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Date geomorfologice și sedimentologice privind 
formarea tell-ului de la Hârșova

CONSTANTIN HAITӐ

Rezumat:
Cercetările arheologice desfăşurate în tell-ul de la Hârșova, realizate în câteva etape importante, au avut în vedere, 
încă de la început, întreaga succesiune stratigrafică, atât prin realizarea unor sondaje, dar mai ales prin investigarea 
în suprafaţă. Astfel, sondajele SA şi SC, dar mai ales suprafeţele SB și SC/pP, au permis obţinerea unor informaţii 
esenţiale pentru întelegerea locuirii eneolitice și evoluţiei cronologice şi culturale a acestui important tell.

Fiind integrată în contextul mai larg al studiului aşezărilor de tip tell din Muntenia şi Dobrogea, cercetarea 
sedimentologică din tell-ul de la Hârșova a avut ca obiective precizarea contextului geomorfologic în care a fost 
amplasată locuirea, identificarea unor eventuale elemente sau structuri de amenajare sau de delimitare a aşezării și 
înţelegerea stratigrafiei de ansamblu și cronologiei acesteia.

Metodologia de cercetare a constat din combinarea realizării unei serii de carotaje cu sonda de soluri, completate cu 
carotaje sedimentologice cu prelevare sub formă de coloană continuă, în stare tubată, sondaje de mici dimensiuni 
şi analiza stratigrafică a profilelor unor sondaje și din zonele cercetate arheologic.

Rezultatele obţinute au permis identificarea principalelor caracteristici geomorfologice ale aşezării și definirea 
principalelor etapelor de formare ale acesteia.

Abstract: Geomorphological and sedimentological data regarding the formation 
of the Hârșova tell
The archaeological research carried on at the Eneolithic tell from Hârșova, developed along several important 
stages, and took into account, from the beginning, the whole stratigraphic succession, both by conducting 
soundings, but especially by surface investigation. Thus, the surveys of SA and SC, but especially the areas SB 
and SC/pP, yielded essential information for the understanding of the Eneolithic occupation and the chronological 
and cultural evolution of this important tell. 

Being integrated in the wider context of the study of tell type settlements in Muntenia and Dobrudja, the 
sedimentological research of the Hârșova tell had focused on the geomorphological context in which the occupation 
was founded, the identification of any elements or structures for the arrangement or delimitation of the settlement, 
and the understanding of the overall stratigraphy and its chronology.

The research methodology consisted of combining series of logs with the soil auger, supplemented with 
sedimentological corings with continuous column sampling, in tubed state, small-size soundings, and the 
stratigraphic analysis of their sections and from the archaeological investigated zones. 

The obtained results allowed to identify the main geomorphologic characteristics of the settlement and to define 
its main formation stages.

Cuvinte cheie: geomorfologie, sedimentologie, eneolitic, aşezare de tip tell, mod de formare.

Keywords: geomorphology, sedimentology, Eneolithic, tell type settlement, mode of formation.
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1. Considerații de ordin general

Așezările de tip tell din Muntenia și Dobrogea sunt încadrate din punct de vedere cronologic în perioada de 
evoluţie a culturii Boian (fazele Giuleşti, Vidra și Spanţov, în intervalul 4900-4500 cal BC) și Gumelniţa (fazele 
A1, A2 și B1, în intervalul 4500-3900 cal BC)1. Stratigrafia acestora poate să debuteze, sau nu, cu niveluri de 
locuire atribuite culturii Boian, este constituită in principal din niveluri ce pot fi raportate culturii Gumelnița și se 
finalizează uneori cu niveluri de locuire atribuite culturii Cernavodă I (3900-3500 cal BC), suprapuse eventual de 
niveluri ce corespund unor locuiri post-eneolitice. 

Aceste situri sunt situate în diferite contexte geomorfologice: în zonele de luncă ale râurilor – pe martori de 
eroziune (popine sau grădiști) și pe grinduri, la marginea albiei majore a văilor – proeminențe sau promontorii ale 
teraselor înalte sau pe marginea teraselor joase (de vârstă holocenă), în vecinătatea unor lacuri – pe malul acestora 
sau pe mici insule. Prezintă succesiuni stratigrafice importante, alcătuite din niveluri de locuire, de distrugere și 
abandon, cu sau fără acumulare de sedimente naturale, ce însumează o grosime a depozitelor de până la 12 m, cum 
este cazul tell-ului de la Hârșova (Fig. 1)2. 

Principalele caracteristici ale așezărilor de tip tell sunt: suprafață locuită bine delimitată (marcată uneori de structuri 
de delimitare), formă circulară sau alungită, cu diametre de până la 200 m, succesiuni continue de niveluri antropice – 
locuinţe incendiate sau neincendiate, acumulări de deșeuri și alte niveluri ocupaționale, de distrugere și de amenajare/
nivelare, marcate uneori de niveluri de acumulare naturală sau de abandon – și un spațiu locuit bine structurat. 

În cazul tell-ului de la Hậrșova (Fig. 2A), acesta suprapune în marginea lui sudică depozitele nisipoase ale terasei 
joase a Dunării (de vậrstă holocenă inferioară), iar în zona nordică depozitele de loess ale terasei înalte (de 
vậrstă pleistocenă mediu-superioară). Acestea din urmă acoperă discordant un microrelief format pe depozitele 
carbonatice atribuite Jurasicului (Fig. 2B)3.

1 Hașotti 1997; Marinescu-Bîlcu 2001; Petrescu-Dâmboviţa 2001.
2 Galbenu 1962.
3 Bandrabur et al. 1968.

Figura 1. Localizarea tell-ului de la Hậrșova pe harta Romaniei (C. Haită).
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A

Figura 2. Localizarea tell-ului de la Hârşova. A. Harta Specht, 1719, 1:57600, foaia 108, cu modificări; 
B. Harta geologică, 1: 200000, foaia Brăila, după Murgeanu, Liteanu 1967, cu modificări (C. Haită).

B
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2. Cercetarea sedimentologică: obiective şi metode 

Pentru înțelegerea stratigrafiei de ansamblu a tell-ului, respectiv a modului de formare a acestei impresionante 
așezări, în perioada 2013-2017 au fost realizate o serie de cercetări sedimentologice, ale căror principale rezultate 
le prezentăm în acest studiu. Acestea au fost susţinute logistic de proiectul de cercetare pluridisciplinar derulat în 
Balta Ialomiţei4. Astfel de cercetări au fost inițiate îndeosebi prin carotaje cu sonda de soluri şi analiza stratigrafică 
a unor sondaje sedimentologice, cum sunt cele din așezările de tip tell de la Bordușani Popină5, Bucșani6 și 
Vitănești7, și continuate în cadrul programului pluridisciplinar desfăşurat la Taraschina8. În cazul tell-ului de la 
Hârșova, dificultatea a constat în faptul că așezarea este suprapusă în totalitate de un cartier al orașului, fiind 
necesare mai multe metode de cercetare dar și o perioadă de studiu mai îndelungată. 

Carotajele cu sonda de soluri

Din cauza faptului că limita nordică a tell-ului nu era cunoscută, aceste prime investigaţii sedimentologice s-au 
derulat avậnd acest principal obiectiv. De mică amploare, minim invazive și expeditive, realizate până la o adâncime 
maximă de 2,50 m, carotajele cu sonda de soluri permit identificarea punctuală a stratigrafiei, cu o rezoluţie 
de 10 cm, grosimea intervalului prelevat şi investigat la fiecare pas. Probele vrac obţinute permit caracterizarea 
fiecărei unităţi sedimentare, din punct de vedere al principalelor sale caracteristici: textura, culoarea, compoziţia, 
omogenitatea și gradul de compactare9. Caracteristicile diagnostice au permis identificarea principalelor tipuri de 
depozite: depozite nisipoase ale terasei joase, depozite de loess, niveluri antropice, niveluri de amenajare alcătuite 
din sedimente omogene, depozite de coluviu, orizonturi de (paleo-)sol. 

Stratigrafia obţinută cu ajutorul acestor carotaje a constituit informaţia de bază necesară realizării altor tipuri de 
cercetări, cum sunt carotajele mecanice cu eșantionare continuă sau sondajele de mică amploare.

Astfel, alături de latura de nord (strada Gheorghe Doja), au fost controlate laturile de vest (strada Danubius) şi de 
est (strada Grădinilor), ale tell-ului, obţinându-se astfel o cercetare perimetrală (Fig. 3). Acestea au fost realizate 
uneori în curţile locuitorilor, amplasarea acestora fiind condiţionată şi de acordul proprietarilor. Au fost prelevate 
eşantioane din toate succesiunile analizate şi a fost avută în vedere şi posibilitatea recoltării unor probe necesare 
încadrării cronologice, pentru o încadrare culturală cật mai sigură a acestor contexte10. 

Carotajele cu percuţie mecanică

În scopul înregistrării punctuale a stratigrafiei, în stare nederanjată, au fost realizate o serie de carotaje cu percuție 
mecanică, cu ajutorul unui sistem de foraj echipat cu un motor Cobra TT, ce permite eșantionarea întregii 
succesiuni sedimentare, sub forma unei coloane tubate (cu diametru de 50 mm). Acestea au atins o adâncime 
maximă de 7 m și au permis obţinerea unor coloane stratigrafice de referinţă. De asemenea, au reprezentat baza 
localizării celor două sondaje importante: S I Vest, respectiv S II Est. Coloanele tubate corespund succesiunii 
fiecărui interval de 1 m. Pe lângă caracteristicile sedimentare menţionate anterior, aceste probe oferă informaţii 
asupra structurii fiecărei unităţi sedimentare, precum și a limitelor dintre fiecare două unităţi succesive.

Primele carotaje mecanice au fost realizate în campania din anul 2014, în zonele de nord și nord-est ale tell-ului. 
Două dintre acestea, C 1/2014 şi C 2/2014 au fost amplasate la intersecţia străzii Fundătura Dunării cu strada 
Gheorghe Doja, chiar pe marginea nordică a acesteia din urmă (La Turcoaica), respectiv, pe latura sudică, pe 
proprietatea Docan, la doar câţiva metri de limita de la stradă a proprietăţii. Cel de-al treilea carotaj, C 3/2014, a 
fost realizat pe prima treaptă (de 1 m) a sondajului S 2 Est, în scopul evaluării stratigrafiei, îndeosebi a amplitudinii 
depozitelor antropice (Fig. 3).

În campania din anul 2015, au fost realizate încă trei carotaje mecanice, atât în zona de nord, cât și în zonele de 
nord-vest și vest ale tell-ului. Deoarece în carotajul C 2/2014 (Docan) nu au fost întâlnite niveluri de locuire 
preistorică, cercetarea a fost continuată, urcând pe pantă, spre centrul aşezării. Carotajul C 1/2015 a fost amplasat 
pe proprietatea Docan, la marginea grădinii. Carotajul C 2/2015 a fost situat la marginea proprietăţii Chiru, la 
poartă, iar carotajul C 3/2015 a fost realizat la marginea nordică a proprietăţii Potamianus, chiar în baza tell-ului 
(Fig. 3). 

4 Proiectul Idei Modele de co-evoluţie între om și mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei (PN-II-ID-PCE-2011-3-0982), 
director de proiect Dragomir-Nicolae Popovici.

5  Haită 2005.
6  Haită 2002a.
7  Haită 2002b.
8  Carozza et al. 2011.
9  Haită 2003, 2012b.
10  Popovici et al. 2015, 75.
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În campania din anul 201611, cercetarea prin carotaje mecanice a fost continuată având aceleaşi obiective. Două 
dintre cele patru carotaje au fost amplasate pe panta tell-ului, în scopul identificării limitei nordice a locuirii 
gumelniţene, C 1/2016 la 3 m de limita dinspre stradă a proprietaţii de pe strada Fundătura Dunării, la nr. 9, 
și C 2/2016 la 2 m de limita sudică a proprietăţii Docan. Cel de-al treilea carotaj – C 3/2016 a fost amplasat 
în baza tell-ului, pe proprietatea Ilie, situată la marginea sud-estică a suprafeţei cercetate arheologic (SB), iar 
cel de-al patrulea – C 4/2016, în extremitatea vestică a tell-ului, chiar deasupra sondajului S 1 Vest (Fig. 3). 

Această cercetare a fost definitivată prin carotajul realizat în campania din anul 2017, C 1/2017, amplasat pe 
proprietatea Irimia, la 4 m de limita nordică a proprietăţii şi la doar 6 m de C 2/2016, în scopul identificării limitei 
nordice a tell-ului12 (Fig. 4). 

11  Popovici et al. 2017, 65.
12  Popovici et al. 2018, 45.

Figura 3. Localizarea cercetărilor sedimentologice pe ortofotoplanul oraşului Hậrşova, 2012-2014 (C. Haită).

Figura 4. Succesiunea stratigrafică analizată în carotajul C 1/2017 (C. Haită).
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Sondajele stratigrafice

În scopul cercetării detaliate a stratigrafiei din baza tell-ului, care fusese anterior analizată doar în suprafaţa SC, au 
fost realizate 2 sondaje de mari dimensiuni, SC/pP și SC/pA. Acestea au fost realizate parţial cu mijloace mecanice, 
cu ajutorul unui excavator. În zona în care au fost identificate niveluri ocupaţionale, acestea au fost înregistrate şi 
cercetate succesiv. În campania din anul 2013 acestea au fost efectuate în sectorul SC/pP (suprafaţa C/proprietatea M. 
Potamianos), respectiv o suprafaţă de mici dimensiuni situată la est de SB şi de SC. Date suplimentare au fost obţinute 
şi prin cercetarea realizată în sondajul amplasat pe proprietatea I. Alexe (SC/pA), situată la est de prima13. Acest 
sondaj a constat dintr-o secţiune cu dimensiunile de 24x2 m, amplasată la 6 m est de SC/pP. Scopul acestuia a fost 
verificarea limitei de est a tell-ului în această zonă, între drumul de acces spre malul Dunării şi limita vizibilă a sitului. 

În campania din anul 2014 au fost efectuate două sondaje de mici dimensiuni, respectiv S I Vest şi S II Est14. 
Acestea au fost efectuate cu scopul de a obţine informaţii privind amplitudinea secvenţei de locuire, dar şi cadrul 
cronologic și cultural al locuirii eneolitice din aceste zone de margine a tell-ului (Fig. 5).

3. Principalele rezultate obţinute

Carotajele cu sonda de soluri

Carotajele cu sonda de soluri realizate în campania din anul 2013 au permis obţinerea unor informaţii preliminare 
importante asupra zonei locuite, mai ales în condiţiile în care accesul era limitat, din cauza faptului că tell-ul este 
suprapus de locuinţe contemporane (Fig. 3). Aceste carotaje au permis definirea stratigrafiei (prin identificarea 
principalilor termeni din succesiunea: rocă - loess - paleosol - niveluri de locuire - niveluri de amenajare - coluviu 
- sol actual), la nivel general, în fiecare dintre zonele cercetate. Aceste succesiuni stratigrafice au constituit 
informaţia de bază pentru stabilirea amplasamentelor carotajelor mecanice, respectiv ale celor două sondaje de 
mici dimensiuni menţionate anterior. 

13  Popovici et al. 2014, 25.
14  Popovici et al. 2015, 75.

Figura 5. Stratigrafia celor două sondaje – Sondaj I Vest (A) şi Sondaj II Est (B), arhiva Hậrşova tell.

A B
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Carotajele cu percuţie mecanică

Rezultatele obţinute de cercetarea realizată prin carotajele mecanice pot fi atribuite mai multor teme: contextul 
sedimentologic al succesiunii cercetate în exteriorul aşezării, cadrul geomorfologic al așezării şi baza locuirii pe 
terasa înaltă şi pe terasa joasă, locuirea post-abandon și intervenţiile posterioare.

Succesiunea din exteriorul aşezării

În carotajul C 1/2014 au fost identificate niveluri de acumulare naturală reprezentate prin nisipuri fine, silturi și 
silturi argiloase, pe intervalul de adâncime 1,45-3,0 m, suprapuse de niveluri de locuire, respectiv de coluviu, 
ce conțin foarte rari sau rari constituenţi antropici fini şi includ câteva fragmente ceramice în poziţie secundară, 
suprapuse de orizonturile solului actual (Tab. 1). Succesiunea observată în acest carotaj confirmă prezenţa unei 
zone inundabile în extremitatea nord-estică a tell-ului, observată şi pe hărţile topografice mai vechi (Fig. 2A). 
Din păcate, antropizarea intensă nu a permis dezvoltarea acestei teme, referitoare la evoluţia naturală a zonei din 
vecinătatea așezării (Tab. 1).

Tabelul 1. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 1/2014,
strada Gheorghe Doja - La Turcoaia.

Contextul geomorfologic şi baza locuirii

Începând cu campania arheologică din anul 2014, cercetarea sedimentologică a avut în vedere analiza unor 
succesiuni stratigrafice situate în baza tell-ului, în scopul înţelegerii relaţiilor spaţiale dintre depunerile antropice 
şi fundamentul natural, precum şi a modului de formare a acestuia. 

În carotajul C 2/2014, nivelul de terasă reprezentat prin depozite de loess (silt fin, gălbui, foarte omogen, compact, 
fără constituenţi antropici) a fost identificat la adâncimea de 3,41 m (Tab. 2). Acesta este suprapus de un orizont 
foarte subţire de paleosol, pe intervalul de adậncime 3,35-3,41 m, şi o întreagă succesiune de niveluri de coluviu, 
acumulate pe pantă, ce conţin cantităţi variabile de constituenţi antropici fini, cu dimensiuni mm-cm, rari sau 
frecvenţi, de la 1-2% putând atinge 10% sau chiar 25%. Prezenţa acestora, alături de trunchierea evidentă a 
paleosolului, depozitele de loess fiind aproape în contact direct cu cele de coluviu, indică activităţi de amenajare/
terasare desfășurate în această zonă. Succesiunea se încheie cu orizonturile solului actual, ce însumează aici o 
grosime de cca. 90 cm (Tab. 2).
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Carotajul C 3/2014 a confirmat faptul că solul actual și depozitele de coluviu observate şi în această zonă, din 
extremitatea estică a tell-lui, acoperă o succesiune de niveluri de locuire in situ, cu o grosime de cca. 1 m. Acestea 
au fost observate detaliat prin analiza stratigrafică a profilului vestic al sondajului S II Est (Fig. 5B).

Carotajul C 1/2015 a avut ca scop continuarea cercetărilor pe axa N-S a tell-ului, pe pantă, fiind localizat în zona 
centrală a proprietăţii Docan, imediat după gardul dintre curte şi grădină. Succesiunea stratigrafică, ce însumează o 
grosime de 4 m, este foarte asemănătoare cu aceea observată în carotajul C 2/2014. Limita superioară a depozitelor 
de loess a fost întâlnită la adâncimea de 3,45 m, orizontul de paleosol are o grosime de doar 23 cm și este suprapus 
de niveluri succesive de coluviu, ce conţin foarte rare sau rare granule cu dimensiuni mm-cm de chirpici, cărbune 
și calcar şi un singur fragment ceramic de 1,5 cm. Aceste depuneri pe pantă sunt întrerupte numai pe intervalul de 
adâncime 2,83-3,00 m de o posibilă nivelare, realizată din silt gălbui, omogen, fără constituenţi antropici. Solul 
actual observat aici are o grosime de 80 cm.

Carotajul C 2/2015 a avut drept scop cercetarea locuirii din extremitatea de nord-vest a tell-ului, fiind amplasat 
chiar la marginea proprietăţii Chiru, la 2 m de poartă, în imediata vecinătate, spre vest, fiind observate blocuri de 
calcar, în apropierea suprafeţei actuale. În acest carotaj, stânca de calcar a fost interceptată la adâncimea de 4,45 m, 
fiind suprapusă de depozitele de loess, pe intervalul de adâncime 4,08-4,45 m, și de orizontul de paleosol anterior 
locuirii eneolitice, pe intervalul de adậncime 3,55-4,08 (Tab. 3). Acesta este suprapus de un nivel cu grosime 
de 20 cm ce include rare indicii de locuire, constituenţi antropici în poziţie secundară, suprapus de o posibilă 
nivelare, realizată din silt brun gălbui, omogen, cu grosime de 14 cm. Foarte interesant este faptul că nivelurile de 
coluviu observate pe intervalul de adâncime 2,80-3,11 m sunt suprapuse de un posibil paleosol, slab dezvoltat, cu 
o grosime de 36 cm (2,44-2,80 m), suprapus de un alt nivel de coluviu, dar şi de două niveluri de locuire, ce pot 
fi atribuite perioadei romane (2,09-2,29 m, respectiv 1,53-1,63 m, separate prin două niveluri de coluviu). După 
alte două niveluri de coluviu, urmează un nivel de locuire post-romană, pe intervalul 0,75-1,00 m, suprapus de o 
nivelare, în alcătuirea căreia au fost identificate două unităţi, pe intervalul 0,52-0,75 m, constituite din silt brun 
cenuşiu mediu, omogen, compact, fără constituenţi antropici. Un ultim nivel de locuire, observat pe intervalul de 
adâncime 0,48-0,52 m, marchează un moment de incendiere a zonei, fără alte indicii, fiind suprapus direct de solul 
actual, cu o grosime de aproape 50 cm (Tab. 3).

Tabelul 2. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2014,
Strada Gheorghe Doja – Proprietate Docan.
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Tabelul 3. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2015,
Proprietate Chiru.
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Carotajele mecanice realizate în campania din anul 2016 au adus informaţii suplimentare în cercetarea privind 
limitele aşezării15. 

În nici unul dintre cele două carotaje situate pe pantă, C1 – strada Fundătura Dunării, nr. 9, și C2 – proprietatea 
Docan, nu au fost identificate niveluri de locuire preistorică in situ. În carotajul C 1/2016 au fost identificate doar 
acumulări de coluviu, pe panta așezării, suprapuse de orizonturile solului actual. În carotajul C 4/2016 a fost 
observată limita superioară a nivelurilor gumelniţene în zona de vest, care se corelează cu acelea observate în 
sondajul S II Vest, realizat anterior. 

Carotajul cu percuţie mecanică realizat în campania din anul 2017, pe proprietatea Irimia, a reușit să intercepteze 
nivelurile de locuire eneolitică in situ, corespunzatoare limitei nordice a tell-ului (Tab. 4).

După cum se poate observa în succesiunea prezentată mai jos, limita dintre depozitele de terasă și nivelurile antro-
pice este situată în această zonă la cota de -6,83 m. Deoarece orizontul de paleosol corespunzător nu a fost identifi-
cat în această zonă, fiind indepărtat, se poate  presupune existența unei amenajări, marcată prin nivelul de sediment 
remaniat observat pe intervalul 6,69-6,83 m. Nivelurile antropice eneolitice in situ sunt observate pe intervalul de 
adâncime 4,55-6,69 m, constând din niveluri de locuire exterioară, deseori fin stratificate, cu caracter de acumulare 
secundară sau chiar de deşeuri menajere. Depunerile atribuite locuirii eneolitice sunt suprapuse de o succesiune de 
niveluri de coluviu cu grosime importantă, pe intervalul de adâncime 3,00-4,55 m. Aceasta este suprapusă de două 
orizonturi bine individualizate ale paleosolului post-abandon (pe intervalul de adâncime 2,28-3,00 m), ce sunt 
suprapuse de o succesiune continuă de niveluri de coluviu, întrerupte doar de o posibilă intervenție posterioară, de 
tipul unei nivelări, pe intervalul de adâncime 1,81-2,00 m. Solul actual este reprezentat prin 4 orizonturi distincte, 
ce însumează o grosime de 65 cm (Tab. 4).

Locuirea posterioară

În carotajul C 2/2016 au fost identificate niveluri succesive de locuire, atribuite perioadei romane și post-romane 
(Tab. 5). Nivelul natural al terasei de loess a fost interceptat la adâncimea de 4,74 m, fără să fie observat un orizont 
de paleosol. Depunerile naturale sterile sunt suprapuse de o succesiune de niveluri de locuire ce conţin abundente 
fragmente de cărămidă și cărbune, separate de niveluri cu foarte rari constituenţi antropici, ce pot reprezenta fie 
nivelări, fie depuneri de coluviu acumulate pe pantă, cu grosime de 20-45 cm, pe intervalul de adâncime 1,24-4,74 
m. Această succesiune, ce se finalizează cu un nivel de locuire cu abundente fragmente de chirpici ars și cărbune, 
cu grosime de aproape 30 cm, este suprapusă de un nivel de coluviu cu grosime de 65 cm și de orizontul de sol 
actual, cu o grosime de 59 cm (Tab. 5).

Baza locuirii pe terasa joasă a Dunării

În cadrul succesiunii înregistrate în carotajul C 3/2015 a fost întâlnită limita dintre nivelurile de locuire eneolitică 
și nivelurile de acumulare naturală din alcătuirea terasei joase pe care este amplasat situl în această zonă (Tab. 6). 

În acest carotaj, la adâncimea de 2,21 m, a fost interceptat stratul de calcar jurasic. O succesiune subţire alcătuită 
din trei unităţi fine, ce conservă amprente de lemn (pe intervalul de adâncime 2,08-2,21 m), urmată de două 
unităţi, interpretate ca niveluri de coluviu (pe intervalul de adâncime 2,00-2,08 m), poate fi interpretată ca fiind 
rezultatul unei amenajari de tipul unei palisade, ce a funcţionat foarte scurt timp, ulterior fiind abandonată. După 
o scurtă perioadă de timp, foarte probabil locuirea revine în această zonă, fiind reprezentată de niveluri de locuire 
exterioară, pe intervalul de adâncime 0,78-2,00 m, a căror continuitate este întreruptă de două niveluri de amenajare 
(pe intervalul de adâncime 1,15-1,46 m), Succesiunea se încheie cu coluviul actual, cu grosime de 78 cm, rezultat 
din distrugerea continuă a depozitelor din baza tell-ului.

O succesiune cu totul similară a fost observată și în carotajul C 3/2016, realizat în baza tell-ului, la marginea sud-
estică a suprafeţei SB, pe proprietatea Ilie (Tab. 6).

15  Popovici et al. 2017, 65.
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Tabelul 4. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 1/2017,
Proprietate Irimia.
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Tabelul 5. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2016,
Proprietate Docan.
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Tabelul 6. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 3/2015,
Proprietate Potamianus.
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Sondajele stratigrafice

În campania de cercetări arheologice din anul 2010, a fost cercetată succesiunea stratigrafică observată pe profilul 
magistral (nordic) din suprafaţa SC/pP16. Succesiunea este constituită din nivelurile de construcţie, amenajare şi 
utilizare corespunzătoare unor locuinţe incendiate şi ne-incendiate și unor structuri de combustie (vetre, cuptoare), 
unor nivelări, niveluri de locuire situate în exteriorul structurilor antropice și depozite de deşeuri, ca şi unor 
umpluturi de gropi şi şanţuri de fundaţie. Ca observaţie cu caracter general, aceste tipuri de unităţi sedimentare 
sunt specifice succesiunilor sedimentare gumelniţene analizate micromorfologic17.

Sondajul SC/pA

Sondajul stratigrafic SC/pA18 realizat în campania din anul 2013, a evidenţiat faptul că limita de sud a tell-ului a 
fost afectată de diverse lucrări moderne şi contemporane, întreaga stratigrafie preistorică, romană şi medievală fiind 
distrusă complet. Cele mai vechi intervenţii datează foarte probabil din perioada secolului al XVIII-lea, când locuirea 
preistorică a fost distrusă prin realizarea unor excavaţii al căror scop nu a putut fi precizat. O altă etapă, încadrată 
cel mai probabil în secolul al XIX-lea, este reprezentată prin câteva cuptoare, utilizate, probabil, pentru arderea 
cărămizilor. În secolul al XX-lea au fost realizate săpături ample, de mari dimensiuni, cel mai probabil în scopul 
realizării unor gheţării, umplute ulterior cu deşeuri foarte diverse. 

Analiza stratigrafică a profilului estic a avut în vedere cercetarea cadrului geomorfologic al locuirii eneolitice, 
ca și obţinerea unor date semnificative asupra secvenței de locuire din baza tell-ului de Hârșova, în aceasta zonă. 

Principalele rezultate obţinute pot fi sintetizate astfel19: cele mai vechi niveluri de locuire, din baza tell-ului, sunt 
formate și acumulate pe depozitele ce constituie terasa joasă a Dunării, alcătuită din depuneri siltice și nisipoase, 
gălbui, omogene, compacte, fără constituenți antropici; deși în zona cercetată nu au fost surprinse, este foarte 
posibil să fi existat unele amenajări ale terasei naturale, realizarea unor nivelări în scopul înființării unor zone de 
locuire, așa cum a evidențiat și cercetarea arheologică, prin corelarea stratigrafică a rezultatelor din aceste două 
zone, SC/pP și SC/pA; în nivelurile din baza locuirii au fost observate aceleași tipuri de unități sedimentare precum 
cele observate pe profilul magistral al sondajului SC/pP, respectiv în suprafaţa SB, reprezentând podele, lutuieli, 
alte tipuri de amenajări și niveluri ocupaționale fine, ca și în partea superioară a secvenței gumelnițene.

Locuirea eneolitică cercetată din punct de vedere arheologic în SC/pP şi SC/pA reprezintă o secvenţă stratigrafică 
reprezentativă pentru marginea sud-estică a așezării. Deşi suprafaţa cercetată este de mici dimensiuni, în această 
zonă a tell-ului a fost confirmată o succesiune stratigrafică, continuă, de la secvenţele ocupaţionale atribuite culturii 
Boian, ce însumează o grosime de cca. 3,50 m, la cele încadrate în cultura Gumelniţa20. Deşi au fost înregistrate 
unităţi sedimentare atribuite unor foarte posibile nivelări (unele dintre acestea cu posibilă îndepărtare de material), 
succesiunea stratigrafică, cel puţin la nivelul ansamblului acestei zone, nu arată existenţa unor perioade de abandon. 

Sondajul I Vest – Strada Danubius 

Analiza profilelor stratigrafice ale acestui sondaj de doar 1,5 x 2 m a permis obţinerea câtorva informaţii foarte 
importante21. În primul rând, în acest sondaj au fost observate niveluri de locuire in situ care au fost atribuite unor 
structuri de locuire. Datarea radiometrică realizată pe o probă prelevată din locuinţa analizată în baza succesiunii 
(Fig. 5A) a indicat intervalul cronologic 4798-4584 cal BC (probabilitate 2Γ; cod de laborator Poz-66116, Ialomiţa 
sample 58), ce corespunde perioadei de evoluţie a culturii Boian. Observaţiile pe profilul sudic au indicat faptul că 
locuirea a fost afectată de unele intervenţii posterioare, dar panta acestor depozite antropice indică faptul că, cel 
mai probabil, în această zonă, locuirea eneolitică nu s-a extins spre vest mai mult de doar câţiva metri. 

16  Popovici et al. 2011.
17  Haită 2001, 2012a, 2012b; Haită, Radu 2003.
18  Popovici et al. 2014, 29.
19  Popovici et al. 2014, 29-30.
20  Popovici et al. 2016, 36-38.
21  Popovici et al. 2015, 75-76.
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Sondajul II Est – Strada Grădinilor

Analiza stratigrafică a profilului vestic al acestui sondaj de mici dimensiuni (1,2 x 2 m) a indicat o situaţie asemănătoare. 
Partea superioară a stratigrafiei arată, și în această zonă, mai multe intervenţii moderne si contemporane22. Prezenţa 
unor fragmente ceramice romane indică existenţa unor niveluri ocupaţionale din epoca romană, distruse şi ele de cele 
ulterioare.

La baza profilului estic au fost observate nivelurile de construcție și utilizare ce corespund la două locuinţe 
neincendiate (Fig. 5B), surprinse de noi în zona structurilor de combustie. Aceste structuri de locuire eneolitică au 
fost construite direct pe depozitele de loess. Proba C 14 prelevată din locuinţa din baza acestui sondaj a indicat un 
interval cronologic de 4520-4356 cal BC (probabilitate 2Γ; cod de laborator Poz-66117, Ialomiţa sample 59), ce 
se încadrează în perioada de evoluţie a culturii Gumelnița. 

4. Concluzii

Datele prezentate în această contribuţie sunt rezultate ale cercetărilor sedimentologice efectuate în perioada 2013-
2017, ce au avut în vedere toate cele patru laturi ale tell-ului, ca și întreaga succesiune antropică, obţinându-se o 
imagine completă asupra extinderii și evoluţiei aşezării.

Așezarea de tip tell de la Hârşova este amplasată pe marginea terasei joase a Dunării, în proximitatea unei zone 
inundabile. Zona avea aspectul unui golf, protejat de două promontorii de calcar, asemănătoare unor pinteni care 
străjuiesc malul stâng al fluviului (cel vestic constituind fundamentul cetăţii Carsium, iar cel estic fiind localizat 
în zona carierei de calcar actuale), zona inundabilă fiind în relaţie cu o mică vale, pe direcţia nord - sud, la nord de 
fostul șantier naval, ale cărui lucrări au modificat iremediabil întreaga zonă. 

În zonele de sud și de vest, depozitele antropice suprapun direct stânca de calcar. Dacă în partea de sud au fost 
identificate indiciile unei posibile structuri de delimitare, de mică amploare, în extremitatea de vest depunerile de 
deșeuri menajere vin în contact direct cu roca, fiind suprapuse de nivelurile de construcţie, amenajare și utilizare 
ale primei locuinţe din această zonă.

În zonele de nord şi de est, nivelurile de locuire suprapun depozitele de loess ale terasei înalte, de vârstă pleistocenă 
medie-superioară. În mod surprinzător, relativ la imaginea pe care o aveam asupra tell-ului, prin prisma configuraţiei 
actuale, a micro-topografiei zonei, limita de nord a aşezării este mult mai aproape de centrul ei, tell-ul fiind puternic 
asimetric pe axa nord - sud. De fapt, putem considera ca semnificativ faptul că nivelurile gumelniţene ating și 
depășesc numai în ultima lor etapă înălţimea marginii acestei terase, extinzându-se doar câteva zeci de metri de 
limita sudică a acesteia. 

Prezenţa nivelurilor de locuire atribuite culturii Boian în baza aşezării este un lucru bineînţeles. Acestea au fost 
identificate în sondajul SA şi cercetate sistematic în sondajul SC şi în suprafaţa SC/pP. Este mult mai greu de 
înţeles însă prezenţa locuirii, în acest interval cronologic, în extremitatea vestică (în sondajul I Vest), la cca. 5 m 
altitudine relativă faţă de limita superioară a acestora în SC/pP. Acesta este un indiciu cert că locuirea din perioada 
culturii Boian s-a concentrat în zona de nord-vest a tell-ului, urmând ca în perioada corespunzătoare culturii 
Gumelniţa să se extindă mult spre zonele de est și de nord.

În ceea ce priveşte limita sudică a tell-ului, identificarea, prin carotaje, a limitelor spaţiului locuit sugerează faptul 
că acesta a fost distrus, în această zonă, predominant de acţiunea (in)conştientă a omului, în perioada contemporană.

Cercetările sedimentologice și micromorfologice asupra unor structuri şi succesiuni stratigrafice analizate în SB 
şi SC/pP au indicat faptul că spaţiul construit este bine întreţinut, amenajat sistematic, prin podele și lutuieli fine, 
cu textură fin nisipoasă, siltică sau chiar argiloasă. Stratigrafia este foarte fină, cu numeroase faze de construcţie, 
amenajare şi utilizare, cu niveluri cu grosime centimetrică sau chiar milimetrică. Zonele de activitate din vecinătatea 
locuinţelor sunt separate sau suprapuse de zone de pasaj. Zonele de deşeuri menajere sunt bine delimitate spaţial 
şi temporal și au fost utilizate, cel mai probabil, de mai multe locuinţe învecinate. 

Putem concluziona şi faptul că, deși nu au fost identificate indicii certe pentru prezenţa unor structuri de amenajare 
sau de delimitare, tell-ul de la Hârșova are o structură complexă, evoluţia sa fiind marcată de etape de construcţie 
și amenajare continuă.

22  Popovici et al. 2015, 75-76.
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