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Abstract. Discovered in 2014, the pieces published in this study were made of Spondylus
gaederopus Linnaeus, 1758 (right valve, inferior). The analysis shows that the pieces made of
this raw material are very important for the Vinča communities, as sacred wearing pieces, rare
and valuable accessories that were worn special occasions.
Keywords: Neolithic, Tărtăria-Gura Luncii, Vinča culture, Transylvania, Romania.

1. Situația arheologică
De curând ne refeream la o altă piesă extrem de importantă, realizată tot din
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758, o cataramă de curea descoperită în anul 20101.
În anul 2014 s-a realizat o extrem de importantă cercetare preventivă (cercetare arheologică de salvare) pe ductul căii ferate care taie situl de peste 100 de ani.
Această cercetare a continuat și în anul 2015 și i s-a dedicat un volum2.
Cu această ocazie s-a descoperit o locuință de suprafață cu un inventar deosebit – locuința L.XIV3.
În curtea acesteia, în poziție secundară – după câte se pare – s-au descoperit
doi nasturi realizați din peretele scoicii Spondylus gaederopus Linnaeus, 17584.
Cealaltă piesă – mărgeaua din Spondylus5 – s-a descoperit în locuința L.IV6.
1

Luca, Păpureanu, Natea, 2017; Luca, Păpureanu, Natea, 2017a.
Luca, 2016.
3
Luca, 2016, p. 47-55, plan 3; foto 31-43; fig. 24-29.
4
Luca 2016, p. 53 – aici, la descrierea pieselor în limba română, am specificat că este vorba
despre scoica Spondylus; fig. 28 – dintr-o eroare, aici s-a specificat că este vorba despre nasturi din piatră (rocă).
2
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În complexul C.VI s-a mai descoperit o brățară fragmentară realizată tot din
scoica Spondylus7. Remarcăm faptul că acest fragment de brățară ne arată faptul că
avea capetele perforate pentru a putea fi prinsă de încheietura mâinii. Aceasta deoarece
avea un diametru de aproximativ 6–7 cm ceea ce putea duce la pierderea ei. Mai putem
gândi și la faptul că era purtată de o femeie sau un copil, ceea ce necesita – datorită
diametrului mai mic al încheieturii mâinii – o prindere suplimentară, spre a evita pierderea sau distrugerea fără voie.
În aceeași lucrare, la studiul de caz rezervat pieselor de podoabă realizate din
scoica Spondylus, făceam doar câteva referințe la aceste piese, la locul și rolul lor în
comunitățile neolitice de pe valea Mureșului – în special8.
Toate aceste piese se leagă de descoperiri de la sfârșitul fazei A a culturii Vinča.

2. Materia primă
Obiectele analizate în prezentul articol (Fig. 1–3) au fost confecționate din
valva dreaptă/inferioară a scoicii Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 (Ordinul:
Pectinoida; Familia: Spondylidae, popular midiile cu țepi) colectată vie. S-a ajuns la
această concluzie în urma testelor microchimice de laborator, care au evidențiat microstructura valvei acestei specii, comparativ cu literatura de specialitate în care au fost
analizate obiecte similare9.
Cochilia speciei S. gaederopus L., 1758 este alcătuită din două minerale – aragonit și calcit. Periostracumul (stratul exterior), spinii și marginea valvelor, sunt formate din calcit, iar partea mediană și centrală – inclusiv țâțâna –, este formată din aragonit. Analiza microstructurii a evidențiat acele/cristalele din aragonit dispuse în straturi, atât în cazul mărgelei cât și a nasturilor.
Morfometria artefactelor confirmă ca sursă valva dreaptă a scoicii, deoarece
grosimea naturală, neprelucrată, a valvei drepte a speciei poate ajunge la 5,5 cm, pe
când valva stângă sau superioară are aproximativ 2 cm. Grosimea valvei drepte permite realizarea mărgelelor și a nasturilor de acest tip10.
Utilizarea valvelor speciilor fosile aparținând genului Spondylus în realizarea
podoabelor de orice formă, a fost infirmată în numeroase studii de arheologie, respectiv
arheomalacologie.11 De asemenea, literatura actuală din domeniul paleontologiei cu
privire la distribuția fosilelor acestei specii este redusă12.
Akira TSUNEKI13 a descris în detaliu procesul de obținere a mărgelelor și nas5

Luca, 2016, p. 76, fig. 47/4.
Luca, 2016, p. 73-77; plan 4; foto 66-68; fig. 45-49.
7
Luca, 2016, p. 86-91; fig. 62/3 – varianta română a traducerii este cea corectă.
8
Luca, 2016, p. 91-92.
9
Gardelková-Vrtelovái, Golej, 2013, p. 266-267; Chateigner, Hadegaardb, 2000, p. 17231735.
10
Tsuneki, 1989, p. 13; Pappa, Veropoulidou, 2011, p. 112.
11
Schacketon, Elderfield, 1990, p. 312-315; Séfériadès, 2009, p. 180; Kalicz et alii, 2012, p.
317, 324; Bajnóczi et alii, 2013, p. 881.
12
Maier, Titschack, 2010, p. 229.
13
Tsuneki, 1989, p. 10-13.
6
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turilor din valva dreaptă a scoicii S. gaederopus L., 1758, în urma analizei artefactelor
descoperite la Dimini. Conform literaturii, din valva stângă se confecționau în special
inele, medalioane, catarame, iar din valva dreaptă erau obținute mărgelele și nasturii.
În multe din siturile neolitice europene, valva dreaptă a stridiei roșii cu țepi europene
a fost preferată în producerea și manufacturarea mărgelelor.

Fig. 1. Mărgea confecționată din Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758.

Fig. 2. Nasturele 1 confecționat din Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758.

Fig. 3. Nasturele 2 confecționat din Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758.
Studiilor de arheologie experimentală au demonstrat că exista o preferință în
colectarea exemplarelor de S. gaederopus L., 1758 întregi și vii, chiar dacă sunt greu
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de găsit în mediul natural și de detașat de pe substratul marin14. Midia roșie cu țepi europeană este acoperită în mediul natural de o specie de burete de mare Crambe, crambe
de culoare orange-roșu, cunoscut popular ca buretele midiilor, și care contribuie la
camuflarea acestora15. Mirjana HRS-BRENKO și Mirjana LEGAC16 consideră că tocmai culoarea buretelui de mare care acoperă scoica ajută la găsirea ei. Valvele stângi,
care ajung pe plajă după moartea organismului sunt fragile, lipsite de culoare, comparativ cu cele vii, datorită expunerii la factorii de mediu și se pot fragmenta în timpul
prelucrării.
În urma analizei microscopice de laborator, în straturile de aragonit ce alcătuiesc mărgeaua și nasturele 1 au fost identificate nevertebrate. În mărgea există o posibilă leptomeduză sau hidroid și un posibil amfipod (Fig. 4/1–2), iar în nasture o posibilă larvă de chironomid (Fig. 5). Nevertebratele au fost incluse în valvă în urma procesului numit în limba engleză bioimmuration. Prin bioimmuration organismele sesile
sunt fie încorporate în totalitate de scheletul extern (valva) al altui organism sesil, fie
unul dintre ele (cel mai moale) lasă o impresie pe scheletul celuilalt. Acest proces survine în ecosistemele acvatice, în competiția pentru substrat, între organismele ce fac
parte din epifauna acvatică.

1. Leptomeduză.
2. Amfipod.
Fig. 4. Nevertebrate identificate microscopic în mărgea (160×).
Superfamilia Ostreoidea Rafinesque, 1815, din care fac parte și midiile cu
țepi, fie ele fosile sau recente, datorită faptului că se fixează de substrat, conservă prin
bioimmuration informații valoroase cu privire la substratul habitatului (biotic sau abiotic, perisabil sau inert). Țepii lor s-au dezvoltat ca răspuns la viața sesilă, pentru a se
proteja de prădători. Forma valvei cu care se fixează de substrat este una variabilă
(apar contururi sau ornamentații)17.

14

Tsuneki, 1989, p. 14; Séfériadès, 2009, p. 180.
Maier, Titschack, 2010, p. 229.
16
Hrs-Brenko, Legac, 2006, p. 225.
17
Jagt, Neumann, Schulp, 2007, p. 121-122.
15
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În cazul speciei S. gaederopus L., 1758 vorbim de bioimmuration prin creșterea valvei drepte a scoicii18, proces numit și epibiont bioimmration19. Pot fi prinse
în “capcana” scoicii organisme marine precum: stridii, briozoare, polichete, hidrozoare,
brahiopode, gasteropode și chiar alge sau angiosperme marine20.

Fig. 5. Posibil larvă de chironomid identificat în nasturele 1 (160×, cu UV).
Nevertebratele descoperite în interiorul mărgelei și al nasturelui 1 au fost înglobate rapid, înainte ca acestea să se descompună, deoarece rata de creștere al valvelor
midiilor actuale este de 0,5 mm într-o zi21.
Rezultatul procesului de bioimmuration este numit în paleontologie “fosile
sandwich”22 deoarece, odată prinse în capcană, organismele sunt păstrate în stare perfectă pentru un timp îndelungat. Unele organisme în acest proces biologic pot fi aplatizate sau distorsionate, îngreunând astfel identificarea lor la nivel de specie fără a
distruge valva sau obiectul, cum este și cazul nostru.
Prezența nevertebratelor confirmă încă o dată faptul că este vorba de valva
dreaptă a scoicii S. gaederopus L., 1758, fiind ceea cu care animalul se fixează de substrat. Valva dreaptă chiar și la moartea organismului rămâne fixată, valva stângă se
desprinde și este purtată de valuri putând fi colectată de pe litoral.
A. Tsuneki23 a întâlnit, la rândul său, obiecte în interiorul cărora au fost identificate polichete, concluzionând că au fost confecționate din valvele drepte ale scoicilor
Spondylus colectate vii și nu din fosile. Puține studii în domeniul zooarheologiei semnalează prezența în interiorul artefactelor sau a valvei de Spondylus a unor organisme.
Acest lucru este o indicație clară a faptului că o analiză microscopică de profunzime,
a artefactelor de origine animală identificate în siturile arheologice, este necesară pentru a putea semnala eventualele organisme “captive” în valvele scoicii utilizate în manufacturarea obiectelor.
18

Todd, 1993, p. 424-426.
Taylor, 1990, p. 2.
20
Taylor, 1990, p. 8-13.
21
Taylor, Todd, 1990, p. 152.
22
Taylor, Todd, 1990, p. 151.
23
Tsuneki, 1989, p. 14.
19
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3. Morfologia pieselor. Morfometrie
Mărgeaua de formă cilindrică, parțial aplatizată, aparține IMDA, grupa tipologică III D a mărgelelor, tipul III D4, respectiv mărgele pe fragment de cochilie. Acest
tip de podoabă este atestat în România cadrul culturii Starčevo-Criș24, iar la nivel european mai târziu.
Nasturii din S. gaederopus L., 1758 fac parte din categoria industriei materiilor
dure animale, grupa tipologică III I, a nasturilor, dar nu există în clasificarea propusă
de Corneliu BELDIMAN25 un tip definit al nasturilor confecționați din Spondylus la
nivelul țării noastre.
Morfologia mărgelei corespunde artefactelor analizate până în prezent datate
Neolitic. Lungimea totală a podoabei este de 25 mm. Cea mai mare și completă mărgea
de acest tip descoperită în România a fost cea din Peștera Bordu Mare (jud. Hunedoara)
și are lungimea totală de 35 mm26.

1. (20×)

2. (20×)
Fig. 6 (1 – 2). Fisuri de suprafață și axiale datorate deshidratării, uzurii
și condițiilor de mediu.
24

Beldiman, 2012, p. 137.
Beldiman, 2012, p. 146.
26
Sztancs, Beldiman, 2004, p. 11.
25
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Nasturii din S. gaederopus L., 1748 analizați în această lucrare sunt primii de
acest gen descoperit în România. Au formă discoidală în plan, convex în secțiune axială, cu perforația plasată central, pe toată lungimea nasturelui. Lungimea totală este
de 30 mm (nasturele 1) și 31 mm (nasturele 2). Nasturii din Spondylus sunt relativ
mari comparativ cu nasturii din os de bovină datați cultura Starčevo-Criș descriși de
C. Beldiman27, care măsoară între 7 și 15 mm. Nasturii obținuți din Spondylus similari
ca aspect cu cei analizați în această lucrare au fost descoperiți în Dimini (Grecia).28

1.

2. (60×)

Fig. 7. Alterări specifice ale suprafeței provocate de agenți taphonomici:
1. Mărgea Spondylus sp.; 2. Nasture Spondylus sp.
Mărgeaua și nasturii prezintă fisuri de suprafață și axiale datorate deshidratării,
uzurii și condițiilor de mediu (Fig. 6/1–2), cu alterări specifice ale suprafeței provocate de către agenți taphonomici (Fig. 7/1–2). Marginile concave ale mărgelei sunt
tocite și rotunjite, probabil datorită faptului că podoaba a fost purtată la gât sau la mână,
fie ca podoabă unică, fie într-un șirag tip colier sau brățară. Pe toată suprafața mărgelei
și a nasturilor se observă textura polistratificată a valvei de Spondylus, iar în cazul mărgelei liniile de creștere sunt evidente (Fig. 8).
Interesantă este culoarea generală gri, cu linii iregulare albe, a mărgelei (Fig.
1). În general, artefactele de acest tip confecționate din Spondylus sp. sunt de culoare
albă. Pentru a explica această culoare vom face referire la rezultatele experimentului
efectuat de către Brent KOPPEL și colaboratorii săi29. Echipa de cercetători a dorit să
recreeze actual modul de colorare din trecut a mărgelelor din speciile genului Chama
sp. și Spondylus sp. prin intermediul tratamentului termic. Prin căldură, culoare periostracumului devine mai intensă, deci în cazul speciei S. gaederopus Linnaeus, 1758
rezultatul era un roșu/violet închis. Acest procedeu a fost documentat în sudul Insulelor
Solomon. În cadrul experimentului, valvele superioare și inferioare de Spondylus sp.
au fost rupte în fragmente și acoperite cu nisip, pe plajă. Alături de fragmente a fost
așezat un termometru, pentru a înregistra temperatura la diferite intervale. Direct dea27

Beldiman, 2012, p. 146, tabelul 157.
Tsuneki, 1989, p. 7.
29
Koppel et alii, 2013, p. 3-4.
28
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supra locului unde au fost îngropate a fost aprins focul, lăsat să se stingă mai apoi, de
la sine. După stingerea completă a focului, fragmentele au rămas acoperite până a doua
zi. Rezultatele experimentului nu au fost cele scontate de echipa de cercetători, dar
explică culoarea mărgelei analizate în această lucrare. Aceasta, și anume culoarea fragmentelor de Spondylus sp. supuse stresului termic este gri. De asemenea, autorii menționează că structura valvei a devenit fragilă, ceea ce explică și aspectul mărgelei analizate. Contactul cu căldura excesivă a fost de lungă durată și temperatura ridicată a
determinat culoarea gri a valvei. În concluzie, mărgeaua analizată a fost supusă, după
manufacturare, unui stres termic ridicat, timp îndelungat.

Fig. 8. Linile de creștere a valvei de Spondylus gaederopus
Linnaeus, 1758.
Conform lui Zsuzsanna SIKLÓSI30, în zona Europei, în eneolitic, au fost descrise două tipuri de nasturi: emisferic – convex și emisferic – și aplatizat, ambele forme
fiind rezultatul unor artizani specializați. Nasturii analizați în cadrul acestei lucrări se
încadrează la prima categorie.
De subliniat, este mențiunea pentru eneolitic a unui nou tip de mărgele și anume button – shaped beads with V shaped perforation, adică mărgele tip nasture cu perforația în formă de litera “V”31.
Printre obiectele de prestigiu aparținând culturii Cucuteni-Trypillia din Republica Moldova au fost identificate, în două situri arheologice, podoabe realizate din S.
gaederopus Linnaeus, 1758 aparținând tipologiilor: mărgelelor din Spondylus, subtipul
mărgele din Spondylus lungi (“butoi”), similare celei prezentate mai sus, dar și un
“buton” din Spondylus la Cărbuna, raionul Cainari32.
30

Siklósi, 2004, p. 19.
Siklósi, 2004, p. 22.
32
Beldiman, Sztancs, 2006, p. 5, p. 11, tabelul 2, tabelul 5.
31
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Brățările complete din Spondylus sunt foarte rare pentru eneolitic, mărgelele
purtate singular sau alături de alte elemente de anfilaj (dinți, mărgele litice, mărgele
metalice, fructele sau nuculele de Lithospermum purpurocaeruleum L. denumită popular mărgelușe sau meișor albastru) fiind mult mai frecvente33.

4. Studiul tehnic
Procesul de confecționare a unei mărgele sau nasture din valva dreaptă a scoicii S. gaederopus L., 1758 (Fig. 9) a fost descris în detaliu de către A. Tsuneki34.
În literatura de specialitate din România, Diana-Maria SZTANCS și Corneliu
BELDIMAN35 au redat modul de confecționare a mărgelelor din Spondylus, în urma
analizei unei astfel de obiect descoperit în peștera din Bordu Mare (Ohaba-Ponor, jud.
Hunedoara).
Procurarea valvei drepte de S. gaederopus L., 1758 vie presupunea imersia
colectorului la adâncimi de până la 30 m. Desprinderea valvei de pe substrat este dificilă. În unele cazuri valva dreaptă era recuperată întreagă sau putea fi aduse doar bucăți
din aceasta (se spărgea sau se rupea la desprindere). Odată obținută valva, artizanul
începea să taie (probabil cu o lamă litică) sau să spargă (ajutat, probabil, de un ciocan
din piatră) bucăți din valvă, aceasta fiind etapa debitajului. Fragmentele obținute se
numesc, în literatura de specialitate nuclee36 sau eboșe.37 Nucleele sunt apoi supuse
procesului de fasonare, prin care este eliminat stratul exterior al valvei sau periostracumul, pentru a obține forma dorită (circulară pentru nasturi sau cilindrică pentru mărgele). Urmează procesul de găurire al podoabei. În cazul mărgelelor perforarea este
bilaterală, iar pentru nasturi oblică unilaterală. Sztancs și Beldiman38 consideră că mărgelele erau perforate cu sfredelul cu ac litic subțire, probabil prin rotație continuă.
Având în vedere aspectul perforației mărgelei (Fig. 10/1–2) și orificiile nasturilor analizați (Fig. 11/1–2) putem subscrie procesului mai sus descris. Ultima etapă
a procesului este cea de finisare, fiind eliminate abraziunile rămase în urma procedeelor
precedente. D.-M. Sztancs și C. Beldiman39 expun procesul de finisare înaintea celui
de perforare, dar având în vedere aspectul artefactelor analizate în această lucrare considerăm că ultima etapă este cea a șlefuirii sau finisării obiectului.

5. Originea artefactelor
Scoica Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 este denumită popular midia
roșie cu țepi a Europei. Este un organism filtrator, răspândit actual în Marea Mediterană,
alături de alte cinci specii aparținând genului Spondylus40, estul Spaniei, coasta de vest

33

Beldiman, Sztancs, 2006, p. 16.
Tsuneki, 1989, p. 10-12.
35
Beldiman, Sztancs, 2004, p. 10-11.
36
Tsuneki, 1989, p. 10.
37
Beldiman et alii, 2008, p. 62.
38
Sztancs, Beldiman, 2004, p. 10.
39
Sztancs, Beldiman, 2004, p. 10.
40
Lamprell, Stanisic, Clarkson, 2001, p. 612; Schiaparelli, 2008, p. 303; Galli, 2015, p. 1213; Ramazzotti, Praloran, Ferri, 2016, p. 59, p. 208-209.
34
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a Mării Mediterane41, nord-vestul Africii42, în Marea Egee, Marea Adriatică43, Marea
Marmara44, sudul Portugaliei45, respectiv zona de est a Oceanului Atlantic.

Fig. 9. Procesul de confecționare al mărgelelor și nasturilor din
valva dreaptă a speciei Spondylus gaederopus Linnaeus, 175846, 47.
41

Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana; Kersting, García-March,
Templado, 2006, poster session.
42
Lamprell, Stanisic, Clarkson, 2001, p. 612.
43
Hrs-Brenko, Legac, 2006, p. 204.
44
Albayrak, Balkis, Balkis, 2004, p. 16; Öztürk et alii, 2014, p. 24.
45
Carpenter, De Angelis, 2016, p. 745.
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1.
Fig. 10 (1 – 2).
Perforația
mărgelei din
Spondylus
gaederopus
Linnaeus, 1758.
2. (UV, 20×)
Specia este nativă bazinului mediteranean, fiind considerată de către specialiști
o “arhivă” climatică a zonei, înregistrând în microstructura geochimică a valvei date
referitoare la schimbările vremii48.
Începând cu anul 2005, a fost semnalată, în vestul și nord-vestul Mării Mediterane, o creștere alarmantă a mortalității speciei S. gaederopus L., 1758, cauza fiind
necunoscută, cercetătorii consideră că a fost o epidemie (bacterială, micotică sau virală)49. Astfel de epidemii puteau să aibă loc și în trecut, afectând populațiile de S. gaederopus L., 1758 și distribuția acestora.
Midia roșie cu țepi a Europei este o specie sesilă și face parte din epifaună. În
stadiul larvar specia este pelagică. Se fixează de substratul marin cu valva dreaptă la
adâncimi cuprinse între 2 și 30 de m, adâncimea maximă înregistrată este de 50 m. Specia se atașează de roci, stâncile litorale, de pietrele din câmpiile marine cu Posidonia
oceanica L., sub bureți de mare sau alge, sau se poate atașa chiar și de alte bivalve sesile bentonice precum Pinna nobilis Linnaeus, 1758. În Marea Adriatică, valve goale
ale midiei roșii cu țepi sunt purtate de curenți la moartea animalului și consolidate de
46
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sedimentele organogenice pe structurile coraligene50. Diego Kurt KERSTING și colaboratorii săi51 punctează faptul că în zona Mării Mediterane specia preferă să se fixeze
de pereții verticali ai stâncilor costiere.

1. Nasturele 1 (UV, 20×).

2. Nasturele 2.
Fig. 11 (1 – 2). Orificiile nasturilor din
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758.
S. gaederopus L., 1758 prezintă o mare variabilitate intraspecifică ce se manifestă la nivel morfologic52, astfel Claudio GALLI53 consideră că există în bazinul Mării
Mediterane 6 varietăți ale scoicii cu țepi a Europei: Spondylus gaederopus L. 1758,
Spondylus gaederopus albinus T.A. de M. Monterosato, 1875, Spondylus gaederopus
foliosus T.A. de M. Monterosato, 1875, Spondylus gaederopus inermis T.A. de M.
Monterosato, 1875, Spondylus gaederopus mixtus F.C.L. Koch, & P.M. Pallary in
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P.M. Pallary, 1900, Spondylus gaederopus spinosa P.M. Pallary, 1904. Această variabilitate de culoare și aspect este unanim acceptată de către malacologi, dar subspeciile
mai sus enumerate sunt trecute în sinonimie, fiind clasificate toate ca S. gaederopus L.,
1758.
Variabilitatea morfologică nu îngreunează identificarea corectă a materialului
din care sunt confecționate artefactele provenite de pe siturile arheologice, mai ales
în cazul celor din S. gaederopus L. 1758 dacă sunt realizate analize detaliate a microstructurii și cristalografia acestora54.
Prezența scoicii în Marea Egee, Marea Adriatică și Marea Marmara sunt sursele probabile pentru specimenul din care au fost confecționate obiectele prezentate
în cadrul acestei lucrări. În zona Mării Egee S. gaederopus L. 1758 este actual considerată specie de interes comunitar55. A fost studiată și din punct de vedere al potențialului piscicol, alături de alte bivalve care fac parte din populațiile Mării Egee. Acestea
au frecvența redusă actuală care le încadrează la categoria pescuitului restrâns56. Densitatea speciei este redusă în prezent și în Marea Adriatică, de-a lungul coastei Radhima,
Golful Vlora, una dintre cele mai importante zone piscicole ale Albaniei57.
Având în vedere descoperirile arheologice din Europa pot fi delimitate zone,
în funcție de tipul artefactelor din Spondylus, datate în neolitic și eneolitic:
– Grupul Balcanic (brățări late și mari);
– Grupul Bazinului Carpatic (pandantive mari perforate);
– Grupul Central European (catarame în formă de V sau “V-Klappen”).
Toate au în comun mărgele și pandantive cu două găuri din Spondylus58.
Grupul bazinului Carpatic este zona de tranziție deoarece aici au fost găsite atât
materie primă brută pentru confecționarea podoabelor din Spondylus, resturi rezultate
în cadrul procesului, inclusiv nuclee neprocesate, dar și obiecte finalizate. Obiectele
finite sunt preponderente.
În cadrul grupului Balcanic materia brută este preponderentă, apoi urmează ca
număr resturile și mai rare sunt obiectele finite. Ateliere neolitice pentru prelucrarea
scoicii Spondylus cunoscute în zona Mării Adriatice sunt peștera Grabčeva, Ražnac,
Smilčic, Danilo, Nin, peștera Ajdovsa, Dikili iar în zona Mării Egee menționăm atelierele de la Tesalia, Hagia Sofia, Magoula, Dimini, Dikili Tash sau Dikili Taș, Sitagori,
Tszngli, Pefkakia, Sérvia. Grupul Central European este caracterizat prin obiecte de
podoabă din Spondylus sp. finite, fără resturi sau material neprocesat, deci nu putem
vorbi de ateliere de prelucrare propriu-zise59.
Artefactele din Spondylus, în Grecia, Bulgaria și România, pot fi încadrate la un
grup independent de cele din restul Europei și nu pot fi datate înainte de 5200 îHr60.
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Michel Louis SÉFÈRIADÈS61 consideră că pentru zona Europei se poate urmării actual linia schimbului și circulația obiectele de podoabă din Spondylus gaederopus
Linnaeus, 1758, pornind din Grecia (7500–6500 îHr). De asemenea, în regiunile adiacente Mării Egee și Mării Adriatice (ecosisteme acvatice în care specia este nativă),
respectiv Grecia, Albania, Muntenegru și Croația, au fost identificate adevărate centre
de colectare și prelucrare a acestor podoabe.
În zona Mării Mediterane cel mai sudic punct în care au fost găsite artefacte
din Spondylus a fost în Sicilia și Malta.
Ornamentele și bijuteriile confecționate din S. gaederopus L., 1758 sunt cunoscute în Italia începând cu Neoliticul timpuriu și Eneolitic (număr redus, atât din morminte cât și din așezări) apogeul utilizării acestora fiind atins în Epoca Cuprului și
începutul Epocii Bronzului (în special mărgele cilindrice). În peștera Arene Candide
(situl arheologic Finale Ligure, la granița cu Franța) au fost găsite aproximativ o sută
de valve stângi aparținând speciei, erodate de mare și câteva fragmente de brățări incomplete din Spondylus. Numărul mare de astfel de artefacte a dus la catalogarea sitului
ca centru sau atelier de prelucrare a scoicii. Autorii studiului consideră că valvele complete au fost culese de pe plajă, deoarece erau de dimensiuni aproximativ egale, deci
au fost alese conform unui standard (infirmând alte păreri conform cărora acestea sunt
culese vii). Ele erau întrebuințate și la manufacturarea lingurilor și a cârligelor de pescuit.
Mărgelele din Spondylus nu au fost identificate în zona Italiei, perioada neolitic-eneolitic, pe când, în zona centrală și estică a Europei, aceste piese sunt frecvente
acestui interval. Numărul mare de valve neprelucrate comparativ cu cele prelucrate
și incidența scăzută a acestora în Neolitic și Eneolitic, în mormintele sau așezările din
zona Italiei, au condus numeroși cercetători la concluzia că aceste situri pregăteau
obiectele pentru export62.
M. L. Séfèriadès63 punctează că în România au fost găsite numeroase podoabe
din Spondylus, atât în Bazinul Carpatic (Transilvania și Banat) cât și în sudul țării (în
această regiune aparținând culturilor Criș, Dudești, Hamangia, Boian, Gumelnița,
Cernavodă I, Cernavodă II). În nord-estul țării nu sunt prezente astfel de artefacte.
Zona Bazinului Carpatic sau a Grupului Bazinului Carpatic (așa cum am menționat mai sus) poate fi divizată în două orizonturi considerând artefactele din Spondylus
și anume cel al Neoliticului timpuriu și cel al Eneoliticului, caracterizate prin artefacte
din Spondylus rare, comparativ cu grupul Balcanic.
Exemple de ateliere/centre de prelucrare a scoicii pentru România sunt la Gura
Baciului (jud. Cluj) pentru Neoliticul Timpuriu și Hârșova (jud. Constanța), Ariușd
(jud. Covasna) pentru Eneolitic. Datorită numărului mare de materiale brute și resturi
de Spondylus de la Hârșova, Zs. Siklósi64 denumește generic “cohorta de artizani de
Spondylus” (Spondylus cohort) de la Hârșova, care poate fi punctul de legătură din61
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tre grupul Balcanic și grupul Bazinului Carpatic. Autoarea menționează și grupul de
artizani de Spondylus de la Alba-Iulia65.
În Eneolitic crește numărul de artefacte, printre acestea se numără și mărgelele
mari, cilindrice (2–6 cm) fiind cele mai importante ornamente din Spondylus, în afara
pandativelor mari, întâlnite în mormintele din Europa66.
Orizontul Neoliticul Târziu este delimitat prin intermediul numeroaselor artefacte din Spondylus descoperite în regiune, dar de dimensiuni reduse și prezente în mormintele femeilor în special, acoperind întreg corpul, în unele cazuri. Numărul mare al
artefactelor denotă pierderea valorii mari a acestora. Și în această perioadă putem vorbi
de mărgele mari, cilindrice din Spondylus, dar majoritare erau cele mici rotunde însoțite de mărgele litice sau dinți de mamifere perforați67.
Pe teritoriul României, există și alte dovezi care demonstrează că aici au existat centre de prelucrare a podoabelor din S. gaederopus L., 1758, precum situl de la
Vădastra (jud. Olt). Varietatea formelor întâlnite aici, comparativ cu cele descoperite
în alte zone ale Europei, denotă că obiectele erau modificate local adoptând particularitățile acelei culturi68.
Istria, fiind localizată în nordul Mării Adriatice, a fost unul dintre cele mai mari
centre de colectare și fabricare a podoabelor din Spondylus gaederopus L., 1758 din
zona Europei69. Siturile arheologice de la Kargadur și Capul Pradišelski sunt considerate puncte de plecare a acestor podoabe de “lux” sau ritualice în lunga lor călătorie
în interiorul continentului european, la distanțe considerabile (chiar 3000 de kilometrii).
În aceste situri, au fost găsite numeroase podaobe din S. gaederopus L., 1758 dar și
resturi rezultate în urma confecționării podoabelor și chiar valve întregi, respectiv materia primă sub formă brută. Alături de S. gaederopus L., 1758 erau întrebuințate și valvele de Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) și Cerastoderma edule (Linnaeus,
1758). Confecționarea podoabelor din scoici era activitatea de bază a zonei70.
Din Istria până în Gudnje (insula Pelješac, HR) în siturile arheologice Neolitice
(exemple mormintele de la Smilčic și așezările de la Ražanac) s-au găsit valve aparținând speciei S. gaederopus L., 1758 neprocesate. În număr mare în zona orașului
Benkovac, Barice71. Nu se poate stabilii dacă erau rezultatul dietei sau erau pentru
export ca material pentru podoabe. Tipologia artefactelor prelucrate găsite în zonă corespunde celor descrise din Grecia, Bulgaria și România, autorii unui studiu propunând
următoarea delimitarea geografică denumită generic The Adriatic Central European
Spondylus Circle, direcția de schimb fiind Marea Adriatică – nord-vestul Pensinsulei
Balcanice – Centrul Europei – Zona Mării Egee72.
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Fig. 12. Distribuția europeană a artefactelor confecționate din
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 începând cu
Paeolitic și terminând cu Epoca Fierului73.
Zs. Siklósi74 consideră, asemenea altor cercetători în domeniu, ca sursă primare
pentru S. gaederopus L., 1758 sub formă naturală sunt Marea Egee și Marea Adriatică,
luând în considerare cinci posibile rute de transport a acestora, conform studiilor, toate
pe calea apei:
1. Marea Egee – Strâmtoarea Dardanele – Strâmtoarea Bosfor – Marea Neagră –
Bulgaria și România – Fluviul Dunărea – Europa pornind de la afluenții Dunării;
2. Marea Egee – Grecia – Marița – Iskăr – Dunărea – Europa pornind de la afluenții
Dunării;
3. Marea Egee – Vardar – Morava – Dunărea (la Belgrad) – Europa pornind de la afluenții Dunării;
4. Marea Adriatică – Neretva (Croația) – Bosna (Bosnia și Herțegovina) – Dunărea (la
Belgrad) – Europa, pornind de la afluenții Dunării;
5. Marea Adriatică – Neretva (Croația) – Sava – Drava – Dunărea – Europa pornind de
la afluenții Dunării.
În cadrul celor rutelor de transport a artefactelor sau a materiei prime Spondylus
numitorul comun este fluviul Dunărea.
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Manufacturarea podoabelor și a obiectelor din Spondylus în Bazinul Munților
Carpați a fost documentat în literatura de specialitate în siturile neolitice de la Stârcu
(sat în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj) și Battonya (jud. Békés, Ungaria) unde au fost
găsite materiale secundare sau resturi din Spondylus posibil rezultate în urma procesului
de confecționare75.
Zsuzsanna SIKLÓSI și Piroska CSENGERI76 au studiat diferența dintre 5704
piese obținute din scoica Spondylus (mărime și formă) descoperite în 35 de situri arheologice situate în Bazinul Munților Carpați datate eneolitic și neoliticul târziu (eneoliticul
timpuriu), cu scopul de a determina dacă exista o separație a utilizării și abundenței
acestora între cele două perioade. Concluzia studiului este că există o diferență clară
între podoabele din Spondylus în eneolitic (pandantive și catarame masive, brățări late,
mărgele mari cilindrice) identificate în număr redus, pe când piesele din neoliticul târziu – eneoliticul timpuriu (mărgele de dimensiuni mici, brățări mărunte, mărgele circulare mici) sunt întâlnite în număr mare, fapt datorat și creșterii numărului de morminte
în care erau amplasate astfel de obiecte. Schimbarea în formă, utilizare și frecvență a
podoabelor din Spondylus este pusă și pe seama schimbărilor sociale dintre cele două
perioade istorice, apărând în neoliticul târziu (eneoliticul timpuriu), conform autorilor,
o ierarhizare socială.
Arne WINDLER77 a studiat, utilizând bibliografia existentă până la aceea dată,
distribuția cronologică a podoabelor din S. gaederopus L. 1758 în Europa, din paleolitic și până în Epoca fierului, având în vedere tipul sitului arheologic unde au fost descoperite (așezare sau locuință, mormânt, tezaur, caz unic, peșteră, mină, ambiguu) dar
și subtipul artefactului și utilizarea lui (Fig. 12). Cele mai multe artefacte din Spondylus
gaederopus L. 1758 descoperite în siturile arheologice europene au fost datate neolitic,
perioadă în care schimbul/transportul/un posibil comerț cu astfel de obiecte a atins apogeul. Dacă luăm în considerare rezultatele studiului lui Windler78, în zona Transilvaniei,
respectiv Tărtăria-Gura Luncii, artefactele obținute din scoică sunt datate 6000–5500
îHr, cu origine Marea Adriatică sau Marea Egee și au fost găsite preponderent în cadrul
unor așezări sau locuințe. Atât mărgeaua cât și nasturii analizați în această lucrare au
fost identificați în cadrul unei locuințe din Eneolitic.
D.-M. Sztancs și C. Beldiman79 consideră că mărgelele din Spondylus sunt un
produs specializat al unui atelier sud-dunărean, ajungând pe teritoriul României prin
intermediul schimburilor sau a fost adus de însuși proprietar, dar nu exclud confecționarea lor la nivel local deoarece în așezările culturii Starčevo-Criș din România au
fost semnalate, în literatură, podoabe de tipul mărgelelor.

6. Funcționalitatea pieselor
Un artefact arheomalacologic poate fi atribuit la cel puțin trei sfere valorice:
practică sau obiecte de consum, economică sau obiect de valoare, religioasă sau obiecte
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simbolice. Sfera valorică în care putem încadra un obiect depinde de fiecare societate
în parte. Obiectele manufacturate din valvele scoicii Spondylus pot fi atribuite tuturor
celor trei sfere valorice enumerate mai sus, acestea fiind denumite în limba engleză
“prestige goods” sau “bunuri de prestigiu”. Astfel, determinarea funcționalității lor
este realizată având în vedere cultura antropologică și socială a zonei și perioadei80.
În neolitic, în zona Bazinului Carpatic, erau transportate distanțe mari, pentru
schimb piese realizate din materii prime agreate de purtătorilor culturii epocii: Spondylus, cupru, radiolarit și obsidian (silex). Zs. Siklósi81 consideră că tocmai cuprul,
radiolaritul sau obsidianul erau date la schimb pentru Spondylus, acesta din urmă având
o valoare similară pentru troc.
Prima utilizare a valvelor de Spondylus ca obiecte simbolice sau podoabe în
Europa este consemnată în paleoliticul superior, cultura Aurignaciană, în zona Spaniei.
În peștera Lezetxiki (Țara Bascilor) a fost găsit, printre alte resturi malacologice, un
fragment de valvă din dreapta (lungime 25 mm, grosime 6 mm) aparținând genului
Spondylus. Fragmentul este erodat și prezintă urme ale acțiunii bureților de mare. În
afara valorii bromatologice a moluștelor, acestea aveau, probabil, pentru neandertalieni,
și o valoare ornamentală sau simbolică, reprezentând curiozități din mediul înconjurător. Autorii descoperirii se întreabă cum valva de Spondylus, dar și alte specii precum
Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758), au ajuns în peșteră, habitatul lor fiind la
sute de kilometri distanță. Cercetătorii se întreabă dacă încă din paleoliticul superior
vorbim de o rețea de schimb sau contact între grupurile de vânători/culegători82.
M. L. Séfèriadès83 nu contestă rolul podoabelor din Spondylus ca obiecte de
prestigiu sau etaloane ierarhice sociale, dar subscrie și subliniază utilizarea și valoarea
ritualică/șamanică a acestora, cu exemple inclusiv din România (Popina II, Însurăței,
jud. Brăila; Sultana, jud. Călărași; Malu Roșu, jud. Ialomița).
În anul 2006, în cadrul complexului funerar (25 morminte) aparținând culturii
Gumelnița din zona Sultana-Malu Roșu (comuna Mânăstirea, jud. Călărași), într-un
mormânt, a fost găsit scheletul unui bărbat adult (40–45 ani) care avea în jurul falangelor membrelor superioare, a antebrațelor și a gâtului mărgele din S. gaederopus L.,
1758. malahit și marmură. Majoritatea celor 131 de mărgele (de dimensiuni variate,
cele mai mici fiind de aproximativ 1–30 mm) sunt confecționate din valva scoicii (79
de piese), ceea ce denotă importanța acestora. Cercetătorii consideră că mărgelele au
fost purtate și în timpul vieții de către decedat, ca mai apoi să fie îngropat cu acestea84.
Forma și dimensiunea mărgelelor descoperite în mormânt nu corespund cu cele ale
artefactului analizat în această lucrare, dar semnificația religioasă/ritualică poate fi
atribuită acestui tip de podoabă.
Sineva KUKOČ85 subscrie rolului religios al acestui tip de obiecte de podoabă.
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Dacă în neolitic și eneolitic, podoabele din Spondylus erau purtate atât de bărbați cât și de femei, în eneoliticul dezvoltat erau purtate în special de femei, iar structura și forma acestora denotă o specializare a procesului de manufacturare (primele
ateliere specializate sunt cele din Grecia). Figurinele antropomorfe datate în neoliticul
târziu (un exemplu la orizonturile eneolitice de la Vinča-Belo Brdo) sunt, în general,
femei purtând o astfel de brățară sau pandantiv obținut probabil din scoica Spondylus86.
Prezența pieselor realizate din Spondylus chiar și pe figurinele antropomorfe, ale presupușilor zei neolitici, confirmă afilierea religioasă/sacrală/simbolică a acestora. Zs.
Siklósi87, analizând prezența ornamentelor de Spondylus în mormintele din Europa,
dar și figurinele antropomorfe asociate, a ajuns la concluzia generală că grupul social
care avea dreptul să poarte aceste podoabe își asigura poziția socială prin intermediul
sacralului, obiectele din Spondylus fiind preponderent elemente simbolice și ritualice.
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