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0,0. DrscopPrirra în anul Hl78 a comph·xului dl' cuptoarl' romane pPntru n·dus minl'fru
de fier, în punctul „ Izvorul l\faicilor" situat la a.prox. 2 Km NY de localita.tl·a. Tl'liţa,
prezintă o importanţ[t apartr prntru cunoaştere<t unuia dintrl' nH'şt1·şugnrik str11nchi
ale populaţiei de pc trritoriul patriei 11oastrl'. 1
0.1. Celor şasl' cu ptoarl' dl'scopPritl' î11 1978, li s-a adăugat în 1919 în cit unu I. AcPstl'
instala.ţii an fost ampla.satl' dl' o parte şi dl' alta a Ulll'i văi naturalr, datoram srnrgl'rilor
pluvialr din amontr, 5 în partea dr sud-l'st şi 2 la aprox. nO m sud-vrst de Izrnrul Maicilor,
toate construitr dirl'ct în perPţii de loess a celor două pante sprcial anwnajatl' în acl'st
scop. Secţionarra ac1•stor cuptoare a cYidenţiat apartenPnţa lor tipului eu euv:t îna.ltr1
ca.re functioneazr1 pe baza tirajului 11aturnl. l\Iărimf'a. Jll'obişnuitft a cuptoarPlor dl' la.
Izvorul Maicilor. relat.iv buna conservare a. acPstorn. a.mplasarra lor într-o zonă pitorra.scă, ne-a îndPmnat să continuăm Cl'H'l't11rill' înet•putl' în anul 1978 (\'t•zi pi. I. J ).
1,0. Cercetările din anul 1979 au urmărit dl'gaja.n·a euptoarelor situa.tf' Jl" panta de
sud-est. în wderea rralizării unei pla11imPtrii eît mai l'Xac-tl'. a elarifil'ării fazi' lor dl' f olosinţă a fiecărei instalaţii şi a eauzl'lor ea.rl' au impus nwta.lurgi~tilor clin a.11til'hitat1·
const1 uirea unor cuptoare uriaşe.
1.1. Menţinînd primul cuptor srcţio1mt trnnsvl'rsal ~i longitudinal (pi. IV. 1-:~). 11P-a.m
orientat atenţia asupra drgajării cPlorlalte patru euptoarr (nr. 2. :3. -! şi 5).
Exceptînd cuptorul nr. 2, C'l'll'laltl' instahLţii <Lll formr şi dim1·11sim1i aproximativ
asemănătoare, fiind alcătuite din trei părţi eonstitutin: gura de tiraj ~i Prnruarc•. C'analul
de depunrri reziduale şi cuYa.
1,2. Primul cuptor degajat (nr. 3; pi. III), a.re gura dl' tiraj ~i eYacuan' oriPntată spre 8V,
spre intrnrra cuptorului nr. 2. Jgheabul de depunrri. construit dill piPtn• şi lipit spn'
interior, este lung dl' 2,25 m, lat de 0,90 m şi înalt de 0,75 m. PodP<tua şi laturile
jghl'<tbului sînt vitrificatr. Podeaua, este îndinată spre gura de evacuarP, martată la
nivelul vetn•i cuYei cir un prag de pia.tră, în dreptul cărria, prin eliminan•a rezidurilor,
podeaua arsă a căpfttat o erustă tare, Yineţil'. Cuva on.Iă. păl'trntă pP o înălţime de
3,25 m, are un diametru dl' 3,25 m (pi. III, 3). Perc•ţii cuni. arşi pP o grosime el<' aprox.
0.20 m au căpătat la interior un aspect pietros. ObsPrrnţiile făcut!' în intrriornl cuvPi
ne-au permis să stabilim durata dr funcţionare a cuptorului. Astfrl vatra, rPspectiv
baza cuvei pr care era depus[L încărcătura în scopul reducnii minen·ului. a sufrrit două
rrfaceri succesin. Dl' fircarr da.trt a fost întărită cn bolovani de piatră ~i pămînt. pestP
care s-a pus un strnt de pămînt galben, lipit. Cele trei fazi' în folosirt'a cuptorului nr. 3
au putut fi urmăritr şi pe pereţii cuvei pc care sr disting clar două straturi dP lipituri
succesive adăugatr prretrlui iniţial. în afara materialului provenit din prăbuşirea pf·rc·ţilor
şi de bolovanii dr piatră rămaşi clupă ultima întrrbuinţan', în intrriorul cuptorului s-<L
găsit un bloc de piatră în care a. fost rrnlizată o scobitură conică adnd la. f•xterior un
diametru de O, 11 m.
1,3. Cuptorul nr. 4 (pi. III), arc canalul de scurgerl' lung de 1,75 rn, lat de 0,73 m
şi înalt de 1,00 m. Canalul este construit din pietre şi are laturilP putrrnic ,-itrificate.
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în dreptul intrării, la nivelul vetrei cuvei se află un prag zidit din piatră. (pi. III).
Cuva ovală se păstrează pe o înălţime de 2,90 m, avînd diametrul max. de 2,95 m (pi.
III). Intrarea în cuptor păstrează în interior urmele unei zidiri de piatră şi a resturilor
reziduale eliminate în urma întrebuinţării instalaţiei. Podeaua pc care s-a efectuat curăţirea
este lungă de 2,50 m ~i puternic arsă. Jumătate din cuva cuptorului şi întregul jgheab
au fost găsite pline cu r<'ziduri de calcar de o duritate excepţională. Vatra cuvei a suferit
o singură refacere, ceea cc relevă doar două. faze de întrebuinţare a cuptorului.
1,4. Cuptorul nr. 5, orientat aprox. NS, arc gura de evacuare flancată de două ziduri
groase dr 0,50 m şi înalte de 1,80 rn (pi. IV, 1). Deasupra zidului de est s-a păstrat în
pcretr urma. unei bolţi, ceea ce presupune că gura de evacuare era iniţial boltită. Canalul
de scurgere, construit tot din piatră, are o formă tronconică alungită care se îngustează
spre gura de evacuare; are înălţimea de 1,20 rn (pi. IV, 3), lungimea de 2,10 m
şi deschiderea maximă la nivelul vetrei cuvei de 1,00 m spre perete şi de 0,65 rn
la ieşirr. La ba.ză canalul dl' scurgprc• estP n·ctangular cu laturile de 1,65/0,45 m şi
puternic ars. CuYa ornlă, cu un diametru maxim dr ~.95 m. sr păstrează pt• o înălţimr
de 2,95 m. Podraua. de ardl're ern acoperită de un strat de funingine de mangal
şi puternic arsă. Din dreptul peretC'lui dP nst al gurii dl' l'\racuare a fost construit un prag din piPtrl' dispusP p<· lingă pPrPţii cuvei, dP la ninlul podelei care se
înalţă sprP ~. eontinuî11dtHe spn· Pst C"U o lipitură groasft de pămînt ars. Acrastă
construcţie în spirală, din praguri succl•sin dP piatră ~i lipitură de
pămînt,
avea ~eopul dl' iL asigura tirajul nPcrsa.r protl'sului de ardere. La baza jghPabului de
scurgerr. în drrptul gurii dl' rva("uarr. au fost urmftritr patru straturi de pămînt galben
a.rs, cl·<·a cr pr<'~tqmne tot a.titra rdac·l'ri.
1,5. Cuptoru I nr. ~ este cea mai interrs;mtă instalat il' atît prin construcţia sa originală,
cit ~i prin mftrimra sa neohi~nuită, ehiar în cadrul unui complex de cuptoare foartP mari
ea ("PI<' l'<'reetal<' la „Iz,·orul )fai<'ilor". Înălţime;L actualrt a cuni pînă la nivelul podelei
ini1ial<· l'Str clP :..ţ m. iar dianwtrul său maxim atinge 3.75 m (pi. I, 2-3: pi. II, 2-3).
Gura dr <·\·aeuan· ~i 1wreţii l'analului dP SC'llrgrre au fost c·onstruitr din piatrrt căptuşită
cu cfiri11niclă. Pl' unul din frngmPntelr ck l'iirr1midft extrase din peretC'le l'Stic al gurii de
l'YaC'11a.n· Sl' pf1strC'ază drstul dP slab un t<~rtu~ rc•ctangular cu siglrlr flotei dunărene
(pi. Y ). Canalul de seurgrn•. construit în panti1 spn~ icşin', rstl' de formft rectangulară
cu marginile rotunjit<·. lung dP :!,00 m şi h = 0,75 m. tronconic în srcţiunc·, avind
d<·sC"hidPrt'<L nrnximft dP O.flo m ~i O,GO m la bază. Gurn dr Prncuare este acoperită la
ni\'C'lnl podell'i rnni dP un pra.g alcătuit din blochrte dP piatră dispuse orizontal şi
lipite, atît întn· l'lc cit şi dP perrţii gurii dr evaC'llare, prin ardere la o temperat11ră înaltă.
Canal11l clP scurgne sr l'Ontinuft în afara. cuptorului pe o lnngimr ele 1,60 m. fiind flancat
dr o gardină dl' pfunînt tare ( p. I. :!-3; pi. II, ~ -:~).
în conformitate cu modul de umplere• a cuptorului (mangal, minereu, fondant),
în urma rPducrrii s-au păstrat tr<'i straturi succcsin dP fondant topit. situate deasupra
unor podeh• dr lut putnnic arsP, între care sc găseau straturi groasP de funingine şi
unPori dr cPnuşă. Pc baza ninlurilor succesive de lipitură din interiorul cuvei şi a straturilor de lipitură de p<' pereţii rnni sr poatt• a.firma că instalaţia a. fost întrrbuinţată
de 4 ori. Ultima întn•buinţarc a fost incompletă. Podeaua, situată pc un strat gros de
pietre, era. înclinatft spr<' centru. exact dea.supra. jgheabului de scurgere astupat după
a. trria întrebuinţarP, şi, unde SP afla o ,·atră circulară plină cu cenuşă.
În mod sigur. în ultima fază rnptorului i s-a. dat o altă funcţionalitatP dPcît cea
iniţială.

1,6. OriginalitatPa a.erstei instalaţii l'Stl' accentnatft de descopcrin•a wltl'i construcţii
în peretele dr nord al cuvei (pi. II, ~-4). Această construcţie (2 a) are o formă rectangulară cu colţurile rotunjite, de 2.00 m lungime şi 1,30 m lăţime, căptuşită în partea
snperioarft cn pia.trft ck carieră şi terminată la ba.zft printr-un canal centra.I rectangular,
cu dimensiunilP dr 2,00/0,GO 111 eu pl'rl'ţii dn•pţi, în formă de uluc. cn toate laturile din
pămînt ars.
Deasupra canalului sînt aşezate transversal două blocuri de piatră situate Ia 0,60 m
unul de celălalt şi la aceeaşi distanţă faţă de marginile canalului (vezi, pi. II, 4 şi mai
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ales pl. vn - secţiune). Întreaga construcţie este legată de cuptorul nr. 2 printr-o deschidere rectangulară (în peretele nordic al cuvei), înaltă de 2,00 m şi avînd o grosime a
pereţilor între 0,70-0,80 m, realizată direct în peretele care a suferit apoi un proces
de ardere asemănător pereţilor cuvei.
Construcţia are aceeaşi orientare N -S ca şi a cuptorului nr. 1 şi nr. 5. Gura.
canalului, mai joasă cu 0,10 m decît podeaua iniţială a cuvei cuptorului nr. 2, corespunde
stratigrafic aceleiaşi faze de funcţionalitate. Intrarea canalului a fost găsită astupată
cu blocuri de ca.Icar şi fondant topit în care s-a. păstrat şi urma unei bîrnr dr lrmn carbonizat, groasă de 0,20 m (pi. II, 3.) Spaţiul de deasupra canalului fusrsr astupat
cu pămînt galbc>n, puternic tasat, dar care nu a suferit o ardere secundară.
1,7. Ţinîncl sc>ama de faptul că, în urma primei întrebuinţări, prreţii cuvei au fost
vitrificaţi, mai alc>s spre podeaua de a.rdc>rr, existenţa unui spaţiu care nu <i suferit de
pe urma unei arderi la CC'l puţin 1300°C S<' t'Xplică numai prin schimbarea funcţionalităţii
instalaţiei într-o etapă ulterioarrt. În mocl sigur gura ca.naiului a fost astupată în etapa.
a doua, blocurile de piatrrt fiind situate pe nivrlul iniţial al cuptorului (vezi, pi. VII.) Partea
superioară se pare că a fost astupată în ultima etapă cînd cuptorul nr. 2 a fost întrebuinţat doar parţial, nivelul vetrei circulare>, clin mijlocul cuptorului, situîndu-se Ia aprox.
aceeaşi înălţime cu şirul de sus al pirtrrlor earc astupau gura canalului. E"tr foarte probabil ca, în ultima etaprt, euptorul nr. 2 ~ă fi fost folosit ca forjă.
2.0. Cuptoarele de la „ lz\·orul Maicilor'' întrc·buinţrază în procesul tehnologic proerdeul
Renn-Verfahren, de> topire a minPrPnlni dr firr într-o vatră deschisă, direct, eu ajutorul
mangalului - era mai wcl11· metodrt dr obţinere directă a fierului tc>hnic în cuptoare
simple 2 • Toate instalaţiilP de rPdtt<'Pn• a minPreului dr fier de la Teliţa aparţin tipului
de cuptoare H'indofen (·.ar!' folosl'se tirajul natural al arrului, fiind sitnatP ca atarr cu
deschizătura în direcţia enrc'nţilor (k aPI' ::. A(·est tip de cuptoare este (·11nose11t în Europa.
încă din Latenr, pe teritoriul BPlgiri. la Dinant, Namur şi Lusti11 4 ~i în (~pnn;t11ia,
la Engsbach, în Siegerland 5 pi. VIII. l )._Dl' rormă ovalrt, au o srcţim1P rot11ndă dP aprox.
1 m (în Belgia) şi 2 m (la Engshach). lllălţ.imPa c·uptornlui variazrt între· J,f>0--2,30 m.
Vatra, amenajată în panta dPal11l11i. !'St<' prc·y[1z11ti'1 cu un canal dl' suflarP acopPrit cu
dale de piatră. Pentru sporirNl l'fi<'ie11ţPi RiRtl'n111l11i de suflare, se cr<'r<rn p11ţnri el!' tiraj
(Windschacht).
2.1. Pc trritoriul României. dPsc·o1wririlP arhPologi1·p din Latlnw, dl' la

Iloho~Pni (Odorhei)
(Drobrta-Tn. Senrin). atestr1 un ;dt tip dP cuptor Windofcn - „<'11ptorul adînc"
construit în pantă abruptă. în forma mwi adî11eit11ri eilindrice căptnşitP cu lut la intrrior
şi prevăzut b bază şi sus eu orificii pPlltrtt a.sigurarra unui curent nrîntrernpt, ea în si~temnl
coşului obişnuit 6 . În general, dimen"i1111ilP al'l'~tuia 1m depăşeR(' 1 m înălţime (excrpţil'
făcînd cuptoarrlc de la Cirrşn). Numai în Bavaria. cuptoarele de acest tip depr1şeau
înălţimea de 1 m, rlr fiind prrYăzute cu 1111 ('anal dP Pliminare a zgurPi, eanal rare folosea
şi ca gură de tiraj 7 •
2.2. Procedeul obţi1ll'rii directe a fiPrnlui tl'hnic în c-11ptoare simple, pc baza principiului
Renn-Vcrfahren, continuă sr1 fi<' întrebuinţat ~i in l'}JOCa romană. Cuptoare executate
în maniera celui de Ia Engsbaeh sînt cunoseutc la începutul rrci noastre în Populonia şi
Wilderpool (Warrington) - Ang-1ia 8 • „Cu ptoa.rc ;tdînci", foarte asemănătoare celor din
Latcne, dar apartinînd epocii romane (~ec. II l'.n.), au fost cercetate în zona Rinului 9 ,
în Pa.lat.inat, şi Ia 'saalburg 1 0. În general, ace~tP tuptoarc sînt prevăzute cu orificii pentru
suflante. Cuptorul cu foale apărnsc încă la ~fîrşitul Ppocii Latene, anul 200 î.e.n. fiind un
terminus ante quem al apariţiei sale 11 •
2.3. Reducerea. minereului şi forjamt sa inwdiatrt aparţin aceluiaşi procrs tehnologic.
Buretele de fier cu incluziuni de zgurii, obţinut î11 cuptorul-reductor, era curăţit imediat
de impurităţi prin Iovitnri aplicate ('.li eiocanul ele lcmn 1 2 ; cm apoi tăiat în bucăţi şi
reîncălzit în cuptorul-forje, î11 HdPrc'n dPcarburării complete a componenţilor pămîntoşi.
Uneori, în procesul reducerii, pl'ntrn a asigura hnrctelui de fier obţinut un conţinut scăzut
de carbon, se adăuga un fondant: pintrn de Yar (calcarul) 13 , sau marmura amintită de
izvoarele romane 14 •

şi Cireşu
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:2.4. În eonduziilP sale la un rxprrimrnt făcut în H)58, rrferitor la suda.rra lupelor de
fier în cuptoare de tip Windofen eu tiraj natural. cpn•rtătorul grrman J. W. Gilles făcra.
eîtrva prPcizări importantr. 15
În primul rînd faptul. eă, pr măsura sporirii neersităţilor dr unrlte şi armr din
firr, firra.rii în('l'areă să obţină lupr eît mai mari mărind dimrnsiunilr cuptoarl'lor şi
întrrbuinţînd minrrrnri de bună ca.litatr sau prin prrgătirea (prăjirra.. aglomrrnrt•a)
~i prPrrducrrra minrn•nrilor sărace.
în al doilea rînd. GillPs prceiza eă minnrul prăjit sr prrh1<-r1·11ză mai bi11P. cu toatl•
61 ~înt şi minrn·uri dr fi<'r <'arr sr pot pn·luera în stan•a rxistrntă. Ac!'ste mi1wreuri
„erudr" sr toprsc mai uşor în cuptoare înalte, cu horn (cuvă, furnal), dccît la. focul de
vatră. pentru eă în partra superioară a hornului începe deja prrgătirea (prăjirea) lor.
2.5. Crra ce rstr important dr stabilit în errt<'tarea arheologică a acestor euptoare
c·onstă în prPcizarea identităţii lor funcţ.ionale. Este greu de făcut demarcarra întn· un
cuptor antic de topit minrrcul, un cuptor de forjarr şi unul care• a. servit pentru prăjin·a
(aglomrrarra) minerC'ului îna.intr de topire. Procesul de topin• era prrcrdat de prăjirra
minerc•ului, în special a acelor minereuri cu un conţinut mic dl' fier (limonită. oligist).
Cuptoarrle care· sernau procesului propriu-zis dr topiu au la intrrif\r un învrliş d1' zgură
vitrificată. dcosrbindu-sP, printrr altPlr, dr cclr folositr la forjare. în interiorul eărora
SC' găsrştc de obicri o cantitatr mare dP fnninginr şi clcpunrri pietrificate.
2.6. ~" parc eă lipsa unor minereuri sufitil·nt dP bogatr în fier a contribuit la modifiean•a tipului dr euptor, în primul rinei în srnsul errştrrii dimrmiunilor sale, menţinînd
însrt în întrraga antichita.tr romană eoncrpţia. simplă ean· stătc-a la baza procesului d<'
rrd1Hwc dir!'C'tă a fierului prin procrdeul RPnn-Verfahren.
În anul 1902, F. \\'inkclmann crrretează în canabae-Ir l'astl'lului roman Pfiinz,
dP la FPstungsvorstadt. 1rn intrresant cuptor c·u tiraj natural (Rcnnofrn), fără a-l putl'a
fotografia. 16 Cuptorul na alcătuit dintr-o vatră <'irculară de J,85 m diamrtru, prrforatri
de un canal dr zgură, prrYi1zut la rapitt cu o groapf1 de l'olretarr. Din euvă nu sr păstrase
nimic. în schimb, deseopPrirl'a eapătului unui fluf'r (dui;r) ceramic, cu orifieiul de J ,21.4 c·m, rrlrYa întrrbuinţarra suflantrlor. Din cuptor au fost extrasr 45 kg de zgură dr fier.
Muzeul landului Rin din Bonn a erreetat în Nordrifrl, pr o suprafaţă dl' 9 km 2 ,
9G dP euptoarP mrtalurgicr, grupate în l 2 fc·rmr romane 17 • Două euptoarr drseopPritP în
1956 în pa.rtra. de sud a muntrlui Nidl'ggrn sînt foarte asemănătoare instalaţiilor de la
Trliţa, punctul „ÎZ\'. Maicilor". Ambele cuptoar<' (A şi B), au fost săpatr într-o pantă.
abruptă amrnajată în aecst scop. (PI. VITT, 2). EgalP l'a mărinir şi umplute la foi 18 , nau
aldttuitr dintr-o vatră circulară, cu dianwtrul dr 2 m, o cuvă în formă de C'fopot, cu dia.metrul maxim de 3 m, un canal rrctangular, srmil'irl'ular în spatP. eonstruit din piatră
pc mijlocul vrtrri şi acoprrit. în formă dr grătar. cu două pirtrr aşrzate transversal
(nzi pi. YIIT. Pirptul cuptorului, situat în faţa currnţ.ilor dr aer. rra. zidit în srcţiunP
pînă la. o fantă îngustă. Traseul canalului era lutuit. În interiorul cuptorului, ca ~i în
prrlungirra sa din faţă, ca.naiul avPa la bază l'enuşă şi cărbune. Pcstr grătarul ea.naiului,
în cuvă s-au găsit numrroase pirtrr. Cuptoarelr nu conţinrau zgură şi nici în faţa lor
nu sr aflau urme de forjr. Bazaţi pc aerst fapt, ca şi pc descoperirea unor resturi de oxid
dr zinc la 25 km drpărtare, crrcetătorii grrma.ni. exluzînd posibilitatea unor cuptoarr dr
redus minrrru dr firr, au considrrat posibil ca c<'lr două instalaţii să fi serYit, ori prntru
prăjirra (aglomrrnrra) mi1wrrului de fier, ori pentru topit plumb.
3.0. Dcscoprrirra. unui număr marc de cuptoare la TPliţa înşiratP pc aeePaşi pantă, ad11cl
aceraşi formă şi aprox. aceleaşi dimensiuni ( rxcrptînd euptorul C2 ), rrlcvă Pxistrnţa în
punctul respectiv a unui complex metalurgic cu instalaţii de prăjire, de topire şi de forjan•
a buretrlui de fier rezultat (vezi pi. VII). La Teliţa, ca şi în Nordeifcl, sîntem în faţa unor
cuptoare Windofen de un tip evoluat. Dimensiunile• apropiate şi forma asemănătoare
evidenţiază existrnţa în aceeaşi rpocă a aceluiaşi tip de cuptor, atît pc limes-ul rhr11an
tît şi pc cel dunărean 19 (pi. VIII).
înccrcînd să definim funcţionalitatra fiecărui cuptor, în cadrul complexului de la
„Izv. Maicilor", remarcăm, în afara asemănărilor asupra cărora am stăruit la începutul
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articolului, cîteva droscbiri esenţiale. Astf PI, fragmente de zgură au fost găsitP numai în
două din instalaţiilr cercPtate: în C2 şi C5 • În intrriorul cu ptoarrlor C 2 , C3 , ( \ . ca şi în
prl'lungirra rxtrrioară a canalrlor acrstorn, a fost găsită o mare cantitatr dP funinginr.
Cra n~ai marr cantitatr de fondant calcinat, care acoperra \'atrn şi canalul median în
întrrg1mc, se afla în cuptoarele C2 şi C4 • Straturi sucecsivc dr fondant calcinat si de funinginr au fost surprinse numai în C2 • Cuptorul (' 2 , cu o capacitate aprox. de d~uă ori mai
marr decît a celorlalte cuptoarr, rstr singurul h'gat dr o instalaţir ancx1t (2 a), situată
în prretcle din spatelr intrării. Crlr mai multr rdacrri au fost surprinsr la cuptonrPlP
C 2 şi C5 • Cuptoarele C3 , C4 şi C5 au funcţionat indeprndent, pr cînd primele dou1t cuptoarP
în cadrul aceluiaşi atelier. Stratigrafic, la data funcţionării cuptorului (' 3 , primrle două
cuptoare nu mai erau întrebuinţate, drpunerilc din cxtrrior şi nivelarea rxccutată deasupra
a.cestora corespunzînd nivelului dr PvacuarP a rezidurilor prin canalul cuptorului Ca.
În cuva cuptorului C2 a fost drscoperit capătul tronconic al unui fluer l'<'ramic (i1w.
15G12; pi. VII, 2), cu orificiul de 2,5 cm, erra cr pres11p11rw, crl puţin în cazul aeestui
eu ptor, folosirea unor tu buri-suflantr 2 r.
3.1. Bazaţi pe aceste observaţii, considPră111 că numai cuptoarPle C\ ~i C,1 au sen-it
intrgral procrsului de reducere a mincn•ului de firr. Cuptorul C2 , ePa mai complexit
instalaţie de la Teliţa, dispunea în intPrior de un spaţiu special amenajat în w<lrrea pră
jirii 111inrrcului (2 a) care intra apoi rlireet în procrsul <ll' reducrrr în euva imensă a cuptorului. ln ultima fază de funcţionare. eu\·it cuptorului C2 a fost întrl'buinţatri ca forje
pPntru prelucrnrea lupelor scoase din 1·uptornl C1 a cărei activitatP intensii rstr n·lerntft
dl' tantitatca marc dr fondant rrzidnal din intl'rior, ea şi din faţa gurii dP rvaruar<'.
Cuptorul C3 rrprezintă, după toate probabilităţile, o instalaţie dt>stina.trt pritjirii (aglomrrării) minerc•ului, iar C5 , tu intrarPa s:i. monumental1t zidită din piatrit, cu hornul
înalt, spiralic, cu vatra înclinată, aeoprritrt c!P funinginr ca şi canalul, trrbuir sit fi fost
o instalaţie prntru forjarra luprlor rezultat!' în urma procrsnlui clP topire dirc'etri a
rninPrcului.
3.2. Cronologic, bazaţi pr ceramica. romanit (pi. V) descoprrită cu prilPjul cercetărilor
a.rht'ologicc în faţa cnptoa.rPlor. alături cit' cÎtp\·a obirctc în gcnrral metalice ( cataramit
dP firr - im'. 12345; îrwhizfttor d1· hro11z ~ i111·. 1:2346; inel dl' 1Jro11z - inr. 12347; ae dP
pftr din os - i1w. 15G23 - toatP din faţa instalaţiPi C2 , wzi pi. YI) ~i dP o monP1lr1 dl'
bronz argintat de la Severus Alcxau<lcr 21 , am considerat că în punctul „IZ\'. Maicilor"
din <•propierea Tcliţci, au funcţionat instalaţii metalurgicr din a. doua jumătate n srl'Olului II pînă la mijlocul secolului III r.n. 22
4.0. Crrcetarca cuptoarelor de la TPliţa ridică două problrme: a) cui au a.p;1rţinut instalaţiile; b) de unde rra procurat minereul. În rPzolvarPa ambelor problrmc trrhuiP sit se
ţini1 se<tmă că tradiţia joacă un rol esenţial în <'xploatarea miuierft. Pc valra Teliţri, în
apropierea punctului nostru de referinţă, săpftturilP arheologice au scos fragmente de
zgură de fier şi fier neprelucrat, alături de materiale încadrate cronologic în sec. III î.c.n. 23 Aceste descoperiri relevă că geţii din Dobrogc<t cunoştrau zonele cu minPreuri
de fier şi se ocupau cu metalurgia fierului înainte de venin'a romanilor.
4.1. În epoca romană, exploatările miniere aflate în mîna unor „procuratores metallorum"
puteau fi arendate unor persoane particulare. Pc măsura sporirii nPcesităţilor de armament
şi rchipament militar şi a celor legate <le economia provinciilor, creşte importanţa
atPlierelor private, aparţinînd de cele mai multe ori unor fermieri care dispuneau de pădure.
Specializarea fermelor romane, începută spre sfîrşitul secolului II c.n., are la bază ~eno
menul transferării în mediul rural a unei părţi din producţia meşteşugărească dcstmată
satisfacerii cerinţelor tot mai stringente ale picţii. La Teliţa, instalaţiile de redus minereu de fier aparţineau unei ferme romane situată la aprox. 250 m nord de punctul
„Izv. Maicilor'', la capătul unei terase line de pc Valea Viilor 24 •
4.2. În jurul centrului de Ia Teliţa există o zonri de minereuri de firr, legate, fie de formaţiunile paleozoice, fie de calcarele triasice. Minereul se află la suprafaţă şi poate fi uşor
exploatat. Formaţiunile geologice prezente în regiune sînt reprezentate de faciesul
calcarelor cenuşii-negricioase de tip Guttcnstein 25 , străbătute de o reţea de fine diacluze
umplute cu calcit, stratificate în plăci ccntimetrice. Aceste depozite triasice medii sînt
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străbătute de diabazele rmptionului triasic, venite pc liniile de fractură dintre zona Tulcea
şi zona Munţilor Măcin. Ele se prezintă sub formă de curgeri de lavă., în general compacte,
de culoare verzuie-închisă sau roşictică, fapt cr pune în evidenţă abundenţa mineralelor
cloritice şi prezenţa oxizilor de fier hidrataţi.

La aproximativ 50 m nst de amplasamentul cuptoarelor, rstc deschis, în carieră,
un front de diabaze pe o lungime de 10 m şi o înălţime de 4 m, folosit în prezent ca piatră
pentru drumuri. Proba chimică rrcoltată din acest loc indică următoarele conţinuturi 26 :
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De asemenea, două analize microscopicr, efoctuate pc calcarele găsite în zona cuptoarelor 27 , relevă apariţia în rocă a. mineralelor opace, microgranulare, parţial limonizate.
Alte două analize efectuate pc dia baze 28 , au dat următorii constituienţi mineralogici:
feldspat plagioclaz = 55%; piroxeni = 35~ ~; minnale metalice = 10%. Aceste analize
au verificat caracteristicilr mineralogicr cunoscute din literatura geologică de specialitate
pentru aceste roci.
Este de remarcat faptul eă în continuarra frontului dr carirră menţionat există
mai multe excavaţii (derocări) în masivul de diabaze, derocări acoperite de muşchi şi
vegetaţie arborescentă, cera ce indică prrzrnţa în tin1p a mai multor puncte de lucru
pentru extragerea diabazrlor. Aera.stă carieră, din care s-a extras în antichitate piatra
întîlnită în interiorul cuptoarelor, relrvă. că roca întrebuinţată ca minereu de firr de către
„metalurgiştii" de la „Izv. :Maicilor" era diabazul local. Existenţa carierei în apropierea
locului de amplasare a cuptoarelor estr indicată de un şanţ lat de 1,50 m care ocoleşte
pc la nord întregul complrx pentru a sr îndrepta apoi spre vrst, exact spre locul unde se
întîlnesc drrocărilc anticr. Şanţul, rralizat prin nivelarea pantei abrupte, folosea atît ca
mijloc de accrs, dind posibilitatra lucrătorilor de a transporta rapid minereul în zona cuptoarrlor, fiind în acrlaşi timp canal de protejare şi devrrsarr a apelor rezultate din precipitaţiile abundente.
5.0. Conţinutul mic de firr din dia.baze poate fi o explicaţie a construirii unor cuptoare
de asemenea dimensiuni la "lzv. Maicilor". Nu trebuie să ignorăm însă statutul de funcţionare al exploarării minirre de la Teliţa. Aparţinînd unor proprietari rurali despre care
din păcate nu ştim nimic, ca dr altfel şi despre structura fermei respective, păstrăm
suficiente rezerve în privinţa regimului dr muncă şi a timpului afectat muncii la instalaţiile de reducere a minereului de fier. Situaţia generală a Dobrogei romane în cursul
sec. II-III e.n, permite constatarra că principala forţă de muncă în mediul rural era aceea
a băştinaşilor geţi, reduşi la situaţia juridică de „deditici" 29 • Se pare că aceştia erau
antrenaţi dr către proprietarii rurali la diverse munci sezoniere, în primul rînd la muncile
agricole. Nu rste exclus ca şi în anumite activităţi meşteşugăreşti să fi fost întrebuinţată
mina de lucru a băştinaşilor geţ.i, am putea spune specializată, gîndindu-ne la tradiţie.
Ţinînd seamă de raportul dintre mărimea carierei antice, dimensiunile şi numărul cuptoarelor folosite în timp de aprox. trei sferturi de veac, nu putem să nu remarcăm că exploatarea de la Teliţa nu a fost intensivă şi probabil nici prea productivă. 30 Aceasta evidenţiază că ferma de la Teliţa avea o economic mixtă, axată în principal pc păstorit 31 , activitatea meşteşugărească de la „Izv. Maicilor" fiind o ramură complementară care se
desfăşura mai alrs în sezonul rece.
5.1. În conformitate cu observaţiile arheologice efectuate de-a lungul a două campanii,
încetarea activităţii instalaţiilor de la „Izv. Maicilor" la mijlocul secolului III e.n., vine
să confirme cronologia stabilită pentru majoritatea fermelor romane din zona Teliţa
Niculiţel-Isaccea. 32 (vezi ilustraţia p. 445)
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NOTE
secţionării
instalaţiilor
de
la Teliţa, punctul
"Izvorul Maicilor",
în anul 1978, au fost publicate într-un
prim raport de săpătură intitulat „Cercetări arheologice ftt zona Sarica -Niculi:ţel",
în Materiale şi cercetări arheologice (A
XIII-a sesiune anuală de raporte ), Oradea,
1979, pg. 198-203.
2. Cf. V. Wollmann, Instalaţii şi procedee

1. Rezultatele

Reconstituirea s-a făcut după ruptorul
„A", mai bine păstrat.
19. Pe teritoriul ţării noastre, singurele descoperiri la care ne putem raporta sînt celo
de la Ulmetum - Pantelimonul de Sus din
Dobrogea (sec. III e.n.), de la Fizeş şi
Şoşdea din Banat (sec. IV e.n.). Tipul
de cuptor folosit la Şoşdea este cel cunoscut
încă. din Latone şi riispîndit în întreaga
Europă centralii.: tronconic ( d. interior =
1,20 m; h. probabilă. = 1,50 m), ru vatra
circulară, puţin albiată (g. pereţ.ilor =
0,25 -0,36 m), cu sistemul de umplere
prin horn. Acest tip de ruptor era mult
mai primitiv derît relo de la „Izvorul
Mairilor", prezentînd dezavantajul de a nu
putea fi utilizat decît o singură. dată; vezi,
E. laroslavschi, Cuptoarele pe11tru redus
111inereul de fier de la Şoşdea, jud. Caraş
Sei·eri11, în Acta l\INap., XIII, 1976, pg.
231-234. Tipul de ruptor întilnit la Fizeş
(vezi E., Iaroslavsrhi, R. Petrowschy,

pentru ob/inerea directă a (ierului tehnic
a o/ehdui prin reducerea minereului

şi

(lucrarea în manuscris, împreună cu numeroase materiale bibliografice, ne-a fost pusă.
la dispoziţie de rolegul V. Wollmann de la
Institutul de istorie din Cluj-Napoca,
căruia îi mulţumim pentru amabilitatea
şi promptitudinea. cu rare a răspuns solicitării noastre).
3. Vezi, J. Wilhelm Gilles, 25 Jahre Sieger-

lander Vorgeschicht,qforsehung durch Grabut1ge11 au( alte11 Eisenhilttenpliitzct1, în
Archiv for das Eisenhiittenwesen, li. 4,
28 J, April 1957, pg. 179

Cuptoarele de redus mi11ereul de fier de la

4. V. Wollmann, lucr. cit., pg. 5
6. H. llcck, în Siegerliind, 20, 1938. Rezul-

Fizcş, jud. Caraş-Scrcrin, în Tibiscus,
Timişoara, 1974, pg. 147-155), ceva
evoluat, întrueîtva asemiinător celor

tatele cercetărilor <lin Siegerliind (Westfalia) în perioada interbelicii., în opera
capitală. a lui Hermann Biittger, Gang

III,
mai
din

Bavaria, descrise de R. Pleincr (Op. cit.,
pg. 21i2), dar de dimensiuni reduse (d.
interior = 0,35 m; h. = 0,70 m), permitea
inlfLturarca zgurei printr-o deschizătură
aroprrită cu un semidisc perforat de orificii
pentru suflante. Mult mai apropiat de
tipul de cuptor intîlnit la „lzv. Maicilor"
trebuie să. fi fost ruptorul de la Ulmetum,
dată. fiind în parte şi contemporaneitatea.
întrebuinţării lor. Este regretabil că. nu
dispunem decît de o scurt~ informaţie
relatată. <le Em. Zah, în Pontica, 4, 1971,
Constanţa, pg. 198 (Exploatarea fierului
(n Dobrogea veche), referitoare la acest
cuptor; cităm: „!n malul pîrîului se
observă urmele unui cuptor a cărui căptu
şeală. interioară dintr-un material refractar
monolit cu o grosime de circa 25 centimetri ne face să. credem că servea la topirea
fierului. De altfel, în apropierea acestui
cuptor s-au găsit bucăţi <le zgură şi chiar
un fragment dintr-o Jupă de fier ru mult
material silicios." La fel 1le interesantă ar
fi fost cercetarea cuptorului de la Histria,
desroperit în sectorul de sud-vest al cetăţii
(vezi, Histria, I, Buc. 1954, pg. 321),
apartinînd secolelor IV - VI en. Din păcate,
urmele păstrate în colţul de nord-vest al
să.Iii cu contraforţi (pg. 312, fig. 138), nu
permit încadrarea. sa într-unul din tipurile discutate mai sus.
20. Foalele ascuţite, care mai tîrziu, la începutul evului mediu dezvoltat, sînt perfecţionate, în sensul acţionării lor manuale,
apar în vremea. romanilor (vezi, la J. W.
Gilles, în Archiv fiir das Eisenhiltlenwesen,
April, 1957, pg. 183.
21. SEVERVS ALEXANDER (anii 222-235
en); AEf; 19,5 mm; 2,55 g; inv. 41514.
Av. Cap împărat, diademat, spre dreapta

des frilhestet1 Beisiedlung des Siegerlands,
Westfalen, 19, 1934.
6. Vezi, descoperirile de la Doboşeni (Odorhei),
în Materiale, \', 1959, pg. 231-233 şi
pi. I, 8, şi Cireşu (Drobeta-Tn. Severin),
în Revista Muzeelor, an. V, nr. 4, 1968,
pg. 307 -309 şi fig. 2.
7. R. Pleiner, Stare evropske kovarstvi, Pra.ha,
1962, pg. 262.
8. R. F. Tylecote, Metallurgy i11 Archaeology,
Lonclon, 1962
9. Cuptoarele au fost cercetate de Muzeul
landului Rin din Bonn; vezi, Bergbau
und Hilttenwesen in der Riimischen Reinzone, în Zeitschr. fiir Erzbergbau und
Metallhiittenwesen, 11, H. 12, 1958, pg. 219
10. Cf. V. Wollmann, lucr. cit., pg. 9
11. Cf. J. W. Gilles, op. cit., pg. 183
12. Descrierea exactă a tuturor operaţiunilor
tehnice pe care le implica procesul d_e
topire se întîlneşte în cartea lui G. Agncola, De re metallica, libri XII (1556).
13. J. W. Gilles, op. cit., pg. 183; Idem, Renn
feuer in der romerzeitlichen Siedlu11g im
Ahrweiler W ald, Stahl und Eisen, 81
(1961), Nr. 16, 3. August, pg. 1oyo.
.
14. L. lleck, Die Geschichte des Eisens rn
technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung, Braunschweig, 1890 -1891, s. 666
15. J. W. Gilles, Rennversuch im Gebliiserfen
und .Aurschmieden der Luppen, în Stahl
und Eisen, 80 (1960), Nr. 14, 7 Juli, pg.
948
16. !n Zeitschr. fur Erzbergbau und MetallhiUtenwesen, ll, H. 12, 1958, pg. 222
17. Ibidem, pg. 211
18. Ibidem, pg. 188 (Neue Forschungen zur
romerzeitlichen Besiedlung der Nordeifel).
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22.

23.
:!4.
25.

26. Bulehn tle·analiză nr. 3280 din nov. 1979
(IGPSMS-Bucureşti, Secţia analize geologice).
27. Buletin de analiză microscopică nr. 5351
şi 6016
din 1979 (IGPSMS-Bucureşti,
Secţia de prospecţiuni geologice şi analize
microscopice).
28. Buletin de analiză. microscopică nr. 6017
şi
6018 din 1979 (IGPSMS-Bucureşti,
SPGAM)
29. In Dobrogea unde nu se întîlnesc latifundii, se pare că. proprietarii antrenau la
diverse munci sezoniere populaţia băşti
naşă din aşezările învecinate (vezi, la
P. P. Panaitescu, Introducere la istoria
culturii româ11eşti, Bur. 1969, pg. 158159, ipoteza menţinerii obştilor geto-dace
in epoca romană). In condiţiile în care
toate valorile materiale erau proprietate
romană. („domi11iu111 i11 solo provinciali''),
condiţia. de „deditici" greva profund asupra băştinaşilor, obligaţi îu primul rînd
Ia plata tributului (vezi şi Enciclopedia
classica, 1963, pg. 333).
30. Acelaşi fenomen se verifică în situaţia
fermelor romane din Nordeifel (zona renană) - rf. Zeitschr. fur Erzbergbau und
Metallhutte11wese11, 11, H. 12, 1958, pg. 226
31. Suprafaţa agricolă, destul de redusă. ln
vechime datorită pădurii care se întindea
pină in Junca Dunării, nu permitea fermierilor din zonă să. dezvolte o economie
bazată numai pe cultivarea. pămîntului.
32. Toate aceste ferme işi încetează activitatea la mijlocul sec. III en. în condiţiile
marei invazii a goţilor conduşi de Kniva,
între anii 249 -251 en. - vezi, V. H.
Baumann, Proprâetari funciari fo Dobrogea
romană, Peuce, VI, 1977, pg. 161.

IMP. C. M. AVR. SE\'.-ALEXANDERA VG.
Rv. A-N-N-0 - N-AA-V-G
Ceramica romană se încadrează perfect
acestei perioade. Exemplificăm: a) CtiniJcJ
cu o toartă - tip Ja, Ia Gh. Popilian,
Ceramica romană di11 Olte11ia, 1976, pl.
56 ( sfîrşitul sec. 11 en.); fragment profil
complet; l\; i111·. 15605.
b) Oală cu două toarte - tip l, la. Gh.
Popilian, CRO, pi. 38 (a doua jumătate a
sec. Il c11); fragment; el; i11v. 15608
c) Oală cu o toartă - tip asemănător la
Gh. Popilian, CRO, pi. 37 (1111jloci;l s ~. 11
- î11cep11/11l sec. Ill e11.); fragment, profil
romplet partea superioară ru ataş; C1 ;
i11r. 1561Î
d) Amforă, ru lmne analogii la Capaclia
şi :\'iruliţel ( Peuce, \'III, 1980, pg. 293,
pi. II ~i pg. 407, pi. 18, l), în teritoriul
t·etăţii :'\u\·iodunu111 (înrcputul sec. III en);
fragment r:ură; l\; i1w. 15619
Ccra111ira autohtonă, de tradiţie getodariră, Pstr prezentă prin fragmente care
întregese profilul unei oalc-borca11, specifică
celei de-a doua jumătăţi a ser. II şi începutului sec. 111 cn. (cf. Uh. Popilian,
CIW, pg. 135, pi. 74, 950 - tip 2); i11v.
15606 - (' 2; llll'. 15607 - c•.
Cf. Em. Zah, op. cit., pg. 201
\'ezi, \'. II. llaumann, in JJCA, Oradea,
1979, pg. 198.
Tin să aduc şi pe această cale calde mulţu
miri colegului Olimpiu \'Jaclimirov, şeful

Sec/ici JJobrogca a lntreprinderââ pentru
foraj şi lucrări geologice speciale, pentru
ajutorul acordat studiilor noastre întrcprime la Teliţa - „1z,.. lllaicilor", punîndu-ne la dispoziţie material bibliografic
şi mai ales rezultatele analizelor efectuate
prin I G PSl\lS-Burureşti

RAPPOHT SUR LES RE8L'LTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE TELI'fA - «IZVORUL MAICILOR 1> (DEPARTEMENT DE TULCEA), 1979
(RESUME)
Dura11t Les a1111es 1978-1979, le .Musee de
Tulcea pratiqua des fouilles archt!ologiques dans
un eusemble de fourueau:z: romains affectis a
la reductio11 des mi11erais de fer. L'ensemble se
trouve situ•; a e11viron deu:z: kilometres uordouest de la localite de Teliţa, au lieu-dit •Izvorul
Maicilor &.
Bien que s'inscrivant dans une serie de trouvailles du mi!me genre, deja e11registrees en
Dobroudja, a Ulmetum el Histria, ai11si qu'au
Banat, a Pizeş el Soşdea, ou en Oltenie, a Cireşu,
les foumeau:z: de Teii/a sont d'ut1 i11teret tout
particulier pour l'etude de l'un des metiers
archaiques pratiques en territoire roumain.
L'emplacement de l'ensemble d'~ Izvorul Maicilor » se trouve dans une zone boisee, a eheval
sur une vallee naturelle. Les fourneau:z: ont ete
bdtis a mi!me Ies parois de loess des pentes specialement ambiagees a cet effet. De taille hors
serie (de 4 a 5 m. de l1aut pour un diametre
de 2,95-3,75 m.), ces fourneauz etaient adaptes

au procUe tech11ologique Re11n-Verfahren, autrement dât de la reduction directe du minerai
au moyen du charbon de bois. C'est du reste la
methode la plus ancienne en date pour la reduction
dans des fourneauz sâmples a tirage naturel.
Toutes Ies installations de Teii/a appartiennent
au type Windofen. On leur trouve des analogies
en Allemagne: a Engsbach (Siegerland), dans
les canabae du castellum de Phunz (Festungsverstadt) el, notamment, sur le versant meridional
du massif de Nideggen ( Nordeifel).
A Teliţa, tout comme a Nordeifel, nous avona
affaire a dea fourneauz de type Windofe11 evolue.
Des a11alogies e11 ce qui concerne les dimensions
el la forme de ces installations mettent en lumiere la diffusion a la meme epoque (II•-JI/e
siecles de n. e) du meme type de fourneauz,
atteste aussi bien sur le limes danubien que sur
le limes rhenan.
Les temoignages archeologiques releves a
•Izvorul Maicilor• prouvent que Ies fourneau:&
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respectifs etaient amenages de maniere a repondre
auz ezigences du processus complet de la reduc'ion des minerais de fer. En effet, c'est ce qu'
indiquent chacun d'entre euz: les fournea11z tios
1 el 4, qui ont liVf'e des plaques de scories, de
meme que le fourneau no 2, dont l'interieur
revele un espace affecte a la cuisson des minerais,
el le fourneau no 3, ezclusiveme11t reserve a celte
operalion, ainsi que le fourneau no 5, a l'ouverture mafonnee el haute chemiuee en spirale,
dont le foyer incline, tout recouvert d'une couche
de suie, servait a la forge des loupes obtenues
par la fonte directe du minerai.
D' autres documents archeologiques, anterieurs
a l'epoque concernee, attestent que la population
gelique de la region avait connu la metallurgie
du fer des avant l'arrivee des Romains. Mais
les fourneauz de Teliţa qui nous occupent appartenaient selon toute probabilite a une villa
romaine, localisee a environ 250 m. au nord
du lieu-dit •Izvorul Maicilor•, au boul d'une
terrasse en pente douce, acluallement couverte
de vignobles.
Les diabases, ainsi que le calcaire gris (Uuttenstein) et le charbon de bois necessaires au
processus technologique etaienl fournis par Ies
ressources locales. En ce sens, on constate dans

le voisinage des fourneauz la presence des coupes
dans le massif de diabases, signalant l'emplacement de plusieurs points de travail echelonnes
dans le temps. Une tranchee large de 1,50 m.,
creusee dans le sol de la pente et contournant,
par le nord, les cinq fourneauz de l'ensemble,
faisait la liaison entre la carri~re el les installations respectives, tout en les protegeant el en
permettant l'ecoulement des eauz deversees par
Les pluies el les neiges abondantes de la region.
Les analyses chimiques pratiquees sur des
echantillons de diabases (Fe total = 7,56,- Fe
soluble = 6,66) ezpliqueraient el la rigueur Les
dimensions inhabituelles des fourneauz par leur
faible contenu en fer.
Quant el la main-d' reuvre, l' auteur estime,
compte tenu de la tradition et du statut des ezploitations minieres et agricoles, il est fort possible que Ies proprietaires de villae aient entratne Ies autochtones dans ce genre d'activile,
ces-derniers representant la principale force de
travail des milieu:c rurau:c.
La fin des installations de TeliJa se silue vera
le milieu du IIJe siecle de n.e. Ceci vient confirmer
la chronologie deja acceptee en ce qui concerne
la plupart des villae de la zone TeliJa-Niculi/el·
Isaccea.

BERICHT UBER DIE ERGEBNISSE DER G RABUNGEN VON
TELIŢA „IZVORUL MAICILOR", BEZ. TULCEA, 1979
(ZUSAMMENFASSUNG)

In Teliţa, so wie in der Nordeifel, haben wir
oinen cntwickelten Windofentypus. Ăhnliche
Ausdehnung und Form, veranschaulichen die
Anwesenheit in derselbcn Zeitspanne (11-111
Jh.) sowohl am rheinischen als auch am donaulăndischen Limes desselben Ofentypus.
Auf Grund cler archăologischen Beobachtungen konnte festgestellt werden, das in
Teliţa einige Einrichtungen vollstăndig zur
Eisenverhiittung gedient haben (die Ofen 1
unei 4 in denen man auch Schlackstiicke gefundcn hat); cler Ofen nr. 2 hat im Innern
cinen Raum cler zum braten des Erzes bestimmt
war (2a); der Ofcn 3 war ausschliesslich fiir
das Erzbraten bestimmt und der Ofen 5, mit
zuge mauertem Eingang, hoher spiralformiger
Schornstein und geneigtem mit Russ bedecktem Herd, cliente zur Bearbeitung cler aus dem
Prozess rler Eiscnerzschmclzung rcsultierenden
Eisenlupen.
Ăltere Entdeckungen in cler Zone, veranschaulichen clas die getischen Bevolkerung
schon vor dem Erscheinen der Romer sich mii
der Eisenmetalurgie beschii.ftigt hat. Dic Ofen
von Teliţa gehorten hochstwahrscheinlich einer,
ungefii.hr 250 m nordlich von „ Izvorul Maicilor" lokalisierten romischen Farm an, die
sich auf einer seichten, jetzt mit Weinreben
bedeckten Terasse befand.

Zwischen den Jahren 1978-1919 hat das
Museum aus Tulcea Grabungen in einem Fundverband mit romischen Eisenverhiitungsofen
durchgefiihrt. Die Fundstelle befindet sich
ungefăhr 2 km NW der Ortschaft Teliţa, im
Punkt „Izvorul Maicilor".
Neben den ii.lteren Entdeckungen von Ulmetum und Histria (Dobrudscha), Fizeş und
Şoşdea (Banat), Cireşu (Oltenien), spielt die
Entdeckung dieser Ofen eine besondere Rolle
in dem Kenntniss eines des ăltesten Handwerdes der Bevolkerung auf dem Gebiete
Ruminiens. Die Einrichtungen von „Izvorul
Maicilor" wurden in einer bewaldetcn Zone
auf beiden Seiten eines natiirlichen Tales,
in dem speziell dafiir eingerichteten Loesswenden, angelegt. Mit ihren ungewohnlichen
Ausdehnungen (Hohe zwischen 4 und 5 m mit
Durchmesser zwischen 2,95-3, 75 m) beniitzten
die Ofen von „Izvorul Maicilor" das Rennverfahren bei der Schmelzung des Eisenerzes
direkt mit Hilfe der Holzkohle. Das ist auch
die ii.lteste Methode zur Eisenverhiittung in
einfachen Ofen, mit Hilfe dor natiirlichen
Luftzufuhr. Alle Einrichtungen von Teliţa
gehoren dem Windofen-typus an und haben
Gegenstiicke in Deutschland, bei Engsbach
(Siegerland), in den canabac des Lagers von
Phiinz (Fstungsverstadt) und vor aliem in dem
siidlichen Teii des Nidiggengebirges (Nordeifel).
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Die fiir den technologischen Prozess beniitzten Materiale konnte man in der Nii.he finden
(Diabaz, grauer Guttensteinkalk und die
Holzkohle hergestellt aus dem Holz der Wăl
der). Andrerseits konnte man in der Nihe
Spuren von Diabaz-ausbeutung feststellen, was
auf die Ausbeutung an mehreren Punkten
hinweist. Die Verbindung zwischen clem Steinbruch und den Ofen wurde durch einen 1,50
breiten Graben, der auf der Nordseite den
ganzen Komplex umging und auch zum Ab-

fluss des Regenwassers diente, gesichert. Die
chemischen Proben der lokalcn Diabasen zeigen
einen kleinen Prozentsatz an Eisen (Fe ganz
= 7,56; Fe liislich = 6,66), was eine Erklărung fiir die ungewtihnlichen Ausdehnungt.n
sein kann. Der Verfasser vermutet das in
Produktionsprozess
einheimische
Arbeitcr
beniitzt worden sind. Das Aufhiiren der Tătig
keit der Einrichtungen von Teliţa um die
Mitte des III. Jh., bestăttigen die Chronologie
der meisten Dorffarmen aus dem Gebiet
Teliţa-N iculiţel-Isaccea.

RAPORT CU PRIVIRE LA REZULTATELE
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA
TELIŢA-„IZVORUL MAICILOR"
(JUD. TULCEA), 1979
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l'J,.1 - YEDEU E Dl~ FAT.:\ .\ 8 rt1RA ClJ P'f O,\U EJ,OR NR. J, 2, 3, 4; 2. \' E D ER E DIN l'A'fĂ .\ .' I 'PRA
CU P'fOH.l'Ll'l ~R . 2, Dl'PĂ DEGAJARE, ClJ VATitA CEN'l'RAT,Ă DIN LJ,TliUA E'fA l»l DE
ÎNTRE Bl' l.N'ţ'ARE; 3. Cl'P'fOlWJ, NR. 2 VĂZLl'l' DE ' .·, D P Ă DEGA.IAREA CANAL ULUI DE
DEPUNEIU HEZID UA LE. 4. I NTRAitEA ÎN C P'l' OR UL 2 A, Cll CANAL UT, ASTU PA'f DE PIETRE;
o. CU PTORL'L Nit. 2 DIJl'Ă DEGAJAREA DEFH;ITIVĂ.

PL. 1 - 1 V UE D'EN 'EMBLE DE FO U RNE AUX NO ' 1; 2; 3; 4; 3 - LE FOURN E AU 11"0 2.
l' UE D'EN -HA U T , A PRE LA Jfl E AU JO U R D U CONDUJT DE DEPOTS RE ID UELS,
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2 - VUE FRONTALE JJ U FOUR1\'EA U XO 2 ,JPR1~8 'A. Ul , 'E _Lli JUCH , _I \ "HC ,'>'OX FU) .HH.
CENTRAL DATE DE L'ETAPE FIKALE JJE 'ON PU1\ 'C TIONNJ.J.MEi\'T; 5 - LE FO U HSJ!J' _LU
XO 2 A PRE
A COMPLJ~TE Ml E AU JO U R; 4 - L' E~1 '1' REE DD POCR 1\ l:..'. I . XO ~ A
ATTEC SON CONDUJT BOU CHE DE PIERRE .

TAF. I - 1. VORDERANSICI-I'l' DER OFE
R. l , 2, 3, 4.
3. OBERANSICHT DE OFE
R. 2, JACH DER GRABUNG DE BODE
ATZKANA.L ' .
2. VORDERAN ICI-IT DE OFE
R. 2 A H DER AU GR BUI 1 , l\II'l' DEi\[ ZBN'l'l~ AJ>
HERD IN SEI ER LETZTE BE UTZUNG ETAPPE.
o. DER OFEN R. 2 A II DER VOLLSTĂNDIGEN A S 1RABU G
4. DER EING NG Ii\I OFE 2 \ , MIT DEM, )!IT TEINEN ZUGE:MA ER'l'EN KA N A.L .

•

PL. II - 1, 2. CU PTOR L NR. 2; GUUA DE E\'ACUAR.E; DEA ' liPltA l'A~ .\J.1..: Ll I. Y.\ 'l'H.\ nt~
LTilUA ETAPĂ DE ÎNTREBUINTARE CON "rRUI'l'Ă PE RE . 'l'LJULJ~ ÎNC„\lWA'I' HJLOlt
SUCCE lVE; 3. INTRAREA ÎN CUP'l' OR L 2 A; 4. CUP'r OR L 2 A - VEDERE A . UllJtA
INTERIORULUI.
PL. II - 1; 2 FOURJ..EAU NO 2; JJOUCHE D'E l'ACU.J. 'l'lOX ; A -nE,', 'U' JJl; ( 'UXJJ UJT ,
LE FOYER DE L'ETAPE FI ALE, AMENAGE 'UR LE RE 'TE ' Dl!J.'..', CHARGE, ' 8 CCH 'SITTE, ;3 - L ' EJ.. TREE DU FOURNEAU 2 A;4 - LE FO U RNE A NO~ .A, I' l!l I N TERJE U Hb'.
TAF. II - 1, 2. OFE NR. 2: RĂ.U:M NG i\I ND U 1 G; UBER DEl\[ KA AL, DER IlERD A '
DER LETZ'l'EN BENUTZ
GSETAPPE , GEBAUT AU:f DEN NAC'HEI1 A DERFOJ.AiENDEN LADUNGEN.
3. EINGA 1 G IM OFEN 2 A.
4. OFE
2 A - I r 1 E 1A ICIIT .

••

PL. 111 - 1, 2. CUPTOltUL NR. 1 SEC'!'IONA'l'; SE OB ERV Ă LE PEDEA DE PIA'l'ltĂ CARE ;\J,\ ltCHEAZĂ GURA DE EVACUARE Şl CANALU L I•LIN CU DE!• UNE RI ltEZJDUALE; 3. CUP'l'Ol tUL
NR. 3, VĂZUT DE SUS; 4. CUI1 'l'ORUL NR. 3, VĂZ T DIN FAŢĂ, D PĂ D}~GAJARE; 5. C PTOU L
NR. 4, VĂZUT DIN FA'!'Ă; 6. VEDERE DE SU. ASUPRA CUPTORULUI NR. 4.
PL. III - 1, 2 - COUPE DU FOURNEAU NO 1; ON PE UT Y VOIR LA DALLE DE PIERRE
MARQUANT LA BOUCHE D'EVACUATION ET LE CONDUJT PLEDv DE DEPâ'l'S RESJDUELS .
4 - VUE FRONTALE DU FOURNEAU NO 3 APRE
A .1.1!/.ISE AU JOUR; 3 - LE FOURNEAU
NO 3 VU D'EN -HAUT.
5 - VUE FRONTALE DU FOURNEAU NO 4·1
6 - VUE D'EN-HAUT DU FOURNEAU NO 4.

TAF. III - 1, 2 - ..SCI-INI'l"l' DlJRCH DEN OFEN NR. 1; l\IA KANN DIE STEI PJ,ATTEN,
WELCHE DIE RAUl\IUNGSl\1UNDUNG UN D DE N l\IIT BODE SAT Z VOLLGEFDHLTEN
KANAL BEGRENZT BEOBACHTE .
4. VORDERANSICHT DES OFENS R. 3 ACH DER AUSGRABUNG;
3. OFEN NR. 3, OBERA SICI-IT;
5. OFEN NR. 4, VORDERANSICHT;
6. OFEN NR. 4,; OBERANSICHT;
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PL. Ir - 1. C "PTOltGL ~R . .:i; INTRAREA ZIDIT..\ CU l"R iUELE BOLŢII; 2. CUPTORUf, NR. 5
VEDERE A PRA CANAL L I DE DEP NERI REZlDUALF.; 3. C PTORUL NR. 5; VEDERE
DE SU A UPRA INTERIORULUI; 4. REALIZAREA I TE l\l LUI DE TIRAJ ÎN INTERTORUJ,
C VEI CUPTOR LUI NR. 5.
PL. Ir - 1 - L 'Ell TREE MA<;JO r 7EE
FOURNEAU J.O 5; 2 - or-. D IT DE,
VUE JNTERI E RE D
FOUR 'EA
4 - LE , Y TEME DE, TUYERE ' Â
NO 5.

A l ' E C DE rE TIGE DE A T'OU
RE D
DEP6T RE JD UEL DU FOUR1\ EAU J.O 5; 3 ·t-:O 5.
LTXTERIE R DE L 'OUT'RAGE DU FOURNEAU

'J'AF. IV - L OFEN R. 6, Z GE.MA ER'l'E M ' ND ' O MIT P REX DER WOLBU I G; 2
FE ~R. - Ai\ ICH'l' DE BODEN" ATZKAXAL 3. OFE::\' NR. .J, OBERA~ I HT DE
IN TER
3. OFE , R. 5, OHERA::\' I CIIT DE INNERN
4. DIE AU. F-C !IR . r DER L FTZ F IIR DI li\"NER:'\ DE . OFE:\ XR. iJ.
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PL. V - CE RAMICĂ ltOlUANĂ (J, 4, ii) ŞI DE TRADIŢIE GE TO-D ACICĂ (3, 6) DESC OPEltITĂ
LA CUP'l'OARELE DE LA „IZVORUL l'\IAJCILOR"; 2. CAPĂTUL FLUIERULUI GĂSIT îN CUVA
CUPTORULUI NR. 2; 7. FRAG1\1ENT DE CĂRĂMIDĂ EXTRASĂ DIN PERE'J'll CANALULUI CUPTOR ULUI NR. 2 CU Ş'fAlUPILA FLOTEI D UNĂRE NE : CL(ASSI S) FL(AVJA) l'\l(OESICA);

PL. V - POT~RIE ROMAINE (1, 4-5) ET DE TRADl1'ION GETO-DACE .(3, 6) MI E AU
JO UR DANS L'ENSEMBLE MINIER D'IZVORUL MAICILOR; 2 LE BOUT DE LA FLOTE
TROUVEE DAN, L'OUVRAGE DU FOURNEAU NO 2.
7 - FRAGMENT DE BRI QUE RETIREE DES PAROIS DU CONDUIT DU FOURNEAU
NO 2 AVEC LA MARQUE DE LA FW'l''l'E DANUBIENNE: CL(ASSIS) FL(AVIA)
M(OESICA).
TAF. y - ROMISCHE (1, 4, 5) UND GETO-DAKI CHE KERAiiIIK (3, G) ENTDECKT BE I
DEN OFEN VON „IZVORUL MAICILOR",
2 - ENDABSCHNI'l"l' DER FLOTE A US DEM OFEN NR. 2.
7. - ZIE GELBRUCHS'l'UCK AUS DER OFE WAND DE S OFE rs NR. 5 MIT DEl\I STEl\fPEL
DER DONAUFLOTTE ; CL(ASSIS) FL(AVIA) M(OESICA) .
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X.
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PL. nrr - l. CUPTOlt c TIRAJ 1'A'rURAL DE TIP WL"DOFEN, DE ' COPERIT LA ENG ,' BACH
(BA Y.ARIA); 2. s nuŢl (' AlUPLA .\ JUElW L c P'fOARELOR DE E POCA lWlUANĂ, DIN PARTEA DE , D A ~IlN 'rELUl NIDIGGE~ (~OJtD E TFEL) - GER~IANJA. 3, 4. PLAN Ş I ECŢI NE
PRIN C PTORl LA DJ~ LA NID TGGEN ( ' ORDErFEL) 5. , E{,'ŢJUNE TRAN 'VElt ALĂ PRI N CUP'rOARELE NR. 2 Ş l 2 A (ARH. A • ."ION)

PL. l 'Ill - 1 FOURXE. J DE TJ."PE ll'I .\'DOFH.\ ' J JJ. ' - lU JOUR .A EKG, BACH (B.ATT
J?RE): Z CA R TE AT EC L'E JI PLACEM E i\ '1' ]) E,' FOU RNE.d.UX D'EPOQUE ROM A l NE JJU
l 'ER, '.JXT MERf DlO ~ AL DE X I DH,'(:EX ( S OR DEJFEL - .ALLEM AGNE) .
(3 , 1) - R E L Bl ' E ET COUPE DU FOC R XE S l A DE .\'[])JGGEN ( N ORDE I PEL).
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PL. 1'111 5 - COUPE TRAN î'ER, ALE DE ; PO .D R \'J.;AUX "i\"08 2 ET 2.-\ (AR CJ-/ZTA'C'TE
ANIŞO

1RA SIO N ).

TAF. VIII - 1. WINDO FENTY P S l\IIT NATURLIC JIER L FTZUF UUH. YON ENGSBA lI
(BAY ERN);
„
„
„
2. PLAN DER ROMISCHEN OFEN VON DER UDSEITE DE
IDI ~ .ENGE IHRGE S (NORDEIFEL-DE UTSCI-ILA JD).
(3 - 4) - PLAN UND CII NI'L'T D RCII OFEN A YON NIDIGGE:\T (i'WRDEIFEL).
TAF. VIII - 5. -

QUER CHNlTT DURCII DIE OFEN NR. 2
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l'L. VII - 1. SECŢIUNE LO NGI TUDINA LA PRIN COMPL EXU L DE Cl' P'l' OAR E RO iUA~E DE LA
„ JZV ORUL iUAlCILOR" (ARH. A. SION) .2. PLAH' L GENERAL AL l'O iUPLEXUI,UJ DE CU PTOARE
ROJUANE DE LA „ IZVOJt UL iUAlCILOR''·
P L . V II 1 - COU P E LO NG J TU DJ NALJ!J DE L'EKSEM BLE DE S FOU R XEAUX D'JZl' OR UL
MA I CILOR ( A R CH . A. S JO N).
2 - RELEVE DE L'ENSEMBLE DE FOU R KKWX ROM AINS D' IZ FOJWL M A I CILOR .

TAF. VII - 1. - LĂNGSSCI-IN I TT D URC II DE:-/ RO:\IISCIIEN OFE~ K O ilC PLEX VON „IZ VORUL MA ICIL OR" (AR CII. A. SION).
2. - GENERALPLAN DE S OFENVE RilAN DE S \' ON „ IZV OR UL i\I AI CI LO R ".
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