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CERCETĂRI DE SUPRAFAȚĂ ÎN PUNCTUL "PENINSULA",
JUDEȚUL CONSTANȚA (I)
Dragoș Nicolae Neagu*
* Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Academia Română; dragosnicolae.neagu@gmail.com
Abstract. The advanced works on the navigable channel of the northern branch of the DanubeBlack Sea Canal, sectioning the peninsula north of Lake Siutghiol, made it possible to recover
the first Palaeolithic lithic materials from the peninsular area between Lumina and Năvodari,
thus completing the list of Palaeolithic settlements in Dobrudja, the discoveries made in the
1960s were followed by the first systematic research carried out in the "Peninsula" point, the
last scientific intervention in this region being remarkable for the identification of two new
points, located in the south-west of the peninsula, near the small north-western bay of Lake
Siutghiol, called "Peninsula II" and "Peninsula III". Since then, the situation of the finds at the
"Peninsula" has remained unchanged, the only scientific interventions being those already mentioned.
The general context of the peninsular area requires a re-examination of the archaeological potential together with the precise location of the three prehistoric archaeological sites
found in this area, all the more so given the accentuated urbanisation of the last two decades,
manifested by the expansion of residential areas, utility networks and infrastructure of the
commune of Lumina and the Peninsula district, belonging to the town of Năvodari (the two
administrative-territorial units sharing the peninsular area to the north of Lake Siutghiol), tends
to affect the entire area.
The survey investigations in this region, carried out in several stages, were concentrated
in the area specified by Alexandru PĂUNESCU, Florea MOGOȘANU, Marin CÂRCIUMARU
and Mihalache BRUDIU as being of the utmost importance, in an attempt to identify and establish the stereographic position of the three points mentioned and, at the same time, to recover any archaeological material.
Keywords: Paleolithic, surface surveys, Peninsula point, Lumina commune, Constanța county,
Dobrudja.

Aflată la limita sud-estică a Podișului Dobrogei Centrale, făcând parte din ceea
ce Constantin BRĂTESCU numea "Dobrogea maritimă"1, zona peninsulară (Fig. 1),
desfășurată între Mamaia-Sat și localitățile Lumina și Ovidiu, scăldată înainte de anii
'60 ai secolului trecut de apele limanului maritim Siutghiol, în prezent separată de acesta de ramura nordică a Canalului Dunăre - Marea Neagră, se prezintă ca o unitate de
relief unitară, compusă din două terase, una inferioară, aflată în imediata apropiere a
1

Brătescu, 1928a; Brătescu, 1928b; Mai târziu va fi utilizată noțiunea de "litoral maritim" pentru a descrie zona litorală a Dobrogei (Rădulescu et alii, 1975).
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Fig. 1. "Peninsula", vedere generală.
Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari, și una superioară dispusă în nordul terasei
joase (Fig. 2).
Foarte aproape de linia litorală, peninsula se află la cca. 2,5 km vest de Marea
Neagră, la cca. 6 km sud de lacul Tașaul și orașul Năvodari și aproximativ 10 km nord
de municipiul Constanța.
Lucrările începute în anii '60 la albia Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari
au secționat peninsula pe o lungime de cca. 5 km, din dreptul micului golf aflat la sud
de comuna Lumina și până în apropierea localității Mamaia-Sat, formându-se, în felul
acesta, o fâșie lungă de cca. 2,5 km, lățimea acesteia variind între câteva zeci de metri
și aproximativ 400 m în unele extremități, având rolul de dig natural, separând, astfel,
apele lacului Siutghiol de cele ale canalului fluvio-maritim (Fig. 1).
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Fig. 2. Reprezentare 3D a reliefului Zonei 1.
De la descoperirea accidentală a primelor materiale litice preistorice în punctul "Peninsula", în deceniul al șaselea al secolului XX, și cercetările specialiștilor Alexandru PĂUNESCU, Florea MOGOȘANU, Marin CÎRCIUMARU 2 și Mihalache
BRUDIU3, singurele intervenții cu caracter științific desfășurate în zona menționată,
s-au succedat mai multe decenii, fără ca zona precizată să fi făcut obiectul unei analize atente și fără să fi fost stabilite coordonatele exacte ale descoperirilor făcute de
cei patru în periplul acestora în Dobrogea.
Urbanizarea rapidă din ultimul deceniu, condiționată de o serie de factori, a
produs schimbări substanțiale la nivelul zonei peninsulare analizate, mai ales în privința regimului proprietății, multe din suprafețele care aparțineau la sfârșitul secolului
XX și în primul deceniu al secolului XXI domeniului public, trecând, parțial sau în
întregime, în domeniul privat.
Extinderea suprafeței intravilane, a rețelelor de utilități și a infrastructurii comunei Lumina și cartierului Peninsula al orașului Năvodari (în trecut satul Peninsula),
constituie factori care impun reexaminarea potențialului arheologic, împreună cu extinderea cercetărilor în zonele rămase, încă, accesibile investigațiilor.
Suprafața peninsulară se află în administrarea celor două U.A.T.-uri învecinate, comuna Lumina respectiv orașul Năvodari, comunei revenindu-i, potrivit împărțirii cadastrale, sectorul sud-vestic, mărginit la vest de mlaștina Cogealia, la sud de
șenalul Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari iar la est de cartierul Peninsula, orașul Năvodari gestionând restul suprafeței de circa două treimi aflată la est.
Intervențiile de la Peninsula fac parte dintr-o serie de cercetări de suprafață,
desfășurate pe raza comunei Lumina, în trecut Valea Neagră (până în 1929, Cogealia),
structurate, datorită suprafeței vaste de 4875 ha4 a localității, în mai multe etape, zonele
2

Păunescu et alii, 1972.
Brudiu, 1985.
4
Din care 668 ha intravilan, 7 ha vii și 4200 ha extravilan.
3
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urmând a fi investigate în ordinea importanței acestora, obiectivul central al investigațiilor inițiale referindu-se la identificarea vechilor puncte arheologice5, stabilirea
coordonatelor stereografice6 și cartografierea acestora, împreună cu recuperarea eventualelor materiale cu valoare arheologică.
Timpul, condițiile meteo, resursa umană și suprafețele întinse ale comunei
reprezintă principalele constrângeri ale intervențiilor perieghetice de la Lumina și
Peninsula.
Sfârșitul iernii a coincis cu începutul investigațiilor, demarate în treimea peninsulară administrată de U.A.T. Lumina, având ca fundament științific precizările lui
M. Brudiu, despre prezența unor “descoperiri paleolitice și epipaleolitice”7 la Lumina,
denumite de către acesta "Peninsula II" și "Peninsula III", rămânând ca punctul "Peninsula I", obiectul intervențiilor preistoricienilor Constantin S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR,
Al. Păunescu și Fl. Mogoșanu, dintre anii 1958‒'63 și 1965‒'728 (în anul 1970 fiind
realizate primele săpături sistematice din această zonă), să fie analizat ulterior.
Observațiile preliminare asupra reliefului regiunii sud-vestice a peninsulei au
evidențiat prezența a două terase (Fig. 2), una inferioară lungă de aproximativ 1,6 km,
dispusă de la est către vest, paralel cu șenalul Canalului Poarta Albă - Midia- Năvodari, înălțimea acesteia variind între 1 și 3m față de nivelul mării. Cea de-a doua, dispusă la nordul primei terase, considerabil mai înaltă, cu elevația cuprinsă între 6 și
11 m față de nivelul mării, acoperă o mare parte a regiunii analizate, în nord-estul
acesteia evidențiindu-se un pinten din calcar (Fig. 2), de cca. 2 ha, cu înălțimea de
aproximativ 13‒14 m, care coboară spre nord-est ajungând să formeze pe această
latură, la limita cu cel de-al cincilea sector, o vale de dimensiuni medii (Fig. 2). Numărul mare de gropi răspândite de-a lungul pintenului sugerează că, în trecut, în acest
punct a existat o exploatarea a calcarului, probabil cariera menționată de către M.
Brudiu în studiul său9.
Solul este unul de culoare galbenă, pe alocuri nisipos, vegetația caracteristică
fiind cea de stepă, pe suprafața acestuia crescând diferite specii de plante erbacee perene, alături de specia elaeagnus angustifolia, cunoscută și sub denumirea populară de
"sălcioară", destul de răspândită în regiunea sud-estică și cea centrală a zonei analizate.
Prima intervenție din teren, una de verificare a coordonatelor geografice10 (Fig.
1) oferite, la acest moment, pentru punctul "Peninsula", în formă digitală, de către Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național, a evidențiat lipsa oricăror elemente arheologice, care să confirme existența unei locuiri preistorice în punctul menționat. În consecință, în lipsa unei localizări exacte, cercetările au urmat descrierea
generală9 furnizată de M. Brudiu, punctele de reper precizate de către reputatul preistorician nefiind, totuși, suficiente pentru o localizare rapidă și categorică a descope5

Mențiuni ale cercetătorilor Al. Păunescu, Fl. Mogoșanu, M. Cîrciumaru și M. Brudiu.
În vederea colectării datelor stereografice a fost utilizat un receptor GNSS Trimble R8s.
7
Brudiu, 1985, p. 13.
8
Păunescu et alii, 1972.
9
Brudiu, 1985.
10
Latitudine nordică 44.26724 și 28.56999 longitudine estică.
6
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Fig. 3. Zona 1 și sectoarele sale.
ririlor semnalate, impunându-se, în acest caz, extinderea investigațiilor pe o suprafață
de cca. 68 ha, în partea de sud-vest a peninsulei menționată de către acesta.
Pentru materializarea obiectivelor și desfășurarea investigațiilor în condiții
optime, vasta suprafață a Zonei 1a fost împărțită în cinci sectoare (Fig. 3).
Investigațiile inițiale de verificare a coordonatelor existente11, în lipsa dovezilor materiale care să susțină prezența unei locuiri paleolitice în punctul precizat, au
fost extinse, lor fiindu-le dedicate întreaga suprafață a sectorului 1. Concluziile preliminare ale intervențiilor din acest prim sector au evidențiat lipsa oricăror dovezi cu
valoare culturală care să susțină existența unei locuiri preistorice în acest loc.
Situația din sectoarele 2 și 3 s-a dovedit a fi similară cu cea din primul sector,
cercetările din cele două sectoare dovedindu-se a fi fără rezultate.
Evoluția lentă a cercetărilor s-a datorat în principiu suprafeței vaste, a denivelărilor de teren, dar și a condițiilor meteo nefavorabile pe durata lunilor martie, aprilie
11

Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național.
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și mai, precipitațiile făcând inaccesibil terenul, mai ales în zona terasei inferioare, care,
fiind încadrată de digul Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari, a permis inundarea
pe alocuri a acesteia. Ulterior, odată cu venirea lunilor de vară, vegetația foarte bogată
din acest anotimp a îngreunat desfășurarea investigațiilor, acestea fiind reluate în mai
bune condiții, odată cu începutul toamnei.
În paralel cu investigațiile din teren, au fost purtate discuții cu locuitorii comunei, în special cei vârstnici, în căutarea unor informații referitoare la eventualele materiale arheologice, descoperite în mod accidental, informațiile oferite de către aceștia
dovedindu-și doar parțial utilitatea.
Înainte de începutul toamnei, circa două treimi ale Zonei 1 fuseseră analizate,
fără să fi fost remarcate, pe întreaga durată a perieghezelor, materiale cu valoare arheologică, rezultatele fiind neîmbucurătoare. Cercetările neconcludente ne-au făcut să
luăm în considerare, la acel moment, posibilitatea ca cele două puncte menționate de
M. Brudiu să se afle mult spre est.
Investigațiile din regiunea peninsulară au continuat cu analiza suprafeței sectorului 4, cele cca. 16 ha ale sectorului prezentând trăsături structurale și de relief
similare cu cele întâlnite în primul sector, alături de terasa inferioară și cea superioară
evidențiindu-se o mică terasă cu suprafața de aproximativ 2 ha, aflată în nord-estul
sectorului, mai înaltă decât primele două, de forma unui pinten îndreptat spre vest, cu
suprafața acoperită de bolovani din calcar și de depuneri eoliene (Fig. 2).
Intervențiile noastre în acest penultim sector au pornit de la limita vestică a
acestuia, fragmentele de silex identificate la suprafața drumului de pământ, care pornește de viitoarea rută ocolitoare a comunei Lumina, aflată în prezent în lucru, și coboară spre Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari unindu-se cu drumul pietruit dispus de-a lungul canalului, folosit de locuitorii cartierului Peninsula ca drum secundar
pentru a ajunge la intersecția drumurilor europene din apropierea localităților Ovidiu
și Lumina, făcându-ne să continuăm investigațiile începute aici, extinzându-le, treptat,
spre limita estică și pintenul din calcar.
Evoluția cercetărilor a evidențiat existența fragmentelor litice pe o suprafață
vastă, materialul litic fiind răspândit de o parte și de alta a drumului de pământ, pe o
arie de cca. 3000 m2.
Descoperirile răzlețe ne-au făcut să acordăm o atenție specială limitei vestice
a sectorului 4, unde, după analiza atentă a terenului a fost identificat un număr mare
de gropi (G 1‒34), simetrice, dispuse la distanțe aproximativ egale, și cinci șanțuri
(S 1‒5), de lungimi diferite, acoperite parțial de vegetația uscată și de unele deșeuri
aruncate în zonă.
Traiectoria aproximativ liniară, de la viitorul drum ocolitor al comunei Lumina,
aflat în nordul sectorului, și până la terasamentul Canalului Poarta - Albă - Midia - Năvodari, aflat la sud, lungă de cca. 430 m, pe latura vestică a drumului de pământ, se
află în apropierea limitei dintre sectoarele 1 și 4.
Simetria formelor, dimensiunile relativ egale (L 1,5 m L × l 1,5 m × h 0,5 m)
și dispunerea la o distanță aproximativ egală, una de cealaltă, a gropilor (cca. 5 m), neau făcut să considerăm că acestea au fost executate cu un utilaj mecanizat, posibil un
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Fig. 4. Dispunerea șanțurilor (S 2 și S 3) și a gropilor (G 3, G 4 și G 5).
buldexcavator, în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat, având o utilitate care ne
scapă în acest moment.
La o primă analiză, șanțurile și gropile menționate nu au atras atenția, excepție
făcând particularitățile subliniate în rândurile precedente, însă, cercetarea atentă a acestora, împreună cu îndepărtarea resturilor de vegetație uscată ne-au dovedit contrariul,
la suprafața șanțurilor S 2 și S 3 (Fig. 4) fiind identificate mai multe materiale litice,
predominând bolovanii și așchiile de silex clivate natural, dar și deșeuri rezultate în
urma prelucrării uneltelor litice, fragmente similare fiind identificate și în gropile G 3,
G 4 și G 5 (Fig. 4).
Am considerat ca fiind necesară stabilirea coordonatelor stereografice pentru
cele două șanțuri și cele trei gropi (Tab. 1), încă de la identificarea materialului litic,

X
S2
S3
G3
G4
G5

P1
P2
P1
P2

Y

314015.56
314004.89
313996.87
313986.44
314023.13
313998.13
313981.87

785279.04
785280.98
785284.13
785283.12
785274.44
785283.41
785284.66

Tab. 1. Coordonatele stereografice 1970 ale șanțurilor (S 2 și S 3)
și ale gropilor (G 3, G 4 și G 5).
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Fig. 5. "Peninsula", piese neo-eneolitice de piatră și silex.

Fig. 6. "Peninsula", fragment de ceramică romană.
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considerând de maximă importanță, pentru investigațiile întreprinse, descoperirile făcute.
Odată cu extinderea lor spre est, dincolo de fâșia îngustă din apropierea drumului de pământ, cercetările au evidențiat o suprafață, destul de întinsă, lipsită de orice descoperire cu valoare arheologică, urmându-i un spațiu unde au fost identificate
o serie de descoperiri răzlețe, așchii clivate natural și deșeuri rezultate din prelucrarea silexului, dar și, piese de silex și piatră aparținând neo-eneoliticului (Fig. 5) și un
fragment de vas roman (Fig. 6).

Fig. 7. "Peninsula", nucleu și deșeuri de prelucrare din silex.
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Fig. 8. "Peninsula", bolovani de silex.
Rezultatele investigațiilor parțiale12 au permis formularea unor observații preliminare, concluziile finale urmând a fi formulate odată cu finalizarea cercetărilor de
suprafață din ultimul sector al Zonei 1.

Fig. 9. "Peninsula", așchii de debitaj.
12

Cercetările de suprafață de la "Peninsula", neîncheiate la acest moment, urmează a fi
continuate, iar finalizarea investigațiilor din ultimul sector al Zonei 1 va fi prioritară.
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Până în acest moment, pornind de la precizările lui M. Brudiu, care poziționa
locuirea paleolitică de la "Peninsula III" la “sud-vest de cariera de piatră”13, împreună
cu aspectele observate pe parcursul cercetărilor de suprafață, considerăm descoperirile făcute în sud-vestul sectorului 4 ca aparținând punctului "Peninsula III", menționat
de cunoscutul preistorician, materialele descoperite (Fig. 7, 8, 9) fiind similare cu
cele recuperate de acesta în anul 1982, cu ocazia cercetărilor de suprafață din acest loc.
De asemenea, ne așteptăm ca investigațiile din sectorul 5 să aibă ca rezultat
identificarea punctului "Peninsula II", localizat în “partea de nord a carierei de calcar din apropierea șoselei pietruite Lumina - Peninsula”14, urmând, odată cu aflarea
poziției acestuia, să putem formula concluziile finale ale cercetărilor de suprafață de
la "Peninsula", neuitând nici de punctul "Peninsula I", acesta fiind unul dintre obiectivele principale ale cercetărilor din viitorul apropiat.
Materialele neo-eneolitice identificate în penultimul sector al Zonei 1, au fost
descoperite într-o relativă apropiere (Tab. 2), la distanță mică unele de celelalte, la cca.
100 m vest de pintenul nord-estic din sectorul 4, parte a aceluiași context, dintre uneltele recuperate făcând parte un fragment de ancoră din calcar (Fig. 5d.), o piatră de
șlefuit cu urme vizibile de uzură (Fig. 5c), un fragment de lamă din piatră (Fig. 5b),
numărul pieselor neo-eneolitice descoperite fiind completat de un fragment lamelar
de silex (Fig. 5a).
Prezența acestora în zona cercetată de noi poate fi pusă pe seama incursiunilor locuitorilor așezărilor neo-eneolitice aflate în regiune, la o distanță radială de cca.
10‒15 km de peninsula din nordul lacului Siutghiol, pentru procurarea hranei sau a
celorlalte resurse existente în regiune.

X

Y

314089.90

785354.30

Tab. 2. Coordonatele stereografice 1970 ale
descoperirilor neo-eneolitice.
Singurul fragment ceramic descoperit (Fig. 6) (Tab. 3), aparținând perioadei
romane, îl considerăm ca făcând parte dintr-un context general aflat în legătură cu așezările romană și romană-bizantină și castrul legionar de la Ovidiu, frântura ceramică
descoperită fiind cauzală, neexcluzând ca sub stratul vegetal să existe și alte fragmente rămase, apreciem noi, în urma periplului în zonă a soldaților romani, ajunși în regiune datorită unor exerciții militare, sau a locuitorilor așezărilor romane, aflate în apropiere, care fie exploatau calcarul prezent aici, fie alte resurse.

X

Y

314038.93

785408.87

Tab. 3. Coordonatele stereografice 1970 ale
fragmentului de ceramică romană.
13
14

Brudiu, 1985, p. 16.
Brudiu, 1985, p. 14.
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