tinere sunt
1973)
utilizate chiar în alimentaţia umană, din ele
preparându-se o ciorbă foarte gustoasă
(I. Prodan, 1952).
Seminţe de Rumex crispus au fost găsite în stomacul oamenilor de
Tollund (H. Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b) şi au mai fost
descoperite în epoca bronzului la Itford Hill (H. Helbaek, 1952 b).
La noi în ţară, seminţele de Rumex crispus au fost descoperite
sporadic, alături de cariopse de cereale în aşezările: Poduri din Precucuteni,
Sucidava-Celei din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului
(M. Cârciumaru, 1996), Piscu Crăsani (M. Cârciumaru, 1986), Brad (M.
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Cârciuman1, 1983 a, 1983 b ), Căpâlna (M. Cârciuman1, 1996) şi Grădiştea
Muncelului din La Tene (J. G. Nandriş, 1981), Sucidava din sec IV e.n. (M.
Cârciuman1, 1996) şi Topraichioi din sec. V e.n. (M. Cârciumaru, 1985 a).

Fig. 136 - Rumex crispus a-fruct

mărit şi secţiunea

1952)
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lui

(după

I. Prodan,

Scleranthus annuus L.
Sincerica sau buruiana surpăturii este o plantă cu tulpini de până la
20 cm înălţime, de culoare verde sau brună. Florile sunt mici, de 3,5-5 mm
lungime, sunt dispuse în glomerule şi au culoare verzuie. Fructul este glabru
(fig. 137). Este răspândită în întreaga ţară în locuri însorite, pe colinele
sterpe şi pe prundişurile râurilor (I. Prodan, 1953).

Fig. 137 - Scleranthus
annuus: a-floare mărită
(după I. Prodan, 1953)

Seminţele acestei specii au fost descoperite la Osterbolle (H.

Helbaek, 1938), G0rding Heath (H. Helbaek, 1951)
Grauballe (H. Helbaek, 1958 b ).

şi

în stomacul omului de

Spergula arvensis L.
Hrana vacii este o plantă cu tulpini ce se înalţă la 30-100 cm, simple
sau ramificate. Florile au culoare albă şi sunt dispuse în inflorescenţe
tenninale. Seminţele sunt de culoare neagră, de formă lenticulară, ajungând
până la 1 mm în diametru (fig. 138). Se dezvoltă foarte bine prin semănături,
iar uneori este cultivată pentru nutreţul animalelor (I. Prodan, 1953).
Seminţele speciei Spergula arvensis sunt foarte răspândite în
aşezările arheologice. Au fost descoperite în Danemarca la Gording Heath,
Osterbolle şi în stomacul oamenilor de Tollund (H. Helbaek, 1950) şi
Grauballe (H. Helbaek, 1958 b ). Alte menţiuni ale acestor seminţe în
zăcămintele arheologice sunt cele din Italia de la Frehne şi Peschiera (E.
Neuweiler, 1905).
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Fig. 138 - Spergula arvensis, a-sămânţă
(după I. Prodan, 1953)
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mărită

Stellaria media (L.) Viel
Rocoina este o plantă ierboasă cu rădăcină fusiformă şi tulpini
subţiri, înalte de până la 80 cm. Florile sunt albe, iar seminţele sunt bnme
sau negre, rotunde sau reniforme. Se dezvoltă bine în apropierea aşezărilor
omeneşti, prin locuri umbroase (fig. 139).

Fig. 139 - Stellaria media:
a-ovar cu 3 stigmate
(după I. Prodan, 1953)

Această bun1iană

se răspândeşte foarte repede invadând grădinile.
Seminţele sale sunt utilizate pentm alimentarea păsărilor ţinute în colivie
(I. Prodan, 1953).
Seminţe de rocoină au fost semnalate în stomacul oamenilor de
Tollund (H. Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b). În
Scandinavia, din epoca fierului au fost identificate seminţe de rocoină la
Vallhagar (H. Helbaek, 1955) şi la G0rding Heath (H. Helbaek, 1951). În
Europa Centrală avem mărturii ele existenţei acestei specii la Steckbom,
Robenhausen, Baldegersee, Biirgaschi, St. Blaise, iar în nordul Italiei la
Peschiera (E. Neuweiler, 1905).
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Fig. 140 - Viola arvensis (G.

Grinţescu,

M.

Guşuleac,

1955)
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E. I. Nyarady,

Viola arvensis Murray
Denumită

de poporul român vioreaua de câmp, Viola arvensis este o
plantă ierboasă, cu tulpini ascendente ce pot ajunge la 50 cm. Florile sunt
mici, de 1,5 cm lungime, iar capsula lungă de până la 1O mm conţine
seminţele (fig. 140). Se întâlneşte frecvent pe ogoare, pe marginea
drumurilor, pe islazuri etc (G. Grinţescu, M. Guşuleac, E. I. Nyarady, 1955).
Seminţele acestei panseluţe de câmp au fost identificate în stomacul
omului de Tollund şi se pare că această plantă fusese consumată deliberat
(H. Helbaek, 1950).
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111.6 Specii caracteristice

pajiştilor

Daucus carota L.
Este cunoscut în popor sub mai multe denumiri: morcov, caroti,
buruiana ruşinii, moreai, cărete, cinstea femeilor, nap galben, rădăcină dulce
(V. Butură, 1979).
Morcovul are o rădăcină pivotantă, simplă, la soiurile cultivate are un
gust dulce şi o culoare roşie-portocalie (fig. 141). Prezintă umbele de până la
6 cm lungime, iar în mijlocul umbelei se află o floare neagră-purpurie (fig.
142). Este foarte frecvent prin fâneţe, poieni, semănături, fiind comun pentru
întreaga ţară (I. Todor, 1958).
Cele mai vechi descoperiri ale seminţelor de Daucus carota, datează
din neolitic şi epoca bronzului din Elveţia de la Sipplingen, Utoquai,
Robenhausen şi din jurul lacului Constance (J. M. Renfrew, 1973). Din
epoca fien1lui avem doar o singură sămânţă de la Vallhagar din Suedia (H.
Helbaek, 1955).
În România această plantă a fost atestată doar în cadn1l perioadei La
Tene în aşezarea de la Popeşti (M. Cârciuman1, 1986). Probabil că şi în
trecut morcovul era căutat datorită vitaminelor pe care le are: A 1, B 1, C şi K
(V. Butură, 1979).

Fig. 141 - Daucus carota, a - fruct, b - secţiune transversală prin fruct,
c- sămânţă (după J. M. Renfrew, 1973)
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Fig. 142 -Daucus carota, a, b, frunze bazale de la exemplare cultivate, c
- rădăcina plantei sălbatice, d - floare mărită, e - semifruct în secţiune
transversală, f - fruct mărit (după I. Todor, 1958)
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Plantago lanceolata L.

P lantago lanceolata are
numeroase denumiri în popor:
pătlagina cu frunza îngustă,
limba
oii,
limba
bălţilor,
limbariţă.
Pătlagina îngustă

are un

rizom cu numeroase rădăcini şi
frunze lanceolate. Prezintă un
spic ovoidal, cu o grosime de 5-8
mm şi o capsulă ovoidală, lungă
de 3-4 mm care conţine 2
seminţe negre, lungi de 2 mm
(fig. 143). Este răspândită din
regiunea de câmpie până în cea
montană,
pe
margmea
drumurilor ş1 pnn locurile
ierboase.
Pe glob, cea mai mare
răspândire o are în Eurasia dar şi
pe continentul nord-american.
Din
frunzele
acestei
plante se obţine un decoct folosit
ca antidiuretic, dar şi la bolile de
ochi (A. Paucă, E. I. Nyârâdy,
1961).
În siturile arheologice au
fost întâlnite des seminţele
acestei plante. Astfel, au fost
identificate în Suedia la Vallhagar
din timpul epocii fierului (H.
Helbaek, 1955), în Danemarca la
G0rding Heath (H. Helbaek, 1951),
dar şi în Anglia la Itford Hill

Fig. 143 - Plantago lanceolata, afloare mărită (A. Paucă, E. I.
Nyarady, 1961)
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(H. Helbaek, 1952 b). Au fost descoperite şi în Europa Centrală, în Ungaria,
în peştera Aggtelek şi la Lengyel, din timpul neoliticului (E. Neuweiler,
1905). Au mai fost menţionate şi în stomacul oamenilor de Tollund (H.
Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b ).
În România, seminţe de pătlagină îngustă au fost găsite în cantităţi
mici în perioada La Tene la Popeşti (M. Cârciumaru, 1986) şi la Răcătău (M.
Cârciumaru, 1983 a).

Rumex acetosa L.
Este cunoscută sub mai multe denumiri: măcriş, dragavei, burbunacă,
acriş, corlegeni, corleş, glojdani, ştevie, schiaz (V. Butură, 1979).
Măcrişul este o plantă glabră, cu tulpina erectă şi frunze alungite şi
suculente. Inflorescenţa este alungită, iar florile sunt dioice (fig. 144).
Nucula are o culoare neagră, 1,8-3,2 mm lungime şi 1,2-1,5 mm lăţime (fig.
145). Se întâlneşte în întreaga ţară, din regiunea de câmpie până în regiunea
montană, prin locuri umede (I. Prodan, 1952).
Pentru că seminţele de Rumex acetosa au fost găsite în stomacul
omului de Tollund (H. Helbaek, 1950), se consideră că această specie a fost
consumată intenţionat de către omul preistoric.
Asupra utilizării măcrişului s-au format câteva păreri. Astfel, se
estimează că această plantă era consumată ca salată, datorită gustului acrişor
al frunzelor, sau chiar gătită precum spanacul. Datorită cantităţilor mici
descoperite la noi în ţară, se presupune că Rumex acetosa era doar o
buruiană în lanurile de cereale. În România, seminţe de Rumex acetosa au
fost găsite în aşezarea de la Poduri din Precucuteni, de la Văleni din Cultura
Cucuteni, de la Sucidava-Celei din perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului (M. Cârciumaru, 1996), de la Oarţa de Sus (M. Cârciumaru,
1986) şi Carei din epoca bronzului, de la Babadag din Hallstat, de la
Grădiştea şi Căpâlna (M. Cârciumaru, 1996) din La Tene şi de la
Topraichioi din sec. V e.n. (M. Cârciumaru, 1985 a).
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Fig. 144-Rumex acetosa (după I. Prodan, 1952)
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Fig. 145 - Rumex acetosa: a-sămânţă,
b-secţiune transversală prin sămânţă
(după J. M. Renfrew, 1973)

Rumex acetosella L.
Măcrişul mărunt

este o plantă mică, de culoare verde sau roşiatică
(fig. 146). Frunzele au un gust acrişor şi sunt foarte variate ca formă, iar
nucula are o lungime de circa 1 mm (fig. 147). Este răspândit în toată ţara
prin păşuni şi fâneţe, prin locuri nisipoase şi sărace în calcar (I. Prodan,
1952).
Se pare că seminţele de Rumex acetosella erau consumate din cele
mai vechi timpuri, ele fiind descoperite în stomacul oamenilor de Tollund
(H. Helbaek, 1950) şi Grauballe (H. Helbaek, 1958 b). Mai există
posibilitatea ca aceste seminţe să fi fost îngurgitate întâmplător, împreună cu
cariopsele de cereale.
În România, astfel de seminţe au fost identificate doar în cultura
Precucuteni în aşezarea de la Poduri (M. Cârciumaru, 1996).
Consumul în cantităţi mari a frunzelor de Rumex acetosella pot avea
efecte toxice. O proprietate importantă a speciei Rumex acetosella este aceea
că favorizează reducerea laptelui şi obţinerea untului (J. M. Renfrew, 1973).

Fig. 146 - Rumex acetosella: a-fruct, b-sămânţă, c-secţiune transversală
prin sămânţă (după J. M. Renfrew, 1973)
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Fig. 147 - Rumex acetosella (după I. Prodan, 1952)
Scirpus sp. L.
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Ţipirigul

este o plantă care găseşte condiţii prielnice în apropierea
apelor curgătoare, a mlaştinilor sau a canalelor de irigaţie din Europa şi
Orientul Apropiat. Însă, cele mai bune condiţii pentru dezvoltarea sa o
reprezintă zonele saline din apropierea mărilor (J. M. Renfrew, 1973).
Spiculeţele speciei Scirpus maritimus au fonnă ovală şi 1-2 cm
lungime. Această plantă a fost identificată la Ali Kosh (H. Helbaek, 1969),
iar tuberculi la <;atal Hiiyiic (H. Helbaek, 1964 a).
O altă specie, Scirpus tabernaemontani a fost descoperită la Nimrud
(H. Helbaek, 1966 b).
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CAPITOLUL IV
Coliere de Lithospermum purpureo-coeruleum
În aşezările preistorice din România s-au descoperit în câteva
aşezări eneolitice nucule perforate care au aparţinut unor coliere sau erau
destinate realizării unor astfel de obiecte de podoabă.
Primul dintre ele a fost descoperit în aşezarea gumelniţeană de la
Ulmeni, jud. Călăraşi (M. Cârciumaru, 1985 b). De aici, într-un vas
recuperat din punctul Valea lui Soare cu mulţi ani în urmă, în anul 1984 s-a
constatat existenţa unor nucule prinse pe fundul vasului într-un sediment
relativ bine consolidat. Forma vasului este destul de curioasă în contextul
ceramicii culturii Gumelniţa, fiind asemănător unei „puşculiţe" (fig. 1),
ceea ce confirmă caracterul special al destinaţiei sale.
Studiul microscopic a permis atribuirea acestora spec1e1
Lithospermum purpureo-coeruleum sau în denumirea populară mărgeluşă, o
plantă care vegetează la liziera pădurilor de sejar. Cele mai multe dintre ele,
adică 2940 de exemplare, se găseau în stare naturală, fosilizate şi destul de
casante, ovoide, cu suprafaţa lucioasă ca de porţelan, foarte asemănătoare
într-adevăr unor mici mărgele (fig. 2 a). Dimensiunile lor în mm erau
următoarele:

Lungime
Lăţime

Înălţime

maximă

mijlocie

minimă

3,5
3,0
2,8

3,2
2,3
2,2

2,9
2,0
1,9

În cursul trierii materialului s-a observat că un anumit număr de
nucule de Lithospennum purpureo coeruleum erau prevăzute cu orificii.
Mai multe dintre ele erau perforate la ambele extremităţi, mai exact 95 de
exemplare, în timp ce 14 nucule prezentau doar un singur orificiu. În ambele
cazuri orificiile au fost obţinute prin tăierea extremităţiilor nuculelor şi
golirea conţinutului lor interior (fig. 2 b ).
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Descoperirea vasului de la Ulmeni este foarte importantă nu numai
prin conţinutul de nucule, dintre care unele destinate confecţionării
colierelor, dar şi datorită conţinutului integral al vasului şi, în special, o serie
de utilaje constând din aşchii microlitice de cuarţit (peste 200 de exemplare)
de dimensiuni extrem de reduse, dintre care multe erau destinate cu
siguranţă prelucrării nuculelor prin operaţiuni de decupare a extremităţilor
(aşchii mai late) şi altele golirii conţinutului acestora (un fel de vârfuri
microlitice). Microlitismul acestor utilaje este extrem, pentru a răspunde cu
adevărat operaţiulilor pentru care erau destinate (fig. 2 c). Cele mai mari din
aşchiile cu ajutorul cărora se efectua decuparea nu depăşeau 9 mm lungime
şi 5 mm lăţime având forme destul de diverse, fără a se înscrie într-o
tipologie strictă. Se detaşează totuşi, prin frecvenţa lor, cele care amintesc
de discurile-racloare, dintre care unele puteau probabil să fie fixate într-un
suport de lemn, de os sau corn. Utilajele ascuţite atingeau uneori 8 mm
lungime, prezentând una din extremităţi foarte subţire. Este de aşteptat ca
numai instrumente de acest fel puteau răspunde exigenţelor şi fineţii
operaţiunilor necesare prelucrării nuculelor de Lithospennum purpureo
coeruleum de mici dimensiuni, destul de dure, foarte alunecoase şi greu de
prelucrat datorită dificultăţii de a fi prinse între degete.
Nuculele perforate de Lithospemzum purpureo- coeruleum sunt
greu de interpretat altfel decât ca „mărgele" dintr-un colier, cu atât mai mult
cu cât în acelaşi vas au fost descoperite mici mărgele de formă eliptică din
lut (fig. 2 e), de dife1ite dimensiuni, colorate în roşu sau alb, care nu este
exclus ca să fi fost intercalate în colier (fig. 2 f).
Descrierea conţinutului vasului de la Ulmeni a reprezentat şi prima
atestare a speciei Lithospemzu purpureo-coeruleum din preistoria noastră,
între ele amestecându-se şi două nucule de Lithospermum arvense şi trei
seminţe de Sambucus sp.
Cu ocazia restudierii materialului botanic din aşezarea de la Frumuşica
(jud. Neamţ), dintr-o locuinţă din faza B a culturii Cucuteni
(M. Cârciumaru, F. Monah), seminţele atribuite până atunci speciei Canabis
sativa (C. Mătasă, 1946) s-au dovedit a aparţine de fapt în totalitate speciei
lithospermum purpureo-coeruleum. Ulterior, observarea la microscop a
tuturor nuculelor a relevat existenţa printre ele a unora perforate, în aceeaşi
tehnică ca la Ulmeni.
Cel mai interesant colier de nucule din specia Lithospermum
purpureo-coeruleum, mai cu seamă prin numărul impresionant de nucule
perforate, s-a descoperit la Izvoare (jud. Neamţ), într-un vas spart din
apropierea unei vetre dintr-o locuinţă incendiată atribuită etapei Cucuteni
A-2 (S. Marinescu-Bîlcu, M. Cârciumaru, 1992). În preajma vetrei au mai
fost descoperite şi numeroase cariopse carbonizate de diverse specii de
208

https://biblioteca-digitala.ro

Triticum, precum şi de Hordeum vulgare nudum, ceea ce demonstrează că
locuinţa era obişnuită, fără a avea un caracter special. Din vasul menţionat
s-au recuperat circa 8.000 de nucule calcinate de Lithospennum purpureocoeruleum, 40 mici mărgele de lut, 13 imitaţii de canini de cerb perforaţi, 25
cariopse carbonizate de Triticum dicoccum, 1O de Hordeum vulgare nudum,
două resturi de spic de Triticum dicoccum şi mai multe resturi de răşină. Din
cantitatea totală de nucule de Lithospennum purpureo-coeruleum, circa
jumătate au fost perforate, probabil folosind aceeaşi tehnică ca şi la Ulmeni,
în vederea realizării unor coliere.
Dimensiunile variază între 2,9 şi 3,5 mm lungime şi 2,0 şi 3,0 mm
lăţime.

La Izvoare, multe din nuculele de Lithospennum purpureo-coeruleum
erau lipite între ele, sau/şi de imitaţiile de dinţi de ren perforaţi, precum şi de
micile mărgelele de lut, cu orificiile într-o perfectă continuitate, ceea ce
demonstrează în mod indubitabil că ele erau înşirate în coliere combinate,
compuse din întrega gamă de perle descoperite aici. De altfel, trebuie
menţionat faptul că în imediata apropiere a vasului, cu conţinutul respectiv,
a fost descoperit şi un fragment de pandativ de gresie, care nu este exclus să
fi făcut, la rândul său, parte dintr-un colier, împreună cu componentele deja
descrise
La Izvoare au fost recuperate trei nucule de Lithospermum purpureocoeruleum care erau retezate nu numai la cele două extremităţi, ci şi pe una
din laturi, una avea retezată incomplet doar una din extremităţi, iar alte două
erau retezate total la o singură extremitate. De asemenea, o nuculă din
aceeaşi specie era acoperită cu lut şi una era învelită în răşină.
Din cultura Gumelniţa, faza A-1, a fost descris un vas castron cu gâtul
scurt, descoperit în aşezarea de la Vlădiceasca (jud. Călăraşi), în care s-au
găsit mărgele confecţionate din "oase fosilizate (probabil dinţi de animal),
aragonit, lut şi seminţe de mărgeluşe, unele vopsite cu culoare albă, altele cu
culoare roşie" (D. Şerbănescu, 1987, p. 35-37).
La a XXI Sesiune de rapoarte de săpături de la Timişoara, E. Comşa
comunica descoperirea unui colier de Lithospennum în aşezarea de la
Radovanu din perioada de tranziţie de la cultura Boian la Gumelniţa
(M. Cârciumaru, 1996).
Anumite specii de Lithospermum au fost menţionate în diverse
contexte arheologice, cum ar fi în peştera Franchthi din Grecia, unde
Litospennum arvense este atestat încă din paleolitic, în urmă cu circa 20.000
de ani B. C., până la sfârşitul neoliticului (J. M. Hansen, 1978 b). În
mileniile VII-VI B.C., Lithospennum arvense era prezent în stratele de la
Maleva-Moghila (Azap Koi), iar în cultura Sălcuţa de la Sadoveţ şi în epoca
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bronzului de la Karanovo în Bulgaria, apare sub forma de Lithospermum
purpureo-coeruleum (M. Hopf, 1973). Tot din Bulgaria, R. Popov descrie
dintr-un mormânt din cultura Gumelniţa de la Kodja Dermen, nucule de
Lithospermum officinale pe care le consideră a fi fost folosite ca mărgele
(J. H. Gaul, 1984). Aici, cele 600 de nucule perforate aparţin, după părerea
noastră, este adevărat bazată doar pe observaţiile rezultate din studiul
reproducerii fotografice, speciei Lithospermum purpureo-coeruleum. Alături
de ele mai sunt menţionate coliere de perle de lut, os şi corn. De la Hotnitza,
de asemenea, din Bulgaria, H. Todorova ( 1979) menţionează din cultura
Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo două vase cu nucule, care, potrivit
reproducerilor prezentate, par să aparţină speciei Lithospermu, ca şi colierul
de la Ovcearovo (H. Todorova, 1976).
K. Jâzd:Zewski menţiona încă din 1938 existenţa lui Lithospermum
offîcinale într-un mormânt de la Brzesc Kujawski şi sublinia că această
plantă interesantă, cunoscută din antichitate, a fost întrebuinţată şi ca
medicament şi colorant, reprezentând cea mai veche atestare a unei plante
utile din preistoria Poloniei, care s-ar fi putut să fi avut şi un rol de cult.
Descoperiri similare mai sunt şi la Ksiazmice Wiekie (districtul Pinczow)
într-un bordei care aparţine grupei sudice a culturii Trichterbecher. Ideile
sale au fost preluate şi de M. Gimbutas (1956), care aprecia că atât
Lithospennum officinale, cât şi L. arvense, au fost întrebuinţate şi în scopuri
magice, fiind depuse în morminte precum ocrul roşu sau alte materiale
colorante.
În concluzie, existenţa nuculelor de Lithospermum, într-o formă
sau alta, îşi găseşte justificarea de-a lungul preistoriei tocmai datorită
caracterului lor benefic, precum şi semnificaţiilor de ordin magic pe care
le-a câştigat. Referitor strict la colierele descoperite în România, putem
afirma că dacă cel de la Ulmeni poate fi atribuit unui artizan, el fiind în curs
de prelucare, cele de la Izvoare şi Vlădiceasca ar fi putut aparţine vraciului
aşezării, cu atât mai mult cu cât am relevat rolul benefic. al plantei
respective, în mod cert cunoscut vracilor timpurilor preistorice, care,
întrebuinţându-le în anumite terapii, le vor fi conferit, implicit, o serie de
atribute de ordin magic (S. Marinescu-Bîlcu, M. Cârciumaru, 1992).
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Fig. 1 - Vas din Cultura
Gumelniţa A 1 în care
au fost descoperite
colierul de seminţe
şi accesoriile sale
(după M. Cârciumaru, 1985 b).

Fig. 2 - Con~nutul vasului de la Ulmeni: a - nucule de Lithospemwm purpureo-coeruleum;
b - nucule de Lithospermum pwpureo-coeruleum perforate; c - utilaje de cuai1it întrebui.nţ.atc
pentru a releza şi perfora nuculele; d- reconstituirea colierului din nucule p rforate
de Lithospermwn pwpureo-coeruleum: e - mărgele modelate din Iul, colorate şi nucule
de Lillwspemwm pwpurco-coeruleum cu urme de ocru; f - reconstituirea integrală a colierului;
g - restu1i clin platforma care a servit la fabricarea mărgelelor de lut (după M. Cârciumai·u, 1985 b).
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Fig. 3 - Va clin cul tura Cuculen i
A 2, ele la Izvoa re, în care a fo st
clescop rit co lier ul el e sem inţe
(clupă S. Marine cu - Bilcu ,
M. Cârciumaru, 1992) .

..
Fig. 4 ·

Co n ţinutul

vasului de la Izvoare: a - nucule calcinate de Lithospermum pwpureo-cocruleum;
b - mărgele ele Iul; c · imitaţii de canini ele cerb per foraţi ; d · nucule perfo rate ci
Lithospennum pwpureo-coerulewn; e ·nucule retezate la un singur capăt (stânga sus),
nucule lipite între ele (dreapta sus), !lllCule învelite în răşin ă şi Iul (stânga jo ) şi nucule
retezat la extTem.itaţi şi pe una din latwi (dreapta jos); f - reconstitu.irea colierelor clin nucule
ele Lithospennum pw7Jureo-cocruleum (după . Ma1inescu · Bîlcu, M. Cârciumaru, 1992).
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