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CONSIDERAŢII

PRIHND PALEOLITICUL MIJLOCIU
DIN DOBROGEA

Dobrogea , prin pozi ţia geografică şi prin depozitele cuate rnare
s pecifice, a atr as atenţia specialiştilor încă din secolul trecut. Astfel,
în 1867 geologul austriac K. F. Peters publică primul studiu asupra geologiei Dobrogei, care va constitui un punct de plecare pentru cercetă rile
de mai tirziu .l,
P rimele investigaţii însă, legate direct de studiul cuaternarului,
aparţin ilustrului geograf român Constantin Brătescu, care în perioad3.
1933-1935 a întreprins vaste cercetări asupra numeroase profile de pe
faleza Mării Negre const ih.ite de depozite de loess şi soIuri fosile 2.
După o întrerupere de peste 20 de ani, mai mulţi cercetători , ca
G. Haase, H. Richter, V. Mihăilescu, S. Dragomirescu etc., reiau studiul
asupra cuaternarului dobrogean publicînd numeroase

lucrări.

Dintre aces-

tea menţionăn1 în mod deosebi t lucrarea monografică a pedologului~ Ana
Conea., referitoare la forma ţi unile cuaLernare din Dobrogea ;~.
Toate aceste studii şi cercetări ne sînt nouă, celor care ne ocupăm
de cea mai îndepăr tată perioadă a istoriei, de mare folos pentru înţele
ger'ea cadrului fizico-geografic în care s-a desfăşurat viaţa celor n1ai vechi
colectivităţ i umane de pe teritoriul Dobrogei.
Primele menţîuni privind prezen ţa unor piese de silex atribuite
paleoliticului apa rţi n lui N . N. Moroşan şi 1. Băncilă.
Primul, semnala în 1928 O peşteră la circa 5 km nord de Topalu,
distrusă can1 în aceeaşi vreme datorită exploatării calcarului şi din care
1

K. F. Pe ters, Gnmellini en

Zl lr

Geographie 1l1ul Geologie der Dobrud sc ha,

1867
2 C. Brătcscu, Profilele cua te rnar e în falezele
Mării Negre, în Bul.. Soc.
1·om. geogr. , t. LII (1 933). p. 24-28: idem, Palezele Mării Neg1"(! intre CQrmen
Sylva şi SchHu Costin e şti, în Anal. Dobl·., an. XVI, .1935, p. 3-1l.
3 Ana Conca, Formaţiuni clwlenW1'e în Dobrogea, Bucureşti, 1970, p. 1-234.
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s-au cules resturi de faună fosi!ă ş i piese de silex (aşchii cu toLul atipice
pe care le-a atribuit aurignacianului) '.
Cel de- al doilea cercetător descoperea mai tirziu la Capul Midia,
spre baza loess-ului, o piesă de silex pe care 9. atribuit-o muslerianului
superior :i.
Dacă semnalarea lui N .. N. Moroşan ar putea rămîne înscrisă pe
harta descoperirilor paleolith:e dobrogene (de şi putinele piese publicat2
s-au pierdut), în schimb cea de- a do ua, a lui 1. Băncilă , 2.1" trebui ştearsă,
întrucît cercetările ulterioare făcute la Ce1 pul Midi a au dovedit existenţa
pe plajă a n1ultor aschii ş i sp ărturi naturale de silex, rezulta te din izbirea bulgărilor de silex, între ei. sau de bancul de calcar provocată de
valurile mării în înainta r ea şi r etragerea lor. Rămîne totuş i important
faptul că la Capul Midia. in stratul de c. . r ~ ile ş i marn e roşietice se găsesl?
Il 'ecvent bolovănaşi de silex. care pl"obabil au fost ut iliza ţ i ca 111aterie
primă de comunităţ il e pakolilice.
Primele descoperiri paleoliticc a utentice ş i primele cercetări s:stematice au fost făcute începînd cu anul 1956 d e către un colectiv al
sectorului paleolitic al Institutului de arheologie din Bucu reşti, in colaborare cu M·uzeul de arheologie din Constanta .
Astfel, în stadiul actual al docuDîenlării , se poate concI ude că pe
teritoriul Dobrogei cele mai vechi urme arheologice aparţin musterianului (paleolitic mijlociu). iar in ceea ce priv eşte paleoli tic ul superior
au fost descoperite urme să race şi pu ţin caracteristice, atribuite aurignaei anului.
Pentru pal eoliticul miilociu plnă în prezent se cunosc şase aşezări ,
dintre care patru sub ae r liber: Saligny, Peştera, Peninsula ş i Mamaia_at şi două in peşteri peştera de la Iz vor - salul Cheia şi peştera ZIsă
"La Adam" - TîrguşoI' G.
In primele două aşezări n1enţiona tc. maleri J.lul Etic provine din
cercetări de su prafaţă. De pildă , la Saligny (aş ezarea se află in marginea
de est a satului Saligny ş i în marginea. de vest a satului Faclia, vis-a- vis
de cantonul CFR nI'. 176), cele cir ca 30 ele piese de silex (de culoare vineţiu-maronie cu granulaţi e mare, patin::tt cu nuan ţe alburii sau alburiialbăstrii) au fost culese di,'ect de pe stîncile de calcar (deci nu dintr-o
~

N . N. MOl'oş an, O st·a.ţiww paleol iiidî in Dobrogea : Topalul, in Academia
Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Scria I II , t. 5, lUCIU. 3, Bucureş ti. 1928;
idem, Dovezil e existenţei oamenilor fosili în DobTogea. în Vasile Aclamachi, voI.
xxm, 1, Ia şi, 1937.
5 L 135ncilă, Asupra UltuL silex paleolitic din Dobrogea, in Hul eti ntll Societăţii studenţilor in ştiinţele naturale elin Bm:tlreş ti, v-va, 1934-1936, BUCUI'Cşti,
1036, p. 137-140.
G P . Samson, C. Hădulescl1, lIa .r/CO J/wn ne'llţepob ".71(~ ADa ..I/." fi / (OUpY,):Jl ce , in
BlOj l.llCmeltb
l';O ..Il·.IHtCCu.n ilO
H 3!J'lC/HUO flellWeptll.1t4lt020 lI epuoi)a, ~9, r-.105cov a, 1964,
p. 156-164. După autor i cîteva piese de aspect musterian s-au descoperit în partea
inferioară a sedimentelol' peşterii.
Din f ig. 2 se disting unele fo r me de aspect
Levahlois, răzuiloal"C simple. a şc hie cu scobillll"ă. Tot în această peşteră s-a găsit şi
o piesă bifnci3 l ă. oarecum corrl iform<1 cu baza largă. conve x ă (lg. == 5,2 cm;
It. = 3,2 cm ; gr. = 0,8 cm).
Română .
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pozitie in situ). Debitajul este Levallois şi non Levallois, cu t alonul in
cea n1ai mare parte neted sau aproape neted şi lat. Doar trei dintre
ele au talonul faţetat. Cele lTIai 111ulte piese sint de mărime mijlocie şi
n1are cea mai lungă atin gînd lungin1ea de 9,5 efi. Ca tipuri se disting:
cinci piese denticulate, trei răzuitoare (dublu-drept, dublu- drept- convex,
simplu-drept), două piese cu scobitură ( .. 2ncoche"), un cuţit "a dos" natural, trei p iese bifaciale (una parţial bifacială şi două nucleiforme forme atirice), şapte aşchii Levallois tipice şi atipi ce neretuşate, opt
aşchii non Levallois şi două nuclee (unul pl"ismatic şi altul globular) '.
Putem presupune pe baza acestu i material că la Saligny avem
dp.-a face cu un facies musterian de tip denticulat.
O altă aşezare din care s-au recoltat citeva piese de silex este cea
din comuna Peştera (circa 12 km sud-vest de Medgidia) 8. Este vorba
de un !punct aflat pe dealul Peşterica din marginea de nord- est a satului.
De aici s-au cules direct de pe calcarele spălate 18 piese de silex ale
căror dimensiuni sînt cuprinse între 3- 11.7 cm lungime. S-au putul
dist inge următoarele tipuri: trei aşchii Levallois atipi ce neretuşate, şapte
aşchii şi lame non Le-vallois, neretuşate, două racloare (unul simplu convex, celălalt simplu-concav), două piese denticulate, un vîrf Levallois
fin re(uşal, un cioplitor bifacial (tip chopping-tool), o bifacială nucleiformă şi un nucleu cvasiprisn1atic. După forma şi tehnica în care sînt
lucrate aceste piese , le-am putea atribui aceluiaşi facies musterian descoperi t la Saligny.
J

Deos.ebi t de importante sîni cercetările întrepri nse în ultima vreme
în aşezările de la Mamaia-saf) şi Peninsula, situate în marginea de nord
şi respectiv de vest a lacului Sutghiol, la circa 2,5 km una de alta.
Sondajele de la Mmnaia-sat au scos la iveală două locuiri n1usteriene despărţi te Între ele printr-o depunere de loess gălbui, groasă de
circa 2,50 m. Prima locuire ailată într-un sol gălbui-roşcat (care spre
bază devine mai roşcat) are o grosime de 0.30- 0,35 m (între 5,70-6,05 m
faţă de suprafaţa actuală a solului). Ea se găseşte la Emita superioară
a sedimentului roşcat care spre limita SEt inferioară (la circa 8 m adîncime) conţi ne bogate cristale de gips.
7 Primele cercetări de suprafaţă la Sali gny au fost efectuate de pref.
N. N . Zaharia in 1956. Colecţia descoperitor-ului cont-ine şi o piesă bifacială frag mentară nepublicată d3r a mintită de C. S. NicoIăescu-Plopşor, Le paleolithique
dans la Re]Jubliq1/(~ PO]Julaire Roumainc ti la lumierc des dernieres recherches,
in Dacia, I, N .S. 1957, p. J-L
fi Primele cercetări au fost efectuate în ]956 de către praf. N . N . Zahari a.
ti Al. Păunescu. Evoluţ.ia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite
pe t eritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 15-16: Ka!·el Valoch, Gisemen.t du
pleistocime superieuT ti Mamaia sur la cote de la MeI' Noire. R. P. Roumaine, în
La Prehistoire (Probleme.;; et tendances), Paris. 1968, p. 465- 472). D upă autor
industr ia reeoltată a fost divizată în două grupe : grupa inferioară a parţ i nînd
-epocii Eem-Amersfoort ~i grupa supel·ioară aparţinînd pmbabil epocii Brorup.
In ceea ce priveşte clasificarea tipologică prealabilă a acestei industrii ca răs 
punde după K . V81()~h, Tayacianului .
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Mama ia-Sat: 1-8, piese de silex musteriene (se. 1/ 1).
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Fig. ::? - Mamaia-Sat: 1, 3, 5, 6, 7, g: Peninsula: ') 8; Peştera Dealul Pqtedca:
4; 1- 9, piese de silex musteriene; (2, 5, 6 - se. 1/ 2; 1, 3, 4, 7, 8, 9 - se. l i 1).
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F ig. 3 - Peştera Dealul Peşterica: 1, 6; Saligny: 2, 3, 5; Peninsula ~ 4; Peş 
tera Cheia ("La Izvor") : 7, 8 ; 1-8 piese de sil ex musteriene ; (1, 2, 3, 4, 6 - se. 1/2 :
5, 7, 8 - se. 111).
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Peştera

Cheia ("La I7.vor" ) ; ]-5, pie;e de si le x mus l· c d ene (se. 1/1).
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Profilul pere lelui de vest ' ,,1 scc \.illnii săpăt u l'i! ol" de la Mamaia-Sat.
indicîn (l cele d()I.1~\ locuiri mustericne (1-11).
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Cea de-a doua locuire lTIusteriană, groasă de 0,40-0,50 n1 (între
2,64- 3,14 m faţă de suprafata solului) se găseşte într-un sol roşcat
deschis. Peste acesta se aşterne o altă depunere de loess de culoare
gălbuie cu mici concreţi uni calcaroase, ceva mai I roşcate spre bază, groasă
de circa 2 n1, suprapusă la rîndul ei de solul negru vegetal.
.Facem precizarea că în ambele locuiri nu au fost descoperit.e nici
resturi de vetre de foc (deşi unele piese de silex sînt calcinate), şi nici
resturi osteologice. Sînt prezente doar cîteva
gasteropode aparţinînd
după prof. Al. V. Grossu speciilor terestre de stepă
Helicopsis stTiata,
Jarninia tridens, Jaminia miCTostragus.
In ceea ce priveşte inventarul litic din cele două locuiti se pare
că el este destul de omogen, fapt care' nu ne îngăduie să facen1 unele
diferenţieri tehnice şi lipologice 10. Menţionăn1 nun1ai că cea de-a doua
locuire este mult mai săracă, cel puţin în suprafaţa săpată de noi. De
asemenea este necesar să ,a mintim că cea mai mare parte din materialul
studiat provine de la suprafaţa solului, datorită marilor săpături reC€nte
(hidroamelioraţiuni) care s-au efectuat în această zonă şi care au distrus aproape întreaga aşezare n1usteriană .
Ca materie primă se folosea silexul local tipic dobrogean, de culoare
maronie sa14 brun deschisă , a cărei patină are nuanţe alburii, alburiialbăs trui .sau alburii -gălbui.
În ceea ce priveşte n1ărimea pieselor, se poate spune că predomină
cele de mărime mică (79'10). urmate de cele mijlocii (18'10) şi mari (3'10).
Inventarul litic cuprinde 166 piese din care 131 de debitaj Levallois şi non Levallois (unele din acestea cu taloane netede de debitaj
clactonian), 19 nuclee de diverse tipuri (Levallois, piramidal: prismatic,
globular, informe), 16 aşchii şi lame obişnuite neretuşate. Menţionăm
că studiul tehnic şi tipologie a fost făcut după metoda F. Bordes i t Pe
baza acestui studiu s- au putut stabili urn1ătorii indici tehnici şi tipologiei,
precum şi respectivele grupe reale :
a) Indici tehnici. Debilajul Levallois se exprimă printr- un indice
Levallois 'r elativ scăzut (IL ~ 16,66 0 'o). Diferenţa între indicele de faţetaj
larg (IF ~ 36,14'10) şi cel de fat etaj strict (IF' ~ 31,32 '10) este destul
de mică. In schimb indicele lamelar (l'am ~ 4,16'10) este mult redus în
comparaţie cu indicele Levallois.
b) Indici tipologiei, variază intre 2.29"10 şi 13,28'10
Indicele Levallois tipologie (IL'Y ~ 12,4%)
- Indicele racloir total (IR ~ 13,28"10) ;
10 In poziţie in situ s-au găsit 19 piese tipice şi 75 bulgăraşi şi deşeud in
prima locui re şi 10 piese tipice şi două deşeuri în cea de-a doua .
11 F. Bordes. Principes d'lln-e methode d'etude des techniques de debitage
et de la tYPologie du Paleolithique anden et moyen, în L'Anthropologie, 54,
fasc. 1-2, 1950, p. 19-34; F. Bordes et M. Bourgon, Le complexe mousterien:
Mousterien, Levalloisien et Tayacien, în L'Anthropologie, 55, fasc. 1- 2, 1951,
p. 1-23; F. B ordes, Typologie du paleolithique ancien et moyen, Memoirc no 1,
I- II, Bordeaux, 1961, p. 1-81 şi planşele 1- 107.
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- Indicele bifacial (IB ~ 2,290;,) ;
- Indicele tayacian (IT ~ 11,20%).
Print re alte tipuri de piese remarcăm sărăcia formelor bifaciale
tipice. S-au găsit doar trei piese foliacee bifaciale (2,34'10).
In afara acestora s-au mai descoperit alte trei piese bifaciale destul
de necaracteristice, ceea ce reprezin tă - aşa cum am arătat - un indice
bifacial scăzut de numai 2,29% ).
c) Grupe Teale.
Grupa 1 (zisă levalloasian ă, în care sînt cuprinse aşchiile levallois
tipice şi atipice, vîrfurile Levallois), nu depăşeşte 12,49'/0 .
.Grupa II (zi să musteriană. din care fac parte vîrfurile pseudoLevallois, virfurile musteriene ş i diversele ti puri de racloare)
atinge 13,280;,. Dintre racloare, cu forme destul de atipice,
predomină cele simpl€ (drepte şi convexe), urmate de cele transversale convexe.
Grupa III (atribuită paleoliiicului superior, cu gratoare, burine,
străpungătoare, tipice şi atipi ce, piese cu trunchiere retuşată)
este destul de redusă, ea nedepăşind 7,81'10 .
Grup" IV (denticulată) este cea mai bogată, reprezentind 30,470/0
din întregul utilaj. Se remarcă şi un proc€llt relativ ['idicat al
pieselor cu scobitură (7,81%).
Este interesant de relevat lipsa tolală a cuţitelor "a dos" 'tipice
şi alipice.
Ţinînd seama de aceste caracteristici tehnice şi tipologice şi in
deosebi de indicele Levallois relativ scăzut, de rarele forme bifaciale
tipice, de sără cia virfurilor, de puţină tatea racloarelor, de li psa totală a
cuţitelor "a dos" pr€cum şi de marea abundenţă a pieselor denticulate
si cu scobitu ră ("encoche(() ne ingăduim să încadrăm musterianul de la
Mamaia- sat în grupa musterianului zis denticulat cu unelte de mărime
mică şi mijlocie.
Prin formele sale, m usterianul de la Mamaia-sat prezintă unele
asemănări tehnice şi tipologice cu cele descoperite in stratul inferior de
]a Kiik-Koba (Cri meeR) precum şi cu cel din stratele inferioare (IV-III)
d in peştera Duruitoarea Veche de pe malul sting al Prutului (R.S.S. Moldovenească) 12. Utilajul liţic din locuiril e susmenţionate sint atribuite
de V. Gladilin variantei tehnice mustero-tayaciene J3 ,
:12 V. Gladilin, L es va riall.tes techniques et les types d'industrie dans le
mousteriell de la Pl.ai n(' Russe et de la Crimcie, in Actes du V/1 c Congres internation al des sciences Prehistodques el. Protostoriques, Prague, 21-27 aout 1966, 1,

Praga 1970, p. 270.
i3 N. A. Ketral'u. T!rc.te[)ooanu.'l> fW /"Co.'/,uma (J .lLo.1ua6uu. În H acccln!t.<f, A,.aoe.tULU
Ilay,. MOJl.U(((JCHOU ce P, nI'. 2, H169, p. 72; IdC'm. lTa.'leo/tumWlCclO.aSJ cmo;m1>a 11 epome
Cmap&! B ~-(YPYWIIOPb~ în h'pftllvmc Coo(}uţenwt, 105, Moscova, ~ 963. p. 79-84.
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Nu puten1 trece cu vederea peste unele analogii care există între
unele piese şi bifaciale de la Mamaia-sat şi cele descoperite în dif erite
aşezări musteriene din Bulgaria li! ş i Grecia 1.) .
Recentul sondaj executat în lL5ezarea de la Peninsula a dovedit
că aici a existat o singură locui re musteriană g roasă de circa 0:30 n1 şi,
sit uată în stratul roşcat-deschis (între 3,30-3,60 m adîncime faţă de
suprafaţa solului) corespunzătoare , credem , primei locuiri de Ia Mamaia-sat. Materialul litic - de altfel destul de redus - cules atît de
la suprafaţa solului (22 piese tipice si multe d eşeuri) cît şi din sondajul
n ostru (11 piese tipice, 22 de bulgăr asi de silex ş i 10 deşeuri inclasabile) cuprinde tipuri care prin formă tehn ică si materie primă prezintă
a semănări cu cel 'descoperit în aşezările de la Mamaia-sat : SaUgny ,şi
Peştera .

In ceea ce priveşte încadrarea geocronologică a locuirilor musteriene de <la Mamaia-sat şi Peninsula nu ne putenl pronunţa deocamdată întrucît analizele granulometrice, de carbonat şi humus, etc., sînt
în curs de efectuare. Singurele analize parţial executate privind sedimentele de Mamaia-sat sînt cele palionologice. Din punct de vedere polinic sedimentele de la Mamaia-sat se caracterizează prin cantitatea relativ
n1ică a polenului, atît din straturile de loess cît şi din cele presupuse 'a fi
soIuri fosile. Din această cauză nu vom prezenta decît rezultatele obţinu te pînă acum sub o formă preliminară, fără pretenţia executării unei
diagrame polinice definitive. Totw;;i, chiar în această situaţie, analiza
polinică a evidenţiat cîteva caractere importante ale paleoclimatului şi a
aspectului fitogeografic al acestei regiuni în timpul sedimentării stratur ilor respective. Astfel, a fost relevat caracterul stepic al acestei zone
pe întreaga pe rioadă cît a durat depunerea straturilor analizate. Caracterul s tepic este reoglindit de dominarea tuturor spectrelo r polinice în
principal de către graminee, însoţite în timpul fazelor reci de Artemisia
şi alte ierburi specifice unui climat rece şi 'aTid: iar în perioadele de îndulcire a dimatului de o serie de ierburi cu pronunţat caracter termofil,
p recum şi de o seamă de arbori cu deosebi te afinităţi spre un climat
mai dulce.
Orizonturile inferioare (8,05-6,40 m) se caracterizează prin reducerea procenteloT de graminee, pe de o parte, şi apariţia atît a arborilor
termofili cum ar fi Tilia) Ulmus, Q-u ercus, Carpinus şi Fagus, cît şi a
altor specii de ierboase de climat mai cald , pe de altă parte. Se poate
.a .firma cu certitudine că această secve n ţă stratigrafică aparţine unei osdlaţii calde, rerrezentind un prim orizont de sol fos it
1'; V. Mikov N. Djambazov. ,7eaelJlauu,ama netqepa, Sofia. 1960. p. 18--32;
Djamhazcw, Pa;HWnl~fI- 6 nC~lfepama AlOpoaw/-a npC3 1955 2. Bulletin de Z'Institut
archeologiqu e, XXII, Sofia, 1959, p . 5-22 ; Idem, P a3fWn1in 6 1leUfepa ma Ca.uyu:/.u!{a
lI. în ApXeQILO<?u,lt, 1 1-2 , Sofia, 1959, p. 47-53.
13 E. S . Higgs. The S tone Indu str ies of Grcece, în La Prehistoirc (Problemes
et tcndanccs), Paris, 1968. p . 223-228.
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In faza actuală a cercetărilor poli ni ce, nu sîntem în măsură de a
prim'a locuire musteriană care suprapune orizontul de sol fosil
unei faze de trecere spre climatul rece sau deja perioadei în
care climatul se răcise complet. Elementele înregistrate pînă acum de pe
preparatele polinice efectuate din sedimentul aparţinînd primei locui ri
musteriene cuprind cite un grăuncior de polen de Pinus. Picea, Betula,
Corylus, i'a r dintre ierboase, graminee, ferigi, Artemisia, Chenopodiaceae
şi alte ierburi cu o amplitudine ecologică destul de largă.
Sedimentul cuprins între 5.75-4,50 m aparţin e un ei perioade reci
cu unele elemente indicatoare ale unui climat nu aşa de arid.
La 3,65 m apar pri mele dovezi ale schimbării climei spre o fa ză
cu pronunţat aspect termofil, fază ce a durat cu siguranţă pînă la niv~ul de 2,80 m, suprapunîndu-i-se cea mai mare pade a celei de a
doua locuiri musteriene.
La 2,45 m ne aflăm din nou într-o perioadă rece în timpul căreia
gran1ineele însumează valori ridicate, alături de A1'te1nisia, Chenopodiaceae, iar dintre arbori Betula şi Picea.
Concluziile la care ,a m ajuns nu ne îngăduie, în stadiul documentării noastre, să încadrăm aceste sedimente într-una din schemele cun oscu te privind împărţirea paleoclimatului pleistocen (in stadii şi interstadii).
.
De o deosebită impo rtan ţă pentru cunoaşterea unui alt faci es musterian de ;pe teritoriul Dobrogei €ste cel găsit în mica peşteră tle' la
Cheia (com. Tirguşor), săpată în masivul de calcar jurasic de pe valea
Ghelengicului 16. Ea este cunoscută de localnici sub denumirea de " Peş
tera de la Izvor" s<;lu Peştera Cheia şi se află în marginea de sud-vest
a satului.
Stratigrafic, locuirea musteriană din această- peşteră, a cărei grosime variază între 0,10- 0,65 m, se găseşte direct pe patul peşterii, fiind
suprapusă de o vagă locuire aurignaciană, peste care se aşterne o depunere sterilă (arheologic şi faunistic) groasă de 0,06-0.17 m . Peste
această ultimă depunere se află locuirea postpaleolitică groasă de
0, 00--0,50 m.
Inven tarul !it ic musterian cuprinde 98 piese, din tre care 84 piese
tipice (incluse în t abel ul tipologic al lui F. Bordes) în rest nuclee, aşchii
şi lame non Levallois, precum şi circa 70 piese atipi ce, bulgări de silex,
resturi de prelucrare inclasabile.
S-au stabilit pe baza metodei F. Bord es urm ătoI'jj indici tehnici
şi tipologiei, precum şi respectivele grupe reale:
a) Indici tehnici. Debitajul Levallois se exprimă prin indice Levallois ridicat (IL ~ 53,260;,). Diferenţa între IF (47,14'/0) şi IFS (34,280/0)

şti dacă
aparţine

. I? C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păun eseu
preltmmar asupra ce l'cetărilo?' paleolitice din anul
V, _1 ~59, p, ,2~-~2; C. S. Nicolăeseu-Plopşol", Al.
cetaT! paleol~tlce ln DobJ'ogea, în Ma teriale, VI, 1959,
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şi Al. Paul Bolomey Raport
1956, I, Dobrogea, în lW ateriale.
Păun eseu şi N . Harţuchi, Cerp. 43-49 .

este relativ mare. In schimb {l am (10,87 0/ 0) este normal, el fiind mult mai
redus în compara ţ ie cu IL.
b) Indici tipologiei.
IL'Y ~ 29,76'/0 ; IR
16,66% . Lipsa totală a bifacialelor face ca
IB ~ O.

c) Grupe reale.
Grupa 1 ~ 29,76'/0 .
Grupa II ~ 25'10 . Dintre cele 14 radoare predomină cele simple
(convexe şi drepte). De remarcat un răzuitor simplu-drept cu retuşe
semi-Quina. S-a găsit şi o limasă apropia tă ca formă de racloarul con-

vergent dublu.

,:fi

Gr'upa III _ 10,71% ,' foarte săracă În gratoare, burine şi 'cuţite
dos", dar ceva mai bogată în străpungă to are .
Grupa IV ~ 16,660/0 este destul de ridicată, fiind egală cu IR. De

asemenea trebuie să subliniem procentul relativ ridicat al pieselor cu
(13,10'10) în comparaţie cu celelate tij:1Uri de unelte.
Ca materie primă se folosea un silex local de bună calitate, cu granulaţie fină şi cu patină albăstruie şi vineţie. Cîteva piese sînt lucrate

scobitură

dintr- un silex

gălbui-auriu

cu

granulaţie

n1are, din gresie

maronie

şi

din cuarţit ·a lburiu. Ca dimensiuni predomină piesele de mărime mijlocie (67'10) urmate de cele microlitice (33'10 ).
Caracterizat printr-un indice Levallois ridicat, printr-un procent relativ scăzut de racloare, prin prezenţa unor vîrfuri destul de tipice şi
bine lucrate (la care se adaugă o singură limasă), prin raritatea cuţitelor
"il dos", prin lipsa totală a formelor bifaciale şi în sfîrşit printr-un pro-

cen t relativ ridicat a pieselor denticulate şi cu scobituri ("encoche") ne
permite să încadrăm musterianul de la Cheia în grupa musterianului zis
tipic cu debitaj Levallois.
Prin formel e sale acest material litic prezintă unele asemănări tehnice şi tipologice cu cel descoperit în nivelurile inferioare (I-III) de la
Ripiceni-Izvor (jud. Botoşani) 17 precum şi cu cel aflat in peştera ButeştI
(R.S.S. Moldovenească) lS.
Unele forme de unelte de la Cheia îşi găsesc asemănări în tipurile
de piese descoperite în unele

aşezări

din Bulgaria

1~.

In afara inventarului litic, au fost descoperite bogate resturi faunistice, care după identificările paleon tologului Alexandra Bolomey aparţin următoarelor specii : Ursus spelaeus, Equus caballus fossilis, Coelodonta antiquitatis. Rangife,- tarandus, Cervus elaphus, Bos s. Bison, Canis lupus, Vulpes vulpes, Hyaena spelaea, FeZis spelaeus, Sus scrofa,
Capra ibex.
Demn de remarcat este faptul că dintre toate aceste specii cele mai
numeroase resturi osteologice aparţin lui U1'S-US spelaeu,s, ele atingînd
64,29% din totalul oaselor identificate.
17

Al.

Păunescu,

Musterianul în România în lumina săpăturil o r d e la Ripişedinţă plenară a In stitutului de Arheologie, Bucu-

ceni Comunicare ţinută in
rc<ş ti , la 31 martie 1971.

1'; N . A . Ketraru, in
OxapHa npupo iJw Jll o.'IDa6ull, 8, Chişin ă u, 1970, p. 113- 132.
19 N. Djambazov, în Apxeo,f/,oeuJt, IV, J962, 3, p. 53-60.
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Din punct de vedere geo-cronologic musterianul din p eştera Cheia
că aparţine primului stadiu aI glaciaţiunii Wlirm sau unei faze de
tra nziţie spre Wiirm I-Wiirm II. Această afirmaţie este confirmată atît
de prezenţa unor anîmale de climă rece, cum ar fi renul, cît şi mai ales
de ,s tudiul palinologic 20 care reoglindeşte _c aracterul stepic, slab silvostepic al acestei zone, argumentat de spectrele polinice prin raportul
dintre arbori şi ierboase, pe de o parte, şi a asociaţiilor lemn oase pe de
altă parte, sugerează ipoteza existenţei pe teritoriul DobrDgei în această
periDadă a unei silvD-stepe reci. Dintre arbori, predominante sînt coniferele, reprezentate în principal prin Pinus, care întruneşte valori de
p este 60"/0 şi mai puţin Picea, care nu depăş€şte 130/0 . In cadrul foioaselor termofile doar Que1'cus se pare că era mai răspîndit, procentele
sale depăşind 100/0 în spectrul superi'0r. Celelalte genuri de arbori se
lnenţ:in sub 4 % , ceea ce oglindeşte o modestă participare la alcătukea
covorului vegetal.
Dintre "erboase, Chenopodiaceele au 'O răspîndire exuberantă 3562'/ 0,
demonstrînd prin procentele lor extrem de ridicate (cele mai ridicate
întîlnite pînă acum în analizele polinice din ţara noastră), intensa locuire
a peşterii in această perioadă. In afară de Chenopodiaceae, bine dezvoltate Isint gramineele (42'10) şi camposite!e, dintre acestea din urină o
pondere majoră o deţine Artemisia (peste 200/0), demonstrind prin valorile sale destul de semnificative nuanţa ,r ece a climatului din perioada
pa'r e

respec tivă.

In încheiere, p rin studiul de faţă am căutat să prezentăm stadiul
actual al cercetărilor privind musterianu1 din Dobrogea. S-au identificat
două facies- uri musteriene, unul zis tipic şi altul denticulat.
Fără îndoială că viitoa~ele cercetări ca şi coroborarea amplă a
datelor pedologice, geocronologice, litologice, polirrice, faunistice, tipologice şi tehnice, vor aduce noi contribuţii la cunoaşterea istDriei populaţii
lor musteriene care au evoluat timp de cîteva zeci de milenii pe teritoriul Dobrogei.

QUELQUES CONSlDERATIONS SUR LE PALEOLITHIQUE MOYEN
EN DOEROUDJA

Resume
Dans le stade actuel de la documentatlon, an peut affirmer que les p lus
anciens vestiges archeologiques sur le territoire de la Dobl'oudja appartiennent
au paleolithique moyen (mousterien). Quant au pah~olithique supericur, an n'en
a trollve que des traces pauvres et peu caracteristiques, attribuees il l'audgnacien.
Marin Cîrciumaru, Analiza polinică a stratului de Zocuire
Cheia (Dobrogea), jn Pontica, 4, ]\'Iuzeul d e Arheo1ogic,
1971 , p . 23-29.
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peştera

musteriană

Constanta,

Pour le paleoli thique m oyen. on connait jllsqu'il present six sites, dont
quatre il ciel ouvert: Saligny, P~tera, P e ninsula el Mamaia-villagc, et deux dans
des grottes : la grotte de "La Izvor" - le viJlage de Cheia, et la grotte nommee
" La Adam" - Tîrgu şo r,
Dans les deux premiers sites m enlionnes, le matel"icl lithique provient des
r echerch es faites it la sudace ; dans les autres poi nts, furcnt cffectues soit des
sondages, soit des fouille s .
En partant de r e l ud e tcch nique ct typologiquc, sclon la methode F. Bordes,
m dhod e appliquee s uJ"tout au materi cl lithiqu c. dont le plus ri che provient des
sites de Mamaia-village et de la gratte .,La lzvor"-Cheia, on a pu identifier en
D obroudja deux f acies m otlsteriens. le premier appel e denticu le, l'autre, typique.

La legend e eles figures
Fig, 1. Fig. " -

Mamaia-village, 1-8, pieces moustedennes d e silex (cc hclle 1/1).
Mamala-village : 1. 3, 5, 6, 7, 9; P en in sul a : 2. fi: Pe ~ ten.l Dealul Peşte~
rica: 4; 1-9, pieces mousteriennes de sile x (2. 5. 6 - 1 '2 ; J , 3, 4, 7,
8, 9 - ech ell e 1/ 1).
Fig:. v .
Peşte ra Dealul Peşter i ca : 1. 6 : Sa ligny : ~, 3, 5; P eninsula : 4; La
Grolte de Cheia ("La Izvor"): 7. 8; 1-8, pieces mo us teri e nncs de silex;
(1, 2, 3, 4, 6 - 1 .'2 ; 5, 7, 8 - echelle 1 /1),
Fig ..1. - La g rotte Ch eia (., La Izvol-") : 1-5, pieces m ousteri ennes de silex
(echcJle l i ! ).
Fig. o. - Profil de la paroi e ouest de la 5C'c ti on des f ouiIlcs a Mamala-village, indiquant deux habitats mousterien s (I-JI ),
Profil de la paroie est du section I ele la grotte Cheia C,La Izvor").
Fi .~ . 6. Fig, 7. - Le diag rammc sporopolinique du scd imen t moustericn de la grotte
Cheia ("La Izvor")_

EINIGE BETRACHTUNGEN liBER DAS MITTLERE PALAOLITHIKUM
I N DER DOBRUDSCHA
Zusammel1ja ssullg
gegenwă digen FOl'schungssland
kann m an behaupte n. da B auf dem
der Dobrudscha die altesten archăolog i schen Spuren dem mittleren Palaolithikum (Mousterien ) angehoren, und daH die Spuren des oberen Palăolithikums
·s părlich, wenig typisch si nd und d e m Auri g nacien zugewiesen werd e n,
Bis zur Zei t si nd fiiI' das mittlere PaUi.blithikum sechs Siedlungen bekannt.
,davon vieI' Frellandsiedlungcn : Saligny, Peştera. P eninsula und Mamaia-sat und
zwei Hoh lensiedlungen : in der Hohle "La Iz:vol""-Dorf Cheia und in der sog~
"Adam"- H ăhle Tirgşor.
In den ersten zwei e rwahnten Siedlun gen stam mt das lithi schc FundmateriaJ
aus Oberflachenforsc hungen; in den anderen Standorten wurden e n tweder Pwbegrabungen odeI' Ausgl'abungen unternommen.
Aufgrund d es t echni sche n tmd form enkundIichen Studiums, das nach dem
Verfahren von F, Bordes vorgenommen wurde, und zwa r hauptsachlich fur das
lithische Fundgu t, das zahlreicher aus den Siedlungen Mamaia-sat und aus der
H6hle "La Izvor" - Cheia st:lmmt, konnte n in der Dobrudscha zwei Mousterien"Fazics erkannt werelen \Inel zwar ein gczahntel' tlnd ein typischer,

Im

'Gelănde
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Erkliirung cler A b bildullge n
Abu. 1. Abb.2 .

Abb.3.

Mam a ia-sat : 1-8 Mousterien-Feuerstein (1 /1) ,
Mamaia-sat: 1, 3, 5, 6, 7, 9: P e ninsula: 2, R; Peştera Dealul Peş te
rica: 4; 1-9, Mousterien-Feuerste jn (2, 5, 6 - 12; 1, 3, 4, 7, 8, 9 - 1/1).
P eş tera Dealul P cştcri ca: 1, 6: Saligny: 2. 3. 5: Peninsula: 4; CheiaH6h1c ("La I z v or ") : 7, 8; 1-8, MOllsterien-Fe uc r s tein ( 1, 2, 3, 4, 6 - 1/2 ;
5, 7, 8 -

Abb. 4. Abb. 5. Abb. 6. Abb. 7. -

1 1).
Chei a -Hohle ("La Izvor " ); 1-5, MOllsterien-Feuel'stein (1/ ).
Profil der Westwand des Schnittes der Au sgrabungsarbeiten in Mamaiasat, die die zwei Mou sterien-Ansiecllungen anzeigen (I-II).
Profil der Ostwand des Schnittes 1 in der Cheia -Hohle ("La Izvor").
Sporen- und Pollendiagl'amm der Moustel'ien-Ablagerung aus der CheiaHohle ("La Izvor").

