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Abstract. In 2016 archaeological campaign a single digging unit has been researched, S3/2016,
located north-east (NE) of the units opened during the 2013–2014 excavations. The purpose
was to check for traces of habitation in this area of the plateau on which the site can be found.
Section S3/2016 (10 × 2 m) revealed six housing complexes dating from the Bronze Age, the
4th century A.D. (Sântana de Mureș-Černjachov culture) and the 8th–10th centuries A.D. The
area investigated in 2016 highlighted a significant intensity of habitation in this part of the plateau from “Râpa Glodului”, com. Cavadineşti, especially with regards to the Late Bronze Age.
Thus, four housing complexes have been unearthed with archaeological material belonging
to the Noua Culture: a possible dwelling (Cx.7), a waste pit (Cx.9), and, on the same level, a
possible vitrified hearth (Cx.10), and a cluster of pottery and fauna material. The other two
complexes, Cx.6 and Cx.8, contain pottery assemblages dating from the 8th–10th centuries A.D.,
and an agglomeration of ceramics, small pieces of cob and animal bones that can be dated to
the post-Roman period (Sântana de Mureș-Černjachov culture). The archaeological excavations carried out during 2016 led to the discovery of an assemblage comprising 5 pieces made
of various raw osseous materials. This article presents their preliminary analysis. Data from
this study can be completed and modified after we will finish the analysis. All the pieces were
recovered from the cultural layer. With a single exception (CVD/2016_3, piece dated from
Sântana de Mureş-Černjachov culture), the artefacts are dated from the Bronze Age, Noua culture. The methodology of study applies standardised parameters regarding the conventions,
establishing the pieces codes, approached aspects (status of conservation, raw materials, defining of the stages of the manufacturing chain and the use-wear analysis). The current examination of the surfaces with a microscope was also done. The types included in the assemblage
are: bone end-scraper (lissoir), notched scapula-type (CVD/2016_1), red deer antler – tine and
roe deer antler – beam base, raw materials (CVD/2016_2-3), bone decorated disk (CVD/2016_4),
and pyramidal-shape bone arrowhead (CVD/2016_5).
Keywords: bone and antler artefacts, bone arrow head, bone disk, Cavadineşti, Dridu Culture,
microscopy, Noua Culture, technology, Sântana de Mureş-Černjachov Culture.
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Fig. 1. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. (1) Imaginea satelitară a sitului
arheologic cu indicarea zonelor cercetate. (2) Plan generale cu indicarea
zonelor cercetate în anii 1957–'58, 2013–'14 şi 2016 (autor Costel ILIE).

1. Cercetarea arheologică
Situl arheologic “Râpa Glodului”, com. Cavadineşti, jud. Galaţi, monument
înscris în RAN: 75873.01, Cod LMI: GL-I-s-B-02981, se află la aproximativ la 4 km
sud-vest de comuna Cavadineşti, la 4,5 km vest de apa Horincei și la 8,5 km vest de
râul Prut. Situl are o suprafaţă de 8343 mp, ocupând un platou situat între două dealuri
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din Platforma Covurluiului, Dealul Gornaşului şi Dealul Chicerii, printre care curge
pârâul Oarba. Menționăm că denumirea de “Râpa Glodului” provine de la un alt
pârâu, Glodul, care se varsă în Oarba la circa 200 m de platoul pe care se află situl
arheolo-gic1 (Fig. 1/1).
Primele cercetări în acest sit au fost efectuate în anii 1957 şi 1958, sub îndrumarea arheologului Ion T. DRAGOMIR, care a identificat o locuire datând de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului, precum şi vestigii constând din vetre,
locuinţe şi ceramică, datate în secolele IV dHr şi VIII–X dHr2.
În anii 2013–'16 au fost efectuate cercetări preventive, la solicitarea Primăriei
Cavadineşti. În suprafețele deschise în anii 2013–'14, S1/2013, Cas.1/2013 şi S2/2014,
au fost descoperite cinci complexe de locuire datate în epoca bronzului final (cultura
Noua) şi în secolul IV dHr (cultura Sântana de Mureş-Cernjachov), precum şi fragmente ceramice din secolele VIII-X dHr (Fig. 1/1-2).
Având în vedere importanța sitului arheologic, autorităţile locale au decis să
sprijine o nouă cercetare preventivă pentru a identifica noi complexe de locuire din
epoci străvechi, dar și pentru a salva eventualele mărturii ce pot fi distruse prin procesul de eroziune sau prin activitățile agricole din zonă.
În campania anului 2016, derulată în lunile august şi septembrie, a fost cercetată
o singură suprafaţă, secţiunea S3, amplasată la NE de zona cercetată în anii 2013–'14,
cu scopul de a verifica existenţa unei locuiri şi în această parte a platoului pe care se
află situl. Numerotarea unităţilor de săpătură şi a complexelor s-a făcut în continuarea
celor din anul 2013. Secţiunea, cu dimensiunile de 10 × 2 m, orientată NE–SV, a fost
trasată perpendicular pe malul drept al pârâului Oarbei, la 45 m NE de secţiunile cercetate în anii 2013–'14 şi la 40 m spre SE de cercetările din anii 1957–'58. Scopul deschiderii acestei suprafeţe de cercetare a fost acela de a observa posibilele complexe
de locuire din această zonă a sitului. Numerotarea unităților de săpătură și a complexelor s-a făcut în continuarea celor din anul 20133. Secţiunea a fost împărţită în carouri
de 2 m/2 m, numerotarea lor făcându-se începând din colțul sud-estic (Fig. 1/2)4.
Pe suprafaţa secţiunii au fost descoperite complexe arheologice, datate în epoca
bronzului, în secolul IV dHr și în perioada secolelor VIII–X dHr. În secţiune au fost
surprinse şi cercetate, parțial sau integral, șase complexe: Cx.6 şi Cx.7, Cx.8, Cx.9,
Cx.10, Cx.11 (Fig. 2/1).
Stratigrafia S3/2016 este asemănătoare cu aceea a unităților de săpătură cercetate în anii 2013–'14 și indică faptul că nivelele vechi de locuire au fost acoperite de
un strat masiv de pământ nisipos, de circa 1 m, adus de torenţi de pe versantul ce mărginește platoul la vest (Fig. 2/2).
Cercetarea secțiunii S3/2016 a fost realizată doar până la adâncimea de -3,40 m,
unde a fost surprins un strat de pământ negru cafeniu, gros de 0,20 m, suprapus de un
sol cafeniu, în care se află un prim nivel de locuire, datat în perioada târzie a epocii
1

Petrescu-Dâmboviţa, 1941.
Dragomir, 1959; Dragomir, 1961.
3
Ilie, Mandache, 2017. Articolul de faţă cuprinde varianta modificată a textului publicat în sursa citată.
4
Ilie, Ciobotaru, 2014; Ilie, 2015.
2
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Fig. 2. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. (1) Plan general al complexelor
descoperite în S3/2016. (2) Profilul de sud al S3/2016 (autor Costel ILIE).
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bronzului, cu o grosime de 0,20–0,60 m. În acest nivel au fost surprinse parțial două
complexe de locuire (Cx.10 și Cx.11).
Nivelul următor, constituit dintr-un sol cafeniu deschis, cenușos la partea superioară, gros de circa 0,50–0,60 m, aparține unei faze de locuire mai noi, de la finalul
epocii bronzului. Între -1,80 m și -2,20 m, în acest nivel a fost cercetat complexul de
locuire Cx.7, posibil o locuință, cu un interesant material arheologic specific culturii
Noua. Tot în acest nivel a fost identificată și o groapă (Cx.9) din aceeași perioadă istorică.
Între adâncimile de -1,80 m și -1,40 m a fost sesizat un sol negru deschis, granulos, în care au fost descoperite materiale ceramice din perioada postromană (cultura
Sântana de Mureş-Černjachov). În capătul estic al S3/2016, în acest nivel, a fost identificat un complex (Cx.8) cu fragmente ceramice specifice perioadei menționate.
Nivelul dintre adâncimile de -1,40 m și -1,00 m este constituit dintr-un sol
negru închis, pigmentat pe alocuri, cu fragmente de lipitură de lut și piatră. În acest
strat a fost pusă în evidență o amenajare cu materiale ceramice databile în secolele
VIII–X dHr (Cx.6).
Peste acest ultim strat se găsesc depunerile coaluvionare cu grosimea de 0,80–
1,00 m, formate dintr-un strat de pământ galben-nisipos, gros de 0,40–0,50 m și un strat
negru-deschis nisipos, gros de 0,40–0,60 m. Peste aceste depuneri se află stratul vegetal actual, gros de aproximativ 0,10–0,15 m.
Complexul Cx.6 (Cx.1/2016), surprins la adâncimea de -1,10 m, în c.5 al S3/
2016, reprezintă o aglomerare de fragmente ceramice și puține resturi faunistice; acestea au apărut într-un strat de pământ negru compact. Complexul s-a închis la adâncimea
de -1,40 m, are o formă aproximativ circulară, cu dimensiunile surprinse de 1,45 m
(EV)/1,70 m (NS) și este datat în perioada secolelor VIII–X dHr.
Complexul Cx.7 (Cx.2/2016) a fost surprins în S3, c.5, începând cu adâncimea de -1,80 m, într-un sol negru-deschis și intra sub profilele de nord și sud. Cx.7 are
formă rectangulară neregulată și se extindea în c.4, dimensiunile surprinse fiind de
3,10 m (EV)/2,00 m (NS). Complexul, o posibilă locuință, se închidea drept la adâncimea de -2,20 m. Din acest complex au fost prelevate fragmente ceramice care sunt
specifice culturii Noua de la finalul epocii bronzului. Tot din această amenajare au
rezultat numeroase resturi faunistice, precum și două piese de os: un omoplat crestat
și un vârf de săgeată piramidal.
Complexul Cx.8 (Cx.3/2016) a apărut în c.1 a S3/2016, între adâncimile de
-1,40 şi -1,60 m, sub forma unei aglomerări de materiale ceramice, bucăți mici de lipitură de lut și oase de animale.
Complexul se continuă în afara secțiunii, spre nord, sud și est, forma surprinsă
fiind ușor ovală. Amenajarea, în care a fost găsit material ceramic databil în secolul
IV dHr, intra în secțiune 1,00 m pe latura de sud și 0,40 m pe cea de nord.
Complexul Cx.9 (Cx.4/2016) a fost sesizat la adâncimea de -2,20 m, în carourile c.3-c.4 ale S3/2016. Aici a fost surprinsă o groapă (Gr.4), de formă ovală, cu
dimensiunile de 1,15 m (EV)/1,00 m (NS). Groapa se închidea drept la -2,20 m, având
puțin material arheologic (ceramică, fragmente de oase) datate la finalul epocii bronzului.

787

Fig. 3. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. (1–9) Fragmente de vase
ceramice. (10–13) Artefacte din materii dure animale. Cultura Noua
(foto Costel ILIE).
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Complexul Cx.10 (Cx.5/2016) a fost identificat la -2,95 m, în capătul de vest
a S6, în c.5, unde s-a conturat o zonă cu puternice urme de arsură, cu multă cenușă și
cărbune. Complexul avea o formă semicirculară, se extindea în afara secțiunii și avea
dimensiunile de 0,60 m (EV) × 2,00 m (NS). În interiorul acestei amenajări a fost pusă
în evidență, spre profilul de vest, o crustă cenușoasă de la o posibilă vatră, puternic
vitrifiată. Ceramica descoperită la baza acestui complex, la adâncimea de 3,10 m, este
specifică perioadei finale a epocii bronzului.
Complexul Cx.11 (Cx.6/2016) a apărut tot în caroul c.5, la adâncimea de -3 m,
spre profilul de nord și are o formă circulară, cu dimensiunile surprinse de 0,90 m (EV)
× 0,45 m (NS). Complexul a fost cercetat doar până la -3,20 m, din inventarul său fiind
recuperate fragmente ceramice și material faunistic de la finalul epocii bronzului.
Materialul arheologic aparţinând epocii bronzului (cultura Noua) descoperit
cuprinde fragmente ceramice de la vase de uz comun, lucrate dintr-o pastă grosieră,
precum și ceramică de bună calitate, lucrată dintr-o pastă relativ fină, având suprafeţele uneori lustruite. Decorul întâlnit este cel obișnuit, brâul alveolar și cel continuu.
Alături de materialul ceramic, specific culturii Noua, au mai fost descoperite artefacte
din categoria industriei materiilor dure animale, dintre care menționăm un omoplat
crestat, un vârf de săgeată cu trei aripioare (piramidal), o rondelă fragmentară decorată şi o rază de corn de cerb (eboşă)5 (Fig. 3).
Materialul ceramic specific perioadei migraţiilor (cultura Sântana de MureşČernjachov) este în stare fragmentară, fiind reprezentat prin ceramică lucrată la roată,
atât din pastă grosieră, cât și din pastă fină, de culoare cenuşie, provenind de la oale
şi căni. Au fost găsite și câteva fragmente ceramice de import, care provin de la vase
de tip amforă6. Din nivelul atribuit acestei epoci provine şi un segment de corn de căprior, probabil materie primă sau deşeu (Fig. 4/1–4).
Fragmentele ceramice care pot fi datate în perioada secolelor VIII–X dHr reprezintă unele forme de vase de uz comun. Acestea au fost realizate dintr-o pastă grosieră
și modelate la roată, atât la cea înceată, cât și la cea rapidă. Ceramica este arsă oxidant
și, astfel, suprafețele exterioare ale vaselor se remarcă printr-o culoare roșie-portocalie
sau brun-roșcată. De asemenea, suprafața vaselor este netedă sau zgrunțuroasă, depinzând de degresanții folosiți în pastă. Forma caracteristică este reprezentată de oala-borcan, fără torți, de diferite dimensiuni, cu corpul piriform, gura larg deschisă și umeri
proeminenți. Ornamentarea este realizată exclusiv prin incizie, iar tipul de decor este
alcătuit din serii de linii dispuse orizontal și/sau registre de linii vălurite7 (Fig. 4/5–7).
În campania anului 2016 a fost cercetată o unitate de săpătură care a permis
punerea în evidență a unor mărturii de locuire datate în epoca bronzului, în secolul
IV dHr și în secolele VIII–X dHr. Din cele șase complexe cercetate au rezultat materiale arheologice similare celor din campaniile anterioare, fapt care ne confirmă intensitatea de locuire în această parte a platoului de la “Râpa Glodului”.
5

Pentru date generale şi analogii diverse a se vedea Florescu, 1964; Florescu, 1991.
Pentru date generale şi analogii diverse a se vedea Palade, 2004, passim.
7
Pentru date generale şi analogii diverse a se vedea Comşa, 1978; Mitrea, 2012; Teodor, 1978; Teodor,
1996; Zaharia, 1967.
6

789

Fig. 4. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. (1–4) Fragmente ceramice
aparţinând culturii Sântana de Mureş-Černjachov. (5–7) Fragmente ceramice
aparţinând culturii Dridu, sec. VIII–X dHr (foto Costel ILIE).
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2. Industria materiilor dure animale
Cercetările arheologice desfăşurate în cursul anului 2016 în situl de la “Râpa
Glodului” au permis recuperarea unui lot compus din 5 piese din materii dure animale
diverse, a căror analiză preliminară a fost realizată, iar rezultatele sunt prezentate în
lucrarea de faţă. Datele sunt susceptibile de completări şi modificări după definitivarea studiului.
Toate piesele provin din stratul de cultură. Cu o excepţie (piesa CVD/2016_3,
atribuită culturii Sântana de Mureş-Černjachov), artefactele datează din epoca bronzului, cultura Noua.
Protocolul de analiză aplică parametrii standard legaţi de convenţii, stabilirea
codului pieselor, aspecte abordate (stare de conservare, materie primă, definirea etapelor tehnologice ale fabricării şi utilizării etc.). S-a recurs la examinarea sistematică a
suprafeţelor în microscopie optică.
În prima etapă a studiului s-a realizat clasificarea tipologică, urmată de elaborarea repertoriului lotului, în cadrul căruia fiecare piesă este identificată printr-un indicativ, compus din sigla sitului şi numărul curent (exemplu: CVD/2016_1).
Fiecare artefact a fost tratat după un protocol standard, cu mai multe paliere şi
componente, vizând înregistrarea extensivă/exhaustivă a datelor. Se vizează aspecte
precum: materiile prime; starea de conservare; tipologia; morfologia; morfometria;
urmele de fabricare; urmele de utilizare; formularea ipotezelor relative la rolul funcţional.
Fişele artefactelor au conţinut standard şi pun la dispoziţie datele în următoarea
structură: Indicativ ● Tip ● Cod tipologic ● Categorie (unelte, arme, podoabe, materii
prime, accesorii etc.) ● Instituţie deţinătoare/Colecţie ● Număr de inventar ● Context
● Apartenenţă culturală ● Fig. ● Materie primă ● Stare de conservare (întreg, fragmentar, fragment) ● Descriere (morfologie, date tehnice privind fabricarea, urme de utilizare, rol funcţional prezumat etc.) ● Dimensiuni (mm) ● Bibliografia/Inedit.
Analiza artefactelor a recurs, în mod sistematic, la mijloace optice de observare (microscop optic, măriri ×10 – ×40; microscop digital, măriri ×10 – ×400); au
fost realizate seturi complete de fotografii la diverse scări, inclusiv cu ajutorul microscopului, utilizate (parţial) şi la realizarea materialului ilustrativ8.
Materialele se păstrează în colecţiile Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” din
Galaţi, nr. inv. 40660–40664.
2.1. CVD/2016_1 Netezitor de os (Fig. 5)
Context: S 3, Caroul 4, -2,60 m, Cultura Noua, Nr. inv. 40662.
Netezitor pe segment de omoplat (omoplat crestat)9.
Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte un sector al părţii active (cavitatea glenoidă), fracturat în vechime şi dinţii D13, D15, fracturaţi în vechime; depuneri
de concreţiuni calcaroase.
8

Pentru metodologia generală a studiului industriei materiilor dure animale cf. Beldiman, 2001; Beldiman,
2007; Sztancs, 2011 (cu bibliografia).
9
Pentru metodologia analizei omoplaţilor crestaţi cf. Beldiman, Sztancs, 2016 şi infra, nota 10 (cu bibliografia).
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Fig. 5. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Artefacte din materii
dure animale. Omoplat crestat (CVD/2016_1). Cultura Noua
(foto Corneliu BELDIMAN).
Materia primă: omoplat de vită.
Fabricarea: debitajul a fost realizat prin percuţie directă/fracturare şi despicare
cu securea; fasonarea a urmărit amenajarea părţii active prin crestarea bilaterală a marginii cavităţii glenoide cu ajutorul cuţitului; au fost obţinute crestături lungi şi largi, cu
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profilul în V asimetric; se păstrează 15 crestături, desemnate prin siglele C1–C15; dinţi
lungi, desemnaţi prin siglele D1–D15.
Urme de utilizare: tocire, lustru intense produse la nivelul părţii active, respectiv a dinţilor; suprafaţa exterioară a unora dintre aceştia a fost afectată de abraziune în
timpul utilizării, dobândind un aspect faţetat; se observă abraziunea marcată şi faţetarea a D3–D11, mai ales D6–D9, produsă în timpul utilizării; probabil că fracturarea
dinţilor D13, D15 a survenit în timpul utilizării, ca şi a sectorului cavităţii glenoide.
Rol funcţional: netezitor pentru procesarea (curăţarea) pieilor10.
Dimensiuni: lungime 91,76 mm; diametrul extremităţii proximale (cavitatea
glenoidă) 94/53 mm.
Analogii: Andrieşeni11; Bărboasa12; Brăiliţa13; Cavadineşti, Rusenii Noi, Iteşti14;
15
Tanacu ; Gârbovăţ16; Larga Jijia17; Lichitişeni18; Luduş19; Lupşanu20; Negrileşti21,
Târpeşti22; Zoltan23.
2.2. CVD/2016_2 Rază de corn de cerb (Fig. 6)
Context: S 3, Caroul 4, -2,00 m, Cultura Noua, Nr. inv. 40664.
Eboşă/Materie primă în curs de procesare; rază de corn de cerb.
Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte un sector al părţii meziale,
fracturat recent.
Materia primă: corn de cerb, rază nedeterminabilă.
Fabricarea: debitaj prin tăiere transversală pe circumferinţă cu ajutorul cuţitului şi fracturare la nivelul părţi proximale; fasonare prin cioplire cu securea aplicată
pe circa jumătate din suprafaţa părţii distale; aspect faţetat al părţii distale; la nivelul
părţii proximale şi meziale se observă urme superficiale de tăiere transversală cu ajutorul cuţitului.
Urme de utilizare: nu are.
Rol funcţional: probabil eboşă de mâner sau de psalie.
Dimensiuni: lungime 158,70 mm.
Analogii: Cavadineşti24.

10

Pentru abordări recente ale problematicii omoplaţilor crestaţi cf. Bălăşescu, Dietrich, 2009; Beldiman
et alii 2015; Beldiman et alii, 2016; Beldiman et alii, 2017; Beldiman, Sztancs, 2016 (cu bibliografia).
11
Florescu, 1991, p. 209, fig. 37/3.
12
Florescu, 1991, p. 228, fig. 56/12.
13
Florescu, 1991, p. 250, fig. 78/5.
14
Florescu, 1991, p. 216, fig. 44/5.
15
Florescu, 1991, p. 287, fig. 115/1-5.
16
Florescu, 1991, p. 236, fig. 64/5; p. 287, fig. 115/1-5.
17
Florescu, 1991, p. 211, fig. 39/6.
18
Florescu, 1991, p. 223, fig. 51/3
19
Beldiman, Sztancs, 2016.
20
Florescu, 1991, p. 257, fig. 85/1.
21
Beldiman et alii 2015; Beldiman et alii, 2016; Beldiman et alii, 2017; Beldiman, Sztancs, 2016.
22
Florescu, 1991, p. 217, fig. 45/7.
23
Beldiman, 2002a.
24
Florescu, 1991, p. 327, fig. 155/9.

793

Fig. 6. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Artefacte din
materii dure animale. Rază de corn de cerb (CVD/2016_2).
Cultura Noua (foto Corneliu BELDIMAN).
2.3. CVD/2016_3 Corn de căprior (Fig. 7)
Context: S 3, Caroul 4, -1,60 m, Cultura Sântana de Mureş, Nr. inv. 40663.
Eboşă/Deşeu/Materie primă în curs de procesare; corn de căprior, bază de ax.
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Fig. 7. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Artefacte din materii
dure animale. Fragment de ex de corn de căprior (CVD/2016_3).
Cultura Sântana de Mureş-Černjachov (foto Corneliu BELDIMAN).
Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte un sector al rozetei, însemnând circa o şesime din circumferinţă, fracturat recent; ţesutul spongios a fost dislocat
în vechime.
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Fig. 8. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Artefacte din
materii dure animale. Rondelă de os decorată (CVD/2016_4).
Cultura Noua (foto Corneliu BELDIMAN).
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Materia primă: corn de căprior, căzut, bază de ax.
Fabricarea: debitaj prin detaşarea de pe ax a sectorului bazal (rozeta, medalionul, un sector al axului) prin percuţie directă/cioplire cu securea aplicată pe circumferinţă la distanţă de circa 10 mm de rozetă şi fracturare; se conservă o urmă de impact
reziduală lungă de 9,30 mm.
Urme de utilizare: nu are.
Rol funcţional: posibil eboşă, piesă nedeterminabilă tipologic; posibil deşeu.
Dimensiuni: diametru 34,50 mm.
Analogii: Bârlad-Valea Seacă25.
2.4. CVD/2016_4 Rondelă de os (Fig. 8)
Context: S 3, Caroul 4, -2,60 m, Cultura Noua, Nr. inv. 40660.
Rondelă de os. Formă circulară, convex-concavă în secţiune; perforaţie centrală de formă circulară, păstrată pe circa jumătate din circumferinţă. Decor pe faţa
superioară constând din două cercuri gravate şi (iniţial) şase linii drepte gravate, plasate sub formă de raze.
Starea de conservare: piesă fragmentară; lipseşte un sector însemnând circa
jumătate din circumferinţă, fracturat în vechime.
Materia primă: fragment diafizar de os lung de erbivor de talie mare nedeterminabil (vită, cal).
Fabricarea: debitaj cu parametri neprecizabili, probabil despicare, tăiere transversală, cioplire, fracturare; fasonare integrală pe ambele feţe aplicată prin cioplire şi
abraziune; perforaţia este plasată central, are formă circulară şi pereţi rectilinii; a fost
realizată probabil prin rotaţie continuă cu ajutorul unui vârf metalic; pe faţa superioară
(convexă) a fost realizat decorul, gravat foarte precis cu un vârf metalic fin; decorul
constă dintr-un cerc plasat astfel încât să dubleze marginea piesei; un alt cerc, cu diametru mai mic, este plasat central, în jurul perforaţiei; cele două cercuri erau unite prin
(iniţial) şase linii drepte gravate, dispuse în formă de raze; pe sectorul păstrat se observă
trei astfel de linii.
Urme de utilizare: nu se observă.
Rol funcţional: rozetă, piesă decorativă (pentru mânerul unei spade de bronz,
aplică pentru piese vestimentare etc.).
Dimensiuni: diametru 36,59 mm; diametrul perforaţiei 3,94 mm.
Analogii: Andrieşeni, Bărboasa, Cavadineşti, Gârbovăţ, Lichitişeni26; situri
diverse de pe teritoriul României - repertoriu27.
2.5. CVD/2016_5 Vârf de săgeată de os (Fig. 9)
Context: S 3, Caroul 4, -2,20–2,30 m, Cultura Noua, Nr. inv. 40661.
Vârf de săgeată de os. Partea proximală şi mezială au formă cilindrică; partea distală este piramidală cu trei feţe, trei spini la bază şi secţiuni triunghiulare; una
dintre feţe păstrează ţesutul spongios; pe feţe au fost gravate câte două şanţuri; extremitatea distală este ascuţită.
25

Palade, 2004, p. 167 și urm. (date privind procesarea cornului de cervide).
Florescu, 1991, p. 287, fig. 115/1-5.
27
Diaconu, Sîrbu, 2014.
26

797

Fig. 9. Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi. Artefacte din
materii dure animale. Vârf de săgeată de os (CVD/2016_5).
Cultura Noua (foto Corneliu BELDIMAN).
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Starea de conservare: piesă întreagă.
Materia primă: fragment diafizar de os lung de erbivor de talie mare nedeterminabil (probabil vită, cal).
Fabricarea: debitaj cu parametri neprecizabili, probabil despicare, tăiere transversală, cioplire, fracturare; fasonare integrală realizată prin cioplirea şi tăierea transversală a extremităţii proximale, cioplirea şi raclajul părţii proximale şi a părţii meziale;
acestea au secţiuni circulare; perforaţia axială a fost realizată probabil cu ajutorul unui
vârf metalic prin rotaţie continuă şi excavarea ţesutului spongios; în secţiune are probabil formă ogivală; feţele părţii distale sunt lise, de formă triunghiulară, ca şi secţiunile şi au fost modelate prin cioplire şi raclaj; spinii de la baza părţii distale au formă
de piramidă triunghiulară şi au fost modelaţi prin cioplire şi raclaj; la fel extremitatea
distală ascuţită; şanţurile feţelor părţii distale au fost realizate prin gravare cu ajutorul unui vârf metalic; ele au secţiuni în forma literelor V şi U asimetrice.
Urme de utilizare: suprafeţele prezintă lustru; extremitatea distală şi extremităţile spinilor au aspect tocit, dobândit probabil în timpul utilizării.
Rol funcţional: vârf de săgeată.
Dimensiuni: lungime 56,10 mm.
Analogii: Corlăteni, Gârbovăţ, Ţigăneşti, Truşeşti28; Zoltan29; situri diverse de
pe teritoriul României - repertoriu30.
***
Artefactele din materii dure animale provenind din situl de la Cavadineşti-Râpa
Glodului, campania 2016, sporesc, în mod necesar, repertoriul descoperirilor de acest
gen în partea sudică a Moldovei. Situl se dovedeşte un important furnizor de astfel de
materiale care, foarte probabil, se vor înmulţi pe măsura avansării cercetărilor.
Se remarcă starea de conservare foarte bună a obiectelor, care a permis observaţii pertinente privind aspectele tehnologice. Acestea din urmă includ secvenţe operaţionale în care se recurge la unelte metalice (topor, cuţit, perforator, vârf) de bronz sau
fier (funcţie de epocă); acurateţea execuţiei detaliilor cu rol funcţional sau decorativ se
remarcă la piesa CVD/2016_1 (omoplat crestat), dar mai ales la piesele CVD/2016_4
(rondelă de os) şi CVD/2016_5 (vârf de săgeată de os).
Formulăm o menţiune specială cu privire la rondela de os, tip relativ rar întâlnit între materialele aparţinând culturii Noua din Moldova sau din restul ţării31.
Analogiile artefactelor din repertoriu, cunoscute în mediul culturii Noua şi al
culturii Sântana de Mureş-Černjachov, sunt numeroase; unele dintre ele au fost deja
menţionate în fişele de analiză. De remarcat faptul că unele tipuri descoperite în 2016
la Cavadineşti-Râpa Glodului (rondelă, vârf de săgeată de os, mâner de corn de cerb)
au mai fost recuperate din cuprinsul sitului în urma săpăturilor efectuate de Ion T.
DRAGOMIR32.
28

Florescu, 1991, p. 312, fig. 153/1-8; mai ales nr. 7.
Beldiman, 2002b.
30
Dietrich, 2013, p. 185, fig. 3 (tip 5/C); catalog, p. 192-194.
31
Diaconu, Sîrbu, 2014.
32
Dragomir, 1959; Dragomir, 1961.
29
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