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ARHEOLOGIE 
1. Cercetări perieghetice 
În urma cercetărilor de teren desfăşurate pe două trasee transversale zonei cercetate (Balta 

Ialomiţei), de la vest la est, în partea centrală a acesteia, au fost identificate materiale arheologice în 5 
zone diferite, care au fost încadrate cultural în epoca fierului, evul mediu şi posibil în epoca romană. 
Toate aceste zone au fost testate prin sondaje de mică adâncime (maximum 2,5 m), realizate cu o 
sondă de soluri, care au evidenţiat faptul că materialul arheologic nu este in situ, nefiind identificat un 
nivel de locuire. Foarte probabil, materialul provine din distrugerea unor situri arheologice, cu ocazia 
prelevării sedimentelor necesare pentru realizarea digurilor. Niveluri antropice in situ nu au fost 
identificate nici în cazul unor posibile locuiri semnalate anterior pe insula din lacul Bentul Mare, pe 
malul Borcei în vecinătatea Bentului Mic, ca şi în cazul zonei Grădiştea Stoichii din vecinătatea 
localităţii Stelnica.  

În lunca râului Ialomiţa, în zona de confluenţă cu braţul Borcea, au fost verificate 8 popine, 
fiind identificate două zone de locuire în epoca fierului, care nu sunt menţionate în bibliografia de 
specialitate.  

Într-o altă etapă de teren, am avut în vedere analiza profilului natural de pe întregul contur al 
zonei cercetate, ce a avut două obiective principale: 

- identificarea unor posibile zone de locuire antropică şi definirea lor din punct de vedere 
cultural şi cronologic; 

- înregistrarea succesiunilor sedimentare şi a stratigrafiei de ansamblu a depozitelor 
naturale. 

În urma acestor cercetări, s-a evidenţiat faptul că nu există niveluri sau structuri de locuire 
antropică, materialul arheologic identificat anterior iniţierii proiectului nostru neputând fi in situ. În 
ceea ce priveşte depunerile naturale, s-a observat faptul că, deşi există diferenţe notabile de facies şi de 
micro-topografie, stratigrafia de ansamblu este una orizontală, fiind identificat un nivel reper, situat în 
baza profilului natural observat, în perioada de cercetare având o altitudine relativă de 4-5 m, de natură 
argiloasă, de culoare cenuşiu verzui, ce conţine frecvente cochilii de gasteropode. De asemenea, a fost 
observată evoluţia diferită a sedimentării braţului Dunărea, caracterizată prin acumulări recente de 
nisipuri fine şi dezvoltarea vegetaţiei de luncă, ca şi prin eroziunea accentuată a unor sectoare. 

2. Sondaje arheologice 
În campania din anul 2012, a fost iniţiat sondajul arheologic SI Est, în scopul înregistrării şi 

analizei întregii secvenţe antropice din tell-ul Borduşani Popină. În campania din anul 2013, a fost 
continuată cercetarea arheologică şi a fost definitivată înregistrarea stratigrafică a întregii succesiuni. 
Materialul arheologic a fost prelevat şi cercetat prin metoda microstratigrafică, fiind atribuit cultural, 
pe baza criteriilor cronologiei relative.  

În anul 2012, pe profilul sudic al secţiunii au fost prelevate 16 eşantioane micromorfologice, 
12 probe vrac pentru analize sedimentologice şi chimice, precum şi 8 probe (dintre care 7 de os) 
pentru datare prin metoda radiocarbon. În campania din anul 2013 au fost prelevate 15 eşantioane 
micromorfologice şi 4 probe (dintre care 3 de os) pentru datare prin metoda radiocarbon. 

Rezultate preliminare: 
- înregistrarea întregii succesiuni eneolitice, datarea preliminară a nivelurilor crono-culturale 

(nivelurile Boian şi Gumelniţa); 
- înregistrarea stratigrafică, în scopul analizei în detaliu, a unei amenajări din epoca fierului 

(La Tène); 
- eşantionarea sistematică prin probe nederanjate şi vrac, pentru principalele analize avute în 

vedere (micromorfologie, sedimentologie, analize chimice, datare radiocarbon, carpologie, 
arheozoologie) a profilului stratigrafic.  

Cercetările arheologice au avut următoarele obiective esenţiale: 
1. Continuarea cercetărilor din situl de tip tell Borduşani Popină, în vederea obţinerii unor 

date suplimentare privind: 
- stabilirea cadrului stratigrafic şi cronologic al începutului locuirii ; 
- definirea caracterului acestei locuiri; 
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- stabilirea succesiunilor secvenţelor ocupaţionale antropice; 
- asigurarea racordului stratigrafic precis cu zona exterioară sitului. 
2. Investigarea unui areal cât mai mare din zona Bălţii Ialomiţei, în scopul identificării şi 

definirii altor sit-uri arheologice, corespunzătoare diverselor locuiri umane de-a lungul palierelor 
cronologice considerate. 

3. Elaborarea unei strategii adecvate, de natură să permită obţinerea unor eşantioane pentru 
datări radiocarbon semnificative pentru evoluţia temporală a locuirilor antropice, în vederea integrării 
lor în cadrul larg al zonei studiate. Aceasta deoarece în condiţiile prelevării unor eşantioane necesare 
pentru obţinerea unor datări radiocarbon, se va putea contura structura generală a unei scheme 
cronologice a secvenţelor antropice din sit cu cea din arealul studiat, astfel încât în final să se poată 
corela într-un cadru coerent totalitatea datelor ce vor fi obţinute. 

Date obţinute: 
1. Dacă în linii mari succesiunile diferitelor secvenţe ocupaţionale pe Popina de la Borduşani 

era cunoscută, problema esenţială a constat în stabilirea cu o cât mai mare precizie a extensiei 
stratigrafice, respectiv stabilirea momentelor de început a locuirilor antropice, caracterul acestora şi 
obţinerea datelor care să permită corelarea caracteristicilor lor cu variaţiile presupuse ale mediului 
ambiant, ce puteau fi evidenţiate prin intermediul datelor de microtopografie, sedimentologie şi 
micromorfologie. Astfel, s-a impus adaptarea strategiei cercetării în acest sens, în principal prin 
realizarea sondajului stratigrafic din zona de est a Popinei (SI Est), cu scopul realizării unui profil 
stratigrafic unitar, care să permită, pe de o parte racordarea datelor deja existente cu cele noi, iar pe de 
alta integrarea lor într-un ansamblu coerent cu cele care urmează să fie obţinute în urma campaniilor 
de teren considerate, ca şi a celei viitoare (2014). 

2. Un aport semnificativ privind structura spaţiului în zona de nord a Popinei a fost marcat 
de faptul că, în această parte a sa, locuirea antropică este reprezentată, pentru începuturile sale, numai 
de secvenţe ocupaţionale aparţinând culturii Gumelniţa. Această situaţie, în condiţiile în care locuirea 
anterioară aparţinând culturii Boian este indubitabilă, evidenţiază o restructurare a spaţiului construit 
şi locuit, în mod direct, de către diversele comunităţi umane, de-a lungul timpului. Astfel, se poate 
presupune că iniţial, locuirea antropică aparţinând culturii Boian ocupa preponderent zona de sud a 
Popinei, abia ulterior locuirea gumelniţeană ocupând-o pe cea de nord. În aceste condiţii, este de 
presupus că structura spaţiului a fost diferită. Este posibil ca pe Popină să fi existat spaţii rezervate şi 
pentru alte tipuri de activităţi. Variaţiile spaţiale relevă modificări şi restructurări importante, posibil a 
fi puse în legătură cu modificări ale modelului de gestiune a resurselor. Observaţiile de teren din 
campania 2013 sugerează, pentru perioada de început a locuirii gumelniţene, caracteristici ale 
mediului mult diferite de cele documentate pentru perioada ulterioară a aceleiaşi locuiri. Datele 
obţinute pe baza studiilor carpologice şi palinologice evidenţiază posibilitatea utilizării unor zone, 
relativ restrânse, în scopul cultivării plantelor în interiorul zonei inundabile, neexcluzând posibilitatea 
existenţei unor schimburi specializate cu alte comunităţi contemporane. Studiul arheozoologic pare, la 
rândul său, să evidenţieze, în acelaşi timp, modificări semnificative în domeniul strategiilor privind 
gestiunea resurselor animale. Cadrul cronologic al acestor manifestări va putea fi precizat prin 
intermediul datelor radiocarbon. Ele vor putea permite racordarea cu datele obţinute în zonele din 
exteriorul sitului. Existenţa acestor diferenţe sau chiar variaţii semnificative de mediu (în principal 
cele privind regimul pluvial), va trebui să fie urmărită în campania 2014 astfel încât să se poată 
verifica în zonele exterioare sitului modul în care ele pot fi evidenţiate şi definite. Această situaţie este 
extrem de importanţă în condiţiile în care se încearcă definirea diferitelor modele ocupaţionale şi de 
gestiune a resurselor în cadrul unor paliere cronologice semnificative din întreaga zonă a Bălţii 
Ialomiţei în contextul documentării variaţiilor fie ele de mediu, asociate celor topografice.  

Modalităţile de integrare a spaţiului, modelul de gestionare a resurselor şi nivelurile diferite de 
polarizare socială pot, pe baza datelor existente şi care pot fi confirmate de cele ce urmează a fi 
obţinute, să ofere date esenţiale privind nu numai structura socială dar şi evoluţia acesteia în condiţiile 
unei evoluţii foarte dinamice ale spaţiului avut în vedere. Datele sedimentologice obţinute până în 
prezent reflectă o micro-topografie semnificativă a zonei, cu identificarea diferitelor ambianţe 
sedimentare (lacustră, canal aluvial, bare de acreţie laterală sau grinduri de canal, câmpie aluvială). 

Chiar dacă situaţiile in situ au prezentat numeroase şi uneori ample perturbări antropice, dar 
mai ales bioperturbări, s-a putut stabili succesiunea stratigrafică a secvenţelor şi au fost determinate 
tipurile de activităţi antropice ce le-au generat. Foarte importantă s-a dovedit confirmarea amplelor 
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lucrări de amenajare a Popinei în epoca getică, respectiv lucrări de terasare în totalitate a acesteia. 
Această situaţie oferă suportul pentru diagnosticarea unor lucrări ample, foarte probabil de fortificare a 
zonei locuirii getice, care în acelaşi timp este posibil să fi avut un impact semnificativ asupra mediului. 
Noile date arheologice obţinute evidenţiază existenţa unui model ocupaţional şi de gestionare a 
resurselor care conturează întreaga zonă şi structurarea spaţiului ce are valenţe nu numai economice ci 
şi sociale.  

3. Datorită cercetărilor de tip perieghetic efectuate în zonă, au fost obţinute date semnificative 
referitoare la diferitele areale unde au fost semnalate vestigii arheologice care certificau existenţa unor 
secvenţe ocupaţionale de tip sedentar (cultura Boian), dar şi a unor aglomerări de vestigii antropice, 
foarte posibil remaniate artificial în decursul lucrărilor efectuate în a doua jumătate a secolului al XX-
lea, argumente ale unor intervenţii ample în zonă. Unele dintre lacunele existente până în acest 
moment încep să fie completate, conturând modul în care spaţiul a fost structurat de-a lungul 
eneoliticului şi gestionarea resurselor acvatice sau terestre. 

Foarte importantă este în acest sens definirea mai precisă a încadrării culturale a primelor 
secvenţe ocupaţionale de pe Popina Blagodeasca. Sondajul efectuat aici a relevat o situaţie 
asemănătoare celei de la Borduşani. Practic, locuirea antropică de aici, deşi nu atât de substanţială 
precum aceasta din urmă, a putut fi atribuită culturii Gumelniţa, faza a doua de evoluţie. Eşantioanele 
prelevate au permis o încadrare cronologică precisă şi corelarea cu datele existente în prezent pentru 
întreaga zonă. În atari condiţii, corelarea tuturor datelor existente cu cele deja obţinute va permite 
evidenţierea unui tablou general privind locuirile eneolitice în zona Bălţii Ialomiţei. 

4. Necesitatea integrării în final a tuturor categoriilor de date, rezultate din multiplele analize 
realizate, în curs sau care vor fi realizate în viitorul imediat, a conturat necesitatea obţinerii unor 
eşantioane pentru datare radiocarbon din contexte relevante arheologic, din nivelurile de locuire de pe 
Popină, dar şi din alte puncte din zona studiată. Acestea trebuie să permită asigurarea suportului-
cadru, cronologic şi cultural, al spaţiului avut în vedere.  

A fost realizată o ridicare topografică de detaliu, cu staţia totală, atât a sitului tell, cât şi a 
zonei imediat înconjurătoare. Precizia micro-topografică oferă o bază necesară pentru înţelegerea 
situaţiei geomorfologice în momentul iniţierii locuirii, dar şi a modificărilor naturale şi antropice, post-
abandon.  

 
MICROMORFOLOGIE 
Studiul micromorfologic intrasit 
În această perioadă, a fost definitivată analiza micromorfologică a celor 23 de secţiuni subţiri 

realizate până în prezent pe cele 15 eşantioane sub formă de blocuri din sondajul SI Est, de către Prof. 
Dr. Richard I. Macphail (Institute of Archaeology, University College London, UK), în scopul 
definirii microfaciesurilor, pe baza micro-structurilor de sol, în scopul reconstituirii evoluţiei locuirii 
din această aşezare. De asemenea au fost realizate 4 analize de microscopie electronică (SEM/EDS) 
asupra unor niveluri organice, susceptibile de a conţine coprolite de erbivore. Alte 10 secţiuni 
micromorfologice din situl Popina Borduşani sunt în lucru în cadrul laboratorului Spectrum 
Petrographics.  

Eşantioanele bloc prelevate în stare nederanjată au fost impregnate cu răşină poliesterică, fiind  
procesate 23 de probe. Acestea includ niveluri din contexte diferite, ce acoperă întreaga problematică 
studiată – orizonturi de sol pe loess, niveluri de acumulare naturală, niveluri antropice formate în 
aşezarea de tip tell. Secţiunile subţiri sunt analizate cu ajutorul unui microscop petrografic cu lumină 
polarizată plan (PPL), cu lumina polarizată (XPL), cu lumina incident oblică (OIL) şi folosind 
microscopia fluorescentă (lumină albastră - BL), la măriri de la x1 la x200/400. Analize SEM / EDS 
vor fi efectuate pe secţiunile subţiri care necesită o detaliere a imaginii la microscop. Secţiunile subţiri 
sunt descrise, analizate şi interpretate conform materialului de referinţă – tipuri de soil microfabric 
(SMT), tipuri de microfacies (MFT). 

De asemenea, a fost realizată analiza chimică a 20 de probe vrac de către Dr. John Crowther 
(School of Archaeology, History and Anthropology, University of Wales Trinity Saint David, 
Lampeter, UK), prin metoda pierderii prin calcinare (LOI) şi a analizei de fosfaţi total (12 probe), ca şi 
a fracţiilor de fosfaţi organici şi anorganici (8 probe), în scopul determinării nivelurilor de concentrare 
a acestor compuşi în relaţie directă cu activitatea antropică, în special a unor niveluri ce ar putea fi 
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atribuite unor niveluri de stabulaţie, caracterizate prin prezenţa coprolitelor de animale. Aceste studii 
vor contribui la cunoaşterea modului de formare a tell-ului şi a utilizării spaţiului.  

Analiza micromorfologică a nivelurilor naturale 
În scopul înregistrării, prin analiza la microscop, a celor mai fine variaţii ale condiţiilor de 

sedimentare, ca şi dezvoltarea unor orizonturi pedogenetice discrete sau a unor episoade de stabilitate 
a condiţiilor de sedimentare lacustră, au fost realizate 10 secţiuni micromorfologice ce eşantionează 
întreaga succesiune de 10 m a carotajului C 3. Analiza este în curs, iar rezultatele acesteia vor detalia 
datele granulometrice, chimice, de susceptibilitate magnetică şi de analiză a mineralelor argiloase prin 
difracţia de raze X. 

 
CAROTAJE SEDIMENTOLOGICE 
După cum s-a afirmat, între obiectivele acestui proiect, carotajele sedimentologice sunt 

deosebit de importante atât pentru evaluarea stratigrafiei depunerilor naturale, identificarea unor 
posibile niveluri de locuire, cât şi pentru prelevarea probelor necesare analizelor sedimentologice, 
micromorfologice, palinologice şi pentru datare prin metoda radiocarbon sau prin metoda 
termoluminiscenţei stimulată optic – OSL. Aceste carotaje au fost realizate cu o carotieră cu percuţie 
mecanică operată de un motor Cobra TT, ce permite sondarea la o adâncime maximă de 10 metri. 

Într-o primă etapă, au fost realizate carotaje în principalele tipuri de depozite din zona 
studiată: profil de sol pe loess, depozitele aluviale din baza şi din vecinătatea Popinei, din malul 
Bentului Mic şi al Bentului Mare, din insulele din aceste două lacuri, grindul Ostrovul Borcei, din 
japşa din vecinătatea sitului Popina Borduşani. Amplasarea acestor carotaje a avut, de asemenea, în 
vedere, necesitatea identificării unor zone cu sedimentare fină, ce conservă componenta organică, cum 
sunt japşele şi lacurile, care oferă probe ce permit elaborarea analizelor palinologice şi datărilor prin 
metoda radiocarbon. Într-o a doua etapă, au fost realizate carotaje în zona situată la est de digul 
longitudinal al Bălţii Ialomiţei, orientat N-S, utilizată în prezent în scop agricol, în vederea completării 
aliniamentului propus.  

Până în prezent, au fost realizate 26 de carotaje sedimentologice de adâncime, utilizând 
carotiera cu percuţie mecanică, în general până la adâncimea de 10 m. O parte dintre acestea, în număr 
de 10, au fost realizate în scopul efectuării unei eşantionări continue, în coloană neperturbată, 
necesară, în primul rând, prelevării sistematice a probelor pentru analizele palinologice, datărilor 
radiocarbon şi măsurătorilor continue de susceptibilitate. De asemenea, aceste probe prelevate în 
coloană continuă, nederanjată, sunt utilizate pentru realizarea secţiunilor micromorfologice, aflate în 
curs de preparare, ce urmează a fi studiate la microscop, în scopul decelării celor mai mici variaţii ale 
parametrilor sedimentologici, ce permit reconstituirea evoluţiei zonei considerate. Au fost prelevate 
eşantioane vrac din fiecare unitate sedimentară, în scopul analizelor granulometrice, chimice şi 
mineralogice. Un număr de 100 de probe au fost analizate granulometric prin metoda laser şi au fost 
măsurate pentru susceptibilitate magnetică. De asemenea, 12 probe de argilă au fost analizate 
mineralogic prin metoda difracţiei de raze X. Au fost prelevate peste 100 eşantioane palinologice ce au 
fost supuse analizei.  

De asemenea, au fost realizate carotaje manuale de mică adâncime (până la 2,50 m), cu o 
sondă de soluri, în trei situaţii distincte:  

- zone susceptibile să corespundă unor locuiri temporare sau sezoniere, acolo unde au fost 
descoperite materiale prin cercetări perieghetice;  

- zone susceptibile să corespundă unor locuiri temporare sau sezoniere, având în vedere 
condiţiile geomorfologice (zone mai înalte, în apropierea resurselor acvatice);  

- zonă presupusă că ar fi constituit o cale de acces în perioadă romană („drumul melciuşilor”).  
Rezultate preliminare: 
- identificarea unor martori de eroziune (insula din lacul Bentul Mare), a unor zone cu 

sedimentare lacustră (Japşa din estul Popinei şi zona Saltava), a unor zone cu sedimentare aluvială 
importantă (Bentul Mare, Bentul Mic, Ostrovul Borcei, Repejorul - un paleocanal aluvial în 
vecinătatea Popinei);  

- lipsa unor locuiri în zonă, deşi prezumate;  
- prelevare sistematică a tuturor categoriilor de eşantioane pentru analizele propuse. 
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ANALIZA GRANULOMETRICĂ ŞI SUSCEPTIBILITATEA MAGNETICĂ  
S-au analizate probele din forajul C3 şi probele din profilul sondajului SI Est din situl 

Borduşani Popină, şi din Profilul 1, Profilul 2 şi Profilul 3 din malurile insulei Balta Ialomiţei. 
Pentru analiza granulometrică, probele au fost tratate cu H2O2 10%, la o temperatură 

menţinută constantă la 600 C în baie de apă termostatată. In funcţie de conţinutul de materie organică 
din probă, această reacţie a durat 2-4 zile. Probele au fost spălate de 3 ori şi centrifugate. După spălare, 
probele au fost tratate timp de 5-10 minute cu polifosfat de sodiu. După aceasta, s-a realizat analiza 
granulometrică cu un aparat HORIBA LA950, care permite determinarea granulometriei prin difracţie 
laser în domeniul 0,01 – 3000 microni. În timpul măsurării, proba a fost dispersată suplimentar prin 
ultrasunete. Analiza statistică a fost realizată cu programul GRADISTAT v8. 

Susceptibilitatea magnetică a probelor analizate a fost măsurată în două frecvenţe (976 Hz şi 
3904 Hz), cu un instrument Kappabridge MFK1 FA (AGICO). Sensibilitatea instrumentului este de 2 
x 10-8 (SI). Cantitatea de material măsurată a fost cântărită pe o balanţă analitică de precizie. Toate 
rezultatele au fost normalizate la masa de material măsurat.  

Rezultate preliminare: 
Carotajul C3 a fost analizat pe întreaga coloană de 10 m. A fost analizat un număr de 63 de 

probe. Succesiunea analizată constă din sedimente cu distribuţie atât unimodală cât şi bimodală. 
Distribuţiile unimodale sugerează procese omogene, cum ar fi transportul şi acumularea prin saltaţie şi 
mai ales suspensii. Curbele polimodale sugerează fie procese combinate, de saltaţie şi suspensie, fie 
amestecul sau contaminarea sedimentelor. Cauza amestecului poate fi naturală sau poate fi datorată 
influenţelor antropice.  

Sedimentele analizate se încadrează în clasele silt şi silt nisipos (sandy silt). Evoluţia pe 
verticală a principalelor fracţii granulometrice poate fi descrisă astfel: primii 4 m sunt dominaţi de 
silturi, care reprezintă circa 80-90% din fracţia analizată. Argilele au o contribuţie mai importantă în 
primul metru şi în partea centrală a profilului analizat. În partea centrală a profilului (între cotele 400-
500 cm), se poate observa o creştere semnificativă a fracţiei nisipoase (cca. 30-40%), indicând, 
probabil, o schimbare în regimul hidrodinamic. Semnificativ este faptul că pe intervalul 543-995 cm 
argila are o participare de numai 0,0-0,3%, pentru ca spre partea superioară participarea acesteia să 
atingă chiar 5-8%.  

Rezultatele privind susceptibilitatea magnetică a probelor analizate au evidenţiat faptul că 
valorile cele mai ridicate s-au înregistrat pe profilul sondajului SI Est, cu o valoare extremă în stratul 
de cenuşă, deoarece procesele de ardere conduc la formarea unor minerale magnetice. Este foarte 
probabil că şi celelalte valori ridicate de susceptibilitate magnetică să reprezinte o influenţă antropică a 
probelor analizate. Din punctul de vedere al valorilor ridicate de susceptibilitate magnetică, 
următoarele valori se întâlnesc pe Profilul 3 (profil de sol natural pe depozite de tip loess). Tot pe acest 
profil, s-au înregistrat diferenţe semnificative, de cca. 5%, între susceptibilităţile magnetice măsurate 
în frecvenţe diferite. Rezultatele obţinute aici sunt similare cu cele obţinute pe secvenţele de loess-
paleosol din Dobrogea sau Câmpia Română. In cadrul carotajului C3, se poate observa faptul că 
oscilaţiile de susceptibilitate magnetică urmăresc principalele schimbări granulometrice, fiind 
înregistrate în partea superioară şi în cea mediană a profilului analizat. Aceste rezultate arată 
potenţialul susceptibilităţii magnetice, ca o metodă eficientă de a identifica strate reper în aria studiată. 

 
DATĂRI RADIOCARBON 
Până în prezent au fost realizate 38 de datări radiocarbon – dintre care 21 pe probe de lemn 

(dintre care 19 în sedimente naturale), 4 pe seminţe dintre care trei descoperite în aşezarea eneolitică) 
şi 13 pe probe de os, toate în context arheologic.  

Acestea prezintă vârste absolute grupate pe câteva paliere importante – 4705-4048 cal BC, 
1740-1316 cal BC, 45 cal BC-81 AD, 695-1162 AD, 1014-1185 AD, 1409-1640 AD, 1646-1954 AD. 
Cercetările viitoare vor încerca să completeze schema geocronologică şi să aducă unele detalieri prin 
analize de termolumiscenţă stimulată optic (OSL). 
 

PALINOLOGIE 
Cercetările palinologice din zona umedă a Bălţii Ialomiţei s-au realizat de-a lungul a două 

etape strâns legate între ele. 
1. Etapa de teren 

 5



În cadrul acesteia, au fost prelevate eşantioane din probe de carotaj tubate, nederanjate, 
situaţie ideală pentru analizele palinologice. Acestea provin din sondajul C 9, situat în imediata 
apropiere a sitului Popină (in locul numit „Japşa”, la est de tell), sondajul C 10, situat pe malul 
Bentului Mare,  sondajul C 11, amplasat pe malul Bentului Mic. 

Cele 3 secvenţe sedimentare corespunzătoare sondajelor menţionate au fost supuse 
eşantionării. In total, 100 de probe au fost prelevate. Doar cu scopul de a testa potenţialul polinic, au 
mai fost prelevate probe din 2 sondaje efectuate în zona Saltava, în extremitatea de est a zonei 
cercetate (C 15 şi C 16).  De asemenea, a fost iniţiat studiul fitolitelor, acestea nefiind sensibile 
oxidării (cum este cazul polenului), studiul lor oferind informaţii despre vegetaţia locală, ca şi despre 
practicile agricole.  

2. Etapa de laborator 
Până în prezent au fost prelucrate un număr total de 53 de probe, după un protocol chimic 

standard, care au evidenţiat următoarele situaţii: 
- Sondajul C 9: 7 eşantioane din intervalul de adâncime 708 cm – 787 cm; 23 de eşantioane 

din sondajul C 9 au fost preparate chimic în vederea analizei fitolitelor. Până în prezent, 7 dintre 
acestea au fost analizate (708 cm – 787 cm), celelalte fiind în curs de analiză; 

- Sondajul C 15: 15 eşantioane din intervalul 249 cm – 819 cm. Semnal polinic pozitiv s-a 
înregistrat pentru eşantioanele prelevate pe intervalul de adâncime 583 cm – 819 cm (10 au fost 
analizate: 6 conţin polen, 4 probe, din partea superioară, nu conservă polen); 

-  Sondajul C 16: 1 eşantion – 385-400 cm; 
- Sondajul C 10: 6 eşantioane în care grăuncioarele de polen s-au conservat în număr destul de 

mic; 
-  Sondajul C 11: 1 eşantion. 
3. Rezultate preliminare: 
Sondajul C9 
Rezultatele analizei a 5 eşantioane evidenţiază existenţa unor fenomene de distrugere 

progresivă a polenului. Într-un alt eşantion (730 cm adâncime) s-au înregistrat 76 grăuncioare de 
polen, iar altul (787 cm) s-a dovedit a fi mult mai bogat în material polinic (s-au înregistrat în jur de 
350 grăuncioare de polen). 

C 9 - nivelul 787 cm 
Analiza polinică pentru acest nivel  a demonstrat ca 56% din polenul identificat aparţine 

plantelor erbacee (NAP), iar 44% reprezintă polen de arbori şi arbuşti (AP). Spectrul polinic 
evidenţiază un mediu forestier dominat de foioase. Astfel stejarul (Quercus), ulmul (Ulmus), carpenul 
(Carpinus), fagul (Fagus orientalis şi/sau taurica), teiul (Tilia) şi arţarul (Acer) însumează peste 40% 
din totalul polenului de arbori şi arbuşti. Procentaje însemnate realizează şi salcia (Salix) - 10% din 
AP, iar arinul (Alnus) reprezintă 9% din AP. Aceşti taxoni formează de obicei fâşii înguste chiar pe 
malul apei, iar uneori pot creşte chiar în apa bălţilor din lunci. Stratul arbustiv este destul de bine 
dezvoltat, alunul (Corylus) reprezentând 14% din totalul AP. In ceea ce priveşte erbaceele, 
grăuncioarele de polen aparţinând familiei Chenopodiaceae sunt net dominante, deţinând 54% din 
ponderea polenului de erbacee. Acest eşantion provine dintr-un carotaj care este foarte aproape de situl 
arheologic, ceea ce nu exclude influenţa antropo-zoogenă. Un argument este şi procentajul însemnat 
(7%) de pelin (Artemisia), pătlagină (Plantago lanceolata type), urzică (Urtica), măcriş (Rumex), 
troscot (Polygonum aviculare type), piciorul-cocoşului (Ranunculus acris type) sau plante din familia 
Ranunculaceae. Poaceaele (dar nu şi cele de tip Cerealia) înregistrează 19% din totalul polenului de 
erbacee, acestea numărându-se printre tipurile de polen rezistente acţiunii corozive a diferiţilor factori. 
Spectrul erbaceelor este completat de taxoni precum: Caryophyllaceae, Apiaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae, Anthemideae, Cichorioideae, Scrophulariaceae etc.  Această asociaţie indică faptul că, la 
acel moment, mediul era semi-deschis. Vegetaţia se pare că era un mozaic alcătuit din păduri de luncă 
şi zăvoaie, precum şi din zone deschise în care predomina vegetaţia higrofilă, precum şi vegetaţia 
acvatică. Pădurile de luncă aveau în componenţa lor ca arbori principali salcia şi arinul. De asemenea, 
procentajele de stejar, ulm, carpen, arţar, tei, fag sugerează existenţa în zonă a pădurilor de şleau. In 
ceea ce priveşte stratul arbustiv, acesta era dominat de alun. 

Analiza fitolitelor  
Un număr de 23 de eşantioane din acest sondaj (C 9) au fost preparate chimic. Dintre acestea, 

7 eşantioane (din intervalul 708-787 cm) au fost observate la microscopul optic, restul fiind in curs de 

 6



analiză. In 2 eşantioane nu s-au identificat fitolite, în timp ce 5 s-au dovedit a fi relativ bogate, 
înregistrându-se în medie peste 200 fitolite/eşantion. Morfo-tipurile identificate evidenţiază prezenta 
în cantitate însemnata a Poaceelor (gramineelor). Astfel. ponderea mare de fitolite de tip dendritic 
(între 10 şi 20%) atestă prezenţa glumelor şi glumelelor, deci a resturilor de cereale în zona din 
imediata apropiere a sitului, confirmându-se practicarea activităţilor agricole de către comunitatea 
eneolitică. Fitolitele caracteristice Panicoideelor sunt prezente în toate spectrele care conţin fitolite, 
ceea ce sugerează fie prezenţa naturala a meiului sălbatic în zonă (Setaria sp), fie este vorba de meiul 
cultivat (Panicum sp).  

Sondajul C 15 
Au fost obţinute mai multe spectre palinologice contemporane cu situl arheologic (la 702 cm, 

respectiv 735 cm adâncime). Secvenţa este importantă pentru că se află la o distanţă mai mare de sit 
(aproximativ 5,4 km) si, prin urmare, sunt şanse ca aceasta sa fie mai puţin antropizată în raport cu cea 
a carotajului C 9. Diagrama polinică evidenţiază un mediu împădurit, procentul arborilor şi arbuştilor 
atingând aproape 70% la 720 cm adâncime. Taxonul dominant al pădurilor era stejarul, care atinge 
chiar 20% din total. Alături de acesta creşteau ulmul, teiul, carpenul, cărpiniţa (Carpinus orientalis) şi 
fagul. Stratul arbustiv este o prezenţă constantă, principala esenţă lemnoasă fiind alunul. Alături de 
acesta, mai sunt prezenţi: sângerul (Cornus sanguinea), cornul (Cornus mas), iedera (Hedera), 
coacăzul (Ribes), zmeurul (Rubus) etc. Erbaceele sunt dominate de Poaceae care înregistrează în 
general în jur de 10 - 15%. Indicatorii polinici de antropizare (IPA) sunt prezenţi de-a lungul acestei 
secvenţe, iar la nivelul 720 cm se poate observa o creştere a acestora. Am identificat şi câteva 
grăuncioare de polen care par a fi de Cereale de tip Hordeum. Dintre alţi indicatori de antropizare 
menţionăm: Artemisia, Rumex, Chenopodiaceae, Urtica, Cichorioideae, Plantago major/media type 
etc. Spectrul erbaceelor îşi măreşte procentajul în eşantioanele de la suprafaţă, ajungând la nivelul 583 
cm pana la 40%, în defavoarea polenului de arbori şi arbuşti care înregistrează în acest timp o scădere.  

 
CARPOLOGIE 
Acest studiu a fost realizat de către Dr. Roman Hovsepyan (Institute of Archaeology Erevan, 

Armenia) care a participat la cercetările de teren pe situl de la Borduşani Popină. În cursul cercetărilor 
de teren, studiul carpologic a avut în vedere două tipuri de eşantioane, respectiv unele obţinute în urma 
cernerii sub jet de apă, în coloană de site, şi cele obţinute prin flotare, în instalaţia realizată special 
pentru acest tip de eşantionare, în anul 2012. Din punct de vedere tehnic, s-a putut observa faptul că 
utilizarea flotării prezintă multiple avantaje, între care scurtarea timpului de colectare, dar şi a 
cantităţii de apă necesară. Acestora li se poate adăuga faptul, extrem de important, ce constă în 
recuperarea resturilor arheobotanice în condiţii mult mai propice pentru studierea lor.  

În campania anului 2012 au fost flotaţi peste 1250 l de sediment arheologic, alături de peste 
1600 l de sedimente naturale, care au fost iniţial sitaţi. Toate aceste eşantioane provin din peste 160 de 
unităţi stratigrafice. 

Au fost studiate două loturi, primul provenind din situl arheologic Popina, iar cel de al doilea 
din eşantioanele obţinute în cursul realizării carotajelor C12, C13 şi C14, în zonele din apropierea sit-
ului arheologic şi din zona supusă cercetării (malul lacului Bentul Mare, insula din lacul Bentul Mare 
şi insula din lacul Bentul Mic). 

În campania anului 2013, studiul carpologic a avut în vedere cele două direcţii de analiză, 
respectiv definirea caracterului secvenţelor ocupaţionale antropice în cazul sitului Popina şi studierea 
probelor obţinute prin carotajele din Balta Ialomiţei. 

În acest sens, a fost aplicată strategia cercetării definită în cadrul implementării proiectului. Au 
fost avute în vedere diferitele unităţi stratigrafice susceptibile de a prezenta un potenţial mai ridicat din 
punctul de vedere al tipurilor de activităţi antropice (resturi ale unor activităţi menajere în interiorul 
spaţiilor construite sau zonele de acumulare a resturilor activităţilor realizate în exteriorul acestor 
spaţii, respectiv în cadrul spaţiilor comune, de tipul zonelor de pasaj sau al depunerilor de tipul 
resturilor menajere). Principalul scop a avut în vedere deci optimizarea utilizării resurselor avute la 
dispoziţie în cadrul programului de cercetare. Au fost flotate, astfel, eşantioane provenind din 26 
contexte arheologice diferite, dar care privesc în principal primele secvenţe ocupaţionale ale locuirii 
gumelniţene din zona de nord a tell-ului. Aceasta a însumat un volum important de sediment 
arheologic, respectiv 820 l.  
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În cazul resturilor prelevate din situl arheologic, au fost documentate speciile Triticum 
monococcum, T. dicoccum, T. aestivum, Hordeum vulgare var. Nudum, alături de Lens culinaris 
subsp. Microsperma şi Vicia ervilia.  

Dacă semnalarea acestor specii este oarecum comună pentru neo-eneoliticul nord dunărean 
sau pentru cel din sud-estul Europei, prezenţa lor pe acest sit prezintă o particulară importanţă. Erau 
ele cultivate pe această zonă cu aspect insular sau în spaţiile existente, posibil pe terasele fluviului? Nu 
lipsită de importanţă este şi ipoteza obţinerii lor pe calea schimbului cu alte comunităţi contemporane. 

Un prim indiciu a fost obţinut prin studierea unor astfel de resturi arheobotanice rezultate din 
carotajele efectuate în afara spaţiului aşezării. Atributul cel mai important constă în acela că acestea au 
fost descoperite într-un paleosol care prin caracteristicile sale permite afirmaţia conform căreia acolo 
ar fi existat o zonă cultivată, chiar dacă pericolului inundaţiilor era prezent. De asemenea, a fost 
identificat un carporest de cereale în carotajul din vecinătatea Popinei (C3), într-un nivel contemporan 
cu locuirea eneolitică, ca şi două seminţe de Vitis vinifera în carotajul din zona Saltava, la acelaşi nivel 
cronologic. 

 
ARHEOZOOLOGIE 
S-au eşantionat în cadrul proiectului 13 probe de os pentru a fi datate prin metoda radiocarbon. 

În primăvara anului 2012 s-au pregătit cca. 120 de probe în vederea unui studiu izotopic la Borduşani 
Popină. Acestea au fost eşantionate în colaborare cu Marie Balasse (CNRS-MNHN), în perioada 4-10 
iunie 2012, iar dintre acestea s-au ales peste 50 de probe în vederea unei analize izotopice asupra 
faunei sălbatice (cerb, mistreţ, căprior, bour etc.) ceea ce va permite reconstituirea mediului 
înconjurător din preajma sitului Borduşani şi implicit asupra zonei umede Balta Ialomiţei. Studiul 
izotopic va fi complementar celorlaltor studii conexe care vizează reconstituirea mediului din zonă 
(sedimentologie, carpologie, antracologie, palinologie).  

De asemenea, s-au studiat toate resturile faunistice (moluşte, peşti, reptile, păsări şi mamifere) 
care provin din campaniile de săpături arheologice de la Borduşani Popină (2012 şi 2013). Lotul 
faunistic analizat însumează peste 15000 de resturi, ceea ce se constituie într-un eşantion reprezentativ 
pentru a putea caracteriza paleoeconomia, paleobiodiversitatea şi paleomediul din perioada eneolitică. 

Carotajele C3, C12, C13 şi C14 au beneficiat de un studiu mai atent, urmărindu-se variaţiile 
componentelor biologice pe adâncime. S-au evidenţiat circa 100 eşantioane, prin sitare sub jet de apă.  

În urma trierii materialelor rezultate, s-au obţinut mai multe componente, precum cele 
vegetale (materie organică, fragmente de plante, seminţe), moluşte (bivalve şi gastropode), peşti (solzi 
şi oase) şi ostracode. Acestea sunt in curs de analiză de către diverşi specialişti, rezultatele contribuind 
la caracterizarea evoluţiei peisajului din împrejurimile locuirii preistorice. 

 
APLICAŢIA GIS 
Baza de date GIS este construită cu ajutorul extensiei SpatiaLite din programul Quantum GIS, 

versiunea 1.7.0. Alegerea a fost făcută pentru compatibilitatea acestei extensii în lucru cu datele 
geospaţiale. 

Au rezultat patru tabele numite generic Situri, Sondaje, Carotaje, ArheoZoo care la rândul lor 
au fost interconectate cu ajutorul câmpului IdSit ce se regăseşte în fiecare tabelă. Câmpul IdSit 
reprezintă un cod numeric ce îl va avea fiecare sit introdus în baza de date. 

Rezultate preliminare: 
1. Au fost efectuate studii privind peisajul şi topografia terenului, ţinându-se cont de hărţile 

topografice, scara 1:25000 (Direcţia Topografică Militară) şi Planurile Directoare de Tragere, scara 
1:20000 precum şi de ortofotoplanul ediţia 2008 scara 1:5000. În urma perieghezelor realizate în 
martie-mai 2012, iunie 2013 şi octombrie-noiembrie 2013, s-au stabilit şi trasat pe harta de lucru 
drumurile de acces în zona Popinei Borduşani. Au fost realizate astfel propriile hărţi, cu detaliile 
necesare derulării obiectivelor proiectului. Datele au fost colectate cu ajutorul GPS-ului. 

2. În ceea ce priveşte cartarea siturilor arheologice din zona aflată în studiu au fost înregistrate 
siturile ce sunt menţionate bibliografic dar şi cele descoperite prin perieghezele realizate în 2012 şi 
2013. Rezultatul a fost ilustrat pe hartă, alături de distribuţia tuturor carotajelor efectuate în zona Bălţii 
Ialomiţei. 

3. Au fost realizate ridicările topografice de detaliu ale Popinei Borduşani şi Popinei 
Blagodeasca precum şi ale zonelor Bentul Mic şi Bentul Mare. 
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Din punct de vedere topografic, s-au colectat date de teren ce vor contribui la realizarea unui 
model digital al terenului ce va sta la baza analizelor de peisaj în cadrul aplicaţiei GIS. Această etapă a 
acoperit zona Borduşani (zona centrală a Bălţii Ialomiţei), urmând ca în campania viitoare să ne 
extindem în zona de nord şi de sud-est a arealului. Din punct de vedere GIS, toate datele colectate în 
teren au fost coroborate cu hărţile şi planurile topografice din baza de date. Toate datele au fost 
reproiectate în proiecţia Stereografic 1970, astfel încât putem suprapune toate informaţiile cu erori 
nesemnificative. 

4. Elaborarea hărţilor tematice (topografie, geomorfologie, distribuţia spaţială a locuirii pe 
diverse paliere cronologice), în curs. 

 
DISEMINAREA INFORMAŢIEI 
Manifestări internaţionale: 
Sesiunea ştiinţifică internaţională: Culture and Civilisation at the lower Danube. East and 

West, Călăraşi 12-14 octombrie 2011, comunicările: 
- Contributions a la connaissance des structures spatiales construites des communautés 

Gumelniţa au Nord du Danube. L’étude de cas Popina Borduşani (D.N. Popovici, Fl. Vlad, C. Cernea, 
I. Cernău, V. Parnic). 

- Borduşani Popină, a preliminary model of producing and using laminar blanks in Gumelniţa 
archaeological sequences (D.N. Popovici, L. Niţă, Fl. Vlad).  

În cadrul Archaeological Micromorphology Training Course, Institute of Archaeology, 
University College London, UK, pe data de 9 noiembrie a fost susţinută comunicarea: Borduşani 
Popină. Microstratigraphy and micromorphology (C. Haită).  

Early Farmers, The view from Archaeology and Science, Cardiff University, 14-16 mai 
2012: 

- comunicare Stable isotopes enlighten herding practices in the Neolithic of Southern Romania 
(6th–5th mil BC) (M. Balasse, S. Bréhard, R. Gillis, A. Tresset, A. Bălăşescu). 

- poster A stable isotope study (δ13C, δ15N and δ18O) of mandibular bone, dentine and 
dental enamel from a late 5th millennium cattle herd from P. Borduşani, Romania (R. Gillis, S. 
Bréhard, A. Bălăşescu, J.-D. Vigne, D. Popovici, M. Balasse). 

Second Arheoinvest Congress, Interdisciplinary Research in Archaeology, Universitatea 
din Iaşi, 7-9 iunie 2012, cu comunicările: 

- The tell at Borduşani Popină – petrography of lithic inventory, source areas, and their 
connections to Chalcolithic settlements (C. Haită). 

- New paleoenvironmental data from the Chalcolithic tell Borduşani Popină from the 
floodplain zone of Balta Ialomiţei (Romania) (V. Radu, C. Haită, A. Bălăşescu).  

International Geographical Congress, Koln, 26-30 august 2012, cu comunicarea Human 
environment co-evolution during Chalcolithic in the wetland area of Balta Ialomiţei (C. Haită, D.N. 
Popovici, A. Bălăşescu, V. Radu, M. Florea).  

The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Helsinki, 29 
august-1 septembrie 2012, cu comunicarea The human inhabitances in the Danube Valley in the 
Copper Age. The tell from Borduşani Popină (Romania) (D.N. Popovici, C. Haită, A. Bălăşescu, V. 
Radu, M. Mărgărit, Fl. Vlad). 

Sesiunea arheologică internaţională Piatra Neamţ, 24-26 octombrie 2012, cu comunicarea 
Living in the Danube Valley in the Copper Age. The tell from Borduşani - Popină (Romania) (D.N. 
Popovici, C. Haită, A. Bălăşescu, V. Radu, C. Cernea, I. Cernău). 

Colocviul “La viande: fabrique et représentation” IEHCA Conference, Tours, 29 
noiembrie - 1 decembrie 2012, I.E.H.C.A. (Institut Européen d'Histoire et des Cultures de 
l'Alimentation - European Institute of Food History and Cultures), cu posterul Les rythmes saisonniers 
de l’élevage porcin sur deux sites archéologiques: le tell Chalcolithique de Borduşani Popina 
(Roumanie) et le village gaulois de Levroux Les Arènes (France) (D. Frémondeau, A. Bălăşescu, A. 
Tresset, M.-P. Horard-Herbin, J. Ughetto-Monfrin, D. Popovici, M. Balasse). 

Third Arheoinvest Congress, Interdisciplinary Research in Archaeology, Universitatea din 
Iaşi, 6-8 iunie 2013, cu comunicările:  
- Culesul moluştelor în eneolitic. Studiu de caz al unei acumulări de bivalve din situl eneolitic 
Borduşani-Popină (România) (V. Radu, D.N. Popovici, C. Cernea, I. Cernău, A. Bălă�escu). 
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- Micromorfologia secvenţelor antropice din tell-ul calcolitic de la Bordu�ani – Popină (C. Haită). 
19th Annual Meeting European Association of Archaeologists, 4-8 septembrie 2013: 

- General session, cu comunicarea Danube Valley in Copper Age: Peoples, space and resources (D.N. 
Popovici, A. Bălăşescu, V. Radu, C. Haită, Fl. Vlad). 
- Session ”Integrated novel applications for dietary reconstructions in prehistory“, cu posterul Milk 
production during the late 5th millennium at P. Borduşani, Romania; a complementary study using 
mortality profile and stable isotopic analysis (δ13C, δ15N and δ18O) of cattle dental remains (R. 
Gillis, S. Bréhard, A. Bălăşescu, J. Ughetto-Monfrin, D.N. Popovici, J.-D. Vigne, M. Balasse).  

GDRE PREHISTOS – Thematic Work Session 2, Exploitation of hard animal materials 
during Neolithic and Chalcolithic, Valahia University of Târgovişte, Romania, 5-9 noiembrie 2013, cu 
comunicarea Aquatic animals, a source of raw material for the hard animal materials industry during 
the Neolithic in Southern Romania (V. Radu). 

Prezentarea în cadrul workshop-ului Archaeological Soil Micromorphology International 
Training Week organizat la Institute of Archaeology, University College London, UK, 4-8 noiembrie 
2013, de către Dr. Richard I. Macphail a datelor micromorfologice obţinute la Borduşani Popină.  

 
Manifestări naţionale: 
Sesiunea ştiinţifică Bucovina file de istorie, ediţia XII, Suceava, 25-27 noiembrie 2011, cu 

comunicarea Omul şi mediul. Tell-ul de la Borduşani - studiu de caz (D.N. Popovici). 
Sesiunea naţională Pontica, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, 11-12 

octombrie 2012, cu comunicarea Modele de co-evolutie între om şi mediu în Balta Ialomiţei. Popina 
Borduşani – studiu de caz (D.N. Popovici, C. Haită, V. Radu, A. Bălăşescu, C. Cernea, I. Cernău). 

 
Articole: 
C. Haită, Observations at microscope on pottery fabric of some ceramic fragments from 

Gumelniţa tell settlements Hârşova and Borduşani Popină, Studii de Preistorie, 9, 2012, p. 113-121. 
R. Gillis, S. Bréhard, A. Bălăşescu, J. Ughetto-Monfrin, D.N. Popovici, J.-D. Vigne, M. 

Balasse, Sophisticated cattle dairy husbandry at Borduşani-Popină (Romania, 5th mill BC): the 
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