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DENUMIREA PROIECTULUI:  

CULTURĂ ȘI NATURĂ ÎN TRANSILVANIA: TRECUT ȘI VIITOR 

 

DURATA PROIECTULUI: 30.03.2015 – 30.04.2016 

 

LIVRABILE FAZA III: un studiu sumar despre patrimoniul arheologic al regiunii bazat pe datele 

colectate de prestator cu termen de predare în 30.12.2015; 

 

ZONA GEOGRAFICĂ ANALIZATĂ: 

Activitatea se va desfăşura în regiunea de sud-vest a judeţului Sălaj pe teritoriul comunelor 

Boghiş, Crasna, Halmăşd, Ip, Marca, Nuşfalău, Plopiş, Valcău de Jos, care conţin în totalitate 36 de 

localităţi. 

 

Fig. 1. Zona de studiu și centrele comunale majore. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI (prevăzute pentru faza III.): 

Activitățile prevăzute și executate în cea de a treia fază a proiectului Cultură şi natură în 

Transilvania: Trecut şi Viitor s-au axat pe interpretarea catalogului descoperirilor patrimoniului 

arheologic și al siturilor arheologice din zona supusă atenției noastre. S-a încercat corectarea 

erorilor existente sau neconcordanțele dintre situația existentă pe teren respectiv informațiile trecute 

în Repertoriun Arheologic Național (RAN) accesibil pe siteul CIMEC. S-a avut în vedere analiza 

relaţiei om-mediul înconjurător, care a determinat şi determină în continuare, evoluţia culturală şi 

habitatul uman.  

Proiectul se încadrează în Programul PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural” finanţat prin Grant SEE şi are o durată de 14 luni. Cercetările sunt 

implementate în parteneriat cu Muzeul Universităţii din Bergen (Bergen University Museum – 

Universitetsmuseet i Bergen, Norvegia) şi cu Asociaţia Nordică de Film Antropologic (Nordic 

Anthropological Film Association – Norsk Antropologisk Film Forening, Norvegia). 

 

DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂŢILOR:  

În cadrul activităţilor din cadrul contractului de prestări servicii „Expertiză şi studiu în 

domeniul arheologiei” s-a elaborat un studiu general despre sistemul de habitat al regiunii cercetate 

(Fig. 1). S-au identificat valorile aparținând patrimoniului archeologic ale regiunii. În această fază a 

proiectului evaluarea patrimoniului arheologic al regiunii și identificarea clusterelor de habitat 

istoric s-au executat pe baza cercetărilor de teren dar și pe baza cosultării literaturii de specialitate. 

 

INTERDISCIPLINARITATE ŞI HABITAT: 

Cercetările geologice, biologice, zoologice, hidrologice şi climatice (etc.) contribuie la o 

mai bună reconstituire a paleomediului în cadrul căruia a avut loc dezvoltarea economico-socială a 

comunităţilor preistorice din nord-vestul României. Aceste cercetări oferă date importante în 

vederea schiţării condiţiilor naturale din unele microregiuni. În general, obiectivul analizelor fiind 

reconstrucţia cât mai completă a paleomediului (formele de relief, accesibilitatea permanentă sau 

temporară a apei, starea apei freatice, pericolul de inundaţii, climă etc.) în cadrul unui teritoriu 

unitar din punct de vedere geografic. 



 

 

 

 

 

 

În cazul arheologiei preistorice, în urma informaţiilor referitoare la relaţia om-mediu 

înconjurător furnizate de metodele de investigaţie caracteristice ştiinţelor naturii, imaginea 

societăţii dintr-o anumită perioadă istorică poate deveni mai nuanţată, analiza culturii materiale ale 

grupurilor omeneşti ne putând oferi decât o imagine parţială.  

Conceptul arheologiei mediului înconjurător presupune atât reconstituirea condiţiilor 

paleomorfologice, şi paleoecologice, cât şi studiul a sistemului de aşezări omeneşti, într-un cuvânt 

înţelegerea relaţiei dintre om şi paleomediu.  

Din punct de vedere geografic nord-vestul României se leagă organic de câmpia Tisei.
1
 

Această zonă geografică se află în partea nord-estică a Bazinului Carpatic, unde de-a lungul 

timpului, din punct de vedere istoric, au existat numeroase caracteristici comune. În prezent, 

Câmpia Tisei se împarte în regiuni care sunt teritorii componente a Slovaciei (valea Hernád, 

Bodrog), respectiv a judeţului Szabolcs–Szatmár din Ungaria. Zona de câmpie din partea nord-

vestică a României se distinge de spaţiul deluros sau montan din restul acestui areal geografic. 

Interferenţa celor două regiuni mai mari de relief existente în această parte a României (câmpie / 

deal şi zonă muntoasă) are loc în valea râurilor Crasna şi Barcău. 

Din punct de vedere geografic regiunea se situateză în partea nord-nord vestică a 

Transilvaniei. Teritoriul aferent văii Crasnei arată coerență și din perspectiva geografică, 

cuprinzând localitățile din Depresiunea Șimleului, care este o depresiune de origine tectonică situată 

în județul Sălaj între Munții Meseș și Munții Plopiș, la sud-est, sud și sud-vest, pintenul cristalin al 

Plopișului, la nord, și interfluviul Crasna-Zalău, la est și nord-est. 

Depresiunea este străbătută de râurile Crasna și Barcău, care s-au adâncit cu peste 100 metri, 

sculptând în cadrul depresiunii șapte nivele de terasă, compartimentând unitatea de relief în două 

bazine depresionare de eroziune, bazinul Plopiș pe Barcău și bazinul Crasna pe râul Crasna. 

Macromorfologia regiunii este dominată de albia dezvoltată a râului cu terase bine conservate și 

treceri treptate în zona colinară. În unele locuri aceste structuri lipsesc, peisajul trece brusc în pante 

prelungi, uneori abrupte, datorită alunecărilor de teren produse în trecut. Teritoriul comunei 

cuprinde o rețea de ape curgătoare și de lacuri.  

Microzonă studiată din punct de vedere geologic, zona aparţine unităţii structurale a  

                                                           
1
 POPA 1970, 38sqq. 



 

 

 

 

 

 

Depresiunii Transilvaniei,
2
 formată la finele Cretacicului.

3
 Râul Crasna o adevărată axă 

conductoare a microregiunii izvorăşte din Munţii Meseşului şi aparţine bazinului hidrografic al 

Crasnei şi este afluent al râului Zalău. Colectează apele afluenţilor şi văilor Valea Ragului, Valea 

Gumbii, Valea Satului, Valea Blidireşi, pârâul Seredenca, pârâul Kisbogár, Valea Măerişte, Valea 

Somosiei, Valea Mlădiei şi Valea Mestecenilor. 

Geologia generală din această parte a județului Sălaj prezintă două mari grupe litologice, 

distincte ca vârsta și ca natură. Din punct de vedere geologic, formatiunile care alcatuiesc 

fundamentul sunt constituite dintr-o alternanta de depozite pelitice, argiloase, impermeabile, cu 

depozite detritice (pietrişuri şi nisipuri) permeabile cu potential acvifer, care apartin liocenului. 

Depozitele de suprafata sunt depozite argiloase cu uşor caracter loessoid, prezente în zona de terasa 

şi de deal şi nisipuri cu pietriş pe văile paraielor şi în zona de luncă care apartin cuaternarului, 

pleistocen mediu şi superior şi holocenului.
4
 Sub aspect tectonic teritoriul comunei apartine zonei 

de Vorland, având ca fundament zona de contact cu orogenul carpatic.  

Clima caracteristică ţinuturilor vestice şi nord-vestice ale ţării este temperat continentală 

moderată şi se află sub directa influenţă a maselor de aer din vest. Masivul Măgura Şimleului 

formează o barieră climatică în calea maselor de aer din est ceea ce determină ca iernile să fie 

moderate. În perioada iernii predomină invaziile de aer de natură maritim polară din nord-vest, iar 

vara aerul cald din direcţia sud-vest. Toamnele sunt lungi, iernile blânde şi verile mai puţin 

călduroase. Temperatura medie anuală în sectorul montan 60C în zonele deluroase depresiuni şi văi 

8-110 C iar precipitaţii medii anuale: 605-800 ml. Temperatura medie lunară în ianuarie -20 C +50 

C iulie 15 - 200 C. Cantităţile de precipitaţii cele mai mari se înregistrează în lunile iunie-iulie când 

se resimte mai intens activitatea ciclonilor atlantici. Vânturile predominante: vânturile de nord-est şi 

cele vestice. Trăsăturile climatice sunt o consecință a poziției în subprovincia  

                                                           
2
 Depresiunea Transilvaniei este înconjurată de Arcul Carpatic şi de Munţii Apuseni. Zona centrală este alcătuită de o 

alternanţă de platouri de origine neogenică – cu înălţime medie de 200–700 m – fragmentate de cursurile râurilor, care 

l-au modelat sub forma unor dealuri (BADEA–NICULESCU–SENCU 1976.). În această regiune pot fi distinse trei zone 

geografice. Cel mai nordic este alcătuit din valea Someşului Mare şi Mic cu o înălţime medie de 500–700 m. Ea se 

întinde spre nord-est şi sud-vest până la munţii Carpaţi şi la nord-vest până la Câmpia Someşului. Regiunea se 

caracterizează prin văi scurte şi largi şi cu suprafeţe plate. 
3
 MUTIHAC 1990, 376. 

4
 Din categoria rocilor consolidate fac parte formațiuni constituite din argile, argile marnoase compacte cu intercalații 

nisipoase. Formațiuni mai tinere aparțin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluvionale – deluviale, printre care 

citam în zonele de terasa și lunca majoră, roci detritice fine-grosiere, roci aluvionare, iar la baza versanților roci 

deluviale, fine, prăfoase, argiloase, nisipoase. Dezvoltarea lor pe verticală variază de la o zonă la alta. 



 

 

 

 

 

 

climatică temperat-continental moderată, definită de circulația și caracterul maselor de aer din vest 

și nord-vest cu veri calde cu precipitații moderate care cad adesea sub formă de averse și cu ierni 

lungi și reci, cu frecvente intervale de încălzire, care provoacă topirea stratului de zăpadă și, 

implicit, discontinuitatea lui.  

Regiunea aflată în vedere dispune de o vegetaţie de păşuni şi fânaţe specifică zonei de deal 

şi câmpie, de stepă de origine antropică. Solurile sunt influenţate de factorii pedoclimatici, dominate 

de argilă şi marnă, pe care s-au format soluri negre, cernoziomuri solurile de bună calitate. În 

strânsa concordanta cu substratul litologic, cu relieful, clima și vegetația, învelisul de sol al zonei 

este foarte variat. De pe crestele mai înalte și pâna în luncile joase ale râului, întâlnim o gamă largă 

de soluri. Solurile existente în zona sunt: soluri brune argiloiluviatice cu fertilitate scăzută cu 

conţinut mic de humus cu aprovizionare slabă cu azot total, soluri negre clinohidroforme răspândite 

în complex cu alte soluri, soluri brune de pădure podzolice şi podzoluri brun acide, brun acide de 

pădure, monisoluri (pseudorendzine), soluri hidromorfe (lăcovişte tipică, soluri clinchidromorfe), 

soluri negre de fâneţe – soluri fertile prielnice pentru cultivarea de legume şi zarzavat. etc. Pe arii 

afectate de eroziune intensă sunt prezente erodisolurile și regosolurile, iar pe suprafețele plane 

lipsite de drenaj, s-au format soluri hidromorfe.  

Solurile sunt acoperite cu păduri de quercinee și făgete și plantații forestiere, pajiști și 

fânețe, iar în culoarul depresionar dominante sunt păsunile și culturile agricole în special dar și 

horticole sau viticole. Vegetaţia, reprezentată în mare parte de elementele central-europene şi de 

câteva specii carpatine, prezintă o zonalitate slab evidenţiată, datorată caracteristicii scunde a 

reliefului, este specifică dealurilor şi podişurilor, cu făgete, gorunete, plantaţii de conifere în zona 

de deal, pajişti secundare derivate şi unele vegetale specifice luncilor. Dintre arbuşti se întâlnesc: 

socul, alunul, cornul, lemnul câinesc, lemnul râios. Este de remarcat existenţa ‒ în văile reci din 

zonele împădurite ‒ a unei specii endemice, liliacul carpatin, relicvă a perioadei glaciare. Vegetația 

se grupează în subetajele gorunetelor și a stejaretelor. Subetajul gorunetelor: dominat de păduri de 

gorun, și reprezentat prin Quercus petraea, apoi amestec de păduri de fag și gorun, dar și cu cer 

(Quercus cerris), gârnita (Quercus fainetta), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia cordata), frasin 

(Fraximus excelsior), cireș (Melampyro bihariense), Carpinetum pp, și Cuercetum 

roborissessiliflori. Lângă arbori găsim și arbuști ca alunul (Corillus avelana), cornul (Cornus mas),  



 

 

 

 

 

 

sângerul (Cornus sanguinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), 

macieș (Rosa canina), precum și alte plante ierboase, iar în alternanță se găsesc terenuri agricole și 

pajisti secundare, pe alocuri stepizate cu paius (Festuca pseudovîna), colilia (Stipa sp.) ca elemente 

caracteristice. Flora ierboasă este dominată de speciile predominante ale zonei de silvostepă. 

Covorul vegetal este alcătuit din specii de graminee, din genurile, Dactylis, Apera, Festuca, Poa, 

Arhenatherum, Avena, Agropyron, Bromus, precum şi din speciile Chenopodium, Plantago, 

Polygonum, Chrysanthemum, Cardus, Cirsium, Achilea, Sinapis, Sonchus, Trifolium. 

Pe baza analizelor palinologice efectuate în România, perioada Holocenului a fost divizată 

în patru etape mai mari, stabilite în funcţie de proporţia polenului de arbori existente în diferitele 

intervale cronologice. Prima etapă este cea a alunului (8000‒5000 î.Ch.). În cea de-a doua etapă în 

cadrul pădurilor arborele cu cea mai mare pondere fiind stejarul (5000‒2500 î.Ch.). Această fază se 

împarte în două părţi: în etapa pădurii de stejar mixt care se asociază cu alunul, şi în etapa mai 

recentă, a stejarului care amestecat cu carpen. Etapa molidului cu carpen (2500‒800 î.Ch.), când 

avut loc o răcire climatică (conform rezultatelor „metodei găurilor de popândău”)
5
 iar cantitatea 

precipitaţiilor a crescut.
6
 Cea de a patra fază este denumită, pe baza poziţiei dominante în cadrul 

pădurilor a arborelui de fag, etapa fagului.(800 î.Ch. ‒ )
7
  

Reconstituirea paleomediului din nord-vestul Transilvaniei (clima, vegetaţia şi 

caracteristicile geomorfice etc.) oferă ajutor important în studierea habitatului, societăţii şi a 

economiei din diferitele etape istorice. Din regiunea cercetată nu dispunem de cercetări pedologice, 

palinologice şi microzoologice moderne.
8
 Regiunea Transilvaniei aparţine unei regiuni geografice 

mai largi, cu o structura unitară a vegetaţiei.
9
 Astfel, analizele de polen din regiunea Munților  

                                                           
5
 KORDOS 1977, 229. 

6
 WILLIS 1997, 200;  

7
 BOGDAN-DIACONEASA 1960, 147,148. 

8
 BOGDAN–DIACONEASA 1960; CIOBANU 1948; POP 1929; POP 1932; POP 1943; BOGDAN–DIACONEASA 1960, 148; 

Recentele contribuţii ale lui A. Feurdean (FEURDEAN 2005, 435sqq) privind paleomediul din nord-vestul României se 

bazează pe cercetări din zona Oaşului. 
9
 Privind graniţele teritoriului vezi SÜMEGI–KERTÉSZ 1998, Fig. 3; SÜMEGI–BODOR 2000, Fig. 4; VICZE 2000, 122. În 

opinia lui Sümegi P. şi Bodor E. regiunea despre care vorbim avea o vegetaţie caracteristică zonei de silvostepă, iar 

clima era conformă acestei vegetaţii. (SÜMEGI–BODOR 2000, Fig. 3, 4). Epocii bronzului îi corespunde regiunea B 

(92,5–55cm) din diagrama polinică. Reducerea procentajului polenului de Quercus petrea, Hedera şi Tilia precum şi 

creşterea polenului de Phragmites, Myriophyllum şi Sparganium dovedeşte răcirea climei şi creşterea nivelului de 

umiditate. Tendinţa de creştere a nivelului polenului de Graminaae şi Artemisia poate fi observat şi în valea râului 

Eriului. (SÜMEGI–BODOR 2000, 87; BOGDAN–DIACONEASA 1960, 153) 



 

 

 

 

 

 

Apuseni sau zonei văii Eriului, cu sau fără datare radiocarbon, pot fi comparate cu rezultatele 

cercetărilor palinologice efectuate în diferite puncte ale regiunii amintite.
10

 Concluziile noastre 

privind paleomediul din zona Depresiunii Transilvaniei pot fi rezumate astfel: Turbăriile din zona 

de izvor a Someşului Cald (Ic Ponor) indică un impact uman limitat asupra pădurilor între 5100 şi 

3200–2750 ani cal. BP.
11

 Spectrele polinice din cursul superior al Someşului Mic par să surprindă 

retragerea comunităţilor umane din zonele mai înalte, fenomen general în toată Europa.
12

 

Cercetările palinologice recente din munţii Apuseni au creionat o nouă cronologie a evoluţiei 

forestiere din zonă.
13

  

În etapa boreală a Holocenului cursurile Tisei, Someşului şi a Eriului, în linii mari, erau deja 

corespunzătoare direcţiei lor din zilele noastre.
14

 Comunităţile pre- și proto istorice s-au stabilit, cu 

precădere, în locurile fortificate natural de cursurile acestor ape curgătoare. Insulele din zona 

inundabilă a râurilor constituiau puncte ideale pentru întemeierea unor aşezări, mai ales că în 

perioadele cu precipitaţii sporite prin umplerea albiilor vechi ele se transformau în adevărate 

redute.
15

 Suprafaţa neinundabilă a insulelor a fost folosită pentru agricultură. Vânatul şi pescuitul s-

a numărat în continuare printre cele mai importante surse de hrană, acest fapt fiind susţinut conform 

părerii unor cercetători, de analizele osteologice care arată procentajul mai ridicat oaselor provenite 

de la animale sălbatice faţă de cele ale animalelor de domestice.
16

  

Zona investigată a fost propice habitatului uman și activităților agricole din cele mai vechi 

timpuri. În diferitele perioade istorice dezvoltându-se un sistem de habitat și o economie  

                                                           
10

 Scopul cercetării palinologice efectuate în regiunea Eriului a fost de a reconstitui dezvoltarea pădurilor situate la 

marginea teritoriilor de stepă şi silvostepă precum şi stabilirea începutului procesului de înmlăştinire. Rezultatele arată 

că structura pădurilor din această regiune, în mare măsură, se aseamăna cu cea a pădurilor din jur. (BOGDAN–

DIACONEASA 1960, 141sqq). Rezultatele analizelor palinologice din Nord-Vestul Transilvaniei pot fi corelate cu 

datele existente provenite în urma cercetărilor întreprinse de colectivul de cercetare condus de către Sümegi P. Din 

totalitatea celor 16 puncte analizate 8 se situează la graniţa dintre România şi Ungaria. (SÜMEGI–JUHÁSZ–BODOR–

GULYÁS 2004, 109, Fig. 1) 
11

 BODNARIUC ET AL 2002, 1485. 
12

 LIMBREY 1987, 251sqq. 
13

 În 4800 B.P. fagul (Fagus) s-a răspândit rapid, alunul (Corylus), molidul (Picea) şi celelalte foioase devin mai 

moderate, fapt indicat de valoarea redusă a polenului. Începând cu 4000 BP până în prezent fagul (Fagus) a dominat 

pădurile, iar numărul celorlalte foioase în afară de carpen (Carpinus) şi stejar (Quercus) devine redusă, precum: ulmul 

(Ulmus), molidul (Picea) şi alunul (Corylus). Între 4500 şi 2750 cal BP. defrişările şi agricultura au fost limitate. 

(FEURDEAN–WILLIS–ASTALOŞ 2009, 971sq.) 
14

 BORSY 1959, 254sqq. 
15

 BADER 1978, 12. 
16

 BADER 1978, 12. Această părere nu corespunde cercetărilor moderne.-vezi EL SUSI 2002, 252. etc. 



 

 

 

 

 

 

subzistențială sau de producție caracteriste fiecărei epoci. Amplasarea topografică, întinderea, 

durata, rolul şi caracterul aşezărilor au fost influenţate de un ansamblu de factori geografici, 

economici şi strategici.
17

 Înălţimea relativă medie se poate observa în cazul poziţionării așezărilor 

pe forme de relief mai dominante, în special boturi de deal sau promontorii. Întemeierea acestora în 

zone fortificate natural cu o înălţime relativă medie arată preocuparea faţă de amplasarea în puncte 

strategice de unde pot controla căile comerciale şi de comunicaţie din văi. Valorile mici se asociază 

aşezărilor deschise, din zonele joase fiind indicatoare ale poziţionării în apropierea cursurilor de apă 

dar şi pentru evitarea conştientă a zonelor cu pericol de inundaţii. Zona este considerată un areal de 

contact între Munţii Apuseni, restul Podişul Transilvan. În diferitele perioade istorice prin valea 

Crasnei trecea unul dintre drumurile sării, sarea fiind un bun extrem de important destinat atât 

consumului cotidian local cât şi schimbului pe distanţe mari.
18

 

 

METODOLOGIA EVALUĂRII DATELOR 

În cadrul cercetărilor au fost utilizate baze de date, cu informaţii obţinute din evalurări de 

teren
19

 şi săpături arheologice suprapuse pe hărţi topografice militare şi ortoplanuri.
20

 Pentru 

depistarea urmelor activităţii umane au fost utilizate şi fotografiile aeriene.
21

 În zona cercetată fiind  
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 ROTEA 1993, 34. 
18

 Exploatarea sării pare extra sau supra-cultural, dovedită de asemănarea tehnologică şi discontinuitatea vestigiilor 

arheologice din zona salinelor. În epoca bronzului târziu, culturile Wietenberg (IV) şi Noua exploatează resursele de 

sare din Transilvania (WITTENBERGER 2008, 21sq; CAVRUC 2010, 28.) controlul fiind preluat de comunităţile culturii 

Gáva la sfârşitul epocii bronzului începutul primei epoci a fierului (CAVRUC 2010, 8.). Sarea era transportată din 

Câmpia şi Podişului Transilvaniei spre vest pe râurile Someş şi Mureş. (CAVRUC 2010, 10, 13sq.) 
19

 Identificarea pe teren şi cartarea siturilor s-a realizat folosind detaliile din literatura de specialitate şi hărţile 

topografice la scara 1:25000 prin intermediul unor măsurători cu un GPS de mână (Garmin GPSMAP 60CSX), în 

perioada 2015. Obiectivele cercetării au urmărit înregistrarea amplasării pe teren a siturilor arheologice cunoscute 

(întocmirea de fişe de teren ale fortificaţiilor de pământ şi a tumulilor în vederea realizării fotografiilor aeriene) şi de a 

identifica altele noi. 
20

 În România ortofotoplanurile la scările 1:5.000, 1:1000, 1:2000, au fost realizate pentru Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) între 2005–2006, www.ancpi.ro; 

geoportal.anspi.ro/geoportal/viewer/index.html 
21

 În Câmpia Transilvaniei fotografii aeriene oblice au fost realizate în perioada 26–28 iunie 2009 şi 8–10 iunie 2010 de 

Czajlik Z., Institutul de Arheologie, Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta în cadrul proiectului internaţional 

finanţat de Hungarian Research Funds (OTKA nr. 68824 – anterior: nr. 77325.) alături de Departamentul de 

Arheologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istoria Artei şi Arheologie din Cluj şi Muzeul Judeţean Mureş, 

Târgu Mureş. Fotografiile au fost realizate la începutul verii, încercând ajustarea la urmele de creştere a vegetaţiei 

(crop marks). Rezultatele obţinute au fost diverse datorită situaţiei geografice complexe din Transilvania alcătuită de 

peisaje diferite şi modalităţilor diferite de cultivare a pământului. (CZAJLIK–BERECKI–RUPNIK–SZTÁNCSUJ 2011, 

7sqq.). O abordare metodologică interesantă a cercetării aerofotogrametrice este: OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU–BEM 

2009, 62. 

http://www.ancpi.ro/


 

 

 

 

 

 

documentate pe această cale numeroase situri, în special construcţii de pământ, precum fortificaţii 

cu val şi şanţ aparţinând epocii bronzului şi primei și celei de al doilea epoci a fierului. Datele au 

fost digitalizate, iar hărţile au fost standardizate în sistemul de referinţă stereo `70.
22

  

În interpretarea distribuţiei spaţiale a aşezărilor am tinut cont de setul de idei a teoriei locului 

central, conform căreia există o corelaţie între mărimea şi funcţia aşezărilor.
23

 Distribuţia siturilor 

arheologice fiind modelată în mod direct de nevoile socio-culturale şi economice a comunităţii, 

oferind posibilitatea interpretării funcţionale a culturii arheologice.
24

 

Determinarea ariei de vizibilitate ale principalelor fortificaţii, analizele a celor mai scurte 

rute de comunicare au fost executate cu Extensia Spatial Analyst, al software-ul ArcGIS.
25

 

Analizele de vizibilitate utilizate în studiu se bazează pe un model 3D SRTM (Shuttle radar 

topography mission). Liniile de contur de 20 m ale celulelor modelului de teren au fost derivate cu 

ajutorul ArcInfo–Topogridtool. Ele au fost folosite pentru crearea modelulului TIN al zonei 

studiate. Datorită întinderii ariei geografice cercetate dimensiunea celulelor de raster a modelului de 

teren a fost modificată la 50 m. Toate analizele bazate pe raster au fost realizate la aceeaşi rezoluţie.  

Aria de cuprindere a aşezărilor trebuie căutată în apropierea sitului pe o rază parcursă într-o 

zi (5–6 km).
26

 Delimitările făcute de noi iau in consideraţie diferitele modele de producţie şi de 

exploatare economică a mediului înconjurător.
27

 Estimările potenţialului agricol se bazează pe 

analiza ariei de cuprindere al aşezărilor
28

 calculată cu ajutorul programului GIS pe baza distanţelor 

euclidiene dintre situri.
29
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 Datele au fost analizate cu ajutorul diverselor programe GIS. Prin georeferenţierea datelor raster şi vectorizarea 

hărţilor digitalizate am obţinut un model de teren digital. (FLOREA–ŞTEFAN 2011, 221.) 
23

 KIPFER 2000, 102. 
24

 WILLEY 1953, 1. 
25

 Alături de îndeplinirea altor criterii, pe baza analizelor de vizibilitate, o fortificaţie poate fi considerat sau nu un 

centre de putere care controlează o microregiune. (POSLUSCHNY 2008, 167.) Cu ocazia cercetării caracteristicile 

topografice ale locaţiilor analizate – înălţime, pantă, aspect – au fost luate din modelul de teren digital cu ajutorul 

comenzii Extract Values to Points din Spatial Analyst Tool. 
26

 Introdus în literatura de specialitate de C. Vita-Finzi şi E. Higgs în 1970 „site catchmant”-ul creionează zona maximă 

exploatată cu costuri limitate de mişcare. Analizează resursele naturale ale unei zone pentru reconstituirea modului de 

subsistenţă al comunităţii (VITA-FINZI–HIGGS 1972, 28; RENFREW–BAHN 1999, 258sq.). Delimitarea hinterlandului 

este dificilă, deoarece utilizarea economică a terenurilor mai îndepărtate de aşezare este ineficientă. (BINFORD 1982, 

6sq; RENFREW–BAHN 1999, 242, POSLUSCHNY 2010, 315.) 
27

 CHISHOLM 1962, 47sqq; CHISHOLM 1979, 47sqq; A modell etnoarchaeológiai alkalmazását és kritikáját lásd: STONE 

1991, 343sqq. POSLUSCHNY 2010, 315sqq. 
28

 BINFORD 1982, 6sq; RENFREW–BAHN 1999, 242. 
29

 CONOLLY–LAKE 2006, 209sqq. 



 

 

 

 

 

 

HABITATUL ISTORIC AL ZONEI CERCETATE 

Din zona cercetată cunoaștem 149 de situri arheologice. Habitatul istoric cartat în aria de 

cuprindere a 13 localități moderne, prezintă o imagine diversificată, dar ea reprezintă stadiul actual 

al cercetărilor. O serie de observații arheologice necesită verificare. Anumite situri sau descoperiri 

arheologice nu pot fi datate (tumuli, holoame) sau au o încadrare cronologică inexactă.  

 

Unele zone ale ariei geografice sunt mai bine cercetate din punct de vedere arheologic. 

Această situație poate fi observată și în cazul anumitor epoci (preistorie, epoca prefeudală). 

 



 

 

 

 

 

 

Cele 149 de situri arheologice cunoscute din zona Nușfalău se încadrează din perioada 

preistoriei până în epoca premodernă.
30

  

 

Din punct de vedere al ponderii așezărilor încadrate cronologic în diferitele epoci istorice, 

trebuie menționat că acestea sunt împărțite relativ uniform între diferitele perioade.  

 

Astfel 17% dintre situri pot fi încadrate în epoca neolitică, tot 17% dintre descoperiri pot fi 

incadrate doar a aparține preistoriei. Epoca bronzului și cele două epoci a fierului sunt reprezentate  
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 O parte a acestor situri au fost cuprinse și în RAN, dar cu ocazia verificărilor efectuate pe teren s-a observat că o bună 

parte a informațiilor existente sunt inexacte. O serie de date tehnice lipsind în totalitate. 



 

 

 

 

 

 

de câte 12% respectiv 9% dintre situri. Evul mediu timpuriu (epoca prefeudală) numără mai multe 

așezări, ele în totatlitate reprezentând 17%. Pentru epoca romană cunoaștem un număr destul de 

însemnat de desoperiri, ele reprezentând 15% din totalitatea siturilor. 

Aşezările şi sistemul de fortificaţie a acestora sunt strâns legate de condiţiile naturale ale 

zonei în care se află. În cadrul clasificării tipurilor de aşezări am urmat modelul oferit de Tiberius 

Bader
31

 pe care l-am comparat cu observaţiile tipologice propuse de Kovács Tibor.
32

 Suntem de 

acord că poziţionarea geografică a aşezărilor respectiv prezenţa sau lipsa fortificţiilor pot constitui 

criteriile de bază a clasificării acestora. Analizând aşezările din zona cercetată pe baza criteriilor 

elaborate de cercetătorii care s-au ocupat de această problemă
33

, pot fi conturate unele caracteristici: 

1. Aşezările au fost întemeiate pe terasele râurilor, sau în apropierea acestora, pe insule înconjurate 

de apă; 2. Unitatea de bază a habitatului constă dintr-o aşezare centrală întărită şi una sau mai multe 

aşezări deschise; 3. În zona geografică analizată cunoaştem puţine aşezări medieval „clasice” și 

premoderne (Sec. XIV-XVIII)
34

, în comparaţie cu aşezările care se datează în preistorie respective 

evul mediu timpuriu sau epoca prefeudală; 4. Imaginea conturată este tributară stadiului actual al 

cercetărilor. Perieghezele întreprinse de colegii de la Muzeul Județean Sălaj au vizat anumite zone 

geografice și perioade istorice bine țintite. 

Explicaţiile existente în literatura de specialitate pentru creşterea cantitativă a numărului de 

aşezări dintr-o perioadă istorică sunt încă controversate. În aşezările multistratificate cercetate se 

poate observa că şanţul de apărare din prima fază de dezvoltare a siturilor a fost umplută în perioada 

clasică. Pe baza acestui fapt unii cercetători
35

 au ajuns la concluzia că aici poate fi vorba despre 

apariţia unei populaţii noi. În aşezările existente s-au stabilit purtătorii altor culturi. Alţii consideră 

că schimbările dimensiunii aşezărilor se datorează creşterii populaţiei. Acest fapt este susţinut şi de 

faptul că numărul siturilor arheologice a crescut în această perioadă. Nu numai aşezările existente s- 

au extins, ci populaţia a fost nevoită să întemeieze altele la periferia ariei de răspândire a culturii, 

care anterior era nelocuită. În urma condiţiilor de sol şi a schimbărilor climaterice terenurile propice  
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 BADER 1978, 32sqq. 
32

 KOVÁCS 1998, 481sqq. 
33

 Observaţiile noastre se bazează în special pe contribuţiile ştiinţifice ale lui Banner J, Bóna I., Kovács T., I. 

Ordentlich, T. Bader, şi Sz. Máthé M. 
34

 Imaginea lacunară conturată se datorează şi stadiului actual al cercetărilor, și a faptului că vetrele satelor medievale 

sunt suprapuse de satele și localitățile actuale.  
35

 KALICZ 1970, 23sqq. 



 

 

 

 

 

 

agriculturii s-au extins.
36

 

Referitor la relaţia dintre diferitele aşezări, imaginea pe care ne-o putem alcătui în funcţie de 

datele pe care le avem la dispoziţie este destul de modestă. În ce priveşte distanţa dintre presupusele 

aşezări care pot fi localizate pe teren nu se pot formula reguli clare, deoarece distanţa dintre 

aşezările secundare pe de o parte, şi dintre aşezările secundare şi aşezarea centrală (ex: tell) pe de 

altă parte este foarte diferită. În stadiul actual a cercetării rareori putem realiza dacă de o aşezare 

mai mare, fortificată, aparţineau mai multe aşezări mai mici, alcătuind o unitate teritorială mai mică. 

Majoritatea aşezărilor centrale se află în valea râurilor, pe terasă. 

Circumstanţele geografico-ecologice ar putea fi concludente în ce priveşte mărimea 

aşezărilor. Stabilirea comunităţilor pe dunele existente în zona inundabilă, mlăştinoasă, şi pe 

terasele râurilor s-ar putea datora faptului că în zona de câmpie doar aceste forme de relief erau 

propice habitatului. Mărimea aşezărilor era practic determinată de mărimea formei de relief. 

Frecvenţa siturilor arheologice pe terasamente şi pe formele de relief aflate în vecinătatea apelor 

curgătoare a condus la naşterea a două ipoteze: 

- Purtătorii aceleiaşi culturi au trăit în comunităţi mai mici, întemeind aşezări de dimensiuni mai 

reduse alături de aşezările principale. 

- Purtătorii unei culturi, în funcţie de condiţiile demografice şi economice existente, au întemeiat 

mai multe aşezări. 

I. Ordentlich şi T. Bader analizând tipurile de aşezări, pe baza poziţionării lor geografice au 

distins mai multe categorii
37

 din care unele nu sunt caracteristice în anumie epoci istorice sau unor 

culturi (ex: aşezări de înălţime
38

), iar altele ridică probleme de terminologie (ex: aşezări de tip 

atol
39

). Conform opiniei noastre, aşezările pot fi divizate în funcţie de poziţionarea lor geografică în 

două subunităţi: 1. Aşezări întemeiate pe terase; 2. Aşezări întemeiate în zona joasă a câmpiei. 

Modul de fortificare a unei aşezări, existenţa sau lipsa fortificaţiilor, reprezintă alt criteriu de 

bază al clasificării.  
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 KOVÁCS 1998, 481sqq. 
37

 a.) aşezări fortificate de înălţime b.) aşezări întemeiate în meandrările râurilor c.) aşezări de tip atol d.) aşezări 

întemeiate pe terasamentul râurilor. (ORDENTLICH 1969, 458; BADER 1978, 33) 
38

 În urma verificării siturilor prin care a fost exemplificată această caegorie de aşezări am constatat că aşezările în 

cauză au fost întemeiate pe prima sau a doua terasă a râurilor Crasna şi Eriu sau a afluenţilor acestora. 
39

 Conform Dicţionarului Explicativ a limbii Române, termenul „atol” rezultat din preluarea cuvântului francez „atoll” 

este denumirea „unei insule în formă de inel formată din schelete de corali” (BREBAN 1997, 49). 



 

 

 

 

 

 

Din acest punct de vedere aşezările pot fi împărţite în două grupe mari: 1. Aşezări 

fortificate; 2. Aşezări deschise 

 

Astfel, în zona cercetată evoluția diacronică a sistemului de aşezări și habitatul istoric poate 

fi impărţit în următoarele subunităţi: 

a., Aşezări întemeiate pe terase  

În general în aria cercetată aceste aşezări se situează pe prima sau a doua terasă a Barcăului, 

a Crasnei sau a afluenților acestora. Aceste locuri au fost, pentru întemeierii unor aşezări, deoarece 

nu sunt inundabile iar prin înălţimea lor domină formele geomorfologice din jur. În apropierea 

aşezărilor întemeiate în aceste puncte (pe terasele râurilor) dese ori întâlnim un izvor. Laturile 

acestor forme de relief sunt de regulă abrupte, iar unde pantele erau mai line, există fortificaţii (val, 

şanţ şi palisadă). În unele cazuri (Marca) aşezările au fost întărite prin fortificaţii multiple de-a 

lungul perimetrului aşezării.  

În cadrul acestei categorii întâlnim atât așezări cu un singur nivel de cultură cât şi situri fortificate 

care au în componenţă mai multe niveluri de cultură. (multistratificate
40

)  
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 Am folosit termenul de „aşezare multistratificată” pentru denumirea acelor situri, care în pofida faptului că sunt 

fortificate nu îndeplinesc criteriile necesare pentru a putea fi denumite „aşezări de tip tell”. (dispune de două niveluri 

de locuire din aceaşi perioadă dar grosimea stratigrafiei este mai mică de 1 m, sau nivelurile de locuire aparţin 

diferitelor perioade istorice) 



 

 

 

 

 

 

b., Aşezări fortificate întemeiate în zona joasă a câmpiei 

Aceste aşezări au fost întemeiate în zona inundabilă, mlăştinoasă al Crasnei pe insule sau 

popine. În cazul acestor aşezări, apa râurilor reprezenta a fortificaţie naturală. Tot din această 

categorie fac parte şi așa numitele „aşezările de tip atol” care au forma unor holoame rotunde, în 

medie având circumferinţa de cca. 100 m. Sunt înconjurate de unu sau două şanţuri de apărare, 

respectiv valuri inelare.  

c., Aşezări deschise întemeiate pe terase 

În zona Nușfalău aceste aşezări se situează pe prima terasă a Barcăului sau a Crasnei. Nu 

dispun de sistem de fortificaţie. În cadrul acestei categorii întâlnim atât aşezări care au în 

componenţă mai multe niveluri de cultură cât şi aşezări cu un singur nivel de cultură.  

d., Aşezări deschise întemeiate în zona joasă a câmpiei 

Aceste aşezări au fost întemeiate în zona inundabilă, mlăştinoasă al Crasnei sau pe insule 

sau popine. În cadrul acestei categorii întâlnim atât aşezări care au în componenţă mai multe 

niveluri de cultură cât şi aşezări cu un singur nivel de cultură. 

 

Trebuie menţionat faptul că, doar o parte dintre datele referitoare la aşezările din catalogul 

descoperirilor provin în urma observaţiilor efectuate cu ocazia cercetărilor arheologice sistematice. 

Cu toate că informaţiile noastre sunt incomplete, vom încerca să tragem câteva concluzii cu privire 

la habitatul istoric din zona cercetată.  

Lacunaritatea datelor este demonstrată de faptul că doar în cazul a 5 din totalitate de aşezări 

cunoscute (24%) s-au efectuat săpături arheologice sistematice. În 76% din aşezări au avut loc  



 

 

 

 

 

 

cercetări perieghetice de verificare. Observaţiile pe care le-am efectuat cu ocazia cercetărilor 

perieghetice s-au extins asupra altor 16 de aşezări. Pentru un număr de însemnat de situri am folosit 

date din literatura de specialitate. 

 

Densitatea aşezărilor în perimetrul unor localităţi (Crasna sau Nușfală) se leagă probabil de 

dinamica aşezărilor determiante de factori economici.
41

 Cu ocazia cercetărilor de teren au fost 

măsurate doar presupusele suprafeţe ale aşezărilor marcate de dispersia materialului ceramic. În 

lipsa cercetărilor sistematice la fortificaţii au fost măsurate limitele naturale alături de suprafaţa 

protejată de elementele de fortificare. Dimensiunile şi forma fortificaţiilor variază în funcţie de 

condiţiile geografice. Cu toate că elementele de fortificaţie au fost adaptate condiţiilor de teren, 

putem observa anumite schimbări în diferitele perioade istorice.
42

 În preistorie în general 

majoritatea fortificaţiilor sunt de mici dimensiuni amplasate pe vârful unor dealuri, în prima epocă a 

fierului sunt caracteristice fortificaţiile de mari dimensiuni.  

În zona cercetată am delimitat două mari zone de cercetare, în vederea analizei detaliate al 

distribuţiei aşezărilor: zona comunei Crasna și zona comunei Nușfalău. Ele au fost delimitate pe 

baza unor criterii geografice (cursuri de apă, văi) tinându-se cont şi de stadiul actual al cercetărilor 

noastre.
43

 Se poate observa că aşezările preistorice din ambele zone delimitate ocupă acelaşi forme 

de relief ca amplasament doar în 34% din cazuri. Siturile cunoscute din zona Nușfalău sunt mai  
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 Factorii economici care pot fi luate în considerare în zona supusă atenţiei noastre sunt: utilizarea extensivă a terenului 

şi bogăţia resurselor de sare. (ROTEA 1993, 34.) 
42

 Majoritatea fortificaţiilor se află pe promontorii cu altitudini de 300–400 m şi 600–700 m. 
43

 Pentru hărţile detaliate au fost utilizate ca fundal ortofoto planurile realizate în 2005. 



 

 

 

 

 

 

dispersate, până când în zona Crasna avem de a face cu un sistem de așezări mai dens.  

 

Amplasarea topografică, întinderea, durata, rolul şi caracterul aşezărilor sunt influenţate de 

un ansamblu de factori geografici, economici şi strategici.
44

 Urmărind dispunerea geografică a 

aşezărilor constatăm, că acestea se află predominant în văi (38%) sau pe terasa mai înaltă a văilor 

(50%), dealuri şi boturi de deal (12%). Există puţine cazuri în care aşezări deschise se află pe 

grinduri sau alte forme de relief mai ridicate din luncă. 
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 ROTEA 1993, 34. Amplasarea aşezărilor a fost influenţată de mai mulţi factori: înălţimea relativă faţă de zona 

înconjurătoare, apropierea de sursele de ape, calitatea solului şi accesibilitatea resurselor naturale din zonă, protecţia 

naturală a sitului sau elemente de fortificaţie, perioada şi intensitatea locuirii, activităţile desfăşurate în cadrul aşezării. 



 

 

 

 

 

 

Aşezările erau situate în apropierea cursurilor de apă pe primele terase a văilor (50%) 

grinduri ridicate deasupra zonei inundabile a Crasnei şi a afluenţilor săi. 38% dintre aşezări se 

poziţionează pe văi în apropierea unor pârâuri; Unele aşezări au fost întemeiate pe înălţimi: dealuri 

şi promontorii mai ale în preistorie și epoca LaTene. 

Privind înălţimea absolută a aşezărilor din epoca bronzului mijlociu, majoritatea siturilor se 

află pe curbele de nivel 300–350, 350–400 şi 400–450 m reprezentând terasele Crasnei şi versanţii 

afluenţilor. Înălţimea relativă mare se poate observa în cazul poziţionării fortificaţiilor pe forme de 

relief dominante, în special vârfuri de deal sau promontorii. Întemeierea acestora în zone fortificate 

natural cu o înălţime relativă mare arată preocuparea faţă de amplasarea în puncte strategice de 

unde pot controla căile comerciale şi de comunicaţie din văi. Valorile mici se asociază aşezărilor 

deschise, din zonele joase fiind indicatoare ale poziţionării în apropierea cursurilor de apă dar şi 

pentru evitarea conştientă a zonelor cu pericol de inundaţii. Alegerea locațiilor așezărilor în 

apropierea râurilor este una logică, deoarece acestea reprezentau căi de comunicație și drumuri 

comerciale în același timp. Este frecvent amplasarea siturilor în zona de vărsare a afluenților în 

râurile mai importante. În preistorie majoritatea siturilor se află în jonele joase de câmpie, în 

apropierea cursurilor de apă la o înălţime relativă de 0–20 m de acestea, urmate de cele aflate pe 

terasele mai înalte şi baza dealurilor.
45

 

În celelalte epoci istorice vedem o distribuţie mai echilibrată, majoritatea siturilor fiind 

poziţionate și pe terasele mai înalte ale Crasnei și Barcăului la o înălţime relativă de 60–80 m faţă 

de zonele înconjurătoare. În câteva cazuri, în special la fortificaţii întâlnim înălţimi relative între 

180–200 m. Această dinamică a așezărilor poate fi explicată prin schimbarea condițiilor climaterice 

și extinderea suprafețelor acoperite de ape și mlaștini.
46

 Analiza statistică a apropierii aşezărilor faţă 

de sursele de ape arată că lângă aşezările de mari dimensiuni situate pe cursul râurilor principale, 

apar aşezări secundare sau sezoniere în văile afluenţilor acestora. Repartizarea aşezărilor pe tipurile 

de sol
47

 arată că majoritatea siturilor din epoca bronzului se află pe molisoluri,
48

 soluri neevoluate
49
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 V. SZABÓ 2004, 146. 
46

 V.SZABÓ 2004, 151. 
47

 Repartizarea aşezărilor în funcţie de tipurile de sol, oferă indicii privind posibila pondere a agriculturii sau a creşterii 

animalelor în cadrul economiei comunităţii. 
48

 Soluri de culoare închisă, saturate în baze, care ocupă mari suprafeţe în câmpiile din regiunile semiumede – semiaride 

(tipuri: cernoziom, sol bălan, soluri cenuşii). 
49

 Soluri cu orizonturi slab dezvoltate datorită timpului scurt în care a fost supus procesului de pedogeneză, care nu au 

ajuns la echilibru dinamic cu condiţiile de mediu în care sunt situate. 



 

 

 

 

 

 

şi soluri hidromorfe
50

 excelente din punct de vedere al cultivării agricole.
51

 26% din siturile datate 

în epoca prefeudală se află pe soluri neevoluate, mai puţin roditoare. 44% dintre aşezări sunt 

poziţionate pe molisoluri şi cambisoluri propice agriculturii. 

Prezenţa aşezărilor în zone cu argiluvisoluri, soluri hidromorfe şi vertisoluri au valori 

apropiate pentru toate perioade istorice. Majoritatea siturilor se află în zone cu soluri fertile, totuşi 

surprindem existenţa diferenţelor zonale ce arată cunoaşterea şi adaptarea la condiţiile locale. 

Apariţia unor aşezări din prima vârstă a fierului în zone cu soluri adecvate mai mult creşterii 

animalelor decât agriculturii, poate indica o poziţie mai importantă al aceasteia în cadrul economiei 

mixte al comunităţi respective, fără a crea o regulă generală.
52

 

 

CONCLUZII 

Societatea din diferitele etape istorice din zona cercetată parte integrantă a spaţiului nord-

vestic al Transilvanei se compune din comunităţi ierarhizate, cu tip de viaţă sedentar şi cu o 

economie rurală. Sistemul de aşezări se compune din situri de diferite dimensiuni, bine organizate 

din punct de vedere social. Așezările multistratificate și fortificate par să constituie centre 

economice şi politice în teritoriile respective. Aici, aceste rezidenţe ale conducătorilor sunt centre 

de redistribuţie pentru zonele supuse sau limitrofe. Economia acestor centre care apar în spaţiul 

cercetat se baza pe agricultură. Surplusul de produse era periodic adunat şi acordat şefului 

formaţiunii sociale, care îşi avea reşedinţa în aşezarea centrală, sub formă de impozit. El folosea 

aceste produse în primul rând pentru susţinerea suitei personale, dar şi pentru achiziţionarea pe cale 

comercială a bunurilor de prestigiu, necesare susţinerii şi ilustrării statutului său social. Obţinerea 

produselor de schimb necesare achiziţionării bunurilor sus-amintite s-a realizat prin utilizarea tot 

mai intensivă a resurselor economice avute la dispoziţie.
53

 

Unitatea de bază a sitemelor de habitat istoric sunt lanțurile de așezări deschise dispersate în 

regiune. Acestea dese ori se grupează în jurul unei așezări mai dezvoltate, multistratificate. Centrele  

                                                           
50

 Sol format sub influenţa apei freatice al cărei nivel este situat în profilul de sol sau a apei din precipitaţii stagnante în 

profilul de sol o perioadă îndelungată. 
51

 Este rară poziţionarea aşezărilor în zone cu cambisoluri, soluri formate în zona pădurilor de fag prezente pe dealurile 

înalte şi părţile joase ale munţilor (tipuri: brune şi brune acide), argiluvisoluri, soluri bogate în argilă format în zona 

pădurilor de stejar prezente pe dealurile joase şi vertisoluri. Solul greu, argilos format pe argile gonflante, conţinut de 

argilă > 35% iar conţinutul de minerale argiloase cu reţea de tip 2:1 50%. Odată cu modificarea umidităţii se gonflează, 

respectiv se restrânge. Pereţii profilului sunt împânziţi de o reţea de feţe de alunecare care se întretaie unele pe altele. 
52

 Pentru a calcula preferinţa sau evitarea anumitor tipuri de sol trebuie luat în consideraţie procentajul siturilor pe un 

anumit tip de sol şi procentajul solului respectiv în arealul de cercetare. (POSLUSCHNY 2008, 170sq.) 
53

 Creşterea productivităţii agricole, care constituia una dintre modalităţile de a obţine surplus de produse, s-a realizat 

prin creşterea volumului de muncă investită. 



 

 

 

 

 

 

economice, comerciale şi „de putere” microregionale sunt fortificate natural sau dispun de șanțuri de apărare. 

Putem presupune şi că – deşi este foarte greu să formez o imagine obiectivă despre modul de viaţă 

din tell-uri fără a cunoaşte în întregime rezultatele unor cercetări arheologice sistematice de mare 

amploare – comunităţile care populau așezările practicau o agricultură intensivă. Mărimea 

suprafeţelor propice locuirii umane din așezările din nord-vestul Transilvaniei exclud posibilitatea 

de a localiza aici terenuri cultivate. Este mult mai probabil că aceste „zone de producţie”
54

 din aria 

de influenţă a aşezărilor trebuie căutate într-un perimetru de maximum o zi de mers (diametru de 

max. 5‒6 km) față de de aşezarea centrală.
55

 Probabil că membrii comunităţii care se ocupau de 

agricultură produceau aici hrana, iar la sfârşitul zilei de lucru se întorceau de la locuinţele lor din 

aşezare. Solul din zona cercetată este foarte fertil, fiind brăzdat de râuri cu multe brațe care care îşi 

schimbă frecvent cursul. Comunităţile s-au folosit cu dibăcie de terenurile situate la o altitudine mai 

mare sau de suprafeţele arabile aflate pe insule în zonele inundabile. Acestea reprezentau un cadru 

geografic ideal pentru practicarea cu succes a agriculturii. Alături de agricultură, economia de 

subzistenţă mai includea creşterea animalelor, vânătoarea, pescuitul şi culesul fructelor sălbatice
56

. 

Cea mai bună dovadă a condițiilor prielnice de viață este locuirea îndelungată a așezărilor. 

Totodată, putem remarca creşterea numărului de aşezări întemeiate în perioada epocii 

romane și medievale timpurii (prefeudale), ceea ce s-ar putea datora atât dinamicii aşezărilor, cât şi 

creşterii demografice (şi/sau stadiului cercetărilor). Deoarece comunităţile umane se adaptează la 

condiţiile naturale, încercând să își îmbunătăţească propriul nivel de trai
57

, în lumina datelor 

enumerate, se poate vorbi mai degrabă de utilizarea mai raţională a spaţiului aflat la dispoziţie în 

vederea locuirii. 
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 Pentru noțiunea de collecting grounds vezi: BINFORD 1982, 6sq; RENFREW–BAHN 1999, 242. 
55

 Conform modelului propus de Michael Chisholm pentru exploatarea zonelor economice din jurul așezărilor, loturile 

agricole sunt localizate într-o arie ‒ cvasi-circulară adaptată realităților geografice ‒ cu o rază de 700 m / 1–2 km din 

jurul așezării centrale. (CHISHOLM 1979, 47sqq.) Pentru aplicarea etnoarheologică a modelului și critica acesteia vezi: 

STONE 1991, 343sqq.  
56

 Pentru dieta și culesul fructelor sălbatice vezi: CÂRCIUMARU 1996, 94sq, 144; CIUTĂ 2009, 102sqq; GYULAI 1999, 

298, Table 1; GYULAI 2001, 90sqq; GYULAI 2008, 125; CIUTĂ–MOLNÁR 2014, 87sqq; 
57

 KORDOS 1987, 19sqq; FÜKÖH 1987, 53. 
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