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ANALIZE ARHEOBOTANICE ÎN CADRUL SIT-ULUI 
ARHEOLOGIC DE LA UIVAR (JUD. TIMIȘ);  

STUDIU DE CAZ: GROAPA 1053 
 
 

Cristina Nicoleta Tomşa* 
 
 

* Liebling, nr. 258, jud. Timiş. 
 
 
Abstract: This paper deals with the macro rests analyses from the Uivar tell, the defense 
ditch. During the process, we have analyzed soil samples from all the layers of the defense 
ditch number 1053. The soil samples were sieved and after that they were identified under 
microscope, in laboratory in Germany, under Mrs. Elske Fischer supervision, and with the 
help of Mr. Manfred Rösch. This site is important as we have found remains of three 
different species of Triticum: monoccocum, diccocum, timophevii. After gathering all the 
information regarding the samples, we can conclude that the people, who lived in this 
community, knew about grain cultivation and they had also summer and winter crops. This is 
based on the archaeo botanical macro rests from the ditch and the multiple other botanical 
remains analyzed. I want to thank especially to Mrs. Elske Fischer, Mr. Manfred Rösch – 
both specialists at Landesamt für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart, Mr. 
Wolfram Schier and Mr. Florin Drașovean – the Uivar project managers. 
 
Keywords: Uivar, macro-rests, archaeo-botanical analyses, triticum monoccocum, diccocum, 
                     timophevii. 
 
 

1. Istoricul zonei şi localizarea 
Dintre tell-urile bănăţene, cel mai important prin anvergura acestuia şi prin 

problematica pusă în evidenţă de cercetări şi asupra cărora doresc să ne concentrăm 
atenţia este tell-ul de la Uivar. Acesta este situat în Câmpia Banatului, în partea 
sudică a câmpiei joase a Timişului, pe malurile actuale ale râurilor Timiş şi Bega, la 
o altitudine de 78 m. În această regiune câmpia a fost străbătută, până la regula-
rizarea celor două cursuri de apă în secolul al XVIII-lea, de foste braţe de divagaţie 
ale celor două râuri care, datorită pantei mici de scurgere, au creat băltiri ale apei şi 
zone mlăştinoase, care acopereau o mare parte din interfluviul dintre Timiş şi Bega1. 

Începând cu anul 1998, tell-ul de epocă neolitică târzie/bronz timpuriu de 
lângă Uivar din Banatul românesc, a fost cercetat şi săpat în cadrul unui proiect de 
colaborare dintre Universitatea Würzburg şi Muzeul Banatului din Timişoara2. În 
cadrul acestor săpături, cercetarea s-a realizat pluridisciplinar; s-au făcut 

                                                      
1 Draşovean, 2007, p. 1. 
2 Schier-Draşovean, 2004, p. 146. 
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prospecţiuni geomagnetice, datare cu carbon radioactiv (14C), cercetări geosedi-
mentologice şi cercetări arheobotanice3. 

În cadrul săpăturilor efectuate asupra tell-ului de la Uivar au fost deschise 
mai multe secţiuni, pentru a se cerceta cât mai mult din această suprafaţă. Secţiunea 
IV se află în partea de vest a tell-ului, aceasta surprinde sistemul de fortificaţie al 
acestei aşezări, format dintr-un inel dublu de şanţuri care apărau zona centrală şi din 
alte şanţuri concentrice dispuse la exteriorul inelului central. Săpătura din această 
secţiune a avut menirea de a studia poarta de intrare în incinta interioară, iar cerce-
tările au pus în evidenţă faptul că, în faza iniţială, a existat un singur şanţ care apăra 
acropola. Secţiunea IV surprinde sistemul de fortificaţie al acestei aşezări, din punct 
de vedere cronologic, aşa cum o arată datele radiocarbon, acest şanţ (1053) este datat 
la cumpăna dintre mileniile al VI-lea şi al V-lea BC calibrat şi care îl paralelizează 
cu cele mai vechi date radiocarbon obţinute pe baza unor probe care provin din cel 
mai profund nivel de locuire al tell-ului din zona centrală4.  

2. Identificarea macro-resturilor vegetale  
Din interiorul acestui şanţ au fost recoltate probe din fiecare strat, pentru 

analiza macro-resturilor vegetale. Greutatea probelor din cele 55 de straturi însu-
mând 387,6 kg, din fiecare strat luându-se aproximativ 10 kg de pământ. 

Graficul următor ne arată distribuţia componentelor principale pe straturi: 
pleavă, grăunţe, seminţe cu înveliş, plante uleioase şi industriale, fructe cu seminţe, 
nuci, plante medicinale şi plante sălbatice sau ruderale. Observăm că pleava are cea 
mai mare pondere în toate straturile de umplere ale acestui şanţ (Grafic 1). 

Cerealele sunt plante anuale cultivate pentru grăunţe; ele au fost principala 
recoltă a civilizaţiilor. Grăunţele lor constituie pricipala sursă de calorii a omenirii. 
Înainte de descoperirea Americii şi înainte de stabilirea contactelor între Europa, 
Estul Îndepărtat şi a Africii de la sud de Sahara, diferitele părţi ale lumii au depins 
de cultivarea cerealelor. Producţia de alimente din bazinul Mediteranean, Europa, 
părţile non-tropicale ale Asiei şi (cu extensie) părţile înalte ale Etiopiei a fost bazată 
pe grâu şi orz. Sudul şi sud-estul Asiei avea la bază orezul, America - porumbul şi 
Africa de la sud de Sahara se baza pe costrei (Sorghum; un fel de mei) şi ierburi 
locale. Cerealele se cultivă în spaţii deschise şi îşi completează ciclul de viaţă în 
decursul unui an. Valoarea nutritivă a grăunţelor de cereale este mare şi seminţele se 
pot depozita timp îndelungat5. Conform Graficului 1 observăm că în straturile aces-
tui şanţ predomină resturile provenite de la tipul de grâu monococcum, şi, în propor-
ţie la fel de mare, resturi, care nu pot fi determinate cu siguranţă ca aparţinând unui 
anume tip de grâu, din cauza stării de conservare în care se află.  

Următorul tip de grâu ale cărui resturi s-au găsit în proporţii considerabile 
este cel de tip nou/timopheevi, care s-a mai identificat şi în macro-resturile de pe 
şantiere neolitice şi de epoca bronzului din Grecia6.  

                                                      
3 Schier-Draşovean, 2004, p. 145-230. 
4 Draşovean, 2007, p.4. 
5 Zohary-Hopf, 1988, p. 16. 
6 Kohler-Schneider, 2003, p. 105. 
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Diferenţa dintre grăunţele de tip nou/timopheevi şi cele dicoccum/grâu 
moale se pot face doar la nivel genetic, asemănarea acestor tipuri de grăunţe la nivel 
anatomic fiind foarte mare7. 

Grâul de tip einkorn se găseşte în proporţie destul de mare, el fiind folosit în 
hrana oamenilor şi a mai fost identificat în această parte a României la Parţa şi Liub-
cova8. În cadrul acestui studiu s-au putut identifica cu exactitate doar resturile de 
pleavă de la seminţe, nu şi grăunţele, pentru că acestea seamănă foarte bine cu 
grăunţele de Triticum cf. timopheevi. Dar la fel ca şi în cazul einkorn-ului, majorita-
tea resturilor carbonizate şi păstrate au fost pleava, în special glumele. Acestea se 
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Fig. 1. Tipuri de grăunţe. 

diferenţiază de cele ale einkorn-ului; la Triticum monococcum glumele sunt mici, 
furcuţele sunt orientate vertical, suprafaţa e plată; iar glumelele de la Triticum 
dicoccum sunt mari, furcuţele sunt orientate înspre lateral/aproape orizontal şi supra-
faţa acestora prezintă linii şi asperităţi. Din aceste grafice (Grafic 1, Fig. 1), reiese 
faptul că pleava s-a păstrat mai bine şi în ceea ce priveşte grâul cf. timopheevi; iar 
proporţia de seminţe este ceva mai mare decât la Triticum monococcum, deşi furcu-
ţele şi glumelele sunt majoritare. Conform analizelor efectuate în complexul 1053, 
am identificat Hordeum doar în unele straturi ale şanţului de apărare. Seminţele fiind 
prezente în număr foarte mic, iar pleava și resturile acestei cereale nu au fost identi-
ficate şi nu s-au descoperit în aceste probe, probabil datorită faptului că nu s-au 
conservat. 

                                                      
7 Kohler-Schneider, 2003, p. 105-111. 
8 Cârciumaru et alii, 2005, p. 45-51. 
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Fig. 2. Tipuri de pleavă. 
Legumele cu păstaie sunt legume anuale cultivate pentru seminţe-boabe şi 

se găsesc aproape în aceleaşi zone ca şi cerealele. Sunt importante, mai ales, pentru 
că reuşesc să stabilizeze nitrogenul atmosferic, spre deosebire de celelalte legume cu 
flori, prin simbioza cu bacteria Rhizobium. Pe lângă faptul că aduc nitrogenul în aer, 
îl adaugă şi solului în care sunt cultivate. Prin rotaţie de recolte de legume cu recolte 
de cereale se obţine o fertilitate sporită a solului. O altă caracteristică importantă a 
legumelor cu păstaie e faptul că sunt bogate în proteine, în trecut acestea constituiau 
un substitut al cărnii9. 

Lintea reprezintă 23% din plantele cu păstăi din complexul 1053, aceasta are 
proprietăţi nutritive ridicate conţinând 49% amidon, 26% albumină, motiv pentru 
care este prezentă în alimentaţia omului încă din preistorie10. 12% din aceste plante 
nu pot fi determinate cu precizie, drept urmare se presupune că aparţin familiei 
Fabaceae (bob, măzăriche, lintea albă etc.)11.  

Plantele uleioase şi/sau textile au fost şi ele incluse în stadiile timpurii ale 
cultivării pământului în Lumea Veche. Inul se pare că este cea mai timpurie şi cea 
mai bine documentată plantă folosită pentru ulei şi fibre. Resturile de seminţe de in 
şi fragmente de fibre indică faptul că acesta a aparţinut “primului val” de domes-
ticire în Estul Apropiat şi şi-a menţinut rolul important în producţia de fibre şi ulei 
din neolitic până în secolul XX. Alte două plante folosite pentru fibre sunt cânepa 
(Cannabis sativa) şi bumbacul (Gossypium arboreum şi Gossypium herbareum). 
Dovezile pentru începuturile cultivării acestor două plante sunt încă insuficiente, dar 

 
                                                      
9 Zohary-Hopf, 1988, p. 92. 
10 Cârciumaru et alii, 2005, p. 105-108. 
11 Cârciumaru et alii, 2005, p. 98-113. 
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Fig. 3. Plante cu înveliş/păstaie. 

se poate afirma că a fost introduse în folosinţă în zona din afara Estului Apropiat. 
Când şi unde s-a întâmplat este greu de precizat; şi totuşi, amândouă, cânepa (estul 
Asiei) şi bumbacul (subcontinentul indian) erau deja cultivate în mileniul doi B.C.12. 
Inul cultivat reprezintă 14% din plantele uleioase identificate în straturile comple-
xului 1053; ceea ce înseamnă că şi în neolitic oamenii foloseau acestă plantă fie 
pentru fibră pentru ţesături, fie pentru a extrage ulei din ea13.  

Restul de 2% din plantele cu aceste proprietăţi îl reprezintă Papaveracae-le 
(macul de grădină, macul sălbatic), care au două proprietăţi importante: conţinutul 
ridicat de ulei (peste 50%) şi opiul, care se poate extrage din capsule14. 

Pomii fructiferi şi nucile constituie un element important în producţia de 
alimente în ţările de pe marginea Mării Mediterane. Importanţa lor economică este 
amplu reflectată în tradiţia clasică15. Cinci din cele “şapte specii” biblice sunt pomi 
fructiferi. Uleiul de măsline, vinul, stafidele, smochinele şi curmalul au fost şi sunt 
încă produsele principale ale estului Apropiat şi a bazinului mediteranean16. În 
cadrul acestor probe s-au identificat un număr considerabil de fragmente de corn 
Cornus Mas), această plantă având diferite întrebuinţări: fructele ca aliment (dul-
ceaţă, sau în stare proaspătă), lemnul pentru confecţionarea suveicilor, cozi pentru 
topoare, iar din frunze, coajă şi flori se obţinea vopsea17. Alunul şi nucul de apă se 

                                                      
12 Zohary-Hopf, 1988, p. 125. 
13 Cârciumaru et alii, 2005, p. 114-117. 
14 Cârciumaru et alii, 2005, p. 120-123. 
15 Stager, 1985 - cf. Zohary-Hopf, 1988, p. 142. 
16 Zohary-Hopf, 1988, p. 142. 
17 Cârciumaru et alii, 2005, p. 143-144. 
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Fig. 4. Plante oleaginoase şi textile. 

găsesc în special în zone lacustre şi după cum reiese din Fig. 5 aceste plante erau 
consumate în proporţie destul de mare (Fig. 5). 

3. Concluzii 
Ca o concluzie generală se poate spune că locuitorii acestei aşezări cunoş-

teau cerealele şi le foloseau atât pentru alimentaţia lor, cât şi a animalelor lor. Acest 
fapt reiese din volumul mare de pleavă identificat în conţinutul acestor probe. 
Conform unor studii efectuate în alte părţi ale Europei, resturile vegetale ale cerea-
lelor (paie, învelişul grăunţelor) erau folosite în mai multe moduri: ca hrană pentru 
animale, combustibil sau drept liant pentru construirea sau amenajarea locuinţelor18.  

În ceea ce priveşte uzul grăunţelor, acestea erau folosite cu siguranţă în 
alimentaţie, fie prin măcinare sau prin ardere. Existau culturi de toamnă şi culturi de 
iarnă (acest lucru reiese din diferitele tipuri de grâu identificate în aceste probe: 
triticum mon -toamnă/primăvară, triticum timopheevi -iarnă). 

Plantele cu păstaie sunt subreprezentate în aceste probe, de unde putem 
presupune că deşi le erau cunoscute, fie încă nu ştiau cum să le cultive ori nu le 
cunoşteau pe deplin calităţile, fie nu s-au conservat foarte bine de-a lungul timpului. 

Plantele oleaginoase şi textile sunt şi ele subreprezentate sau chiar absente în 
aceste probe, motivul poate fi că seminţele sunt mult prea mici (de ordinul milime-
trilor în cazul macului), fie nu s-au păstrat din cauza solului. 

În cazul plantelor medicinale putem aminti păpălăul (phizsalis alkekengi), 
care a fost şi este în continuare folosit în medicina tradiţională pentru tratarea bolilor 

                                                      
18 van der Veen, 1999, p. 211. 



797 
 

de stomac, dar consumat în cantităţi prea mari este otrăvitor. Tot aici intră şi socul, 
care are şi el calităţi curative. 
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Fig. 5. Fructe cu seminţe, nuci şi plante medicinale. 
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