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Abstract. The absence of recognizable components after the archaeological digging represents a reality that does not have correspondence only in the thorough research on the
Palaeolithic period. Actually retaking the diggings in Palaeolithic sites known throughout
research reports and synthesis studies are raising a series of issues which can affect the final
results of the archaeological research. This occurs also because of the lack of detailed plans
regarding the placement of the area on which research was carried out and also relating them
to identifiable points on the field. This is why, through using modern methods of noninvading prospection, the magnetometric research allows, at least at a theoretical level, to
spot the area affected by previous archaeological digging and the concentration of materials
that may be of anthropic origins. The total area of research through magnetometric prospects
in the Palaeolithic establishment from Borşoşu hill is of 3404 m2 and it represents half of the
surface on which one can identify Palaeolithic archaeological remnants. The magnetometric
research went together with the execution of sections meant to point out the stratigraphy of
the Palaeolithic site, the identification and recuperation of the Palaeolithic archaeological
material from the site, taking thus the required evidence for the interdisciplinary analyses.
Keywords: Palaeolithic sites, magnetometric prospects, Borşoşu hill, interdisciplinary

1. Introducere
Reluarea cercetărilor arheologice în situri paleolitice consacrate, ne referim
la acelea ce au beneficiat de publicarea integrală a rezultatelor arheologice şi în mod
particular de analize interdisciplinare, este adevărat la nivelul perioadei în care s-au
efectuat acestea, ar fi de dorit, cel puţin la nivel teoretic, să nu ridice probleme în
identificarea săpăturii anterioare, în identitatea materialului arheologic recuperat şi
în descrierea situaţiei stratigrafice. Din nefericire, în cazul siturilor paleolitice cercetate în anii '60 şi '70 ai secolului trecut în Depresiunea Întorsura Buzăului, nu putem
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decât să remarcăm absenţa unor repere identificabile post-săpătură arheologică sau
chiar a unor planuri cu referire la plasarea secţiunii/secţiunilor efectuate. De aceea,
apelarea la o metodă de prospectarea non-invazivă, respectiv cercetarea magnetometrică, în acest caz în aria sitului paleolitic de la Costanda – Lădăuţi (punct “Borşoşu”,
com. Barcani, jud. Covasna), ca etapă premergătoare săpăturii arheologice, ar permite, cel puţin la nivel teoretic, identificarea zonelor afectate de săpătura arheologică
anterioară, dar şi a concentrărilor de materiale posibil de origine antropică.
Cercetarea arheologică pe Dealul Borşoşu, care desparte satele Costanda şi
Lădăuţi, a deputat în anul 1960 sub coordonarea arheologului Alexandru Păunescu1.
Presupunem că semnalarea materialului paleolitic se datorează elevilor şi sătenilor,
care se deplasau pe drumul ce asigură comunicarea între cele două sate, aşa cum şi
noi am putut reidentifica situl în vara anului 2013.
Rezultatele săpăturilor din anii 1960 şi 1961 au fost publicate în anul 1966
într-un studiu de sinteză ce includea, alături de cercetarea de la Costanda – Lădăuţi,
şi alte puncte de interes pentru arheologia perioadei paleolitice. Al. Păunescu precizează că a fost săpată o suprafaţă de 120 m2 din suprafaţa sitului, dar nu este prezentat şi un plan al plasării secţiunii/secţiunilor şi nici imagini ce ar fi putut permite
localizarea acestora, este prezentat doar un profil stratigrafic “al şanţului I”2. În anul
1973, a fost efectuat un sondaj de 8 m2 în vederea prelevării probelor necesare analizelor polinică, mineralogică şi granulometrică. Rezultatele acestora au fost publicate în anul 19753, când este prezentată şi o imagine din cursul săpăturilor4. Suprafaţa acesteia este de peste 8 m2, ceea ce indică faptul că săparea sa a fost efectuată în
anii 1960–'61, în cursul primelor campanii de cercetarea arheologică.

2. Cadrul geografic
Depresiunea Întorsura Buzăului este situată pe cursul superior al râului Buzău,
în sectorul montan al acestuia, în cadrul Munţilor Întorsurii (Fig. 1). Are forma unei
potcoave cu o configuraţie tentaculară, fiind dezvoltată de-a lungul văii Buzăului şi
a afluenţilor acestuia Lădăuţi, Barcani, Bărbat, Sărmaşu, Ciumernic. Localitatea
Barcani, în care a fost identificat situl Costanda – Lădăuţi, este aşezată în partea de
NNE a Depresiunii Întorsura Buzăului, la contactul cu Munţii Întorsurii, la 700–750 m
altitudine absolută. În cadrul acestei comune sunt incluse satele Lădăuţi şi Sărămaş.
Situl este situat în apropierea satului Lădăuţi, într-o înşeuare larg deschisă
dintre două înălţimi ale Dealului Borşoşu (cunoscut şi sub numele de Constanda), la
altitudinea absolută 750 m (Fig. 2), ceea ce coincide, în mod aproximativ cu limita
inferioară a pădurilor de fag din regiune (Fig.3).
Din punct de vedere geologic, sectorul supus analizei, ca de altfel întreaga
depresiune a Întorsurii Buzăului, se grefează pe depozite care aparţin perioadei de
trecere de la cretacicul inferior la cretacicul superior (108–96 mil. ani).
1

Păunescu, 1966.
Păunescu, 1966, p. 324-325.
3
Cârciumaru, Păunescu, 1975, p. 315-341.
4
Cârciumaru, Păunescu, 1975, p. 321.
2
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Fig. 1. Localizarea geografică a sitului arheologic Costanda – Lădăuţi.
Aceste depozite sunt încadrate în ansamblul marii unităţi a flişului carpatic
şi au fost atribuite de geologi flişului intern5 sau flişului median curbicortical6. Este
vorba de depozite albian-vraconiene (Fig. 4), reprezentate de o formaţiune de fliş
şisto-grezos cu intercalaţii de gresii masive. Aceasta este seria flişului curbicortical
sau seria de Teleajen (pânza de Teleajen).
5
6

Oncescu, 1965, p. 204.
Mutihac et alii, 2007, 112; Dumitrescu et alii, 1970, p. 25.
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Fig. 2. Poziţia sitului arheologic în cadrul Dealului Borşoşu.
Această serie se caracterizează printr-o alternanţă ritmică de gresii
calcaroase sau marnoase. Partea superioară a seriei a fost separat sub denumirea de
orizontul grezos sau gresia de Sita-Tătaru. În complexul şistos inferior se găsesc
brecii sedimentare formate dintr-o matrice marnoasă nisipoasă în care sunt înglobate
fragmente de calcare de Stramberg, calcare cu silex (posibil callovian-oxfordiene),
calcare jurasice, calcare neocomiene, granodiorite, filite verzi, silicolite7.
În aria sitului arheologic, roca de bază este formată, conform analizelor
mineralogice, din calcit, rocă aproape monominerală. Calcitul este roca care poate să
constituie cimentul unor materiale detritice sau, împreună cu substanţa argiloasă să
formeze marnele8.
Dacă la nivel regional putem vorbi de o oarecare uniformitate a depozitelor
geologice (uniformitate indicată şi de harta geologică scara 1:200.000 foaia Covasna)
la nivel local, depozitele în care apar aflorimente de silexuri sunt prezente doar sporadic. Astfel, în unitatea de racord care face trecerea de la Munţii Întorsurii Buzăului
şi depresiunea Întorsura Buzăului aceste depozite apar doar în înşeuarea din dealul
Borşoşu.
7
8

Dumitrescu et alii, 1970, p. 25.
Cârciumaru, Păunescu, 1975, p. 319.
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1

2
Fig. 3. Situl paleolitic şi delimitarea ariei acestuia.

Fig. 4. Harta geologică a regiunii analizate
(după harta geologică foaia 1:200.000, foaia Covasna).

3. Analizarea magnetometrică a sitului
Lucrările s-au desfăşurat în perioada 08.–14.04.2014. În ziua măsurătorilor
s-au înregistrat precipitaţii slabe sub formă de ploaie.
Suprafaţa totală cercetată prin prospecţiuni magnetometrice este de 3404 m2
şi reprezintă jumătate din suprafaţa pe care sunt identificabile la suprafaţa terenului
vestigii arheologice paleolitice (utilaje litice, produse de debitaj) asociate în proporţie covârşitoare cu blocuri şi fragmente de silex afectate de procesele de gelifracţie.
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Delimitarea arie sitului nu se poate face doar prin raportarea la suprafaţa în
care sunt prezente produse litice pentru că partea superioară a depozitului a fost supusă
unor intense lucrări agricole.
3.1. Metoda de cercetare
Susceptibilitatea magnetică reprezintă măsura în care materialele sunt dispuse să fie influenţate de câmpul magnetic al Pământului. Echipamentele folosite de
noi se bazează pe identificarea contrastelor magnetice existente între diferite zone
ale subsolului şi măsoară variaţia locală a câmpului magnetic al pământului. Metoda
geomagnetică de investigaţie a subsolului este posibilă datorită răspunsului magnetic
bun oferit de majoritatea siturilor arheologice. Principalul dezavantaj al acestei metode
îl constituie dificultatea evaluării adâncimii structurilor detectate. De asemenea,
metoda geomagnetică este influenţată negativ de prezenţa masivă în sol a deşeurilor
metalice, care se observă în imaginile prezentate sub formă unor bipoli alb-negru.
Metoda de lucru în teren a presupus mai multe etape:
1. familiarizarea cu caracteristicile sitului (suprafaţă, relief); identificarea zonelor cu
potenţial arheologic;
2. stabilirea strategiei de achiziţie a datelor;
3. stabilirea modului şi locului amplasării reţelei de măsură;
4. curăţarea de deşeuri metalice a suprafeţelor alese;
5. calibrarea magnetometrului;
6. materializarea în teren a reţelei de măsură;
7. georeferenţierea reţelelor de măsură magnetometrică cu ajutorul GPS-ului (Fig. 5/12);
8. achiziţia datelor.
Pentru cartografierea geomagnetică a suprafeţei sitului s-a folosit o instalaţie
compusă din cinci sonde “Fluxgate” de tip “Dr. Förster”. Sondele au fost dispuse pe
un suport mobil non-magnetic, elaborat şi asamblat de firma Sensys din Germania
(Fig. 6/1-2). Distanţa din ele este de 0,50 m, aşa încât măsurătorile să poată fi
executate concomitent pe o fâşie cu lăţimea de 2,50 m. Distanţa dintre punctele
măsurate de fiecare sondă a fost de 0,05 m (Fig. 7/1-2). Viteza de propulsare a
căruciorului varia între 0,6–1,2 m/s. Sondele magnetometrice măsoară componenta
verticală a câmpului magnetic de sub ele cu o marjă de eroare de circa 0,5 nT.
Puterea de penetrare în adâncime depinde de mai mulţi factori, dar mai ales de
dimensiunile obiectelor căutate, aşa încât anomaliile puternice pot fi distinse şi la
adâncimi relativ mari.
Planurile magnetometrice au fost realizat prin interpolarea valorilor măsurate cu cele cinci sonde ale magnetometrului, folosindu-se soft-ul MagnetoArch din
dotarea magnetometrului. Pentru vizualizarea rezultatelor măsurărilor s-a folosit
imaginea in spectru de la alb la negru: spaţiile cu magnetism mai puternic sunt
reprezentate în tonalităţi mai întunecate, pe când valorilor cu magnetism scăzut le
revin tonalităţi deschise.
Cartarea magnetometrică s-a efectuat în Grid-uri rectangulare. Poziția în coordonate absolute a acestora a fost determinată cu ajutorul unui GPS geodezic de tip
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Leica GS08. Cuplat cu semnalul de corecţie de la ROMPOS, sistemul oferă o precizie oscilând între 2 şi 4 cm. Datele achiziţionate au fost stocate în sistemul naţional
de coordonate al României “Stereo 70”, conform normativelor Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Fig. 5. 1-2: Aspecte din timpul montării instalaţiilor
GPS geodezic de tip Leica GS08.

Fig. 6. 1-2: Aspecte din timpul prospecţiunilor magnetometrice cu ajutorul
instalaţiei compuse din cinci sonde “Fluxgate” de tip “Dr. Förster”, montate
pe un suport mobil non-magnetic, elaborat şi asamblat de firma Sensys, DE.
3.2. Rezultate
Pentru atingerea scopului demersului nostru am trasat trei Grid-uri de formă
rectangulară, de dimensiuni adaptate situaţiei din teren (Fig. 7 şi Fig. 8).
Grid-ul 1 a avut dimensiunile de 60 × 39,50 m (2370 m²) şi era orientat cu
laturile lungi aproximativ pe direcţia Nord–Sud. Dispunerea Gridului în teren a fost
dictată de aglomeraţiile de material litic, observate la suprafaţa actuală de călcare a
solului. Cele patru colţuri ale Gridului aveau următoarele coordonate:
GPS0001, E 583430.845, N 469226.381, H 763.272
GPS0002, E 583433.759, N 469166.549, H 763.778
GPS0003, E 583394.446, N 469164.623, H 761.005
GPS0004, E 583391.402, N 469224.522, H 760.940
Planul magnetometric indică o oscilaţie maximală a valorilor măsurate în
acest Grid între –457 nT şi +425 nT. Pe planul magnetometric pot fi observate, în
primul rând, o serie de anomalii magnetice, orientate pe direcţia est-vest, de culoare
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deschisă, care după formă şi distribuţie spaţială ar putea reprezenta urmele unor
graniţe de parcele agricole. O altă anomalie – interpretabilă drept graniţă de parcelă
– străbate Gridul de la nord la sud, la de-a lungul laturii lui de est.
În partea de sud a Grid-ului se observă o concentrare de bipoli metalici, care
nu sunt vizibili la suprafaţa solului şi care nu au putut fi colectaţi în cadrul pregătirii
terenului pentru scanare.
Alte anomalii paleomagnetice nu au putut fi observate.
Grid-ul 2 a avut dimensiunile de 15 × 22 m, acoperind o suprafaţă totală de
circa 330 m². Planul magnetometric indică o oscilaţie maximală a valorilor măsurate
în acest Grid între –63,70 nT şi +52,22 nT. Acest Grid a fost adosat celui precedent
în partea lui de nord-est. Colţurile lui aveau următoarele coordonate:
GPS0005, E 583451.139, N 469242.162, H 763.695
GPS0006, E 583451.392, N 469227.157, H 762.732
GPS0007, E 583430.408, N 469226.406, H 763.273
GPS0008, E 583430.131, N 469241.336, H 763.644
Suprafaţa de teren cercetată aici indică prezentă în subsol probabil a unui
cablu electric sau a unei ţevi metalice, care străbate Grid-ul prin mijloc, aproximativ
de la vest spre est. Anomalii magnetice care să indice activităţi antropice nu au fost
receptate.
Grid-ul 3 a avut dimensiunile de 32 × 22 m, acoperind o suprafaţă totală de
circa 704 m². Planul magnetometric indică o oscilaţie maximală a valorilor măsurate
în acest Grid între –50,82 nT şi +79,31 nT. Cu latura de nord Gridul 3 se învecinează cu Gridul 2, iar cu latura de est – cu Gridul 1. Colţurile Gridului aveau următoarele coordonate:
GPS0006, E 583451.392, N 469227.157, H 762.732
GPS0007, E 583430.408, N 469226.406, H 763.273
GPS0009, E 583452.389, N 469195.234, H 762.043
GPS0010, E 583431.956, N 469194.383, H 763.108
Pe planul magnetometric se remarcă în primul rând numeroase anomalii
bipolare, prin care se remarcă mai ales o fâşie de circa 6 m lăţime, de-a lungul laturii
de sud al Gridului. O anomalie de dimensiuni mari (circa 1,5 × 1,5 m) se remarcă în
partea aproximativ în centrul secţiunii măsurate, la circa 12–13 m de latura de nord
și circa 7–7,5 m de latura de est. Se poate presupune aici o groapă cu laturile de
circa 1–1,5 m.
Alte anomalii, care să poată fi interpretate drept urme de activitate antropică,
nu au observate.

4. Cercetarea arheologică

Aşa cum precizam, săpătura anterioară a afectat o suprafaţă de 128 m2 din
aria sitului, arie delimitată de prezenţa la suprafaţa solului a produselor din silex. În
studiile anteriore nu este prezentat un plan al săpăturilor, doar o singură imagine cu
o secţiune deschisă (Fig. 9). Ca urmare, decizia de a apela la analiza magnetometrică
a urmărit în principal identificarea zonei/zonelor afectate de cercetările din anii
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1960, 1961 şi 1973, dar rezultatele acesteia nu au oferit datele necesare în identificarea în planul sitului a respectivelor secţiuni. Considerăm că acest fapt se poate

Fig. 7. Vizualizarea rezultatelor măsurărilor în imaginea spectru de la alb
la negru (harta magnetometrică) şi plasarea secţiunii arheologice.
datora intenselor lucrări agricole ce afectează şi nivelul de locuirea paleolitică, plasat
la o adâncime de maxim 50 cm de la nivelul solului.
Cercetarea arheologică a debutat în septembrie 2014, când a fost deschisă o
secţiune de 2 × 1 m, prin raportarea la singura imagine din perioada săpăturilor anterioare, dar în proximitatea zonei în care apar la suprafaţă produse debitate, acompaniate de fragmente şi blocuri de silex (Fig. 7). Această asociaţie, produse de debitaj
şi fragmente rezultate în urma procesului de gelifracţie, a fost întâlnită pe întreaga
coloană stratigrafică, până la adâncimea de 45–50 cm de la nivelul solului. Stratigrafia sitului corespunde descrierilor anterioare, respectiv faptul că materialul litic
paleolitic se concentrează în sedimentul lutos – slab nisipos de culoare neagră (Fig.
10). Analiza preliminară a materialului arheologic ne indică prezenţa a numeroase
piese arse, nuclee orientate pentru obţinerea de lamele (Fig. 11), produse secundare
de debitaj, lamele (Fig. 14), precum şi piese retuşate, un vârf (Fig. 13) şi un gratoar
masiv (Fig. 12). O plachetă din silex, a cărei formă se datorează exclusiv gelifracţiei,
a fost retuşată pe una din laturile sale. Descoperirea unei forme tubulare, ce poate fi
considerată în acest stadiu al analizelor un belemnit (Fig. 15), atrage atenţia asupra
spaţiului vast şi variat în care pendula comunitatea paleolitică de la Costanda – Lădăuţi.
Se remarcă prezenţa unor blocuri masive de silex (Fig. 16), unele dintre aces-
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tea prinse în depozitul aflat la baza profilului stratigrafic, fapt ce sugerează că materia primă utilizată de comunitatea paleolitică era accesibilă în aria sitului.

Fig. 8. Suprafaţa cercetată prin metoda prospecţiunilor magnetometrice
de la Costanda – Lădăuţi.
Săpătura noastră nu a surprins pavajul menţionat de cercetarea anterioară9,
de altfel, la adâncimea la care este indicată prezenţa acestuia, în secţiunea noastră,
apar fixaţi în depozitul calcitic fragmente şi blocuri de silex.
9

Cârciumaru, Păunescu, 1975.
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Materialul litic recuperat este predominat de produsele rezultate în urma proceselor de gelifracţie, caracteristică particulară pentru Depresiunea Întorsura Buzăului, unde materialul arheologic paleolitic este permanent asociat cu produse gelive.

Fig. 9. Vederea generală a săpăturii prezentată de M. Cârciumaru şi
Al. Păunescu în studiul interdisciplinar din 1975.

Fig. 10. Profil estic al stratigrafic al secţiunii I-2014.
Şi cercetarea anterioară menţiona prezenţa faptul că “din suprafaţa cercetată s-a strâns un număr de circa 34450 de piese litice din care cele tipice nu reprezintă decât 0,12% din întregul material”10, dar fără a face o distincţie între produsele
10

Păunescu, 2001, p. 375.
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rezultate în urma unor procese mecanice naturale şi produsele debitate, cu precizarea
că “aproximativ 80% din piesele litice, erau în stare fragmentară”11.
În acest stadiu preliminar al cercetării arheologice, cât şi a analizei materialului arheologic, este dificil de identificat tradiţia culturală prezentă la Costanda –
Lădăuţi. Debitajul orientat către obţinerea de lamele, alături de tipurile de retuşe
aplicate pe unele dintre suporturi, ne indică o perioadă finală a paleoliticului superior.

Fig. 11. Nuclee.

Fig. 12. Gratoar.
11

Păunescu, 2001, p. 376.
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Fig. 13. Lamela retuşată – vârf.

Fig. 14. Lamele.
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Fig. 15. Belemnit.

Fig. 16. Blocuri de materie primă.
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