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Abstract. In the first part of the study1 we presented the data of the magnetometric investigations and the results of the first archaeological excavations at the site Ripiceni-Holm (Cucuteni
A-B1) between 2010–2015, in association with the analysis of the thematic cartographic materials, obtained via digital terrain models and the associated interpretation of the archaeological,
geological, geomorphological, hydrological, climatic, biogeographic and soil-analysis data
of the Middle Prut Depression and the Ripiceni microregion, to understand the current appearance of the investigated area, an important epistemological condition of the comparative analysis and understanding of the evolutionary sequence of the prehistoric and historic landscape
in the reference area. In the second part of this paper, we make a number of necessary corrections and additions to the magnetometric and archaeological data, with new information about
the extent, appearance, structure and features of the habitat in this site, as evidenced in the 2016
campaign, we present the results of older and/or more recent archaeobotanical and archaeozoological investigations, conducted in the Eneolithic sites of the Middle Prut Depression and
adjacent area, and we realize an integrated approach to all elements of research, to facilitate the
detection of a model of the Eneolithic landscape in the Middle Prut basin (Middle and Final
Atlantic, Early Subboreal), with all the objective (geographical determinants) and subjective
(anthropogenic determinants) components of its becoming.
Keywords: landscape archaeology, Cucuteni culture, Atlantic, Ripiceni, interdisciplinary research.
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Boghian et alii, 2015, p. 621-661.
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12. Addenda et Corrigenda. Rezultatele cercetărilor arheologice din
2016
12.1. Noile date magnetometrice
Ne vedem nevoiţi să introducem acest subcapitol deoarece cercetările din anul
2016, magnetometrice şi arheologice, au adus o serie de date noi şi extrem de importante referitoare la situl aflat în discuţie. Astfel, în continuarea investigaţiilor non-intruzive anterioare (2012–'152), s-a realizat scanarea magnetometrică a întregii suprafeţe
estimate a aşezării, totalizând 10,5 ha, ceea ce a permis obţinerea unei imagini cvasicomplete asupra locuirii, bineînţeles a celei păstrate şi neacoperită de apă.
În aceste condiţii, multe dintre datele anterioare au devenit caduce şi trebuie
să arătăm că nu mai putem susţine faptul că situl a avut o suprafaţă de doar 6 ha3, ci
una mult mai mare, de aprox. 20–25 ha, având în vedere că laturile de VNV, N şi ENE
au fost distruse prin eroziunea laterală a Lacului de acumulare Stânca-Costeşti şi lucrările antropice, adică a dispărut peste jumătate din amplasamentul locuirii cucuteniene
(faza A-B), fapt observabil şi din analiza comparativă a materialelor cartografice anterioare şi posterioare construirii nodului hidro-energetic (Fig. 1–3).
De aceea, în prezent, considerăm că situl Ripiceni-Holm este una dintre aşezările eneolitice mari de la vest de Prut, mai extinsă decât cea din proximitate Cuconeştii
Vechi-Stânca lui Herescu (Cucuteni A3-A4?), estimată la 15 ha4, fapt care ne permite
să ne schimbăm viziunea referitoare la dimensiunile siturilor şi locuirilor cucuteniene.
De asemenea, aşa cum se observă din ortofotoplanuri5, hărţile satelitare Google Earth,
situaţie verificată parţial şi prin scanarea magnetometrică (Fig. 4), pe suprafaţa aşezării cucuteniene, mai ales spre SE (Sectorul A), şi dincolo de limitele acesteia, spre
S-SE şi VSV se găsesc peste 20 de cenuşare, cu diametre de 15–20 m, concentrate în
două grupuri distincte şi diseminate pe un areal de cca. 50 ha, care confirmă existenţa
acestor complexe datate, probabil, în Bronzul final (Noua II) şi face ca planimetria
întregului sit să fie deosebit de interesantă.
În ceea ce priveşte planimetria sitului cucutenian, putem arăta, pe baza planului
realizat după harta magnetometrică6 (Fig. 4), că este vorba de o aşezare de formă circulară (ovală?, cu diametrele aproximative de 500 × 400 m), delimitată, la NV, de fruntea promontoriului de altădată (probabil cu doi lobi), astăzi mult erodat şi inundat, iar
la S–SE, de unul-două şanţuri semicirculare de împrejmuire. În acest perimetru, se
delimitează, după părerea noastră şi sub rezerva verificării viitoare, două zone de locuire: prima, cvasi-circulară, spre fruntea promontoriului (cca. 250 × 200 m), cu locuinţele mai mici, dispuse oarecum în două cercuri concentrice, “închisă” spre S–SE de
două (?) şanţuri circulare, aflate, pare-se, la 10–15 m unul de altul, acolo unde, în teren,
se observă o uşoară denivelare semicirculară; cea de-a doua, se găseşte în continuitatea
2

Boghian et alii, 2016, p. 70-71, fig. 2/1-2.
Melniciuc, Boghian, 2010, p. 6; Boghian et alii, 2013, p. 204; Boghian et alii, 2015, p. 630.
4
Marchevici, 1997, p. 81-94.
5
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat 1.10.2016).
6
Deoarece magnetograma sitului de la Ripiceni-Holm (2016) face obiectul unui alt proiect științific nu o putem ilustra în momentul de față.
3
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sud-vestică, sudică şi sud-estică a primeia, cu locuinţe mai mari, unele grupate, dispuse în trei sau patru şiruri semicirculare, şi “închisă” de şanţurile exterioare de împrejmuire/fortificare. Pe laturile de V–SV şi S–SE, în spaţiile dintre locuinţe, au existat,
probabil, porţile şi căile de acces în aşezare.
Iată de ce, în momentul de faţă, acest sit cucutenian ne apare ca fiind unul sistematizat, cu sisteme cvasi-unitare de amenajate a spaţiului construit: concentrarea locuinţelor în grupuri şi zone distincte, dispunerea (cvasi) circulară, de-a lungul unor uliţe/
căi de acces, prezenţa unor “zone meşteşugăreşti” (“cartierul olarilor”), existenţa mai
multor şanţuri (palisade?) de împrejmuire, pe baza unor tradiţii social-culturale şi spirituale şi a adaptării la situaţia din teren, replicând cumva/într-o anumită măsură modele
anatoliano-balcanice şi est-central europene7, cunoscute şi în arealele intracarpatic,
transilvan (Parţa, Uivar, Iclod, Pianu de Jos)8, est-carpatic (Ruginoasa, Scânteia, Fulgeriş9) sau cultura Tripolye (cazul aşezărilor gigantice, care debutează în faza Cucuteni
A-B/Tripolye BI-BII)10. Din această perspectivă, odată cu înmulţirea cercetărilor şi
interpretarea nuanţată şi integrată a rezultatelor mai vechi şi/sau mai noi, devine imperios necesară reconsiderarea reconstrucţiilor referitoare la habitatul cucutenian.
Totodată, cele două zone evidenţiate în structura planimetrică a staţiunii cucuteniene par să vorbească de două faze de funcţionare ale locuirii eneolitice, prima, a
“întemeietorilor” aşezării, cea de-a doua a extinderii spaţiului construit şi a maximei
dezvoltări a habitatului, situaţie cunoscută şi în alte cazuri ale siturilor cucuteniene
(Târpeşti11, Cucuteni-Băiceni-Dâmbul Morii12, Traian-Dealul Fântânilor13), dar de
întinderi mai mici, până la noi investigaţii.
Interesante sunt datele referitoare la dimensiunile construcţiilor şi dispunerea
acestora în spaţiu. Pe baza observaţiilor arheologice, putem preciza, cu un grad ridicat
de încredere, că cele mai multe dintre construcţiile evidenţiate în planul sitului, realizat
după magnetogramă, sunt locuinţe cu anexele lor. În acest plan (Fig. 4), se pot observa
20 de locuinţe, de diferite dimensiuni (10/15 × 6/8 m), orientări şi grade de conservare,
în cadrul primei zone, şi aproximativ 80–90 de locuinţe şi anexe, multe mari (15/25 ×
8/10 m) şi grupate în blocuri sau în jurul unor “curţi”, ansambluri coerente, realizate,
probabil, pe anumite criterii de asociere ale locuitorilor lor (rudenie?, grup ocupaţional?,
funcţionalităţi/destinaţii?). Susţinem această ipoteză de lucru prin realităţile arheologice
7

Boghian, Enea, 2013, p. 40; Petrasch, 1991, p. 407-564; Bailey et alii, 2002, p. 349-355;
Pásztor, Barna, 2013, p. 134-163; Pásztor et alii, 2015, p. 1317-1326; Gogâltan, 2003, p. 223262; Idem, 2004, p. 43-117.
8
Lazarovici et alii, 2001, p. 197-203; Schier, Draşovean, 2004, p. 147-230; Drașovean, 2007,
p. 19-32; Draşovean, Schier, 2010, p. 165-187; Lazarovici, 1991, p. 6-7, 21-24; Bem et alii,
2013, p. 224-225, 379.
9
Micle et alii, 2010, p. 23-39; Lazarovici, Lazarovici, 2012, p. 27-40; Scurtu, 2005, p. 403423; Asăndulesei et alii, 2012, p. 878-890.
10
Sorochin, 1993, p. 69-86; Chitic, 2008, p. 263-314; Kruts, 2012, p. 70-78.
11
Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 24-25, fig. 1.3a-b, 3, 12; Marinescu-Bîlcu et alii, 1985, p. 644,
650, 653.
12
Dinu, 2006, p. 34-35.
13
Dumitrescu, 1958, p. 407-423; Bem, 2007, p. 22-24, 153-170, fig. 16.
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ale locuinţelor L. 1–4 (2010–'15), probabil etajate, la care, în urma incendierii (accidentale, intenţionate?), s-au păstrat, in situ, doar părţile realizate pe substrucţie lemnoasă masivă, unsă cu argilă amestecată cu materiale vegetale mărunţite, de regulă
pereţii exteriori, prăbuşiţi spre interior, şi planşeele/tavanele, mai puternic arse, căzute
peste instalaţiile şi inventarul camerelor de jos, extrem de clar evidenţiate magnetometric.
Acelaşi lucru se poate arăta şi în cazul complexelor cu lutuială masivă din Secţiunea IV/2016 (35 × 3 m), menită să verifice realitatea arheologică a megastructurii
care se află, aproximativ, în zona centrală a aşezării Cucuteni A-B1, pe traseul căreia
s-au identificat porţiuni ale mai multor construcţii, pe care le considerăm, deocamdată,
locuinţe (L. 5–7), care au păstrat bine aceleaşi structuri arhitectonice (pereţi exteriori,
planşee căzute peste structuri şi instalaţii interioare) (Fig. 5–6/1, 3–4).
Pe lângă aceste construcţii, mai pot fi remarcate o serie de anomalii magnetometrice, sub forma unor pete circulare, cu diametre de 2–4/5 m, unele singulare, altele
dispuse în linii/şiruri şi grupuri (Fig. 4), care par a fi, sub rezerva verificării prin săpătură, fie cuptoare individuale, fie dispuse în baterii liniare sau grupate, aşa cum se
cunosc la Ariuşd14 şi Dumeşti-Vaslui (complexele 7 şi 13)15 etc., în jurul unora găsindu-se aglomerări de materiale ceramice.
Aşa cum anticipam mai sus, cea mai importantă amenajare, evidenţiată prin
scanarea magnetometrică, este megastructura cvasi-centrală, un complex alcătuit din
mai multe construcţii/locuinţe, probabil şase, de mari dimesiuni (cca. 15/16 × 7/8 m),
construite perete în perete, cvasi-unitar, într-un bloc rectangular. La rândul său, acest
complex central este înconjurat de o curte rectangulară, delimitată de un şanţ/gard/perete (?) perimetral, care închide întreaga amenajare şi incintă de aproximativ 1500 m2.
Spre vest de aceasta, se găseşte un alt complex de construcţii (bloc), dar care nu prezintă elemente de împrejmuire. Aceste date luminează, oarecum, problematica locuinţelor mari Cucuteni A-B, pluri-compartimentate, şi nu mai apar drept curioase unele
dintre construcţiile descoperite la Corlăteni-Ţarină (L. 7. – 200 m2; L. 8. – 350 m2)16 şi
Cucuteni-Băiceni-Dâmbul Morii (L. 1. – 134 m2; L. 2. – 100 m2)17, dar deschide calea
către alte ipoteze şi interpretări ale funcţionalităţilor spaţiului construit şi locuit.
În ceea ce priveşte orientările caselor, se observă că acestea au fost dispuse
diferit, în funcţie de configurarea spaţiului, amplasare în teren şi de gruparea din care
făceau parte. Astfel, cele din primul areal erau dispuse cu axul lung cvasi-paralel cu
arcul de cerc pe care se aflau, despărţite fiind de foarte mici suprafeţe intermediare.
Locuinţele din cea de-a doua zonă, dispuse de-a lungul celor trei-patru trasee semicirculare, sunt orientate, după locul pe care îl ocupau pe curbură, fie N/NV–S/SE, fie
N/NE–S/SV sau E–V, spaţiile intermediare fiind cu mult mai mari. Aceste spaţii au
avut, probabil, destinaţii gospodăreşti: grădini şi mici parcele cultivate, ţarcuri pentru
animale, spaţii comunitare?, câmpurile mai mari şi păşunile găsindu-se, credem, în
14

Sztáncsuj, 2015, p. 127-30, fig. 53/2-3, 54.
Alaiba, 2007, p. 20, 67-70, pl. 16-17.
16
Nestor et alii, 1952, p. 88.
17
Petrescu-Dîmbovița, 1966, p. 33; Dinu, 2006, p. 34.
15
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afara aşezării, dar în zona din proximitate, extrem de favorabilă practicării agriculturii
şi creşterii vitelor.
Pe lângă construcţiile bine arse, care sunt cucuteniene, mai pot fi identificate
şi construcţii mai puţin evidente, posibil mai uşoare şi/sau ecranate de vestigiile posterioare, generând un semnal magnetometric mai slab, precum şi cenuşarele, unele gropi,
posibil şi bordeie, care pot fi legate de locuirile ulterioare (Noua, Hallstatt canelat, Sântana de Mureş-Cernjachov).
12.2. Datele arheologice din campania 2016
Aşa cum arătam, în campania din 2016, a fost începută cercetarea secţiunii IV/
2016 de 105 m2, trasată în jumătatea de NNV a megastructurii, trasversal pe aceasta,
constând dintr-un şir de şapte casete de 5 × 3 m (Cas. I-VII/2016), cu martori stratigrafici incluşi (Fig. 5–6/1–4), cu scopul mărturisit de verificare a veridicităţii scanării
magnetometrice şi a constata situaţia arheologică reală (existenţa complexelor şi raporturile dintre acestea, vechimea şi încadrarea cultural-cronologică a acestora, modul
de păstrare al patrimoniului, precizarea apartenenţei unor anomalii care indică eventuale elemente de fortificare – şanţuri cu posibile palisade, gropi, prezenţa, natura şi
gradul de afectare al deranjamentelor etc.).
Deasupra nivelului cucutenian, în stratul arabil actual (-0,30 m) şi în cel postcucutenian (-0,30–0,45/0,50 m) au fost descoperite, în gropile nr. 4–9, care au deranjat, în proporţii variabile, stratul şi depozitul arheologic eneolitic, materiale arheologice
aparţinînd unor complexe Noua, Hallstatt canelat, sec. III–IV şi, posibil, VIII–X/XI.
Complexele cucuteniene aparţin fazei A-B1, aşa cum arată fragmentele ceramice pictate recuperate, dar şi cele două datări radiocarbon, realizate la laboratorul
din Poznan (Polonia)18, (Fig. 7): S RIP 1 – Poz-84430: 5170 ± 40 BP; S RIP 2 – Poz84451:5210 ± 40 BP, care se înscriu în limitele cunoscute pentru această fază19.
Pe traseul secţiunii IV au fost identificate: structura sau L. 5/2016 (m. 2,20–
6,10; Fig. 6/1), deranjată de groapa 9 (sec. III–IV dHr) şi gropile 7-8 (alveolări postcucuteniene fără materiale); structura sau L. 6/2016, bine păstrată (m. 8–14,60), (Fig.
6/1, 3); structura sau L. 7/2016 (m. 23,20–28,30), (Fig. 6/3–4), deranjată de gropile
5 şi 6 (alveolări post-cucuteniene fără materiale); un spaţiu gospodăresc, între L. 6
şi L. 7 (m. 15–21), cu vatra simplă V 5/2016 (Cas. IV,  20 b, -0,65 m) şi câteva
vase Cucuteni A-B, întregibile ( 16–17 b,  19–20 b,  21 a–b); groapa 4a/2016,
de mari dimensiuni (m. 28,55–34,74), cu fragmente ceramice (Cucuteni, Noua, Hallstatt
canelat/grupul Corlăteni şi sec. III–IV dHr) amestecate cu materiale faunistice şi piese
de silex, nuclee în diferite stadii de cioplire/epuizare (complex gospodăresc post-cucutenian, destinat prelucrării silexului ?); groapa 4b/2016, sub groapa 4a (m. 29,90–
33,80; -1,10 la -1,75 m), cucuteniană, conţinând lutuieli corodate, fragmente ceramice, materiale osteologice, masate pe adâncimea -1,34-1,51 m; posibile gropi de
18

Mulțumiri: Această lucrare a fost realizată prin programul Parteneriate în domenii prioritare
– PN-II-PT-PCCA-2013-4-2234, derulat cu sprijinul MEN – UEFISCDI, proiect nr. 314/
2014, Investigații non-destructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil – http://arheoinvest.uaic.ro/research/prospect.
19
Lazarovici, 2010, p. 73-74, fig. 4-5.
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stâlpi din structura lemnoasă a L. 7 2016, pe linia m. 28,20–28,40; posibile gropi de
stâlpi, între L. 7 şi Gr. 4b, a căror funcţionalitate va fi stabilită prin cercetarea secţiunilor viitoare.

13. Date arheobotanice şi arheozoologice
Cercetările interdisciplinare arheobotanice şi arheozoologice efectuate în siturile neolitice şi eneolitice din Depresiunea Prutului mijlociu, sunt puţine. Datele obţinute permit totuşi reconstituirea parţială a complexului peisaj din cea de-a doua parte a
Atlanticului şi începutul Subborealului.
Încă din perioada interbelică, Radu POPOVICI a arătat că în Atlantic, în depresiunile Nistrului şi Prutului Mijlociu, existau păduri termofile alcătuite din stejărişuri
amestecate (Quercetum mixtum) de tip mediteranean, Fraxinus sp., Juglans regla, Salix
sp., Ostrya carpinifoa, Fagus silvatica20, Quercus Hex, Buxus sempervirens, Tilia sp21.
De asemenea, în zona Câmpiei Bălţilor, în arealul sitului precucutenian de la
Floreşti I (faza a II-a, cca. 5000–4800 BC), au fost decelate, prin analize palinologice,
specii arboricole proprii pădurii de foioase termofile (Quercetum mixtum): tei, ulm în
amestec cu stejar, carpen oriental (Carpinus orientalis) şi alunişuri, plante de stepă
(Chenopodiacee şi Cerealia), alcătuind o extinsă silvostepă22.
În cea de-a doua parte a Atlanticului, anterior aşezării Cucuteni A3 de la Druţa I
(raionul Râşcani), la mijlocul mileniului V BC, se găseau, în zonă, arbori specifici
pădurii de stejar amestecat cu tei şi alun, iar arinul (Alnus) creştea în luncile Ciugurului
şi Ciugureţului, vegetaţia ierboasă fiind reprezentată prin Gerinaceae. În timpul locuirii cucuteniene, pădurea s-a redus, ca urmare a intervenţiei antropice, compoziţia
ierburilor rămânând nemodificată. Tot acolo, a fost atestată şi existenţa polenului
viţei de vie sălbatice (Vitis silvestris)23.
În aşezarea Cucuteni A3 (cca. 4400–4300 BC) de la Cuconeştii Vechi-Stânca
lui Herescu24 (raionul Edineţ), aflată pe o terasă de 22–25 m, “peste apă”, la 1,5 km
ESE de Ripiceni-Holm, au fost descoperite macroresturi vegetale de cereale cultivate:
Triticum dicoccum, T. dicoccum/spelta, T. monococcum, Hordeum vulgare nudum şi
plante segetale şi ruderale (21 specii), fie din flora spontană, fie buruieni care se găseau
în şi în preajma culturilor şi aşezărilor: Galium sp., Rumex acetosa, Rumex acetosella,
Medicago lupulina, Medicago falcata, Bromus secalinus, Cuscuta sp., Amaranthus
retroflectus, Datura stramonium, Glaucium corniculatum, Chenopodium album, Ch.
hybridum, Polygonum aviculare, Saponaria oficinalis, Sinapis arvensis, Stellaria media,
Solanum nigrum, Atriplex sp., Echinochloa crus-galli, Reseda lulea, Ranunculus sp.25.
Cercetări paleo-pedologice şi sporo-polinice au fost efectuate şi în siturile
cucuteniene, etapa A4, de la Drăguşeni (cca. 20 km vest de Ripiceni). În situl de la
20

Ar trebui reexaminat/reevaluat, după părerea lui Alexandru BORZA; Borza, 1938, p. 61-62.
Determinarea cărbunilor din stațiunile Darabani, Percăuți, Bila, Lipcani; Popovici, 1934, p.
277-295.
22
Кременецкий, 1991, p. 76-81, 139.
23
Кременецкий, 1991, p. 88-90.
24
Marchevici, 1997, p. 81-94.
25
Marchevici, 1997, 82-91; Monah, Monah, 2002, p. 297-299.
21
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Drăguşeni-Ostrov a fost pusă în evidenţă pădurea alcătuită din stejăriş amestecat cu
tei (Tilia), ulm (Ulmus), arţar (Acer), alun (Corylus avellana), anterioară locuirilor
eneolitice, care a fost modificată, prin intervenţie antropică, în timpul aşezării Cucuteni
A4 (teiul a fost exploatat, fiind înlocuit parţial de ulm)26.
În mediul umed, existau Ciperaceae şi Ranunculaceae, două specii de papură
(Typha), exploatată pentru acoperirea locuinţelor şi înlocuită treptat de Chenopodiaceae,
procentele de Cerealia fiind modeste27. O alcătuire vegetaţională cvasi-similară a fost
determinată şi în situl Drăguşeni-În Deal la Lutărie, variind procentele arborilor care
compuneau stejărişul amestecat, dar proporţiile acestora erau destul de echilibrate, vorbind despre o exploatare cvasi-egală, restrângerea treptată a pădurii, prin defrişare
(exploatarea lemnului pentru construcţii şi combustibil), care a dus la extinderea pajiştilor cu plante ruderale (Plantaginaceae) şi creşterea semnificativă a polenului de Cerealia (Triticum dicoccum), indicând un proces de stepizare28.
Trecând la prezentarea datelor paleo-faunistice, arătăm că în loturile arheozoologice din siturile eneolitice din stânga Prutului mijlociu au fost descoperite materiale osteologice provenind de la mamifere domestice (bovine, ovi-caprine, suine, câine) şi sălbatice (cervide-cerb, elan şi caprior; bour şi zimbru?, mistreţ, iepure, castor,
vidră, urs brun, lup, vulpe, bursuc, jder, râs, dihor, veveriţă)29.
Pentru realităţile arheozoologice din dreapta Prutului mijlociu, foarte importante
sunt determinările din siturile cucuteniene de la Drăguşeni, care au arătat că, în turma
domestică predominau bovinele, urmate de suine, ovicaprine şi câine, resturile de cal
având un statut incert în ceea ce priveşte domesticirea. Dintre animalele sălbatice vânate, se remarcă cervidele – cerbul şi căpriorul, urmate de bour, zimbru, iepure, lup, vulpe, urs, bursuc, râs şi castor30, ceea ce arată o mare asemănare cu situaţiile din siturile
din stânga Prutului, atât ca mediu natural, cât şi ca preferinţe cinegetice.
Studiul materialelor osteologice animale provenite din situl de la Vorniceni
(Cucuteni A-B1, cca. 4200/4100 BC), aflat la 40 km vest de Ripiceni, a dovedit că turma de animale domestice predomina (2400 fragmente, 93,25%), fiind alcătuită, în ordine
procentuală, din bovine, suine şi ovicaprine, în timp ce animalele vânate, mult inferioare numeric (147 fragmente, 6,75%), erau reprezentate de cervide (Cervus elaphus,
Capreolus şi Alces), mistreţul (Sus scrofa ferus) şi bourul (Bos primigenius)31 (Fig.
11), adaptate mediului forestier deschis, cu liziere, luminişuri şi zone înmlăştinite, şi
silvostepei, cu ierburi înalte, uneori. Situaţia arheozoologică din acest sit este diferită
faţă de cea din aşezarea Traian-Dealul Fântânilor, unde predominau animalele vânate
(2384 fragmente, 59,5%) şi nu cele domestice (1623 fragmente, 40,5%)32 (Fig. 11).
26

Marinescu-Bîlcu et alii, 1984, p. 41-46; Cârciumaru, 1996, p. 74-76; Idem, 2000, p. 11-20.
Cârciumaru, 1996, p. 75.
28
Cârciumaru, 1996, p. 75-76.
29
Tsalkin, 1970, p. 268, anexa 2; Bodean, 2001; Sorochin, 2002, p. 42.
30
Bolomey, El Susi, 2000, p. 159-178, Table 1.
31
Ungureanu, 2002, p. 337; Diaconescu, 2011, p. 16-17.
32
Necrasov, Haimovici, 1959, p. 217-219; Idem, 1959, p. 179-185; Idem, 1962, p. 261-265;
Idem, 1970, p. 59- 66.
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Determinările arheozoologice de la Liveni, comuna Manoleasa (Cucuteni B,
cca. 3800–3600/3500 BC), sit aflat pe malul Prutului, la 13 km nord de Ripiceni, au
fost realizate pe un lot mic de materiale osteologice, dar au evidenţiat predominanţa
mamiferelor domestice, ordinea lor fiind: taurinele (Bos taurus), ovicaprinele (genurile
Capra şi Ovis) şi suinele (Sus scrofa), urmate de Canis familiaris, calul (Equus cabalus)
având o frecvenţă foarte redusă. Dintre mamiferele sălbatice vânate, predomină bourul
(Bos primigenius), care arată existenţa unui mediu reprezentat prin soluri mlăştinoase
şi dumbrăvi, lizieră, umede, urmat de cervide (Cervus elaphus şi Capreolus) şi mistreţ
(Sus scrofa ferrus), care trăiau în pădurile de stejăriş amestecat, cu poieniri/luminişuri,
rar întâlnindu-se ursul brun (Ursus arctos)33.
Tot redus (1100 fragmente) a fost şi lotul arheozoologic recuperat din situl
Mitoc-Valea lui Stan, evidențiindu-se moluştele şi gasteropodele culese (Unio, 100
valve, Helix pomatia şi Cepaea vindobonensis, 340 cochilii), cervidele (Cervus şi
Capreolus), mistrețul, bourul, vulpea, bursucul, dintre animalele sălbatice şi bovinele,
ovicaprinele, suinele şi câinele, dintre cele domestice34.
Rezultatele acestor determinări şi studii arheozoologice se înscriu în variabilitatea cunoscută, deja, pentru siturile cucuteniene din Podişul Sucevei (Fig. 8–9), Câmpia Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc (Fig. 10), care evidenţiază o oarecare
uniformitate a structurii turmelor domestice, iar în cadrul loturilor de animalele vânate,
a speciilor de pădure primară şi secundară, precum şi a celor euritopice/ubicviste.

14. Discuţii
Peisajului geografic actual din Depresiunea Prutului mijlociu este, aşa cum
arătam, puternic antropizat35. Relieful actual al microzonei, cu toate componentele
sale geomorfologice a fost modelat şi remodelat în perioada post-sarmaţiană, odată
cu retragerea treptată, spre SE, a Bazinului Dacic (Dacian Basin)36, dar mai ales în
Pliocen-Cuaternar, când au avut loc o serie de procese asociate: configurarea reţelei
hidrografice, a teraselor şi platourilor interfluviale, dezvoltarea structurilor climatice
şi biogeografice glaciare şi interglaciare.
În Pleistocenul superior şi în Holocen, mai ales în Boreal (mai umed şi mai
rece) şi Atlantic s-au intensificat procesele de modelare a peisajului, atât prin schimbările regimului climatic, cât şi creşterea activităţii râurilor şi pârâurilor materializate
în dezvoltarea formelor reliefului structural şi de acumulare. Adâncirea în albie, eroziunea regresivă şi laterală, precum şi procesele gravitaţionale de versant, eroziunile
torenţiale şi glacizările proluvio-coluviale au remodelat elementele morfologice ale
teraselor şi martorilor de eroziune, unii transformaţi în ostroave, aflate în luncile inundabile ale cursurilor de apă mai importante (a se vedea Drăguşeni).
Sensurile de curgere ale apelor, consecvente, subsecvente şi obsecvente, orientarea asemănătoare a teraselor, a conurilor aluvionare, interfluviilor şi glacisurilor, multe
cu suprafeţe sub-orizontale sau cu pante uşoare, adesea cu expoziţii sudice, estice,
33

Ungureanu, 2001; Haimovici, Ungureanu, 2002, p. 279-291.
Haimovici, 1986, p. 77-81; Idem, 2009, p. 320-321.
35
Corine Land Cover, 2000, 2006.
36
Jipa, Olariu, 2009, p. 40-91.
34
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vestice şi intermediare, bine iluminate/insolate pe parcursul diurn, sezonier şi anual,
cu o importantă cantitatea de energie solară primită, au determinat condiţii favorabile
întemeierii habitatului uman neolitic şi eneolitic.
În Atlantic, caracterizat printr-un Optimum climatic, mai umed şi mai cald decât
regimul actual, într-un climat continental moderat, cu precipitaţii mai bogate cu cca.
100‒150 mm/an şi 1ºC mai mult pentru media temperaturilor lunii ianuarie şi 2ºC mai
puţin pentru mediile lunii iulie, chiar dacă cu manifestări inegale37, s-a dezvoltat pădurea de foioase termofile (Quercetum mixtum), atât de caracteristică celei mai mari părţi
a zonelor de podiş şi câmpie. Aceasta ocupa suprafeţe însemnate, iar în cadrul său,
natural şi antropic, s-au creat multe luminişuri şi spaţii deschise (pădurea secundată),
favorabile faunei şi omului.
În aceste condiţii, “domeniul codrilor sau pădurilor moldo-basarabene-podolice-ucrainiene”38, asociat cu diferite suprafeţe de stepă colinară, cum sunt cele ale
Câmpiei Moldovei, Câmpiei Prutului mijlociu şi ale Câmpiei Bălţilor, era important
atât ca întindere, cât şi în ceea ce priveşte resursele asociate (lemn de construcţie şi
combustibil, materie primă pentru mobilier şi obiecte casnice, terenuri de cules şi
vânătoare, locuri de adăpostire).
În Subboreal (cca. 3700–500 BC) s-au produs unele modificări, perioada
caracterizându-se printr-un climat mai rece şi mai arid şi, după caz, mai umed decât
în Atlantic. Şi Subborealul a prezentat manifestări inegale şi variaţii microregionale,
dar s-a caracterizat, în general, printr-un declin al ulmului şi teiului, în pădurile de
Quercetum mixtum, contrabalansat prin ofensiva fagului (Fagus sylvatica) şi a carpenului (Carpinus betulus). De aceea, se vorbeşte de o perioadă de Carpinus optimum,
extinsă la nivel continental39, precum şi în spaţiul carpatic40 şi arealele adiacente, fără
ca trupurile de carpinete (cărpinişuri) să devină predominante în cadrul etajului stejarului. În aceste condiţii, pădurea de foioase, chiar modificată, continua să ofere resursele sale comunităţilor umane de la sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii bronzului.
Pajiştile naturale, păşunile şi câmpurile cultivate completau peisajul Depresiunii
Prutului mijlociu din a doua parte a Atlanticului, perioadă în care comunităţile precucuteniene şi cucuteniene (cca. 5100/5000–3500 BC) au cunoscut o deosebită extindere.
Câmpurile cultivate, din interiorul aşezărilor şi din imediata apropiere, erau înfiinţate şi
extinse pe subţirile soluri faeoziomice, în formare şi evoluţie, obţinute prin defrişări
şi desţeleniri succesive, pe podurile teraselor umede, interfluvii şi glacisuri, întotdeauna
în apropierea surselor de apă sau în zone cu freaticul mai aproape de suprafaţă. Turmele de vite găseau hrana pe păşunile din apropierea siturilor, situate pe şesurile aluviale, platouri interfluviale, terase şi versanţi, chiar. În aceste condiţii, aceste comunităţi
eneolitice au determinat o modificare a peisajului zonei, dar nu ireversibilă, intervenţiile
37

Kremeneckij, 1991, p. 174-175; Volontir, 1990, p. 65-69; Tomescu, 2000, p. 235-270; Davis
et alii, 2003, p. 1701-1716; Velichko et alii, 2013, p. 1-9.
38
Borza, 1938, p. 56.
39
Litt et alii, 2001, p. 1233-1249; Behre, 1995, p. 5-37; Quartäer Holozen, 2004.
40
Pop et alii, 1971, p. 219-223; Cârciumaru 1996, p. 143; Tanțău et alii, 2009, p. 164-173; Tanțău
et alii, 2011, p. 171-178.
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antropice fiind urmate de “controfensiva” silvostepei, cu fauna asociată, în care pădurea secundară de foioase continua să aibă o întindere importantă.
Şesurile aluviale şi luncile, unele destul de extinse, apele curgătoare şi stătătoare (bălţi, iazuri naturale, areale umede/înmlăştinite, cu stufărişuri şi papură) şi resursele acvatice bogate (ihtiofauna, avifauna, fauna terestră) ofereau alte condiţii prielnice
întemeierii şi funcţionării habitatului uman eneolitic.
Valea Prutului, cu toate componentele sale bio-hidro-geografice, prezenta condiţii favorabile vieţuirii umane, asemenea altor râuri mari ale Europei Est-Centrale,
fiind, în acelaşi timp, o importantă arteră de comunicaţie între zona Dunării de Jos şi
spaţiul nord-est carpatic. De asemenea, cursurile de apă mici şi mari, mai ales Volovăţul
şi Başeul, pe dreapta, Racovăţul, Ciugurul şi Camenca, pe stânga, convergente spre
vadurile Prutului mijlociu, au constituit importante căi de comunicaţie între comunităţile umane eneolitice, şi nu numai, de pe ambele maluri ale râului sau chiar între cele
din zone mai îndepărtate, aflate în bazinul mijlociu al Siretului şi cel al Nistrului.
Nu în ultimul rând, una dintre cele mai însemnate resurse ale Depresiunii
Prutului mijlociu era constituită de bogatele zăcăminte de silex zis de Prut41, de bună
calitate, iar la distanţe relativ mici, cuprinse între 50 şi 100 km, spre N şi NE, se găsesc
depozitele de silex zis de Nistru42, ambele putând fi incluse într-un areal unic al silexului pruto-nistrean (cu geneză, vârstă şi caracteristici asemănătoare)43, intens utilizat
de comunităţile umane din spaţiul est-carpatic, din paleolitic şi până în epoca fierului.
În aceste condiţii, simpla cartare a siturilor eneolitice din Depresiunea Prutului
mijlociu, ne permite să observăm densa locuire cucuteniană, de-a lungul celor trei faze
(A, A-B şi B), care compun mileniul cucutenian (4600/4500–3500 BC), precum şi cea
din perioada imediat următoare, Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti (cca. 3500–3000),
unitatea teritoriului, constituenţii şi determinanţii geografici, prezentaţi anterior, având
un rol important în întemeierea, existenţa şi devenirea habitatului uman eneolitic.
Condiţionalităţile geografice din Depresiunea Prutului mijlociu s-au repercutat,
foarte probabil, şi asupra unora dintre caracteristicile culturale ale comunităţilor cucuteniene care au trăit în zonă, şi care, de-a lungul timpului, au dezvoltat variante regionale: Truşeşti–Cuconeştii Vechi şi Drăguşeni–Jura, în faza Cucuteni A (etapele A3A4), Vorniceni–Corlăteni-Zaleshchiki, în faza Cucuteni A-B, Miorcani–Brânzeni IV
şi Brânzeni III, în faza Cucuteni B44, precum şi privitor la complexele raporturi ale
acestora cu grupele umane din spaţiile vecine, carpatice şi stepice.

41

Albu et alii, 1960, p. 9-23; Muraru, 1990, p. 149-159; Cârciumaru et alii, 2007, p. 9-11;
Boghian, 2009, p. 117-146, cu o parte însemnată a bibliografiei; Chirica et alii, 2014, passim;
Văleanu, 2015, p. 7-50.
42
Ciobotaru, 2007, p. 181-187; Boghian, 2008, p. 39-70; Văleanu, 2015, p. 7-50.
43
Boghian, 2008, p. 45; Idem, 2009, p. 121.
44
Dumitrescu, 1973, p. 1-20; Idem, 1974a, p. 33-47; Idem, 1974b, p. 545-554; Idem, 1976, p.
167-176; Boghian, 2001, p. 71-114; Sorochin, 2002.
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15. Concluzii
Trecerea în revistă a caracteristicilor actuale ale peisajului Depresiunii Prutului
mijlociu şi încercările de reconstituire ale unor componente ale cadrului natural preistoric permit o mai bună înţelegere a devenirii condiţionalităţilor naturale de-a lungul
timpului, reprezentând o premisă epistemologică esenţială pentru analiza integrată,
comparativă şi cercetările interdisciplinare.
Cercetările arheologice şi cele neintruzive au adus noi informaţii legate de
întinderea, înfăţişarea, structura şi caracteristicile habitatului din acest sit, evidenţiind existenţa, în zonă, a aşezărilor cucuteniene mari, sistematizate potrivit tradiţiilor
şi criteriilor organizaţionale şi spirituale ale acestor comunităţi eneolitice. Situaţia geografică a microregiunii, mult transformată ca urmare a construcţiei şi funcţionării nodului hidro-energetic de la Stânca-Costeşti şi a lacului de acumulare aferent, cu toate
efectele naturale şi antropice negative asupra sitului (inundaţii periodice, infiltraţii,
eroziune hidrică laterală) justifică, încă o dată, demersul nostru cognitiv.
Chiar şi în acest stadiu iniţial de cercetare şi modelare a peisajului din Atlanticul
mijlociu şi final, putem arăta că prin constituenţii şi determinanţii săi particulari, cadrul
geografic de altădată al microregiunii a favorizat habitatul uman eneolitic, prezentând
o individualitate specifică în contextul general al spaţiului est-carpatic.
Resursele diverse ale zonei, cum sunt: cursurile de apă convergente spre Prutul
mijlociu, acumulările acvatice naturale şi bogăţiile fluviatile, luncile extinse şi continui,
terenurile de cultivat şi păşunat, înfiinţate într-un spaţiu silvostepic, suprafeţele întinse
de pădure termofilă (Quercetum mixtum), primară şi secundară, cu fauna specifică,
pragurile/vadurile de trecere din sectorul “încătuşat” al râului şi drumurile longitudinale (N–S) şi transversale (V–E), abundentele depozite de silex zis de Prut, care
aflorează la zi, precum şi cele din deschiderile naturale de pe afluenţii acestuia, au
constituit cadrul de întemeiere şi evoluţie a habitatului uman cucutenian, în toate fazele
de dezvoltare ale acestuia (4600/4500–3500 BC), influenţându-le, direct şi indirect,
individualitatea, caracteristicile şi nivelul lor de dezvoltare. În acest caz, ne aflăm în
faţa unei fericite intercorelări între determinismul geografic şi cel uman, în formele
sale de exprimare culturală.
În mod firesc, încercarea noastră este doar la început, iar prin viitoarele cercetări interdisciplinare vor fi aduse, neîndoielnic, alte informaţii, care vor oferi perspective complementare şi nuanţate asupra peisajului preistoric atât din arealul sitului
Ripiceni-Holm, cât şi pentru ansamblul microregiunii, cu toate componentele obiective
(determinanţii geografici) şi subiective (determinanţii antropici) ale devenirii acestuia.
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Fig. 1. Amplasamentul siturilor Ripiceni-Holm (Cucuteni A-B) și Cuconeștii
Vechi-Stânca lui Herescu (Cucuteni A3), înainte de construirea barajului
Stânca-Costești45.

Fig. 2. Ripiceni. Harta comparativă între situația anterioară construirii
barajului și cea actuală46 (desen D. Boghian).
45

Extras din Harta topografică 1:25000, Ministerul Forțelor Armate ale RPR, Marele Stat
Major, foaia L-35-7-A-b, RIPICENI, ediția I, 1974.
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Fig. 3. Ripiceni. Detalii topografice ale sitului Holm, cu eroziunea acestuia47
(desen D. Boghian).
46

Suport cartografic ANCPI: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat
1.10.2016).
47
Suport cartografic ANCPI: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat
1.10.2016).

573

Fig. 4. Ripiceni. Planul complexelor scanate magnetometric în anul 2016
(desen D. Boghian).
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Fig. 5. Ripiceni. Extras din harta magnetometrică (2016) cu
megastructura cvasi-centrală (prelucrare grafică D. Boghian).

Fig. 6. Ripiceni. Imagini ale secțiunii IV/2016
(1–2. foto D. Boghian; 3–4. foto S.-C. Enea)
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Fig. 7. Ripiceni. Datări radiocarbon (prelucrare grafică D. Boghian).
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Fig. 8. Date arheozoologice comparative pentru siturile Cucuteni A din
Podișul Sucevei: Preutești48 și Fetești49 (prelucrare grafică D. Boghian).

48
49

Haimovici, 2003a, p. 227-238.
Cavaleriu, Bejenaru, 2007, p. 303-306, tab. 1.
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Fig. 9. Date arheozoologice comparative pentru siturile Cucuteni B din
Podișul Sucevei: Mihoveni50 și Fetești51 (prelucrare grafică D. Boghian).

50
51

Haimovici, 2001, p. 145-157.
Cavaleriu, Bejenaru, 2007, p. 303-306, tab. 1; Oleniuc, 2011.
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Fig. 10. Date arheozoologice comparative pentru siturile Cucuteni A din
Podișul Sucevei: Ruginoasa52, Câmpia Moldovei: Hoisești53 și
Podișul Central Moldovenesc: Scânteia54 și Dumești55
(prelucrare grafică D. Boghian).
52

Știrbu, 2006, p. 253-258; Eadem, 2012, p. 367-374.
Cavaleriu, Bejenaru, 2010, p. 219-224.
54
Știrbu, 2004, p. 301-304.
55
Haimovici, 1989, p. 83-89.
53
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Fig. 11. Date arheozoologice comparative pentru siturile Cucuteni A-B:
Vorniceni56 și Traian-Dealul Fântânilor57 (prelucrare grafică D. Boghian).

56

Ungureanu, 2002, p. 337; Diaconescu, 2011, p. 16-17.
Necrasov, Haimovici, 1959, p. 217-219; Idem, 1959, p. 179-185; Idem, 1962, p. 261-265; Idem,
1970, p. 59- 66.
57
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