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DESCOPERIRI ARHEOBOTANICE ÎN AŞEZAREA ENEOLITICĂ  
DE LA MĂLĂIEŞTII DE JOS (JUD. PRAHOVA) 

 
Alin FRÎNCULEASA 

 
Abstract: In the following lines we offer to the interested scholars some data regarding the 

discovery of a few archaeobotanical finds in the settlement of Stoicani-Aldeni type, from Mălăieştii de 
Jos village, Prahova County. Results of analysis have identified fruits and elder seeds (Sambucus 
nigra), slightly carbonized and well preserved. We have also noticed the presence in this settlement of 
a few burnt adobe fragments conserving deciduous leaf imprints. There is only one imprint that seems 
to have been made by beech tree (Fagus silvatica) leaf. The discovery of this archaeobotanical 
material in a secure archaeological context, justifies its publication separately from the other 
materials. This collection is the first of this kind in the Stoicani-Aldeni aspect. 

Rezumat: În rândurile de mai jos ne-am propus să oferim specialiştilor interesaţi câteva 
date ce privesc descoperirea unor materiale arheobotanice din aşezarea Stoicani-Aldeni de la Mălăieştii 
de Jos, com Dumbrăveşti, jud. Prahova. În urma determinării acestora au fost identificate fructe si 
seminţe de soc (Sambucus nigra), puţin carbonizate, bine conservate. Mai remarcăm descoperirea în 
această aşezarea a unor chirpici arşi ce conservă amprente de frunze de foiase. O sigură amprentă 
pare să provină de la fag (Fagus silvatica

Keywords: palaeobotanic finds; crops; eneolithic settlement; pots; leaves. 

). Descoperirea acestor materiale arheobotanice într-un 
context arheologic clar, justifică publicarea lor separat de celelalte descoperiri din sit. Pentru aspectul 
Stoicani-Aldeni acest lot constituie o premieră. 

Cuvinte cheie: descoperiri paleobotanice; recoltă; aşezare eneolitică; vase; frunze. 
 
Localitatea Mălăieştii de Jos (com. Dumbrăveşti) este situată la aproximativ 22 km nord de 

municipiul Ploieşti, în zona subcolinară a Munteniei. În satul Mălăieştii de Jos sau în imediata apropiere 
a acestuia au fost descoperite de-a lungul timpului mai multe obiective arheologice. Remarcăm în 
primul rând descoperirea coifului de aur datat în sec IV-III î.Hr. la Coţofeneşti (Berciu 1969), a cetăţii 
getice de la Plopeni (Zagoritz 1940), dar şi a castrului roman de la Mălăieşti (Florescu şi Bujor 1955)1

Aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos a fost descoperită întâmplător la sfârşitul anilor 
’70 ai secolului XX şi a fost semnalată la începutul anilor ’80 de către E. Comşa şi V. Georgescu. 
Materialul arheologic descoperit prin cercetări de suprafaţă a fost încadrat aspectului cultural Stoicani-
Aldeni. Aşezarea a fost considerată ca cea mai vestică manifestare din arealul aspectului Stoicani-
Aldeni (Comşa, Georgescu 1983; Comşa 1985). Staţiunea este situată pe terasa primară de pe partea 
dreaptă a râului Vărbilău, pe botul terasei ‘Mornel’ aproximativ la limita sa nordică, în punctul numit La 
Bughiu. 

. 

Săpăturile arheologice sistematice sunt derulate, în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de 
Jos ‘Mornel’, în campanii anuale succesive începând cu anul 2002. Au fost cercetate parţial sau 
integral mai multe locuinţe sau gropi menajere, au fost descoperite materiale arheologice specifice, 
respectiv ceramică, unelte de silex şi piatră, plastică antropomorfă şi zoomorfă etc (Andreescu et al. 
2006; Frînculeasa 2006; Frînculeasa şi Niţă 2007)2

 
. 

∗∗∗ 
 

În rândurile de mai jos ne-am propus să oferim specialiştilor interesaţi câteva date ce 
privesc descoperirea unor materiale arheobotanice din aşezarea de la Mălăieştii de Jos3

În campania 2007 a fost cercetată parţial locuinţa 5, descoperită în Sectorul 13A şi 13B. 
Este o locuinţă de suprafaţă incendiată, construită din chirpici şi lemn. Podeau era din lut bătătorit. 
Distrugerea acoperea o suprafaţă de peste 30 mp. În această locuinţă în sectorul 13A, caroul B2, -
0,45 metri, a fost descoperit un vas întreg (vas 17) în interiorul căruia se aflau seminţe carbonizate. 
Acest vas are forma unui borcan, modelat din pastă semifină şi a fost descoperit in situ, întreg. La 
curăţarea acestuia de pământul aflat în interiorul său

. 

4

În urma determinării acestora au fost identificate fructe si seminţe de soc (
 au fost descoperite seminţe carbonizate. 

Sambucus nigra), 
puţin carbonizate, bine conservate. Fructele (drupe baciforme), in număr de 76 au diametrul de 4-5 
mm. Seminţele, în număr de 792, au lungimea de 2,3-2,4 mm si lăţimea de 1,8-1,9 mm. Remarcăm 
numărul mare de drupe şi seminţe conservate care pare să ne semnaleze faptul că vasul a fost plin cu 
fructe de Sambucus nigra. 
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Seminţe de soc au mai fost descoperite pe teritoriul României în aşezare de la Radovanu-
jud. Călăraşi, într-o locuinţă dintr-un nivel de locuire atribuit fazei de tranziţie de la cultura Boian la 
Gumelniţa (sau Gumelniţa A1) (Cârciumaru 1996: 112, 188; Cârciumaru et al. 2005: 153). De 
asemenea seminţe de soc au fost descoperite în nivelele de locuire Cucuteni A şi Cucuteni B din tell-ul 
de la Poduri, jud. Bacău (Monah şi Monah 2008: 138-9). Sambucus nigra este o specie de origine 
europeană. Socul este comun pentru tot teritoriul României. Fructele şi florile de soc au valoare 
alimentara si medicinală. Scoarţa copacului este folosită pentru obţinerea culorii negre (Cârciumaru 
1995: 188; Cârciumaru et al. 2005: 153; Monah şi Monah 2008: 138). 

Mai remarcăm descoperirea în această aşezare, în sectorul 5, caroul D6 în locuinţa 1, 2004, 
a unor chirpici arşi ce conservă amprente de frunze. Pe chirpici sunt evidente mici fragmente de 
frunze suprapuse de arbori (foioase) care nu au caractere clare de determinare. O sigură amprentă 
pare sa aparţină fagului (Fagus silvatica). 

 
∗∗∗ 

 
În nordul Munteniei material carpologic a fost descoperit şi determinat la Ioneşti-Palade 

(Berciu 1934: 3), Teiu (Nania 1967; Cârciumaru 1996: 119), Geangoeşti (Cârciumaru 1996: 78), 
Morteni (ibid.: 91), Lişcoteanca (ibid.: 90), Seciu (ibid.: 114), Mălăieştii de Jos. Din cele peste 120 de 
situri atribuite culturii Gumelniţa/aspectului cultural Stoicani-Aldeni identificate în această zonă, 
numărul determinărilor arheobotanice este extrem de redus. Cele mai multe materiale arheobotanice  
provin din descoperiri izolate. Seminţele de la Lişcoteanca provin dintr-o groapă de provizii, iar cele de 
la Morteni din acelaşi tip de complex arheologic. Seminţele de la Teiu au fost descoperite în două 
hambare (Nania 1967; Ilie 2007a), dar şi într-un vas (Cârciumaru 1996: 119). Seminţele de la 
Mălăieştii de Jos provin dintr-un vas descoperit într-o locuinţă incendiată, situaţia întâlnită şi în cazul 
seminţelor de Geangoeşti (ibid.: 78). Seminţe au fost semnalate şi la Ioneşti-Palade (Berciu 1934: 3). 
În această aşezare în cadrul unor cercetări derulate în perioada interbelică au fost descoperite vase 
întregi în care erau seminţe carbonizate de grâu, mei, cânepă (ibid.: 3). 

Lotul de materiale pe care îl publicăm este modest şi nu are implicaţii botanice importante, 
totuşi, credem, că acesta poate fi coroborat cu alte descoperiri aflate în legătură cu colectarea 
fructelor sălbatice şi, poate, cu prepararea unor băuturi fermentate. 
 
 

Note 
 
1. Castrul se află din punct de vedere administrativ în satul Sfârleanca (com. Dumbrăveşti). 
 
2. Colectivul de cercetare, ce s-a modificat de-a lungul anilor, a fost format din R. R. Andreescu, A. 
Frînculeasa, E. Paveleţ, T. Nica, I. Torcică, D. Lichiardopol, M. Peneş.  
 
3. Determinările arheobotanice au fost făcute de către Felicia Monah de la Centrul Internaţional de 
Cercetare a Culturii Cucuteni - Piatra Neamţ, căreia îi mulţumim (feliciamonah@yahoo.com). 
 
4. Curăţarea vasului a fost realizată de către Claudia Dumitrescu, restaurator ceramică la Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. 
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1. Mălăieştii de Jos; 2. Geangoieşti; 3. Ioneşti-Palade; 4. Lişcoteanca; 5. Morteni; 6. Seciu; 7. Teiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pl. 1 Descoperiri paleobotanice în nordul Munteniei (1); 
Mălăieştii de Jos, 2007, Locuinţa 5, contextul descoperirii (2, 3); vasul 17 (4, 5). 

Palaeobotanical finds in the north of Walachia (1); 
Mălăieştii de Jos, 2007, dwelling no. 5 and the archaeological context of the discovery (3, 4); 

pot no. 17 (4, 5). 



Descoperiri arheobotanice în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) 97 

 

 
 

Pl. 2 Mălăieştii de Jos, 2007. Amprente de frunze de foioase (1, 2); 
Seminţe de soc (3-6). 

Deciduous leaf imprints (1, 2); elder seeds (3-6). 
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