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Abstract. An attempt to reconstitute the prehistoric landscape evolution in the Middle Prut 
Depression – the Cucuteni site of Ripiceni-Holm (Botoşani county, RO) micro-region (Part I). 
In this paper, the authors present their conclusions following the corroborated and integrated 
approach of the archaeological, geological, geographical, pedological, archaeozoological and 
archaeobotanical data, which provided a more comprehensive interpretation and reconstruction 
of the prehistoric landscape (Middle/Late Atlantic and Early Subboreal, end of the 5th millen-
nium – beginning of the 4th millennium BC) in the Middle Prut Depression – the Cucuteni site 
of Ripiceni-Holm (Botoşani County, Romania) micro-region. 

The field archaeological investigations (non-intrusive and excavations) conducted 
during the years 2010–2015 in the Cucuteni A-B1 site of Ripiceni-Holm, the performing of 
thematic cartographic materials through digital elevation model (DEM) in GIS system, to-
gether with specific interdisciplinary research concerning the resources have enabled the 
modelling of the Chalcolithic landscape of Middle Prut river basin, as an important condition 
of explaining the features, the specificity and density of the Cucuteni habitat in the Eastern 
Moldavian Plain, Northen Tableland of Moldova, Prut and Bălţi Plain (Romania and Repub-
lic of Moldova). In this regard, the area’s local resources, e.g. the convergent watercourses 
towards the Middle Prut, the fluviatile riches, the extensive floodplains, the agricultural fields, 
the large thermophilic forest areas (Quercetum mixtum) with its specific fauna, the crossing 
fords in the “handcuffed” sector of the river and the longitudinal (N–S) and transversal (W–
E) roads, the abundant deposits of the so-called Prut flint, which also occur in the openings 
of its tributaries represent the geographical determinants which facilitated the foundation and 
evolution of the Cucuteni human habitat in all its development phases (4600–3500 BC). 

 
Keywords: landscape archaeology, Cucuteni culture, Atlantic, Ripiceni, interdisciplinary  
                    research. 
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1. Introducere 
Cunoaşterea înfăţişării peisajului preistoric reprezintă o importantă provocare 

pentru arheologie, din perspectiva realizării unor cât mai corecte şi coerente recon-
strucţii istorice, deoarece factorii geografici determinanţi au avut, împreună cu cei 
sociali şi spirituali, un însemnat rol în întemeierea habitatului şi evoluţia comunită-
ţilor umane în toate epocile, dar mai ales în cele străvechi şi vechi.  

2. Obiective 
Având în vedere importanţa problematicii, reunind informaţiile edite şi unele 

inedite, coroborând şi abordând integrat datele arheologice, geologice, geografice, 
pedologice, arheozoologice şi arheobotanice, în lucrarea de faţă, ne propunem să 
prezentăm consideraţiile referitoare la reconstituirea şi interpretarea peisajului pre-
istoric din Atlanticul mijlociu şi târziu şi trecerea la Subborealul timpuriu, în perioada 
de la sfârşitul mil. V – începutul mil. IV BC, în Depresiunea Prutului mijlociu – micro-
zona sitului cucutenian de la Ripiceni-Holm (jud. Botoşani, România).  

În acest sens, în prima parte a studiului, trecem în revistă datele investigaţiilor 
arheologice de teren întreprinse până în prezent (2010–2015), atât cele noninvazive, 
cât şi rezultate din săpături, efectuate în situl Cucuteni A-B1 de la Ripiceni-Holm, în 
asociere cu analiza materialelor cartografice tematice, obţinute prin intermediul mode-
lelor digitale ale terenului (DEM), urmând ca, în cea de-a doua parte a lucrării noastre, 
să prezentăm rezultatele cercetărilor interdisciplinare pentru a facilita decelarea unui 
model al peisajului eneolitic din bazinul Prutului mijlociu.  

Rezultatele acestei încercări de reconstrucţie paleogeografică a peisajului eneo-
litic al Depresiunii Prutului mijlociu ne oferă posibilitatea înţelegerii coerente a carac-
teristicilor, specificului şi densităţii habitatului uman cucutenian din zona Câmpiei 
Moldovei şi a Bălţilor (România şi Rep. Moldova) (Fig. 12, 13). 

3. Scurt istoric al cercetărilor 
Depresiunea Prutului mijlociu este bine cunoscută în literatura geologică şi 

arheologică, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea1, prin investigaţiile rea-
lizate într-o serie de situri paleolitice: Ripiceni2, Mitoc3, Crasnaleuca4, Cotu-Miculinţi5. 
Pentru neolitic şi eneolitic, importante au fost intensele cercetări de teren, finalizate 
cu realizarea unor însemnate repertorii arheologice pentru Moldova6 şi judeţul Boto-
şani7, în care au fost inventariate şi numeroase situri pre- şi protoistorice din Depre-
siunea Prutului mijlociu, unele fiind cercetate ulterior, prin periegheze şi săpături 
arheologice: Crasnaleuca8, Miorcani9, Cotu Miculinţi, Ştefăneşti10, Liveni11. Merită a 
fi amintite şi cercetările arheologice din zona vestică a spaţiului de referinţă, de pe  
                                                      
1 Chirica, Şovan, 2006, p. 1-4.  
2 Păunescu, 1993; Idem, 1999. 
3 Bitiri, Cârciumaru, 1978, p. 463-480; Chirica, 1989; Idem, 2001. 
4 Brudiu, 1974; Idem, 1980, p. 425-443. 
5 Idem, 1987, p. 74-86.  
6 Zaharia et alii, 1970. 
7 Păunescu et alii, 1976. 
8 Brudiu, 1979, p. 85-96; Idem, 1986, p. 7-13; Dascălu, 1994, p. 135-165. 
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valea Podrigăi, la Drăguşeni12 şi cele din împrejurimile Săvenilor13, cu o importanţă 
deosebită pentru cunoaşterea civilizaţiei cucuteniene. 

Primul repertoriu arheologic al judeţului Botoşani a fost dezvoltat de către 
Octavian Liviu Şovan14 şi a fost transpus în format digital, devenind un modern şi impor-
tant instrument de lucru pentru specialiştii care se ocupă de cercetarea acestei zone.  

Cercetările arheologice pre- şi protoistorice din partea stângă a Depresiunii 
Prutului mijlociu s-au desfăşurat de-a lungul mai multor etape. Astfel, în Moldova de 
Nord (Gubernia Basarabia/Бессарабская губерния), la începutul secolului al XIX-lea, 
Eric von Stern a efectuat primele cercetări în aşezarea Cucuteni B de la Petreni15, alte 
importante descoperiri fiind realizate în perioada interbelică. În zona Prutului mijlo-
ciu, s-au remarcat cercetările efectuate de către Nicolae N. Moroşan (1925–'34), în 
siturile paleolitice de la Cuconeştii Vechi, Viişoara, Bădragii Vechi şi Bădragii Noi, 
Lopatnic, Buzdugeni, Brânzeni, Trinca16, şi de către Ceslav E. Ambrojevici17, con-
tinuate, după cel de-al doilea război mondial, de către Nicolae Chetraru şi Ilie Borziac, 
în principal18. 

În studierea locuirilor neolitice şi eneolitice, s-au remarcat, în perioada inter-
belică, Ceslav Ambrojevici19, iar în perioada postbelică Vsevold I. Marchevici20 și 
Victor Sorochin21, când au fost cercetate aproape 50 de situri eneolitice, printre care 
cele de la Costeşti IV, Costeştii Noi-Stânca Prutului, Cuconeştii Vechi I, Duruitoarea 
Nouă, Duruitoarea Veche, Druţa I, Brânzeni IV, Corpaci, Bădragii Noi şi Vechi, 
Bulboci (Edineţ), Bogdăneşti IX etc.22. 

Menţionăm şi investigaţiile realizate pentru civilizaţia Horodiştea–Erbiceni–
Gordineşti, două dintre siturile eponime găsindu-se în Depresiunea Prutului mijlociu, 
respectiv Horodiştea23 şi Gordineşti24, în acest areal identificându-se peste 20 de situri 

                                                                                                                                         
9 Nițu, 1969, p. 279-298. 
10 Nițu, Şadurschi, 1994, p. 181-193. 
11 Nițu, 1969, p. 279-298; Niţu, Şadurschi, 1994, p. 181-193; Diaconescu, 1996; Haimovici, 
2003, p. 97-100.  
12 Crâşmaru, 1977; Idem, 1989, p. 57-66; Marinescu-Bîlcu, Bolomey, 2000. 
13 Crâşmaru, 1970, p. 267-284; Idem, 1979, p. 97-120; Aprotosoaiei, 1974, p. 157-175; Idem, 
1979, p. 121-129. 
14 Şovan, 2013.  
15 Stern, 1907, p. 9-95; Sorochin, 2004, p. 253-264. 
16 Moroşan, 1927, p. 343-360; Idem, 1929, p. 34-45; Idem, 1933, p. 11-29; Idem, 1934, p. 3-
28; Idem, 1938, p. 1-160. 
17 Ambrojevici, 1926, p. 67-76. 
18 Кетрару, 1965a, p. 79-84; Idem, 1965b, p. 60-77; Idem, 1969; Idem, 1970, p. 34-45; Idem, 
1973; Borziac, 1994, p. 19-40. 
19 Ambrojevici, 1933, p. 24-45.  
20 Маркевич, 1973; Idem, 1981. 
21 Sorochin, 1997, p. 7-85; Idem, 2002. 
22 Vasilache, 2013, p. 125-132. 
23 Dumitrescu, 1945, p. 127-163; Dumitroaia, 2000. 
24 Дергачев, 1973, p. 90-100; Idem, 1980; Маркевич, 1981. 
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repertoriate şi/sau cercetate de fiecare parte a râului.  

4. Amplasare geografică a microzonei şi sitului  
Depresiunea Prutului mijlociu, ca unitate geografică propriu-zisă, este cuprin-

să între localităţile Rădăuţi-Prut, la nord, şi Stânca-Ştefăneşti, la sud, râul Başeu şi 
tributarii săi de stânga, la vest–sud-vest, în sub-unitatea geografică numită Câmpia 
Başeului (componentă a Câmpiei Moldovei/Câmpia colinară Jijia-Bahlui), în estul 
judeţului Botoşani, România, şi afluenţii de stânga ai râului: Larga, Vilia/Furca, Lopat-
nic, Racovăţ, Ciugur, Camenca, la est, în Platoul Moldovei de Nord şi Câmpia Pru-
tului mijlociu25 (raioanele Briceni, Edineţ şi Râşcani, Republica Moldova), ultima o 
subunitate de trecere către Câmpia Bălţi (Fig. 1/1–4).  

Zona de referinţă este străbătură de râul Prut, pe o lungime de cca. 100 km: 
Rădăuţi-Prut – km 290,43 de la izvor; Stânca-Ştefăneşti – km 389,0626. Spre est, micro-
regiunea face trecerea către bazinul hidrografic al Nistrului mijlociu, care se află la 
aproximativ 70 km, în linie dreaptă. 

Din păcate, această unitate geografică a fost şi este definită şi caracterizată 
diferit în lucrările geografice din România şi Moldova, sovietică sau nu, împiedicând 
buna înţelegere şi reconstituire geo-istorică pentru toate epocile.  

Punctual şi administrativ, situl Ripiceni-Holm (La Telescu) (coordonate geo-
grafice: 47°57′18,60″ N; 27°09′05.83″ E; elevaţie 94,5 m), din comuna omonimă, se 
află la 46 km NE de municipiul Botoşani, în partea de NE a satului Ripicenii Noi27, 
pe malul drept al Prutului (azi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti), la 1,2 km SE de 
situl Ripiceni-Stânca şi 300 m SE de situl Ripiceni-La Monument28. În prezent, situl 
ocupă panta domoală de VNV a Dealului Holm (3-5° înclinare), prezentându-se, ca 
urmare a “înălţării” luciului de apă (de la 68–69 m altitudine absolută, înainte de con-
strucţia barajului Stânca-Costeşti, la 85-87 m, după 1978, în funcţie de regimul hidro-
logic) şi eroziunii laterale a Prutului şi Lacului de acumulare Stânca-Costeşti, ca un 
revers de cuestă (Fig. 2/1–2; 3/1–3; 5/2). Întreaga pantă nord-estică a Dealului Holm 
a fost distrusă, devenind un versant puternic erodat, de 15–16 m altitudine relativă 
(Fig. 11/1), ceea ce a condus la distrugerea semnificativă a sitului preistoric.  

5. Date arheologice 
Cercetările arheologice propriu-zise (de diagnostic, interdisciplinare şi sis-

tematice) au început în toamna anului 201029 şi au fost continuate în anul 2011, când 

                                                      
25 Рымбу, 1980; Рымбу et alii, 1989; Boboc, 2009, p. 161-169; Sorochin, 2002, p. 38. 
26 Rădoane et alii, 2007, p. 53-62; Rădoane et alii, 2008, p. 57-71. 
27 Satul Ripiceni Vechi era situat pe malul Prutului, la SE de amplasamentul actual (vechiul 
sat Ripiceni Fabrică) şi a fost mutat, împreună cu alte şase sate (Movila Ruptă, Lehneşti, 
Cinghinea, Popoaia, Bold şi Râşca), dezafectate odată cu amenajarea lacului de acumulare 
Stânca-Ştefăneşti (România)–Costeşti (Republica Moldova), în anii 1974–'79. 
28 Melniciuc, Boghian, 2010, p. 6-9; Boghian et alii, 2012, p. 268-269, 451; Boghian et alii, 
2013, p. 204-205, 370.  
29 Boghian et alii, 2012, p. 268-269, 451; Anterior au fost realizate investigații perieghetice, în 
perioada anilor 1967–'70, de către Vasile Chirica, Nicolae Zaharia, Mircea Petrescu-Dîmboviţa, 
Paul Şadurschi, Alexandru Păunescu etc., determinate de lucrările de amenajare a barajului şi 
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a fost investigată L. 1/2010 (în SI şi SII) şi 2012, când au fost cercetate L. 2 şi L. 3, în 
Cas I (9×11 m), (Fig. 10/1–2). Primele cercetări au avut ca obiective: definirea strati-
grafiei verticale şi planimetriei stațiunii, stabilirea apartenenţei cultural-cronologice 
a vestigiilor, precum şi determinarea stării de conservare a patrimoniului arheologic, 
luând în considerare gradul de distrugere naturală a sitului. În anul 2012 a fost reali-
zată ridicarea topografică a sitului şi a fost efectuată prima scanare magnetometrică 
(Fig. 5/3–4)30. 

În campania din vara anului 2015 s-a trecut la punerea în operă a planului 
multianual de cercetare a sitului, investigându-se sistematic şi interdisciplinar, în sec-
torul A (SE), complexele din Cas. II (10×10 m), fiind studiată L. 4/2015 (Fig. 11/ 2–
4). Colectivul de cercetare îşi propune continuarea investigaţiilor noninvazive şi inter-
disciplinare, pentru a înţelege şi reconstitui cât mai corect trăsăturile locuirilor proto-
istorice din acest sit. 

Materialele arheologice sunt bogate, multe piezându-se din cauza eroziunii 
laterale a Prutului, în timpul inundaţiilor periodice. Din cercetările perieghetice şi prin 
săpături s-a recuperat o însemnată cantitate de ceramică pictată, uzuală şi de tip Cucu-
teni C, piese de silex şi piatră, materiale osteologice, plastică antropomorfă şi zoomor-
fă, datate la începutul fazei Cucuteni A-B, aspectul cultural regional Vorniceni-Zalesh-
chiki, şi vestigii de la sfârşitul epocii bronzului (Noua II), care arată că situl are o 
importanţă particulară în Depresiunea Prutului mijlociu.  

6. Măsurători topografice şi investigaţii geofizice 
Măsurătorile topografice şi investigaţiile geofizice, efectuate în anul 201231 

(suprafaţa scanată – 5800 m2), au evidențiat complexele arheologice cucuteniene (10 
locuinţe şi 2–3 cuptoare) (Fig. 5/3–4). Harta magnetometrică arată că aproape toate 
locuinţele sunt orientate, cu axul lung, pe direcţia NV–SE, cvasi-paralel cu cursul Pru-
tului, unele prezentând asocieri de câte două construcţii paralele (sectorul A – SE). 
Din păcate, complexele din epoca bronzului (Noua II), probabil colibe simple, dato-
rită specificităţilor lor, nu pot fi localizate pe harta magnetometrică. Trei locuinţe din 
sectorul A: L. 2–3/2012 şi L. 4/2015 au fost cercetate prin săpături arheologice, dove-
dind utilitatea şi fidelitatea cercetărilor noninvazive.  
 
 

                                                                                                                                         
lacului de acumulare de la Stânca-Costeşti, apoi de către profesorul Gheorghe Stanciu (Liceul 
de Artă Botoşani). În anul 2006, Doamna Maria Diaconescu (Muzeul Județean Botoşani) a 
efectuat un mic sondaj, investigându-se un cuptor care nu a putut fi încadrat cultural-cronolo-
gic (Melniciuc, Boghian, 2010, p. 6). Alte cercetări au pus în evidență un posibil punct cu fosile 
de megafaună, iar în apropiere materiale arheologice din paleoliticul superior (Păunescu, 1999, 
p. 90, 267, pct. 92). În apropiere, la 500 m SE de sit, la baza terasei (cota 85 m), am descoperit 
materiale litice din paleoliticul superior, care s-ar putea să facă parte din situl paleolitic Ripiceni- 
La Pichetul Vechi (Păunescu, 1999, p. 269, pct. 95). 
30 Boghian et alii, 2013, p. 204-205, 370.  
31 Efectuate de către dr. Felix Adrian Tencariu, dr. Andrei Asăndulesei şi Silviu Gania, din 
cadrul Platformei Arheoinvest UAIC Iaşi, cărora le mulțumim şi pe acestă cale. 
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7. Date geomorfometrice 
7. 1. Structura geologică a microzonei 
Din punct de vedere geostructural, Depresiunea Prutului Mijlociu aparţine părţii 

vestice a Platformei Moldovei, care reprezintă o zonă rigidă, cu un fundament crista-
lin vechi, cutat şi faliat32. Peste acesta, s-a format, în trei cicluri majore de sedimen-
tare marină, cuvertura33, care se caracterizează prin apariţia la zi a unor formaţiuni 
vechi şi tari, din Miocenul Mijlociu: cretacice-cenomaniene, alcătuite din straturi de 
marne albăstrui-cenuşii, cu filoane de silex de culoare neagră şi rare exemplare de 
Exogyra columba34, şi badeniene/tortoniene, cu depozite argilo-nisipoase, cu Litho-
thanmium, lamelibranhiate şi gasteropode.  

Peste acestea se suprapun depozitele din Sarmaţianul Inferior, bugloviene, 
alcătuite din straturi de calcare cu gasteropode, foarte bogate în silex, cu variate nuanţe, 
de la cenuşiu la negru, care apar la zi în sectorul Rădăuţi-Prut, Mitoc, Ripiceni, pe 
dreapta, şi între Lipcani şi vărsarea râului Racovăţ, pe stânga35, argile ilitice, tufuri, 
bentonite. Tot de această vârstă sunt şi stâncile/spinările calcaroase (formaţiuni de 
calcare recifale), secţionate de râu (toltry), prezente la Liveni, Ripiceni, Stânca, con-
tinuate în Podişul Moldovei de Nord (Republica Moldova)36. Ciclul de sedimentare 
se continuă cu volhinianul, caracterizat prin depozite predominant argilo-nisipoase, 
cu intercalaţii subţiri de gresii şi calcare37 (Fig. 4/1).  

Aceeaşi alcătuire veche geologică, cu caracteristici similare, se întâlneşte în 
Platoul Moldovei de Nord: depozite din Miocenul Superior şi Sarmaţianul Mijlociu, 
argiloase-nisipoase, și formaţiuni de calcare recifale (toltry), care sunt în legatură cu 
cele de la nord, din Podolia (Ucraina)38 (Fig. 4/2). 

Această structură conferă sectorului un caracter epigenetic (aşa-numitul sector 
epigenetic al Văii Prutului Mijlociu)39. Aceste depozite geologice au grosimi de zeci 
de metri şi o duritate importantă și au influenţat atât tipologia, cât şi dinamica albiei 
minore a Prutului, în aşa-numitul sector “încătuşat” al râului.  

În Sarmaţianul Mijlociu (volhinian-basarabian), Depresiunea Prutului mijlo-
ciu, în limitele precizate, se înfăţişa ca o câmpie de acumulare, cu relief puţin acciden-
tat, râuri cu albii slab înclinate, lacuri, mlaştini şi braţe părăsite40.  

Înălţarea reliefului sectorului central din interfluviul pruto-nistrean, împreună 
cu orogeneza carpatică (faza valahă), în Pliocenul mijlociu, au determinat formarea 
celor două bazine importante, cel al Nistrului Vechi şi cel al Prutului Vechi. Configu-

                                                      
32 Băcăuanu et alii, 1980, p. 17-18. 
33 Ibidem, p. 20-32; Juravle, 2014, p. 12-17.  
34 Săulea, 1967; Chirica, Şovan, 2006, p. 2. 
35 Геология СССР, V, 1958, p. 731. 
36 Ibidem, p. 733; Băcăuanu et alii, 1980, p. 25; Juravle, 2014, p. 17. 
37 Геология СССР, 1958, p. 734-737. 
38 Ibidem, p. 742-752; Sorochin, 2002, p. 38. 
39 Băcăuanu, 1968; Băcăuanu et alii, 1980. 
40 Билинкис et alii, 1978, p. 187. 
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rarea văii Prutului Vechi s-a realizat atât prin evoluţie regresivă, în amonte, precum 
şi prin prin retragerea liniilor de ţărm, în aval, respectând structura geologică mono-
clinală NV–SE. În Podişul Moldovei de nord şi Câmpia Prutului mijlociu, înclinarea 
reliefului este slabă, pe direcţia S și SV. Adâncirea văii Prutului (concomitent cu cea 
a Nistrului) a avut ca urmare fragmentarea câmpiei şi crearea unor noi forme de relief, 
precum terasele fluviatile vechi41. 

Depunerile sedimentare neogene au fost suprapuse de o cuvertură subţire de 
vârstă cuaternară42. În timpul cuaternarului, ca efect al continuării orogenezei carpa-
tice, al factorilor climatici din perioadele glaciare est-europene şi al activităţii hidro-
logice, s-a accentuat fragmentarea reliefului, dezvoltarea văilor laterale şi constituirea 
unor depozite continentale variate atât genetic, cât şi litofacial43. Astfel, în sectorul 
dat, Prutul s-a adâncit cu 20–30 m, fenomen care a influenţat semnificativ evoluția 
ulterioară a teraselor fluviatile vechi ale Prutului mijlociu şi cele din luncile râurilor, 
formaţiunile eluviale, deluviale, eluvio-deluviale, coluvio-deluviale, proluviale şi de 
alunecare44, cu depozite de loessuri şi loessoide, de vârstă pleistocenă superioară (QP3) 
şi relieful holocen de acumulare al şesurilor şi luncilor (QH2), pe partea dreaptă a 
râului, şi din pleistocenul inferior (QP1), mediu (QP2) şi superior (QP3), pe partea 
stângă45. Terasele cu aluviuni vechi se găsesc şi la răsărit de Prut, având aceleaşi 
structuri şi evoluţii geologice (Fig. 4/1–2; 5/1).  

7.2. Configuraţia geomorfologică 
Depresiunea Prutului mijlociu poate fi împărţită în două zone distincte: a. între 

Rădăuţi-Prut (România)/Lipcani (Rep. Moldova) şi Mitoc/Lopatnic – în care valea 
are un profil transversal larg, lipsind terasele superioare pe malul drept; b. la sud de 
Mitoc/Lopatnic până la Stânca-Ştefăneşti/Costeşti, cu valea largă a Prutului, terase 
de acumulare individualizate şi spinări calcaroase (toltry)46, aşa cum sunt: Stânca-
Liveni, Stânca-Ripiceni, Stânca-Ştefăneşti. Albia majoră a Prutului mijlociu se îngus-
tează de la Ripiceni la Stânca-Ştefăneşti, intrând în sectorul “încătuşat” al calcarelor 
recifale47.  

Câmpia colinară a Başeului, numită și Dealurile Başeului, se caracterizează 
printr-un relief sculptat printr-o îndelungată evoluţie subaeriană pliocen-cuaternară, 
format din platouri interfluviale, culmi deluroase şi cueste fragmentate de Başeu şi 
afluenţii acestuia, în cazul de faţă interesându-ne cei de stânga (în special Podriga, 
Răchita, Bodeasa, Avrămeni, Sărata, Popoaia) sau de pe Ghireni şi Volovăţ, cele mai 
multe având o înclinare conformă cu structura monoclinală, NV–SE (Fig. 6/1). 

                                                      
41 Băcăuanu et alii, 1980, p. 28, 35. 
42 Tufescu, 1977, p. 10-11. 
43 Băcăuanu et alii, 1980, p. 31. 
44 Sîrodoev, Mițul, 2015, p. 12-15. 
45 Harta geologică a României, 2011; Atlasul Republicii Socialiste România. Harta Geolo-
gică, 1978.  
46 Chirica, 2001, p. 13. 
47 Păunescu, 1993, p. 17. 
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În bazinul Başeului, diferenţa altitudinală este de 251 m, în timp ce în Dealurile 
Prutului aceasta scade la 170–180 m. Altitudinea medie a reliefului se situează între 
125–150 m, înălțimile cele mai mici înregistrându-se în şesul Volovăţului (98–100 m) 
şi valea Prutului (83–85m), cu pante între 1–15°, rar mai mari, 15–23°, în cazul cues-
telor (Fig. 7/2).  

În cadrul reliefului de acumulare pot fi amintite terasele şi şesurile coluvio-
proluviale ale principalelor cursuri de apă ale microregiunii, glacisurile coluvio-pro-
luviale, la marginea şesurilor, şi coluviale, la contactul dintre terase, precum şi formele 
microreliefului de alunecări: areolare, în trepte şi valuri, de adâncime şi torenţiale48. 

La limita estică a Câmpiei colinare a Başeului (subunitatea Culmea Ripiceni- 
Stânca), sectorul epigenetic al Prutul mijlociu prezintă, pe dreapta, un sistem de cinci 
terase: I - 10–15 m; II - 20–30 m; III - 60–70 m; IV - 100–110 m; V - 140 m, etajate 
paralel cu albia, ultima vizibilă la partea superioară a Hârtopului Sărăturilor (satul 
dezafectat Cinghinia). Mai bine păstrate sunt terasele I–III, restul fiind erodate49.  

Terasa a III-a (QP2), cu altitudini relative de 60–70 m, este lată până la 1 km 
şi apare la Iorga (între Mitoc şi Liveni), la sud de Ripiceni şi între fostul sat Movila 
Ruptă şi Stânca. Terasa a II-a (alt. relative de 20–30 m, QP3) acoperită cu depozite 
coluviale şi conuri de dejecţie (Sadoveni-Bold, la vărsarea Volovăţului), se întâlneşte 
la Cotu Miculinţi, Crasnaleuca, Mitoc, Sadoveni, Bold, Ripiceni, Movila Ruptă. 
Terasa I (10–15 m altitudine relativă) este cea mai nouă (QP3, Würm), fiind fragmen-
tată în amonte de Ripiceni (SE Miorcani, Cotu Miculinţi, Mitoc, Sadoveni) şi mai 
bine dezvoltată în aval, până la Stânca-Ştefăneşti. În baza acestei terase se găsesc pie-
trişuri, noduli de silex, marne, gresii, calcare din depozitele cretacice şi badeniene50, 
cunoscute şi exploatate de comunităţile preistorice. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, au fost definite nouă terase ale Prutului mij-
lociu, cu înălţimi cuprinse între 13–15 m şi 220 m51, dar după alţi specialişti sistemul 
de terase ar fi mult mai complex, mai ales în sectorul inferior52. 

Podişul Moldovei de Nord (Platoul de silvostepă a Moldovei de nord) se carac-
terizează printr-o alcătuire colinară: podişuri fragmentate, dezvoltate ca urmare a inter-
acţiunilor complexe dintre specificul alcătuirii geologice, mişcările tectonice mai intense 
şi oscilaţiile climatice cuaternar-pleistocene, când s-au format diferitele tipuri de depo-
zite – loessuri, argile loessoide, nisipuri şi petrişuri53.  

Relieful sculptural este slab fragmentat, cu altitudini absolute până la 300 m 
(299,3), predominante fiind înălţimile cuprinse între 200 şi 300 m (cota medie abso-
lută 225 m), cu o pondere mică (5,7%) a versanţilor cu panta54 de peste 6°. Dealurile 
înalte ale Podişului Moldovei de Nord, continuate spre NE cu Podişul/Dealurile Hoti-

                                                      
48 Secu, 2004, p. 49-56; Secu, Căpitan, 1999-2000, p. 77-87.  
49 Băcăuanu, 1961, p. 433-440; Idem, 1968, p. 124-210; Vartolomei, 2013, p. 88-98. 
50 Băcăuanu, Chirica, 1987, p. 87-96; Păunescu, 1993, p. 18. 
51 Sorochin, 2002, p. 40.  
52 Михайлеску, 1999, p. 282-283, tabel 1. 
53 Boboc, 2009, p. 163-164. 
54 Boboc, Muntean, 2015, p. 8-9. 
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nului şi cu Dealurile/Colinele Nistrului, către E, formează cumpăna de ape dintre cele 
două bazine hidrografice majore ale regiunii: al Prutului, spre V–SV şi cel al Nistrului, 
la N–NE55 (Fig. 6/2). 

În cadrul orientării generale a reliefului (NV–SE)56, ca urmare a tectonicii şi 
eroziunii tributarilor de stânga ai Prutului mijlociu, înclinarea văilor, interfluviilor şi 
platourilor din microregiune este când N–S, când NE–SV. Densitatea fragmentării ori-
zontale a reliefului este cuprinsă între 0,3–0,8 km/km2, valorile predominante fiind 
cele de 0,4–0,5 km/km2, cu maximele în zona localităţilor Criva-Drepcăuţi, raionul 
Briceni (0,8–0,85 km/km2) şi minimele în raionul Edineţ, unde platourile interfluviale 
sunt mai largi (Bădragii Noi, Viişoara cu 0,2–0,3 km/km2)57. 

Fragmentarea verticală a reliefului variază până la 208 m (Berezovca), 210, 
214 şi 239 m, în zona localităţilor Otaci, Călărăşăuca, Mereşăuca (raionul Ocniţa). 
Cele mai slab fragmentate zone se găsesc la Balcăuţi, Marcăuţi (raionul Briceni, 53,5–
55 m) şi Corestăuţi (raionul Ocniţa, 60–70 m), predominante fiind, însă, valorile de 
100–140 m58. 

Câmpia Prutului mijlociu (Câmpia de silvostepă a Prutului de mijloc) repre-
zintă o depresiune tectonică şi de eroziune, cu înclinarea reliefului spre SV (Fig. 6/2). 
Este o câmpie colinară, puternic fragmentată de sistemul de văi subsecvente afluente 
ale Prutului şi cu o valoare importantă a energiei reliefului, caracterizată prin straturi 
consistente de loessuri şi roci loessoide şi nisipoase (până la 30–35 m), intercalate cu 
orizonturi de soluri fosile înhumate, care au favorizat dezvoltarea alunecărilor de teren 
şi eroziunilor torenţiale. Relieful are înălţimi cuprinse între 150–200 m, care predo-
mină, şi este puternic fragmentat de afluenţii de stânga ai Prutului: Camenca, Gârla 
Mare, Delia etc., cu văi asimetrice (versantul stâng abrupt şi scurt, versantul drept mai 
puţin înclinat şi prelung)59.  

Se observă, cu uşurinţă, un peisaj care, în ciuda diferenţierilor microzonale, este 
destul de uniform şi unitar, favorizând locuirile umane pre-, protoistorice şi istorice. 

7. 3. Datele geomorfometrice ale sitului 
Aşezarea Ripiceni-Holm (La Telescu) se află amplasată pe terasa a II-a a Pru-

tului, care avea, înainte de construirea barajului de la Stânca-Costeşti, o altitudine rela-
tivă de 20–30 m şi o altitudine absolută de 100 m, cu un soclu sarmaţian-buglovian de 
8–10 m grosime şi o cuvertură aluvionară cuaternar-pleistocenă (QP3) de 3–15 m gro-
sime60 (Fig. 5/1). În urma fenomenelor de agradare s-au format, doar mici insule şi 
renii. Şesul aluvionar al Prutului, de vârstă holocenă, lipseşte. Având în vedere struc-
tura geologică a acestui sector “încătuşat” al râului Prut, în apropierea sitului au existat 
(înainte de 1978) mai multe praguri/vaduri, prin care trecerea se putea face cu piciorul. 

                                                      
55 Borza, 1938, p. 3. 
56 Sorochin, 2002, p. 38. 
57 Mogorici, 2010, p. 95, 97, tab. 1, fig. 1; Boboc, Muntean, 2015, p. 8-9. 
58 Mogorici, 2010, p. 98-99, fig. 2. 
59 Рымбу, 1980; Рымбу et alii, 1989; Sorochin, 2002, p. 38. 
60 Băcăuanu, Chirica, 1987, p. 87-96; Păunescu, 1993, p. 18-19. 
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Amplasamentul sitului a cunoscut o serie de modificări morfologice, astfel 
încât avea înfăţişarea unui deal, de unde şi denumirea sa, cu panta de NE mai abruptă, 
spre meandrul râului Prut, şi cea de VNV mai domoală (3–5°). Ca urmare a unor modi-
ficări antropice importante (cariera de pietriş de la nord de situl61; construcţia baraju-
lui Stânca-Costeşti, creşterea nivelului Prutului, de la 68–69 m la 85–87 m; măcinarea 
şi prăbuşirea versantului terasei din cauza inundaţiilor) configuraţia sitului este schim-
bată, amplasamentul având forma unui revers de cuestă înclinat spre VNV şi SV (3–
5°) şi cu suprafeţe sub-orizontale (2–3°). Spre VNV de aşezare, exploatarea pietrişului 
din vechea carieră a creat o depresiune, în care apele lacului pătrund ca într-un golf 
(Fig. 5/2). Întreaga pantă nord-estică a Dealului Holm a fost distrusă, afectând o jumă-
tate din suprafaţa de altă dată a sitului, care a avut peste 6 ha (300 m, pe direcţia VNV– 
ESE; 200 m, pe direcţia NE–SV). Acum se prezintă ca un abrupt puternic erodat (Fig. 
11/1), nestabilizat, distrugerile continuând la orice inundaţie majoră, aşa cum a fost 
cea din primăvara anului 2010, când partea superioară a amplasamentului se prezenta 
ca o insulă.  

8. Date climatice şi hidrografice 
Depresiunea Prutului mijlociu, în arealul convenit, şi microzona Ripiceni se 

găseşte la contactul dintre districtele climatice ale Câmpiei Moldovei şi Podişului de 
Nord a Moldovei. Climatul este temperat continental, bine individualizat pe anotim-
puri, câteodată excesiv, alteori cu influenţe de ariditate şi cu oscilaţii în funcţie de acti-
vitatea câmpurilor barice. De la NV către SE, temperaturile medii anuale se găsesc la 
nivelul izotermei de 8–9°C, cu unele variaţii, în timp ce precipitaţiile anuale se află 
la nivelul izohietelor 500‒600 mm, valorile mai ridicate fiind în zonele nordice şi nord-
vestice, fiind mai consistente primăvara şi vara62. Vânturile dominante sunt cele de 
NV şi SE. 

Factorii microzonali (altitudine, fragmentarea reliefului, direcțiile văilor, orien-
tarea versanţilor, vegetaţie etc.) au determinat dezvoltarea microclimatelor locale: topo-
climatul versanţilor însoriţi, prezent, mai ales, pe pantele cu expoziţie sudică, sud-
estică, sud-vestică şi estică, bine iluminate şi încălzite, din stânga Başeului şi Volovă-
ţului; topoclimatul versanţilor slab însoriţi, mai rece şi umed, prezent pe pantele ves-
tice ale văilor mai înguste; topoclimatul văilor înguste, definit prin temperaturi mai scă-
zute şi umiditate mai ridicată63.  

Topoclimatul sitului de la Ripiceni-Holm este puternic influenţat de valea 
Prutului, care amplifică vânturile dominante de NV şi SE, chiar dacă reversul de 
cuestă este bine iluminat şi încălzit pe întregul parcurs diurn. 

În Podişul Moldovei de Nord climatul este tot temperat continental, cu diferite 
nuanţe, izotermele încadrându-se între 9–9,5°C, precipitaţiile medii anuale atingând 
valori de 580–620 mm. Climatul Câmpiei Prutului mijlociu este asemănător cu cel al 

                                                      
61 Păunescu, 1999, p. 267, pct. 93 (Fosta Carieră de Pietriş). 
62 Mihăilă, 2006. 
63 Secu, 2002, p. 177-182. 
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Câmpiei Başeului, cantitatea anuală de precipitaţii atingând valorile de 500–550 mm, 
mai însemnate cantitativ primăvara şi vara64.  

Hidrografia Depresiunii Prutului mijlociu este dispusă într-o reţea cvasi-pe-
nată şi dendritică, afluenţii de dreapta (Ghireni, Volovăţul şi Başeul) şi cei de stânga 
(Larga, Vilia/Furca, Lopatnic, Racovăţ, Ciugur/Ciuhur, Camenca) au cursuri cvasi-
paralele, orientate consecvent (NV–SE), potrivit dispunerii monoclinale a structurii 
geologice a Câmpiei Başeului/Dealurile Başeului, în primul caz, şi subsecvent, pe 
direcţia NE–SV, în cel de-al doilea (Fig. 7/1). 

Prutul, unul dintre cele mai lungi râuri ale spaţiului est-carpatic (L=967 km), 
reprezintă principala axă a depresiunii. Ieşind din Carpaţii de Nord-Est / Păduroși şi 
Subcarpaţii aferenţi, Prutul desparte partea nordică a Podişului Sucevei, de extremi-
tatea sudică a Podişului Podolian, într-un peisaj colinar, cu platouri, interfluvii, mar-
tori de eroziune, terase specifice, de la Boian (azi regiunea Cernăuţi, Ucraina) dezvol-
tând o luncă din ce în ce mai largă. Râul străbate, în prima parte a cursului său mij-
lociu, marginea nord-estică a Podişului Sucevei, dealurile înalte din nordul Câmpiei 
vălurite a Moldovei şi Podişul Moldovei de Nord, a căror structură calcaroasă este 
puternic modelată de eroziuni. În Câmpia Bașeului și Câmpia Prutului mijlociu, râul 
parcurge o zonă mai joasă, modelată de afluenţii de stânga şi de dreapta. Depozitele 
geologice, prin alcătuirea calcaroasă, duritate şi grosimi, au influenţat tipologia şi 
dinamica albiei minore. În aval de Stânca-Costeşti, faciesul sedimentar văii Prutului 
mijlociu devine argilo-mărnos65. 

Orientat NV–SE, sectorul mijlociu al Prutului prezintă un curs meandrat (coe-
ficient de meandrare 1,7), cu o pantă medie de 0,23 m/km, o albie majoră largă, până 
la 0,8 km (între Rădăuţi Prut–Şirăuţi) şi 9 km (între Stânca-Costeşti), media variind între 
2 şi 4 km, istoric observându-se multe modificări ale acesteia. Variabilitate şesului alu-
vial este alternativă longitudinal, pe direcţia de curgere şi în funcţie de caracterul osci-
latoriu al acesteia, având aceleaşi caracteristici ca şi albia minoră66.  

Amonte de barajul Stânca-Costeşti, albia minoră a Prutului mijlociu este de 
tip sinuos, cu ostroave laterale (meandre încătuşate, între Darabani şi Stânca), cu pat 
aluvial din pietriş, în special, și o lăţime între 60 şi 180 m. Aval de baraj, albia minoră 
este puternic meandrată (meandre tip “gât de gâscă”) iar lăţimea scade sub 70 m67. 

Adâncimea medie a râului este de 1–2 m, dar ajunge la 5,30 m, în zona lacului 
de acumulare, scăzând, în dreptul pragurilor/vadurilor până la 0,30 m (Lipcani, Ripi-
ceni, Stânca), unde au existat puncte de trecere de-a lungul unor trasee preistorice şi 
istorice.  

În sectorul românesc, albia are versanţi abrupţi, şesul aluvial lipsind adesea 
sau este foarte îngust, mai ales după amenajarea barajului şi lacului de acumulare. În 
perioadele istorice anterioare, mai ales în zonele de confluenţă cu tributarii de dreapta, 
pe diferitele sectoare ale restrânsului şes aluvial, aşa-zisele terase de luncă (evoluate 

                                                      
64 Ţapeş, 2002; Mihăilescu, 2004; Mihăilescu et alii, 2006; Boboc, Muntean, 2015, p. 9. 
65 Rădoane et alii, 2008, p. 57-60.  
66 Iidem, p. 61-62. 
67 Iidem, p. 63-68. 



632 

odată cu adâncirea râurilor în albie) şi conurile aluvionare au fost locuite de unele 
comunităţi umane, paleolitice, epipaleolitice şi mezolitice şi neolitice. 

În sectorul moldovenesc, versanţii văii Prutului mijlociu sunt mai abrupţi în 
zona Podişului de Nord al Moldovei, şesul aluvial este mai extins, decât pe partea 
dreaptă, în timp ce în Câmpia Prutului de Mijloc sunt prezente terasele, interfluviile 
largi şi conurile aluvionare, orientate spre SV (Fig. 6/2) favorabile, prin înclinare, ori-
entare și iluminare, întemeierii habitatului uman. 

Dinamica secţiunilor transversale ale albiei minore a făcut să se dezvolte, ca 
urmare a fenomenelor de agradare şi degradare, numeroase braţe laterale - “pruteţe”, 
albii vechi/“stariţe”, belciuge, bălţi, renii, mici insule aluviale/ostroave, care se mai 
păstrează doar în aval de barajul Stânca-Costeşti, multe dispărând în urma amenajă-
rilor antropice moderne şi contemporane. Datorită aceloraşi intervenţii, lunca se mai 
păstrează continuu doar în meandrele râului, fiind alcătuită dintr-o vegetaţie specifică: 
salcie, arin, plop, mur, stuf, plante hidrofile, în amonte de baraj, şi mai puternic stepi-
zată şi exploatată agricol, în aval, fără a dispărea arboretele. 

Debitele Prutului mijlociu depind de alimentarea freatică, pluvială şi nivală 
a bazinului său. În anii cu precipitaţii abundente, se produc adesea inundaţii68, pre-
zente şi în zilele noastre, ceea ce a determinat comunităţile umane să-şi întemeieze 
aşezările pe locurile mai ridicate din preajma apei. Frecvenţa inundaţiilor pare să fi 
fost destul de mare în trecut, cel puţin din evul mediu cunoscându-se dublete de aşe-
zări, când pe un mal, când pe celălalt (ex. Ţuţora, Unghenii, Pogăneştii etc.).  

Cel mai important afluent de dreapta al Prutului mijlociu, în sectorul dat, este 
Başeul (L=118 km, S=965 km2), râu care are un curs permanent consecvent (subsec-
vent pe mici porţiuni) şi a dezvoltat o reţea hidrografică de tip dendritic. Izvorăşte din 
Dealul Ibăneşti (Herţa, altitudine absolută 300 m) şi se varsă în Prut (la Româneşti, 
jud. Botoşani, altit. 57 m), având panta medie de 2,3‰ şi un coeficient de sinuozi-
tate de 1,55, care a determinat formarea, pe sectoarele mijlociu şi inferior, a unei văi 
largi şi a unor acumulări acvatice. Bazinul său hidrografic este format din râuri şi pârâ-
uri cu curs temporar, în perioadele cu precipitaţii diminuate, cei mai importanţi fiind 
Podriga (L=40 km, S= 234 km2), Bodeasa (L=28 km, S=100 km2) şi Avrămeni (L= 
12 km, S=32 km2)69.  

Ape curgătoare mai mici, dar importante, sunt, spre nord, Volovăţul (L=43 km, 
S=214 km2) şi pârâul Ghireni (L=22 km, S=66 km2, pantă de 4,5‰), care au cursuri 
semipermanente, văi asimetrice, mai largi spre vărsarea în Prut, cu interfluvii, şesuri 
coluvio-proluviale şi numeroase zone umede (bălţi şi iazuri naturale şi antropice)70.  

Pe lângă acestea, un rol important îl joacă apele subterane, hidrostructurile 
de suprafaţă şi cele de adâncime care pot fi, în funcţie de structura geologică şi pre-
cipitaţii, diferit mineralizate.  

                                                      
68 Rădoane et alii, 2007, p. 53-58; Romanescu, 2015, p. 5-22. 
69 Pantazică, 1974; Dănilă, Secu, 1997-1998, p. 107; Lupaşcu et alii, 2004, p. 159-162.  
70 Pantazică, 1974. 
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În ceea ce priveşte hidrografia părţii de nord-vest a Republicii Moldova (Podi-
şul Moldovei de Nord şi Câmpia Prutului mijlociu), reamintim principalii afluenţi de 
stânga: Larga, Vilia/Furca, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur/Ciugur, Camenca, Delia. 

 Râurile Larga (L=25 km, S=117 km²), Vilia/Furca (L=50 km), Lopatnic 
(L=57 km; S=257 km2) sunt ape mici, dar energice, care, după ce taie masivele cal-
caroase, dezvoltă văi largi, uşor meandrate, în care se găsesc interfluvii, glacisuri şi 
conuri aluviale, mai ales spre vărsare în Prut.  

Râul Racovăţ (L=67 km, S=795 km2) traversează, împreună cu afluentul său 
Draghiştea (L=70,7 km, S=279 km2), stâncile recifale ale Podişului Moldovei de Nord, 
dezvoltând, pe anumite segmente (circa 30 km), adevărate defilee, iar spre vărsarea 
în Prut, formează platouri largi şi taie terasele71.  

Ciuhurul/Ciugurul (L=90 km, S=724 km2) este râul care face legătura Pru-
tului mijlociu cu valea Nistrului mijlociu, travesând în diagonală cea mai mare parte 
a Podişului Moldovei de Nord. În cursul său mijlociu, prezintă o vale asimetrică, de 
stânga, câteodată largă, iar în cursul inferior albia majoră se îngustează în zona tol-
trelor, formând meandre, cu defilee adânci şi înguste. În funcţie de sectoare, dezvoltă 
un relief variat, împletind promontoriile cu platourile şi formele de acumulare72. 

Râul Camenca este cel mai important afluent de stânga al Prutului mijlociu 
(L=99 km, S=1230 km2). În prima parte a cursului său, străbate stâncile calcaroase 
recifale din Podişul Moldovei de Nord, apoi curge spre sud, lăţimea albiei, cu versanţii 
asimetrici, atingând 8–15 m, într-un facies argilos. În Câmpia Prutului mijlociu for-
mează o salbă de acumulări naturale. Valea râului se lărgeşte în cursul inferior, atin-
gând chiar 30–40 m. În funcţie de structura diferitelor sectoare, dezvoltă meandre, 
promontorii, platouri interfluviale, conuri aluviale73.  

Tot de pe stânga, Prutul primeşte doi afluenţi mici: Gârla Mică şi Gârla Mare 
şi unul mai important, râul Delia (L=30 km, S=219 km2), care curge printre dealurile 
fragmentate ale Câmpiei Prutului mijlociu, cu versanţi de 60–90 m, într-o vale sime-
trică şi largă, până la 3 km, meandrată (coeficient de meandrare 1,15), în care sunt 
vizibile platourile interflviale, glacisurile, şesurile aluviale74. 

9. Biotopuri şi biocenoze 
Biogeografic, Depresiunea Prutului mijlociu se găseşte la intersecţia celor trei 

mari regiuni botanice şi faunistice: regiunea europeană a pădurilor de foioase, de tip 
central-european (provincia central-europeană est-carpatică), influenţată de Oceanul 
Atlantic, cu regiunea est-europeană/euro-asiatică (provincia est-europeană), de stepă, 
influenţată de stepele aride din Europa Orientală şi regiunea de pădure mediteraneană 
(provincia balcano-moesică)75, influenţată de brâul submontan de păduri hemixerofile 
est-mediteraneene. În literatura biogeografică rusă şi moldovenească, Depresiunea 

                                                      
71 Ресурсы поверхностных вод СССР, 1978, p. 100-105, 236-239; Cazac, Bejenaru, 2006, 
p. 19-21. 
72 Ресурсы поверхностных вод СССР, 1978, p. 100-105, 236-239. 
73 Ibidem, p. 105-106, 238-243. 
74 Ibidem, 1978, p. 244-245. 
75 Monah, 2001, harta 4.  
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Prutului mijlociu (Câmpia colinară a Moldovei şi Bălţilor) este considerată a repre-
zenta extremitatea vestică a silvostepei est-europene.  

În Câmpia colinară a Başeului este specifică vegetaţia de silvostepă, puternic 
antropizată (Fig. 8/1), reprezentată prin diferite suprafeţe de stepă (“ochiuri de ste-
pă”), dezvoltate în jurul pădurilor de amestec: stejar (Quercus pedunculiflora) şi car-
pen (Carpinus betulus), în principal (pajiştile mezofile), cu puţine elemente pontice, 
sau pe versanţii înclinaţi (5–45°), afectaţi de eroziuni şi alunecări (pajiştile xerofile)76, 
amestecate cu pâlcuri de pădure, cu o suprafaţă redusă. Pajiştile din bazinul Başeului 
sunt alcătuite din asociaţii vegetale de Taraxaco serotinae-Festucetum valesiacae, 
Medicagini-Festucetum valesiacae, Artemisio austriaca-Рoёtum bulbosae, Jurineo 
arachnoideae-Stipetum lessingianae, Taraxaco serotinae-Botriochloetum ischaemi77.  

Vegetaţia pajiştilor primare de silvostepă (subordonate culturilor agricole) este 
alcătuită din diferite asociaţii mezoxerofile de păiuş (Festuca sp.), colilie (Stipa sp.) 
şi negară (Stipa capillata), ierburi xeromezofile şi xerofite. Pe terenurile înţelenite 
sau pe cele degradate, prin procese erozionale de versant şi păşunat, se întâlnesc aso-
ciaţii secundare de firuţă cu bulb (Poa bulbosa), firuţă de fâneaţă (Poa pratensis), 
bărboasă, pir gros, obsigă, peliniţă (Artemisia austriaca), laptele câinelui (Euphorbia 
stepposa) etc.78. În luncile asanate şi transformate antropic, pe terasele inferioare şi 
glacisurile din lungul Prutului şi Başeului, până la 70–80 m altitudini absolute, vege-
taţia este stepică, în alcătuirea pajiştilor întâlnindu-se: colilie, negară, păiuş tufişuri 
de porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna), măceş (Rosa canina), 
defrişate în ultimul timp79. În ultimele decenii, pe anumite areale din zonele Darabani, 
Săveni, Truşeşti s-a plantat salcâm (Pseudoacacia robinia). 

Suprafeţele stepice propriu-zise se păstrează doar pe arealele destinate păşu-
nilor (pajişti secundare), în timp ce vegetaţia nemorală reprezentată prin trupurile de 
pădure (stejar, cireş, carpen, soc, tei, arţar, frasin etc.) se găseşte la partea superioară 
a interfluviilor (de ex. Pădurea Liveni, Pădurea Ciornohal-Călăraşi). Vegetaţia intra-
zonală este compusă din areale reduse populate cu specii halofile şi hidrofile. 

În arealul sitului Ripiceni-Holm, vegetaţia este puternic antropizată, fâşii ste-
pice se găsesc doar pe versanţii afectaţi de eroziuni, utilizate pentru păşunat. Mici petice 
de pădure şi tufişuri se întâlnesc spre sud, în zona fostului Cinghinia. Vegetaţia de 
luncă este mult restrânsă, regăsindu-se pe malul moldovenesc, în dreptul satului Cuco-
neştii Vechi, fiind compusă din Salix şi Populus, cu o faună specifică zonelor umede. 

Biocenozele Câmpiei colinare a Başeului sunt diverse, funcţie de formele de 
relief şi de factorii geobotanici. Biotopul de stepă puternic antropizată se caracterizea-
ză prin prezenţa mamiferelor rozătoare: iepurele de câmp (Lepus europaeus), popân-
dăul (Citellus citellus), căţelul de pământ (Spalax microphthalmus), şoarecele de câmp 
(Microtus arvalis), hârciogul (Cricetus cricetus) etc., iar dintre carnivore: vulpea (Canis 

                                                      
76 Mihai, 1969, p. 357-360; Lupaşcu et alii, 2004, p. 159-170.  
77 Harta Vegetației României, 1980; Lupaşcu et alii, 2004, p. 159-170.  
78 Chifu et alii, 2006.  
79 Ibidem; Săndulache, 2012.  
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vulpes), jderul (Martes martes), dihorul (Mustela putorius) etc.80. Păsările de stepă 
sunt reprezentate de: prepeliţă (Coturnix coturnix), potârniche (Perdix perdix), grauri 
(Sturnus vulgaris), ciocârlii (Alaudidae), cinteze (Fringillidae), vrăbii (Passeridae), 
sticlete (Carduelis carduelis), ciori (Corvus frugilegus) etc.81. 

Biotopul pădurii de foioase cuprinde: căpriorul (Capreolus capreolus), porcul 
mistreţ (Sus scrofa ferus), bursucul (Meles meles), rar lupul (Canis lupus), iar speciile 
de păsări forestiere sunt reprezentate prin: coţofene (Pica pica), graur (Sturnus vul-
garis), ciocănitori (Picidae), cucul (Cuculus canorus), pupăza (Upupa epops) etc.82. 

Fauna acvatică din Prut este reprezentată prin Cyprinidae: crap (Cyprinus car-
pio), plătică (Abramis brama), avatul (Aspius aspius), carasul (Carassius gibelio) şi 
răpitori: şalău (Stizostedion lucioperca), somn (Silurus glanis), ştiuca (Esox lucius) 
etc.83. 

 În Podişul Moldovei de Nord, se mai păstrează pădurile de stejar (Quercus) 
amestecat cu cireş sălbatic (Cerasus/Prunus avium), restrânse prin exploatare, care 
reprezintă 9,2% din suprafaţă, pe când peisajele agricole reprezintă 76,7%84 (Fig. 8/2), 
cu fauna asociată alcătuită din: căprior, mistreţ, vulpe, bursuc, veveriţă (Sciurus vul-
garis), jder, pisică sălbatică (Felis silvestris), multe păsări: graurul, coţofana, pupăza, 
privighetoarea, mierla ş.a.85. 

În Câmpia Prutului mijlociu, peisajul actual este puternic antropizat, supravie-
ţuind mici întinderi de păduri, alcătuite din comunităţi de stejar (Quercus robur) şi 
gorun (Quercus petraea), salcie (Salix) şi plop (Populus), ultimele mai ales în lunci. 
Suprafeţele agricole ocupă 76,3% din întinderea acestei subunităţi geografice, iar pajiş-
tile doar 21,5%, divizate în pajişti de stepă şi pajişti de luncă86. Vegetaţia tipică de 
stepă este alcătuită din negară, colilie, păiuş cu diverse ierburi, păstrată doar pe supra-
feţe reduse ale versanţilor afectaţi de vechi alunecări de teren şi pe unii versanţi mai 
înclinaţi, afectaţi de eroziuni, unde se pot întâlni şi arbuşti de măceş, porumbar ş.a 
(Fig. 8/2). În regiunile de stepă sunt caracteristice unele rozătoare: şoarecele de câmp, 
hârciogul, iepurele, popândăul, dintre păsări: ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, mai 
rar, dropia (Otis tarda). Tot în stepe se întâlnesc şi unele animale de pădure: bursucul 
şi vulpea87. 

10. Date pedologice 
În bazinul Başeului, învelişul pedologic este alcătuit din cernisoluri (moliso-

luri), larg răspândite în cursul mijlociu şi inferior, şi luvisoluri (argiluvisoluri) în sec-

                                                      
80 Harta Fauna terestră a României, 1980. 
81 Dănilă, Secu, 1997-1998, p. 107-110. 
82 Harta Fauna terestră a României, 1980. 
83 Harta Fauna piscicolă a României, 1980; Moldovan et alii, 2007; Murariu, 2010, p. 377-411. 
84 Boboc, Muntean, 2015, p. 8-9. 
85 Borza, 1938, p. 1-87; Гейдеман et alii, 1964; Postolache, 1995; Idem, 2007, p. 121-125; 
Harta Vegetația Pădurilor Republicii Moldova, http://icas.com.md/old/index.files/harta_M.jpg   
(accesat 3.10.2015); Galupa et alii, 2006; Giurgiu, 2009, p. 3-6.  
86 Boboc, Muntean, 2015, p. 9; Ursu, Postolache, 2014, p. 15-22.  
87 Ursu, Postolache, 2014, p. 15-22; Ursu, 2006, p. 5-9. 
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torul superior (a se vedea SRTS, 2012)88. Etajarea solurilor în cadrul bazinului poate fi 
pusă în evidenţă prin următoarele catene de sol: în partea inferioară se individualizează 
succesiunea sol aluvial-cernoziom tipic-cernoziom cambic (pe interfluvii pînă la 200–
220 m), în partea mediană se observă soluri aluviale, cernoziomuri cambice şi cerno-
ziomuri argiloiluviale (Fig. 9/1).  

În nord-vest dispar cernoziomurile, locul acestora fiind luat de soluri cenuşii 
urmate, în altitudine, de soluri brune argiloiluviale şi/sau de soluri brune-luvice89. Cer-
noziomurile tipice şi cambice se întâlnesc pe versanţii cu înclinare redusă şi pe culmile 
interfluviilor sub 200 m altitudine, denotând că au evoluat sub o vegetaţie predominant 
ierboasă90. Solurile cenuşii (faeoziomurile), prezente în sectorul median, arată că au evo-
luat în condiţiile unei vegetaţii forestiere mult mai extinse în trecut, la nivelul culmilor 
interfluviale, restrânse în urma activităţii antropice, care a favorizat dezvoltarea vege-
taţiei ierboase şi cultivate91.  

În Dealurile Prutului şi Culmea Ripiceni-Stânca cele mai răspândite sunt tot 
cernisolurile (molisolurile), alcătuite din cernoziomuri tipice şi cambice şi faeozio-
muri. În funcţie de condiţiile pedogenetice locale apar, pe areale discontinui, hidriso-
lurile (solurile hidromorfe) reprezentate prin lăcovişti (gleiosoluri şi cernoziomuri 
gleice cu exces de umiditate freatică şi cu o slabă mineralizare), dezvoltate pе versanţii 
slab înclinaţi, prin stagnarea apei pе lentile argiloase şi prin apariţia unor izvoare la 
nivelul versanţilor de tip frunte de cuestă; salsodisolurile (solurile halomorfe) – sără-
turile (solonceacurile şi soloneţurile) şi solurile neevoluate – soluri aluviale (aluvio-
soluri calcarice, aluvisoluri coluvice) şi regosoluri92 (Fig. 9/1). 

În zona sitului Ripiceni-Holm, cuvertura pedologică a amplasamentului este 
alcătuită din cernisoluri: cernoziomuri calcarice şi tipice pe versanţi, cernoziomuri şi 
faeoziomuri cambice pe podul terasei şi aluviosoluri în lunca Prutului. 

Învelişul pedologic al Podişului Moldovei de nord este alcătuit, în principal, 
din soluri cenuşii molice, cenuşii tipice (faeoziomuri tipice şi greice), formate pe roci 
nisipoase, lutoase, luto-argiloase, sub trupuri de stejărişuri amestecate cu cireş, pe 
alocuri gorun, carpen şi alte specii, precum şi pratostepe, cu o fertilitate naturală rela-
tiv mare, apoi din rendzine tipice şi levigate, evoluate pe calcare sarmaţiene, şi cerno-
ziomuri argilo-iluviale şi levigate93 (Fig. 9/2). Pe straturile de argile fine, cenuşii-albice, 
gălbui sau verzui de vârstă sarmaţiană, s-au dezvoltat vertisoluri şi soluri vertice, mai 
bine cunoscute în Podişul Codri94.  

                                                      
88 Florea, Munteanu, 2012.  
89 Secu, 2003, p. 124. 
90 Lupaşcu et alii, 2004, p. 162.  
91 Ibidem. 
92 Vasiliniuc, Secu, 2007, p. 81-94. 
93 Крупеников et alii, 1971; Ursu, 1999; Harta digitală a subtipurilor de soluri din Repub-
lica Moldova, http://www.ipaps.md/maps/index.php?id=4 (accesat 5.10.2015); Anuar. Starea 
calității solului pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2013, 2014, p. 21-22. 
94 Ursu, 2008, p. 1-5. 
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În Câmpia colinară a Prutului mijlociu s-au dezvoltat cernoziomurile tipice 
şi levigate şi solurile cenuşii molice, iar în lunca largă a Prutului şi de-a lungul albiilor 
afluenţilor săi de stânga solurile aluviale molice şi stratificate. Alături de aceste soluri 
zonale, mai pot fi amintite, deşi restrânse, cele azonale – aluviale de luncă şi sărătu-
roase, ultimile cu un grad mai scăzut de fertilitate95 (Fig. 9/2).  

Prin caracteristicile sale pedologice, Câmpia Prutului mijlociu se aseamănă, 
în bună măsură, cu Câmpia (Stepa) colinară Bălţi, unde predomină cernoziomurile 
levigate şi tipice, moderat humifere, evoluate pe argile şi luturi argiloase, în timp ce 
pe luturile loessoide cuaternare s-au format şi au evoluat cernoziomurile tipice slab 
humifere şi cele carbonatice. Intrazonal s-au format soluri halomorfe (solonceacuri 
şi soloneţuri), hidromorfe (cernoziomoide), litomorfe şi dinamomorfe96.  

Solurile cernoziomice (tipice, levigate, carbonatice) şi cenuşii (faeoziomuri) 
s-au format în condiţiile unei evoluţii destul de îndelungate (începând cu Optimum 
climatic din Holocen)97, sub o vegetaţie ierboasă cu Festuca, Poa, Stipa şi mai puţin 
în condiţiile existenţei cadrului forestier (Quercetum, în special)98, denotând prezenţa 
neîntreruptă a unui peisaj deschis, silvo-stepic, cu variabilele componentelor sale şi 
cu diferite grade de antropizare, în funcţie de densitatea locuirilor umane. În aceste 
condiţii, realităţile istorice ale formării şi evoluţiei solurilor din Depresiunea Prutului 
mijlociu nu se deosebesc semnificativ de procesele desfăşurate în alte părţi ale Podi-
şului Moldovei, inclusiv în Şaua Ruginoasa-Strunga99. 

11. Scurte considerații de etapă 
Prezentarea asociată a datelor arheologice, geologice, geomorfologice, hidro-

logice, climatice, biogeografice și pedologice ale Depesiunii Prutului mijlociu și ale 
microzonei sitului de la Ripiceni ajută la înțelegerea multilaterală a înfățișării actuale 
a arealului investigat, ca o condiție epistemologică importantă pentru analiza compa-
rativă a caracteristicilor peisajului preistoric, reconstituit prin cercetările interdiscipli-
nare. În aceste condiții, modelarea se întemeiază pe studiul integrat și aprofundat al 
tuturor datelor, permițând surprinderea secvențelor evolutive ale peisajului preistoric 
și istoric în zona de referință. 
  

                                                      
95 Ursu et alii, 2009, p. 147-151; Boboc, Muntean, 2015, p. 9. 
96 Ursu et alii, 2011, p. 154-160. 
97 Лисецкий et alii, 2013, p. 540-555. 
98 Ursu, Postolache, 2014, p. 16-17. 
99 Pîrnău, 2013, p. 101-111; Boghian et alii, 2014, p. 15-16. 
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Fig. 1. Localizarea Depresiunii Prutului mijlociu: 1. Europa100; 

2–3. România și Republica Moldova101; 4. Detaliu102. 
  

                                                      
100 http://www.yourchildlearns.com/online-atlas/europe-map.htm (accesat 1.10.2015). 
101 http://www.freemapviewer.com/ro/map/Harta-Rom%C3%A2nia_926.html (accesat 1.10. 
2015). 
102 România. Harta fizică și administrativă 2001, www.virtualromania.org (accesat 1.10.2015). 
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Fig. 2. Localizarea zonei Ripiceni: 1. Planul director de tragere103; 

2. Harta topografică 1:25000104. 
  

                                                      
103 http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere (accesat 1.10.2015). 
104 RSR, MAN, Direcția Topografie militară, Ediția 1986, L-35-7 A-b.  
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Fig. 3. Localizarea zonei Ripiceni: 1–3. Detalii105. 

  

                                                      
105 1. http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere (accesat 1.10.2015). 
2. RSR, MAN, Direcția Topografie militară, Ediția 1986, L-35-7 A-b; 3. Google Earth (modi-
ficat).  
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Fig. 4. Hărțile geologice ale Depresiunii Prutului mijlociu: 

1. Nord-estul României106; 2. Republica Moldova107.

                                                      
106 Harta Geologică, scara 1:1000000, 1978. 
107 Sîrodoev, Miţul, 2015. 
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Fig. 5. Situl Ripiceni-Holm: 1. Harta geologică (detaliu)108;  
2. Harta ANCPI (detaliu)109; 3–4. Ridicarea topografică și  

scanarea magnetometrică110. 
  

                                                      
108 Harta geologică a României, scara 1:200000, http://www.geo-spatial.org/download/harta 
-geologica-a-romaniei-scara-1-200-000 (accesat 1.10.2015). 
109 http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat 1.10.2015). 
110 Arheoinvest UAIC Iași. 
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Fig. 6. Hărți hipsometrice: 1. Județul Botoșani, detaliu Câmpia Bașeului; 

2. Nordul Republicii Moldova111.  

                                                      
111 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/MoldRelief.jpg (accesat 1.10.2015). 
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Fig. 7. Hărți de detaliu: 1. Rețeaua hidrografică a Prutului mijlociu112; 

2. Harta pantelor în județul Botoșani, detaliu Câmpia Bașeului. 

                                                      
112 apud Vartolomei, 2013. 
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Fig. 8. Hărți ale utilizării / acoperirii terenurilor: 1. Județul Botoșani, 

detaliu Câmpia Bașeului; 2. Nordul Republicii Moldova 
(suporturi cartografice CLC 2000, 2006)113.  

                                                      
113 http://canteav.blogspot.com/2012/12/date-grafice-privind-evaluarea.html (accesat 1.10.2015). 
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Fig. 9. Hărți pedologice: 1. Câmpia Bașeului114; 

2. Nordul Republicii Moldova115.  

                                                      
114 Vasiliniuc, Secu, 2007. 
115 Harta digitală a subtipurilor de soluri din Republica Moldova, on-line  
http://www.ipaps.md/maps/index.php?id=4  
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Fig. 10. Ripiceni-Holm116: 1. Planul locuințelor 2 și 3 în Cas. I/2012; 

2. Detalii ale L. 2/2012 (foto Sergiu-Constantin Enea). 

                                                      
116 apud Boghian et alii, 2013. 
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Fig. 11. Ripiceni-Holm: 1. Prutul mijlociu în dreptul sitului; 

2–4. Detalii ale locuinței 4/2015 (foto Sergiu-Constantin Enea). 
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Fig. 12. Harta siturilor cucuteniene (faza Cucuteni A) din  

Depresiunea Prutului mijlociu117.  

                                                      
117 apud V. Sorochin, 2002, cu modificări. 
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Fig. 13. Harta siturilor cucuteniene (faza Cucuteni A-B) din  

Depresiunea Prutului mijlociu.  
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