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INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE DIN NIVELUL VĂDASTRA DE LA
MĂGURA ‘BUDUIASCA - BOLDUL LUI MOŞ IVĂNUŞ’ (JUD. TELEORMAN)
Monica MĂRGĂRIT *
Pavel MIREA **
Adrian BĂLĂŞESCU ***

Abstract: The goal of the present paper is to make known an extremely interesting
archaeological assemblage of the Vădastra culture, discovered during archaeological research carried
out at Măgura ‘Buduiasca’ settlement. The methodology used aimed to identify the operational
schemes used for the manufacture of different typological categories, and to find in which ways the
Eneolithic communities exploited the animal environment in order to obtain hard animal material
artifacts. Both local (from domestic and wild species) and imported raw materials were used. For
bone, generally there is a preponderance of two species, from which a reduced number of skeleton
elements were selected as blanks. Antler is not intensely exploited in the industries of the Neolithic
from the North-Danube territory and this seems to continue at the beginning of the Eneolithic. The
two fragments of Spondylus valves were imported, demonstrating the exchange networks of this
community within the Mediterranean area. The study is important because information on Vădastra
culture hard animal material industry in Romania is absent and therefore it could have a decisive
contribution in outlining an exploitation model for the animal resources of Vădastra communities.
Rezumat: Scopul acestui studiu este acela de a face cunoscut un ansamblu arheologic
extrem de interesant, rezultat din cercetările arheologice desfăşurate în aşezarea de la Măgura
‘Buduiasca’. Metodologia utilizată a vizat nu doar identificarea schemelor operaţionale utilizate pentru
confecţionarea diferitelor categorii tipologice dar şi a modalităţilor prin care comunităţile eneolitice au
exploatat mediul animal, cu scopul de a obţine artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale.
Au fost folosite atât materii prime locale (provenind de la specii domestice şi sălbatice), cât şi materii
prime de import. La nivel general, în cazul osului, constatăm preponderenţa a două specii, precum şi
numărul redus de elemente scheletice selecţionate drept suporturi. Cornul este puţin exploatat,
element specific tuturor industriilor aparţinând neoliticului din spaţiul nord-dunărean şi care pare să se
perpetueze şi la începutul eneoliticului. Cele două fragmente de Spondylus sunt surse ale importului,
demonstrând legăturile acestei comunităţi cu spaţiul mediteranean. Studiul este important deoarece
informaţiile privind industria materiilor dure animale, specifice culturii Vădastra de pe teritoriul
României, sunt absente şi, prin urmare, ar putea avea o contribuţie decisivă la elaborarea unui model
privind exploatarea resurselor animale în perioada respectivă.
Keywords: Vădastra culture; raw materials; operational schemes; functional cut marks.
Cuvinte cheie: cultura Vădastra; materii prime; scheme operaţionale; stigmate funcţionale.
Introducere
Date legate de prezenţa culturii Vădastra la est de Olt, într-o zonă în care erau cunoscute
puţine descoperiri de acest fel, mai precis doar cele rezultate în urma cercetărilor efectuate în perioada
anilor 2001-2005 în comuna Măgura, pe Valea Teleormanului, au fost abordate într-un studiu cu
aproape un deceniu în urmă, studiu ce a vizat observaţii preliminare efectuate asupra complexelor
arheologice şi a inventarului acestora şi unele caracteristici specifice locuirii Vădastra (Mirea 2009). Alte
studii au vizat fie analiza materialului ceramic (Thissen 2013: 46-61, 104-23), fie a paleoeconomiei
acelor comunităţi (Radu 2011; Bălăşescu 2014: 19-30) sau a unor categorii de descoperiri precum aşazisele ‘altăraşe’ sau ‘măsuţe de cult’ (Mirea 2015: 47, 56, 57).
_____________
* Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Istorie, str. Lt. Stancu Ion,
nr. 34-36, 130108, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, România, monicamargarit@yahoo.com
** Muzeul Judeţean Teleorman, str. 1848, nr. 1, cod poştal 140033, Alexandria, jud. Teleorman, România,
pavelcmirea@yahoo.com
*** Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’, Calea 13 Septembrie, nr. 13, sect. 4, cod poştal 050711, Bucureşti,
România, abalasescu2005@yahoo.fr
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Locuirea de aici se află situată pe terasa joasă, nord-estică a râului Teleorman, iar complexele
arheologice identificate sunt amplasate pe o suprafaţă ale cărei dimensiuni măsoară aproximativ 600 m
pe axa est-vest şi 300 m pe axa nord-sud. La Măgura, locuirea Vădastra pare a fi sporadică şi
dispersată şi nu se constituie ca un nivel propriu-zis ci doar ca simple aglomerări de materiale şi gropi
ce suprapun sau străpung uneori nivelurile din neoliticul timpuriu (Starčevo-Criş) sau cel dezvoltat
(Dudeşti). Cronologia absolută este sugerată de mai multe date 14C şi poate fi aproximată ca
aparţinând intervalului 5200-5000 cal. BC (Mirea 2015: 45).
Spectrul faunistic
Fauna analizată prezintă toate caracteristicile unor resturi menajere: o puternică
fragmentare, urme de tăiere grosiere (în special de dezarticulare), urme de dinţi - de carnivore în
special (posibil şi de suine domestice) şi foarte rar de rozătoare şi de ardere. Cantitatea de faună
recoltată şi studiată este foarte redusă, doar 793 resturi, dintre care 765 aparţin mamiferelor.
Menţionăm că fauna a fost recoltată de o manieră extrem de atentă, sedimentul arheologic din diferite
complexe arheologice fiind cernut la sec printr-o sită de 10 mm ceea ce a permis culegerea tuturor
fragmentelor. Un argument în acest sens este şi faptul că gradul de determinare specifică a faunei
este extrem de redus, mai ales în cazul mamiferelor (36%).
După cum am precizat, mamiferele sunt predominante în cadrul faunei studiate (96,5%), dar
pe lângă acestea s-au mai descoperit moluşte, peşti, reptile şi păsări. Astfel moluştele sunt
reprezentate prin 17 resturi de scoici, dintre care patru sunt de Unio pictorum, opt Unio crassus, trei
Unio sp. (Radu 2011) şi două Spondylus sp. Peştii identificaţi corespund mai multor specii şi anume,
acipenseridelor (1 rest), plătică (1), ştiucă (1), somn (1) şi cyprinide (3) (Radu 2011). Reptilele sunt
reprezentate printr-un rest de carapace de broască ţestoasă de apă (Emys orbicularis). Păsările sunt
atestate prin 5 resturi, dintre care unul aparţine cocorului (Grus grus) (Radu 2011).
Mamiferele sunt reprezentate de numeroase specii, care aparţin atât unor taxoni domestici:
vită (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră (Capra hircus), porc (Sus domesticus), câine (Canis
familiaris), cât şi sălbatici: bour (Bos primigenius), cerb (Cervus elaphus), mistreţ (Sus scrofa), cal
(Equus ferus), vulpe (Vulpes vulpes), iepure de câmp (Lepus europaeus), castor (Castor fiber) şi arici
(Erinaceus europaeus). Prezenţa acestor taxoni atestă existenţa a două activităţi importante pentru
această comunitate preistorică: creşterea animalelor şi vânătoarea. Specificăm că un număr relativ
redus de resturi din categoria Bos taurus/Bos primigenius (5), Bos/Cervus (8) şi Sus domesticus/Sus
scrofa (16) nu au putut fi determinate precis până la nivel de specie, din cauza fragmentării
accentuate a materialului faunistic. La aceasta se adaugă şi faptul că numeroase astfel de fragmente
provin de la animale tinere sau foarte tinere (este cazul bovinelor şi al suinelor) şi de aceea nu s-a
putut realiza o diagnoză specifică precisă (Bălăşescu 2014).
Mamiferele domestice sunt predominante ca număr de resturi (NR) în cadrul spectrului
faunistic (87,6%) de la Măgura ‘Buduiasca’. Dintre mamiferele domestice, predominante ca NR sunt
vitele (68,4%), urmate la mare distanţă de ovicaprine (15,2%). Porcul şi câinele sunt slab
reprezentate, doar prin câteva resturi, 9 (3,3%) respectiv 2 resturi (0,7%).
Vânatul este slab reprezentat ca număr de resturi (12,4%), dar bogat ca număr de taxoni
(8). Speciile cele mai vânate sunt: cerbul (5,4%), mistreţul (2,9%) şi bourul (1,8%). Semnalăm
prezenţa calului sălbatic care în general este o specie destul de rară în mediul înconjurător din
perioada de început a eneoliticului, din sudul României (Bălăşescu 2014).
Industria materiilor dure animale
Materiile prime
Numeric, lotul analizat nu este impresionant (n=54) însă importanţa analizei nu poate fi
contestată deoarece constituie singurul studiu de acest gen, publicat până în prezent, pentru cultura
Vădastra. Comunitatea şi-a procurat materiile prime atât de la animale domestice, cât şi sălbatice,
precum şi din importuri (bivalva Spondylus). 83% din piese au fost confecţionate din os. Constatăm
preponderenţa a două specii domestice (Bos taurus şi Ovis/Capra), precum şi numărul redus de
elemente scheletice selecţionate drept suporturi (Tabelul 1). Cu totul excepţional sunt folosite oase de
la animale sălbatice (tibia de Cervus elaphus). Aceste date corespund cu rezultatele analizei
arheozoologice, care a relevat că activitatea de creşterea a animalelor juca un rol important, în timp
ce vânătoarea era secundară, în cadrul comunităţii Vădastra. În aceste condiţii, suporturile
selecţionate pentru industria osoasă au fost recoltate într-o manieră oportunistă, dintre resturile
culinare şi/sau menajere.
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Spondylus sp.

Indeterminat mamifer

Cervus elaphus

Sus sp.

Ovis aries/Capra hircus

Unio sp.

Valvă
Corn
Canin
Astragalus
Coastă
Metapodus
Femur
Tibia
Metatarsus
Diafiză os lung
TOTAL

Bos taurus

ELEMENTE SCHELETICE

În cazul cornului (9% din artefacte), lipsesc cu desăvârşire părţile bazale ale ramurii, astfel încât
nu putem stabili cu certitudine care au fost sursele de achiziţie ale acestei materii prime. Totuşi, pornind
de la observaţiile arheozoologice privind slaba importanţă a vânătorii, putem presupune că cel puţin o
parte din suporturi provin de la coarne căzute şi recoltate de membrii comunităţii. Este posibil ca dintele
să provină de la un exemplar de Sus scrofa, putând fi considerat drept un sub-produs al vânătorii.
Fragmentul de Unio a fost cel mai probabil recoltat dintre resturile menajere, după consumul
alimentar al acestei bivalve. Cele două fragmente de Spondylus sunt surse ale importului,
demonstrând legăturile acestei comunităţi cu spaţiul mediteranean.

1

2

1

2

5
1
1
4

4
13
3
1
1

1
6

1
8

1

6

15
30

Tabelul 1. Elementele scheletice selectate pentru prelucrarea tehnologică.
Skeletal elements selected for technological processing.

Tipologia şi tehnologia ansamblului
Osul

Vârfuri. Este cea mai importantă categorie tipologică, în cadrul nivelului Vădastra, cu 16
exemplare. La toate piesele a fost utilizat suportul plat, obţinut cu ajutorul a două metode de debitaj
longitudinal: prin bipartiţie (13) şi quadri-partiţie (3). O primă variantă de debitaj prin bipartiţie (3)
constă în aplicarea dublului rainurage (Planşa I.a), în cazul a două metapodii de Ovis/Capra/Capreolus
şi a unei diafize de mamifer de talie medie. Astfel, pe două feţe opuse, a fost creat un şanţ
longitudinal (Planşa I.b), cu ajutorul unei piese litice, de tip burin. Mişcarea piesei litice a fost
unidirecţională. Când şanţul a atins canalul medular, s-a aplicat o bipartiţie în percuţie indirectă,
obţinându-se două suporturi cu morfologii similare. O altă variantă de bipartiţie, valabilă în cazul
coastelor (mamifer de talie mare) (5) (Planşa I.d, g), a constat în aplicarea unui raclage longitudinal
pe ambele laturi (Planşa I.e). La atingerea ţesutului spongios interior, separarea celor două semicoaste s-a realizat prin intermediul unei percuţii indirecte. Sunt exemplare (2) la care operaţia de
debitaj a fost continuată de operaţia de fasonaj a planului de debitaj, cu ajutorul abraziunii (Planşa
I.h) sau al raclage-ului (1) aplicat inclusiv pe faţa inferioară, pentru eliminarea ţesutului spongios.
Bipartiţia a fost realizată pentru coaste şi prin percuţie (1), separarea suporturilor realizându-se prin
acelaşi procedeu de percuţie indirectă. Planul de debitaj a fost regularizat prin abraziune.
În cazul unui metapod distal neepifizat de Ovis aries/Capra hircus, al unei diafize de mamifer
de talie medie (Planşa II.a) sau a două coaste de mamifer de talie mare, nu cunoaştem procedeul de
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bipartiţie longitudinală deoarece laturile de debitaj au fost regularizate prin abraziune (3) sau prin
raclage bilateral (1) (Planşa II.b).
Amenajarea frontului activ s-a realizat la toate aceste vârfuri prin intermediul unui raclage
longitudinal aplicat la nivel distal în jurul întregii circumferinţe sau bilateral, mai ales în cazul coastelor.
Uzura unora dintre piese este reflectată de aspectul emoussé al extremităţii distale şi de prezenţa
unor striuri fine transversale, ce ar putea ilustra o mişcare de rotaţie – pentru perforare (Planşa I.f,
Planşa II.c) sau, din contră, longitudinale poate pentru prelucrarea fibrelor (Planşa I.c). La unele
exemplare, se adaugă pierderi depresionare de materie, peste care se suprapune uzura (Planşa I.i).
Quadri-partiţia a fost aplicată în cazul unor diafize de mamifer de talie medie (Planşa II.d).
La un prim exemplar, procedeul de debitaj a implicat o combinaţie între rainurage (Planşa II.e) şi
percuţie indirectă. Vârful a fost amenajat prin aplicarea unei abraziuni în jurul întregii circumferinţe, la
nivel distal. Deşi uşor fracturat, acesta lasă să se vadă uzura caracterizată de lustru macroscopic
(Planşa II.f). La celelalte două exemplare (Planşa II.g), nu am putut stabili procedeul folosit în cadrul
operaţiei de debitaj, deoarece laturile au fost regularizate printr-un raclage bilateral (Planşa II.h), în
acest mod amenajându-se şi vârful. Şi în acest caz, extremitatea este uşor fracturată (Planşa II.i).

Astragale prelucrate. În nivelul Vădastra au fost prelucrate atât astragale provenind de la
specia Bos taurus (n=1), cât şi Ovis aries/Capra hircus (n=4). În primul caz (Planşa III.a), este vorba
despre un astragal puternic degradat în suprafaţă, ce lasă să se vadă, totuşi, o abraziune a feţei
anterioare. Două dintre astragalele de ovicaprine au suferit atât un procedeu de abraziune al feţelor
medială şi laterală, cât şi un procedeu de perforare. Într-un caz, perforaţia a fost aplicată unifacial,
dinspre faţa plantară, în cel de al doilea, aceasta a fost realizată bifacial alternativ, dinspre feţele
plantară şi dorsală. Alte două astragale (Planşa III.b) au fost perforate (Planşa III.c) dinspre faţa
dorsală, într-un caz, respectiv faţa plantară, în cel de al doilea caz.
Tip de produs/
subprodus

Categorie tipologică

Materie primă

Os
16
5
3
3

Dinte
-

Valvă
-

Corn
-

-

1

2

1

-

2
-

Preformă
Suport

9
2
4

-

1
-

2
-

Rest de debitaj

2

-

-

-

45

1

3

5

Piesă finită

Vârf
Astragal prelucrat
Inel
Spatulă
Daltă
Podoabă
Retuşor
Os cu stigmate de

raclage

Indeterminată

TOTAL

1
-

Tabelul 2. Repartiţia categoriilor tipologice, în funcţie de materia primă.
Distribution of typological categories, according to raw material.

Inele. Diafizele unor mamifere de talie medie (n=3) au fost utilizate pentru a confecţiona
inele (Planşa III.d). Suportul este în volum, ilustrând un procedeu de segmentare prin sciage (Planşa
III.e), la ambele extremităţi. Stigmatele de tăiere mai pot fi identificate doar la periferia planului de
segmentare, sub forma unor derapaje ale piesei litice. Inciziile de tăiere au dispărut la nivelul
extremităţilor, deoarece planul de segmentare a fost abrazat (Planşa III.f) la toate exemplarele. La
rândul ei, faţa superioară a fost fin fasonată (Planşa III. g), pentru a imprima pieselor un lustru
macroscopic. Canalul medular interior a fost lărgit cu ajutorul unui raclage (Planşa III.h) realizat de-a
lungul circumferinţei.
Spatule. Cele trei spatule (Planşa IV.a) au fost confecţionate pe coaste provenind de la
specia Bos taurus. Osul a fost bipartiţionat longitudinal, prin percuţie. Laturile de debitaj au fost
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regularizate la un singur exemplar, prin raclage longitudinal (Planşa IV.b). Faţa inferioară a fost
fasonată destul de neglijent. Amenajarea frontului activ s-a realizat printr-o abraziune transversală,
aplicată exclusiv la nivelul extremităţii. Uzura este prezentă bifacial, extinsă pe 4-6 mm în suprafaţă,
cu dezvoltarea unor striuri funcţionale longitudinale, destul de neregulat dispuse (Planşa IV.c).

Os cu stigmate de raclage. Un metatars stânga epifizat distal de Bos taurus (Planşa IV.d)
a suferit un proces tehnologic de transformare, după cum urmează: pe trei faţete (medială, plantară și
laterală) s-a aplicat un raclage longitudinal (Planşa IV.e), ce a dus la formarea unor suprafeţe
concave, foarte bine delimitate şi la subţierea osului la nivel medial, ceea ce a generat şi fracturarea
lui. Discuţiile legate de funcţionalitatea acestor piese au început cu decenii în urmă (Alexandrescu
1961; Semenov 1964) şi încă nu s-a ajuns la o concluzie. Tradiţional, literatura de specialitate le-a
numit şlefuitoare, utilizate pentru netezirea ceramicii (Semenov 1964). O altă ipoteză vorbeşte despre
prelucrarea pieilor, însă, experimente recente au demonstrat că sunt destul de ineficiente în această
operaţie (WBRG). Fără a respinge aceste ipoteze, dorim să insistăm asupra detaliilor pe care noi le-am
putut identifica. În mod cert, faţetele concave, au rezultat dintr-un procedeu de râcâire, aplicat
longitudinal, cu un utilaj litic. Suprafaţa prelucrată este bine conturată, stigmatele sunt extrem de bine
conservate şi nu sunt estompate ca urmare a uzurii intervenite în urma unui proces de şlefuire. Nu
putem însă ignora şi posibilitatea repunerii periodice în formă atunci când uzura era prea accentuată,
o practică deseori atestată la unele categorii de artefacte preistorice.
Indeterminate. Nouă piese au fost incluse în categoria indeterminate, datorită fracturării
ce a făcut imposibilă stabilirea morfologiei integrale.
Cinci coaste de mamifer de talie mare au fost bipartiţionate longitudinal. Planul de debitaj (5)
şi faţa inferioară (3) au fost abrazate, astfel că nu mai putem identifica procedeele de debitaj. Din
păcate, se păstrează doar fragmente din piese şi nu cunoaştem care era funcţionalitatea lor.
Un fragment de femur (Planşa IV.f), provenind de la un mamifer de talie mare, a suferit un
procedeu foarte interesant de reparare/reciclare a piesei iniţiale, aparent nefinalizat. Iniţial, pare să fi
fost vorba despre o piesă finită – element receptor, confecţionată pe os bipartiţionat longitudinal, cu
abraziunea foarte riguroasă a planului de debitaj (Planşa IV.g). Pe faţa inferioară, canalul medular a
fost intens regularizat prin raclage longitudinal (Planşa IV.h), pentru a forma concavitatea necesară
acestui tip de piesă. La nivel proximal, piesa s-a fracturat transversal şi a început reamenajarea ei,
prin sciage (Planşa IV.i, j) aplicat dinspre faţa superioară.
Un alt fragment de piesă (Planşa V.a) (diafiză de os lung) provine de la un suport plat
obţinut prin bipartiţia longitudinală a osului, fără a putea identifica procedeul. Într-o etapă ulterioară,
a fost realizată o perforaţie prin carotage, dinspre faţa inferioară (Planşa V.c). Întreaga suprafaţă a
osului a fost regularizată prin abraziune (Planşa V.b).
Cel de al optulea fragment este o aşchie din peretele diafizar, obţinută prin percuţie, cu
amenajarea prin abraziune a uneia dintre extremităţi.
Un fragment de diafiză (Planşa V.d), provenind cel mai probabil de la o piesă confecţionată pe
suport în volum, ilustrează o segmentare prin sciage (Planşa V.e) şi o abraziune a suprafeţei (Planşa V.f).
Preformă. Două fragmente de diafiză de os lung, provenind de la un mamifer de talie
medie, pot fi considerate preforme. Suportul este plat, obţinut printr-o metodă de debitaj longitudinal.
În primul caz (Planşa V.g), a fost utilizat un procedeu prin dublu rainurage (Planşa V.h). Laturile de
debitaj au fost regularizate prin abraziune (Planşa V.i). Nu a fost amenajat un front activ, piesa fiind
abandonată în acest stadiu de prelucrare. În cel de al doilea caz (Planşa V.j), în cadrul operaţiei de
debitaj a fost folosită exclusiv percuţia. Pe faţa inferioară, a fost iniţiată o perforaţie, prin carotaje,
însă procedeul nu a fost finalizat (Planşa V.l). Este un procedeu pus în practică cu ajutorul unui
instrument prevăzut cu un orificiu circular, într-o mişcare de rotaţie. Pentru a grăbi procesul, se
adaugă constant nisip umed. Sunt evidente derapajele piesei (Planşa V.k) cu care s-a perforat,
apărute în etapele iniţiale de perforare, în care şanţul nu era suficient de adânc pentru a fixa
respectiva piesă. În final, rezultă o perforaţie cu o morfologie perfect cilindrică şi un rest de debitaj, cu
aceeaşi morfologie. Astfel de resturi sunt prezente în aşezarea de la Măgura ‘Buduiasca’, în etapele
cronologice anterioare (Mărgărit, Bălăşescu şi Mirea 2016).
Suporturi. Patru piese au fost asimilate suporturilor. Sunt indicatori importanţi ale
diferitelor etape tehnologice, din cadrul operaţiei de debitaj.
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Astfel, prin intermediul acestor piese este atestată o metodă de debitaj prin bipartiţie. Un
metatars dreapta proximal de Ovis/Capra (Planşa VI.a) a fost debitat longitudinal prin dublu rainurage
(Planşa VI.b). O altă variantă a acestei metode a fost identificată în cazul unei coaste de Bos taurus.
(Plana VI.c). Ea nu a fost încă bipartiţionată longitudinal, conservând suportul anatomic dar ne
ilustrează foarte bine care au fost paşii premergători obţinerii semi-coastelor. Într-o primă etapă, s-a
iniţiat un şanţ prin rainurage (Planşa VI.d), după care s-a finalizat prin flexionare. S-a atins în acest
mod ţesutul spongios, în următoarea etapă având loc bipartiţia longitudinală, prin percuţie indirectă.
Quadri-partiţia longitudinală, prin percuţie, este prezentă în cazul unei diafize de os lung.
Un singur suport conservă volumul anatomic al osului (Planşa VI.e), fiind vorba despre o
diafiză de mamifer de talie mare. Aceasta a fost segmentată la ambele extremităţi prin sciage, cu
ajutorul unei piese litice. La nivelul planului de segmentare sunt vizibile tăieturile repetate, într-o
mişcare de du-te-vino, specifice sciage-ului (Planşa VI.f).

Resturi de debitaj. Aceeaşi metodă de debitaj a fost aplicată şi pentru segmentarea
epifizelor, în cazul a două oase lungi. Într-un singur caz a fost identificat suportul, respectiv o tibie
stânga epifizată distal de Cervus elaphus (Planşa VI.g). S-a aplicat un procedeu de tăiere cu o fibră
abrazivă, în urma căruia se obţin pereţi cu o morfologie concavă (Planşa VI.h), aspect de lustru şi
striuri fine lungi, dezvoltate transversal axei piesei. În general procedeul poate fi identificat pe aceste
resturi de debitaj (de fapt, epifizele eliminate), nu şi pe diafize, datorită transformării lor riguroase, în
etapa de fasonaj (Mărgărit, Mirea şi Bălăşescu, in prep.).
Cornul
Cornul a fost puţin utilizat, ca materie primă, în nivelul Vădastra. Am identificat doar cinci
artefacte, trei fiind raze şi două fragmente de axă. Una dintre piese este un retuşor (Planşa VI.i),
categorie tipologică destul de rar întâlnită în cadrul ansamblurilor arheologice. A fost obţinută dintr-o
rază segmentată prin percuţie (Planşa VI.j) în jurul întregii circumferinţe. Prezintă două suprafeţe
distincte cu mici tăieturi transversale (Planşa VI.k), rezultate din contactul cu o piesă litică, servind
probabil pentru realizarea retuşelor celei din urmă.
O altă categorie tipologică este reprezentată de dălţi, cu două exemplare diferite tehnologic.
În primul caz (Planşa VII.a), este vorba despre o rază de corn, conservând volumul anatomic.
Segmentarea s-a realizat prin percuţie directă aplicată pe jumătate din circumferinţă, urmată de
desprinderea prin flexionare. La nivel distal, s-a amenajat o extremitate de tip daltă, prin intersecţia a
două planuri oblice (Planşa VII.b). Din păcate, nu putem identifica procedeul de amenajare al acestui
front activ (raclage sau abraziune).
Cea de a doua daltă a fost confecţionată dintr-o axă de corn (Planşa VII.c). Suportul este
plat, obţinut prin bipartiţia longitudinală, cu abraziunea laturilor de debitaj (Planşa VII.e). Frontul activ
(Planşa VII.d) a fost creat tot prin abraziune, aplicată unifacial dinspre faţa inferioară. Din păcate, se
înregistrează puternice depuneri în suprafaţă şi nu avem date legate de uzura piesei.
O rază, din păcate puternic afectată în suprafaţă (Planşa VII.f), este fracturată proximal la
nivelul unei perforaţii, cu morfologie sub-rectangulară, realizată pin percuţie bifacială alternativă. Din
păcate, sunt singurele informaţii de natură tehnologică. Degradarea avansată nu ne permite să stabilim
dacă la nivel distal piesa a suferit modificări, ca urmare a folosirii. Acelaşi lucru se observă şi în cazul
unui fragment de axă, din zona de ramificaţie (Planşa VII.g), fracturat proximal. Una din raze a fost
segmentată prin percuţie, cealaltă este fracturată post-depoziţional şi nu cunoaştem procedeul de
segmentare. La nivel proximal, a fost realizată o perforaţie, prin percuţie bifacială alternativă.
Valvele
Din nivelul Vădastra provin două fragmente de brăţară, confecţionate din valvă de Spondylus
sp. Primul exemplar este mai bine conservat (Planşa VIII.a), astfel că am putut identifica stigmate ale
operaţiei de tăiere şi fasonaj (Planşa VIII.b-c). Cel de al doilea fragment (Planşa VIII.d) este destul de
afectat în suprafaţă, astfel că am putut identifica doar stigmate de abraziune. Lotul este completat de
un fragment de valvă de Unio sp. (Planşa VIII.e), afectat în suprafaţă. Totuşi, este vizibil faptul că
extremitatea conservată a fost amenajată prin abraziune. Funcţia piesei nu a putut fi stabilită.
(Mărgărit, Mirea şi Radu 2018).
Dinte
O singură piesă a fost confecţionată din dinte (Planşa VIII.f), respectiv un canin inferior de
mascul de Sus sp. căruia din păcate nu i s-a putut stabili cu precizie specia (Sus domesticus sau Sus
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scrofa), din cauza gradului mare de fragmentare. Suportul este plat, fiind de fapt o aşchie din canin,
obţinută prin percuţie. Laturile de debitaj nu au fost regularizate prin fasonaj. Spre una din extremităţi
a fost realizată prin rotaţie unifacială dinspre faţa inferioară o perforaţie (Planşa VIII.g), cu morfologie
circulară. Striurile de rotaţie sunt evidente, dovedind că piesa nu a fost purtată. Putem presupune că
este o preformă în curs de prelucrare, pentru obţinerea unui pandantiv. La această ipoteză contribuie
şi procedeul de segmentare iniţiat la nivel mezial, prin sciage unifacil (Planşa VIII.h). Cel mai probabil,
se dorea obţinerea unei extremităţi proximale regulate, dar procedeul nu a fost finalizat.
Discuţii
Potenţialul descoperirilor aparţinând acestei culturi este evident, în ciuda numărului redus de
piese, deoarece ilustrează foarte bine cum s-a făcut trecerea (în domeniul industriei materiilor dure
animale) de la neolitic la eneolitic. Astfel, în cultura Vădastra continuă să supravieţuiască elemente
specifice neoliticului timpuriu şi dezvoltat, cum ar fi:
- 1. ponderea covârşitoare a osului în ansamblul lotului, în detrimentul cornului – procentaje
ce se vor echilibra în etapele culturale ulterioare;
- 2. lipsa categoriei tipologice a dăltiţelor din os. În etapele cronologice ulterioare, ponderea
numerică a acestei categorii tipologice va crește constant. Astfel, în cultura Gumelnița, dăltițele,
împreună cu vârfurile, ajung cele mai numeroase unelte din cadrul ansamblurilor arheologice.
- 3. menţinerea unor procedee de genul segmentării osului cu o fibră abrazivă sau al
perforaţiei prin carotage, care dispar în eneoliticul dezvoltat (ex. cultura Gumelniţa).
Studiul desfăşurat asupra acestui ansamblu a pus în evidenţă utilizarea unui debitaj
longitudinal al suporturilor, care a fost aplicat prin scheme de transformare în bipartiţie şi quadri-partiţie
şi un debitaj transversal, aplicat printr-o schemă de transformare prin segmentare. Se adaugă o schemă
de transformare prin fasonaj direct, în cazul astragalelor abrazate şi al osului cu stigmate de raclage.
Debitajul longitudinal a fost aplicat prin intermediul mai multor tehnici sau combinaţii de tehnici:
percuţie, dublu rainurage+percuţie indirectă, rainurage+percuţie indirectă, raclage+percuţie indirectă.
Debitajul transversal a fost realizat prin percuţie, sciage cu o fibră vegetală şi sciage cu o piesă litică.
Procedeele de modificare ale suprafeţei au fost raclage-ul şi abraziunea, menite mai ales să
creeze frontul activ sau să regularizeze suprafaţa pieselor. Principala tehnică utilizată pentru
modificarea volumului a fost perforaţia, realizată prin rotaţie (în cazul osului şi dintelui) şi prin percuţie
(în cazul cornului).
În ceea ce priveşte activităţile derulate cu ajutorul uneltelor identificate, vârfurile par să fie
legate exclusiv de activităţi domestice, precum perforarea sau împletitul fibrelor (Campana 1989;
LeMoine 1991). Spatulele ilustrează o uzură intensă în suprafaţă, cu lustru macroscopic şi striuri
longitudinale, cel mai probabil rezultatul unei acţiuni desfăşurată în sens longitudinal axei, pe
materiale moi, de genul pieilor (Averbouh şi Buisson 2003; Raskova Zelinkova 2010) sau al vaselor
ceramice, pentru netezirea suprafeţei (Struckmeyer 2011; Mărgărit 2017). Tot pentru netezirea
suprafeţelor din lut par să fi fost folosite o parte dintre astragalele abrazate (Meier 2013; Mărgărit
2017). Nu este însă exclus ca unele dintre astragalele prelucrate să fi fost folosite în diferite jocuri
(Elster 2003; Korzakova 2010; Sidéra şi Vornicu 2016). Dălţile din corn au servit cel mai probabil
pentru procesarea lemnului iar retuşorul pentru prelucrarea pieselor litice. Domeniul estetic este bine
reprezentat prin inelele din os, pandantivul din canin sau brăţările din bivalvă.
Astfel, aceste artefacte demonstrează că au fost implicate în cele mai diverse activităţi
domestice (prelucrare piei, fibre, lemn, ceramică, piatră etc.), ceea ce concordă întru-totul tabloului ce
ne prezintă o economie în cadrul căreia vânătoarea avea un rol redus.
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Planşa I. Vârfuri confecţionate din os: a, d, g. diferite tipuri de vârfuri; b. stigmate de rainurage;
c, f, i. detalii ale frontului activ; e. stigmate de raclage; h. stigmate de abraziune.
Bone point tools: a, d, g. various types; b. groove type cut marks; c, f, i. details of the active part;
e. scraping type cut marks; h. abrasion type cut marks.
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Planşa II. Vârfuri confecţionate din os: a, d, g. diferite tipuri de vârfuri; b, h. stigmate de raclage;
c, f, i. detalii ale frontului activ; e. stigmate de rainurage.
Bone point tools: a, d, g. various types; b, h. scraping type cut marks; c, f, i. details of the active part;
e. groove type cut marks.
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Planşa III.
Artefacte confecţionate din os: a. astragal abrazat; b. astragal perforat; c. detaliu
perforaţie; d. inel; e. stigmate de sciage; f. abraziunea planului de segmentare: g. abraziunea feţei
superioare; h. stigmate de raclage.
Bone objects: a. abraded astragalus; b. perforated astragalus; c. detail of perforation; d. ring;
e. sawing cut marks; f. abrasion of the segmentation edge; g. superior side shaping; h. scraping
cutting marks.
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Planşa IV. Artefacte confecţionate din os: a. spatulă; b. stigmate de raclage; c. stigmate de uzură;
d. os cu stigmate de raclage; e. stigmate de raclage; f. piesă cu o funcţie indeterminabilă;
g. amenajare extremitate; h. stigmate de raclage; i-j. stigmate de sciage.
Bone tools: a. spatula; b. scraping cut marks; c. use-wear marks; d. bone fragment showing scraping
cut marks; e. scraping cut marks; f. undetermined object type; g. edge improvement; h. scraping cut
marks; i-j. sawing cut marks.
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Planşa V. Artefacte confecţionate din os: a, d. piese cu o funcţie indeterminabilă; b, f, i. stigmate de
abraziune; c. detaliu perforaţie; e. stigmate de sciage; g, j. preforme; h. stigmate de rainurage;
k, l. stigmate ale perforaţiei prin uzură.
Bone tools: a, d. undetermined object type; b, f, i. abrasion cut marks; c. detail of perforation;
e. sawing cut marks; g, j. bone preforms; h. groove cut marks; k, l. perforation by wear technique.
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Planşa VI.
Artefacte confecţionate din os şi corn de Cervus elaphus: a, c, e. suporturi;
b, d. stigmate de rainurage; f, h. stigmate de sciage; g. rest de debitaj; i. retuşor; j. stigmate de
percuţie; k. tăieturi transversale.
Tools made of bone and Cervus elaphus antler: a, c, e. blanks; b, d. groove cut marks; sawing cut
marks; i. retouching tool; j. percussion cut marks; k. transversal cuts.
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Planşa VII. Artefacte confecţionate din corn de Cervus elaphus: a, c. dălţi; b, d. detalii front activ;
e. abraziune laturi de debitaj; f, g. piese indeterminate ca funcţionalitate.
Tools made of bone and Cervus elaphus antler: a, c. chisels; b, d. details of active part; e. debitage
edge abrasion; f, g. undetermined object type.
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Planşa VIII. Artefacte confecţionate din bivalve şi canin de Sus scrofa: a, d. fragmente de brăţară
din Spondylus sp.; b. c. stigmate ale amenajării brăţării; e. fragment de valvă de Unio sp.;
f. pandantiv; g. detaliu perforaţie; h. stigmate de sciage.
Artifacts made of bivalves and Sus scrofa tooth: a, d. bracelet fragment made of Spondylus sp.;
b. c. cut marks on bracelet fragment; e. Unio sp. valve fragment; f. pendant; g. detail of perforation;
h. sawing cut marks.

