Sondajul arheologic de la

Popeşti-Leordeni,

Botul Malului
dr. 11/JOAN.A TURCU,
.~ NJ.r..,· TI J)J:' .~·Th'FA.Nh'SCU

l>up;'t ce dcp;"tşean terasa semcaţrt de la Bîrzc~ti. apele Dîmbo,·iţci, adunate
p('P.~rn unt imp, se pit·nleau din non în lunea largrt elin faţa satului Popcşti. pentru
c·~ ;:,poi s{t :-;c adune din nou în drc·ptnl terasci aYÎntatc de pc malul drept, de la Botu~ :\Ialulni 1 . Aceasta închidea spre suci curlmra Popcstilor si contura la Cnla si

L :,:·dcni limita nordică a urmrttoarci mlaştini, cunosc{tUt pît\;t astăzi sul> 1mmclc
dl' ,.Ochiul Boului".
ln Ycchimc. lunea r;'unînea la discreţia apelor Dîmho,·iţei. fiind acoperitrt de
(; ; -~daţic abundcnUt. Era raiul Yieţuitoarclor ele balL'i. al c{tror număr nici nu
rr.z~: poatl· fi l>rmuit azi. cînd rîul are cu totul alt:t configuraţie. Toate acestea Yorfi
z..v::~ o influcnt:t l>cndiC:t si asupra asezărilor nmcncst i, apa. stuful si celelalte rest::·~.· oferi le el~· bal Ut fi in'd ddl·nn in'antc pentru înf iriparca sa tel o;-.
Asezrtrilc omcncst i urmau <t-si ale:tgrt loc pentru construin·a locuinte lor
fi :>l' t~rasa înalt:1 ele' pl' malul dn·1~t. fie mai aproape de matca rîului, pe p;~rtca
st:::~~\ C!' S!' desprinde lent de malul apei. ridicîndu-Sl' tn·ptat cu o tcrasrt uşor înd::~Zlt{t spr<' riu.
Se ~tie că în anumite etape a fost prdcratrt locuirea pe terasa joasă, tot aşa
c:::i în altele s-au ales cu grij:t boturile malurilor cu o lnm{t ,·edere de-a lungul
it:·~cii atît în amonte, cît şi în a\·al, pinrt departe.
.
Din acL·st punct de ,·edere, atît tcra~a de la Bîrzqti:.!, cit ~i n·lc ck la Botul
M<ului ~i Leordcni, la conac, ofereau condiţii cxcc]entc locuirilor tipin· tcrasclor
îE d t ~.A (F 1. g . 7) .
.
In timpul cvrcd:trilor de suprafaFt dcsfrt~uratc la Botul "\Ialului, in artttură,
IL'i'_•Tialnl arlwolof..'ic 1mtca fi ol>sen·at cu usurint:t. El este abundent si înertduic
:'Lo.~>ilirea, d~· principiu, a principalelor momente de locuirc. Au fost, astfel, identific, ~·materialele ccramice elin ultimele faze ale ncoliticului şi din fazele timpurii ale
1,., 'cii l>ronzului. pentru ca, în cea de-a doua cpoC:t a ficrului. în perioada gcto-daclasicrt, asez{trile de aici s{t atine-.rt o înflorire remarcabit'i. Prezenta si densiL.t' ·a makrialclor ne îng{tduie s{t afirm:un crt locuirea dacilor liberi romanizati
(L' ~t Botul \Ialului, din secolele II-IV e.n. a constituit o continu;ne a celei anter~ ·l_n· erei noastre, prdungindu-sc pîn{t în secolele YI- YII c.n.
În ar{tturrt au ap;'nut, sporadic, şi fragmente ceramice cu decor striat,_ din seC''~ ·le IX -XI. Foarte probabil, Yatra satului corespunzător acestei etape a fost amplt .;aUt la oarecare distanţ{t de locul s{tprtturii noastre.
Pc acelaşi loc. în secolele X\'I-XIX, a evoluat satul Cula, disprtrut de mai
n'':!t{t \Tenw din peisajul local.
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Sondajul arheologic efectuat în perioada 1S septembrie -- 14 octombrie
lrh9 a afectat numai partea de nord-est a terasci (Fig. 2). Ca metodrt de cerc<"tac · s-a recurs la cxt·cutarl·a unt'i secţiuni cu oricntarf'a est-vest, lungrt de 16 1ll
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i lC!-t"' d 1 m u lărgiri d a t în pun t l und au ' l tat ompl . d locujre.
ea tă
ţiun . notată I şi tra ată p rp ndicular p margin a t ra i d p m alu]
dr pt al rîului îmbo ita, a fo t f - tuată 1 ntru a urprind întind rea lo uir ·lor
xi t nt în t r nul r p cti . A ·tf l au fo t d pi tate două l uinţ din q.cca
bronzului , i patru lo uinţ din a doua pocă a fi ru lu i, aparţinînd oriz n tulu i u lturii ~ to-da ilor (Fig. 3).
b er ar a profil uri lor an1ena j a t în adrul cţiunii şi a tclor a perm i
tabilir
unor 1 m nte stratigraf i sp cific a stei taţiuni.
· tăz i, t r nul d la Botul Malului
t de tinat agriculturii in t n ive. Pînă
la adîn imea d O, 12- 0 20 m e di. ting cu claritate stratul arabil ont m p -c.n .
În ac t strat, materialul arheologi
t am t cat . Lu răril agri ole au f ~cut
a ni lul cor punz ă tor atului In di val ă di p ară . c bun ă arn ă ace ta "-rebuie "' fi fo t mult ubtiat în zona nord- tică a t rase i, aflată la o di tantă de cjrca 700 n de nucleul a zării m di val , marcat prin cons trucţia d zid a l ăca , ului
de cult, d zaf ctat cu n1ai multi ani în unnă.
,. .
'
Lip e c , i indiciile stra tigrafic priv ind locu irea autohtonă din ecolelc 7I VII e.n. în ciuda faptului că în ăpătură au putut f i obser at mai multe fragm · nte
c ramic lucrat cu mîna, a' înd unei a emănări cu pie le din aceeaş i peri adă,
de cop rite la Ciurel, p Dîn1b Yita, în amonte de Bucur şti. poradic, în ară ură
au fo t obser a te , i fragm nt e pot fi atribuite unor vălătu i, p iese caracteri. ke
cuptoar lor ră pîndit în a "Zăr il din
col le VI - VI I e .n.
profilează un pămînt cenuşiu d - ehi , d gro. :me
i tin t, ub arătură,
'ariabilă (O ,1 - 0,28 m), purtînd fr cv nt materiale ceramic caract ri ti
ci_,
vi lizaţi i geto-dac ilor i dacilor lib ri. Însăşi lip a unor dif renţi e ri marcante în
c le două mom nte d locuir ge tică, anterioară r i noa tr şi mai apoi din s co el
II - I
.n., poate con titui do' adă de cont inuit at e a locuirii în lim it -1 ac lcia ,i
a, zări.
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Fig. 1.
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În adincime, ptunintul captttă o culoare cenu~ic mai inchi:-;;-t; aici au putut fi
obsetTate iragmente ceramice lucrate cu mina şi mici aşchii de silex, databilc in
epoca hronntlui. Acest nivel core:-;punde şi adîncimii de la care pornesc locuinţele
~:tpatc. din epoca bronzului (B5; B6).
La adîncimea de -0,65-0,79 m predominii prunîntul castaniu gi'tlbui, ici-colo
fiind înlocuit de urmele amenaj{trilor din epocile ulterioare. Acl'st pftmînt castaniu
gfdbui este lipsit de urme arheologice; ca atarl', poah· fi considerat pfunîntul \'irgin antl'rior oricăror urme de locnin· din zonft.
Locuirea elin epoca bronzului, surprinS:t atît în strat, cit ~i "in situ", prin
complexe propriu-zise de locuit, r<':->tnri de locuinţe ~i o \'atr:t, este ilustralft de \lll
material arheologic insuficient. Cele dm~i"t bordeie aparţinînd culturii T<'i (B 5;
B 6), surprinse în profilul sudic al SI, la o distanţ{t de 2,XO m unul de celălalt. au
avut ca Lază de pornire nin·lul corcspnnzi"ltor epocii Lronzului, pfttrunzînd ~i in
stratul gall)('n-castanin lutos. Orientarea lor pc axul hmg a antt lungimi
variabile, între 2,80 m (B 6) şi 2,10 m (B 5).
În imediata apropiere a lui B 6 a fo~t d('z,·dit, pc o ~nprafaţi"t (,\'ali"t. pi"unînt
ars, aparţinînd mwi vetre în aer libct-1 . Con~truiti"t direct pc pămînt. f{trft s{t fi fo~t
amcnajatft o platformft de pietre, cioburi, sau un pat de nisip ori pic·triş. Yatra
an_.a diametru! de circa 0,87 m. Ea s-a con~tituit dintr-un strat de pftmînt l>ilw
brtUltorit, care. în urma arderilor repetate, a crtpfttat o mare duritate. Yitrifiindu-~c.
Pc tQati"t suprafaţa au fost obserYatl' crăpftturi. Culoarea <'xterioari"t a Ydrci s-a dovedit a fi roşic-alhuric (tot datoriti"t folosirii îndelungate). Stratul de sul) Yatrfl apan·
puternic înroşit, în secţiune, mergînd spre crtri"tmiziu . .\Ienţionrm1 ci"t în timpul ohscn·aţiilor, pc vatrft a fost dcscoperiti"t o microliti"t de ~ikx.
ln\·L·ntarullocuirii Tci, dc:-;tul de rl'dus, cuprinde mai ales unelte din sikx.
La ace~ h-a SL' adaugi"t 1111 pcrcutor g{tsit în B 5 ~i mai mul tl' fragmente şi lam~.~ dt'
silex, existente în ambele locuinţe.
Ceram ica clescoperitft în stratul dt' cnlturi"t aferent locuirii cl}n epoca l>ronzului este mai bine rcprczentati"t decît cea din complexele de locuit. lntrcgmatcri~dnl
•..;l· poate grupa în dourt mari categorii:
1) vase lucrate dintr-o pastă conţinînd ca degrcsant foarte mult nisip şi pietriş cu bobul m{trunt, a\·înd suprafaţa a~pri"t;
2) \'ase executate dintr-o pasti"t mai hine fri"unintati"t, mai omogen{t, mai compacUt, la prep<u-area c{u·cia ~-a folo~it un lut mai bun şi în compoziţia cftreia nisipul
a intrat intr-o proporţie cu totul redusrt. Aceasti"t ultimi"t categorie cuprinde în :-;pceia! n·sti.
,
Prcciztun crt prima grupă ccramici"t este Clractcri:-;tici"t Yaselor <~<- propcrţii
mari, dccoratc cu mi"tturica. :\ceastft grupi"t este mult mai frecvent întîlniti"t dl'cit
cea de-a dona.
Ceramica, dupi"t aspect, prc;r,inti"t similitudini cu pic~ck dcscopnitl' la Ci"tţt·
lul :'\ou", cort·~1mnzind, deci. cdci mai Yed1i faze a culturii Tei I. denumit:t Ci"tţt·
lul :\ou, antcrieartt fazei "la Stejar" 6 .
:\tit materialele disp<lrate, cît ~i complexele aparţin ind culturii T<'i au fo:-;t
con~tatatl' îndl'oscbi pc hotld malului, fiind din ce în ce mai ran· spre intniorul tl'rasc 1.
În istoria str;'tn~chc a staţiunii Lcordcni - Botul :\lalului, perioada de maximă si intellsă vietuire a reprezentat-o locuirea 0Peto-dacic~1,din a dona <'IH>Ci"t a
ficrului. Dintn~ cele patru locuinţe gdice (B 1; B 2; B 4; B 7) surprin~c în SI, una
a putut fi n~rcctaUt exhaustiv (B 1). cdelalte fiind înscrise în planul de S:tprtturft.
urmînd, deci, a fi dcz,·clite in campania ,·iitoarc (Fi~. 1--- 6).
'
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B 1 a avut un contur rcctangular cu lungimea .),65 m şi lr1ţinwa 3,10 m. Încrlperca respectivă nu a avut anwnajat[t poclcaua. în schimb. în colţul său t'stic
a existat o vatră. deschisă, aproape rotundă, cu diametru} de 0,55 m. Aşezată <2::cct
pe pămînt, vatra a fost realizatrt dintr-un strat de lut 1Jrltrttorit, care prin ar'.~t:·re
a dtprttat duritate şi s-a colorat, devenind roşiatic-albicios. Vatra putea servi r-~n
trn prepararea hranei zilnice. Pc suprafaţa ci s-au gi"tsit două mici aşchii de cremene, folosite, cu siguranţă, pentru aprinderea focului.
.
În pămîntul de umpluturrt al bordciului s-au descoperit bud1ţ i mari ele chirpici, cu tun1c de pti.ri şi nuiele, ceea ce demonstrează crt în suprastructura locu ~::.ţci
s-a utilizat un schelet lcmnos, peste care s-a aşezat lutul moale. l\n s-au identihcat
gropile parilor ce susţineau chirpiciul.
Bordeiul notat B 4 s-a înscris în itncdiata apropiere şi s-a adîncit în stratul cenuşiu specific culturii gcto-clacice pînă la -1,45 m în raport cu nivelul actual ck răi
care. De formă rcctangulară, B 4 măsoară în SI o lungime ele 4,95 m. Pc poe'. aua
încăperii se aflau fragmente de vase geto-dacicc, de la chiupuri mari şi cîteva rt :-~uri
de buze de fructicrc, pînă la funduri de căni şi str~tchini luCI·ate la roatrt.
B 2 şi B 7 au constituit un complex de două bordeie altl.turatc, dispnst· ~rre
caprttul vestic al săp~iturii noastre. Ele s-au distins cu claritate în profilul ne:· Jic
al secţiunii. S-a remarcat că podeaua lui B 2 se afla cu .5-7 cm clca~;upra cd<'i amenaja te în B 7, de unde rezultă existenţa a două etape de locuire, a dourt momcn~e de
amenajare a locuinţelor în 'cadrul aceleiaşi epoci. l'mplutura indiC:t faptul cr, 3 2
este mai nou decît B 7, peste care s-a ~uprapus, pc prvfilul nordic al SI, pc o di~;·ian
tă de circa 25 cm.
'
Umplutura lui B 2 s-a dovedit a fi alcătuită dintr-un pămînt ccnu~in măz~lTOS,
conţinînd pigmenţi de chirpici (B 7 ieşise din funcţiune), fragmente ceramice şi
pigmenţi denşi de cărbune. Intreaga umplutură, cu aspect de cenuşiu, avea în compoziţie, evident, cenuşa reazultatft din arderea acoperişului din stuf sau p~tpuriş
al locuinţei (Pl. 1).
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in rîndul uneltelor menţ ion{tm o împung{ttoare
din fier, fragmentar{t. Subliniem, ele asemenea, prezent:-·~ în strat a unor mari lmc{tţi de zgură din fier
ce ;:1_r putea indica existenţa unui cuptor de redus minn·~,:_:l pc terenul cercetat_
lnYentarul este alcătuit, preponderent, elin resturi
cc~·Z'·-~nicc. Se pot distinge celL· dou{t categorii specifice
lumii ~eto-dacict•: ceramica lucrat{t cu mîna si cea
~'
'
- t~a 1a roa t~a.
re;:, 1;;:a
În prima categoric se în~c-iu vasele prelucrate din
pa-.,t:~ poroas{t, fragmente de c:tţui cu apuc{ttori şi rcsturiL· de vase în form{t de urne, ornamentate cu procInirrtnţc cilindrice, brîuri alveolarc, striaţiuni sau
crc~t{tturi pc buză. În cantitate mai rcdu<t s-au oh.-)ervat ~ i vase de culoare neagrrt, lucrate cu mîna. Din
ace~~,trt grupă pot fi tncnţionatt~ cănile bilronconicc
şi fructierclc (Pl. II, 1-8).
Categoria ccramicii exccutJ.te la roatrt include
fra{..;mentclc unor urcioan·, fructierc cu piciOr, c:mi cu
o toJ.rUt, resturi de vase mari eL· provizii, o toartă
de amforă şi un fragment dL~ cupă dr~ influcnţ;'t ddiană. Retinem
si
,
' exi-;tcnta
. un.·i to~nte eL· amfor{t, bifid;!_, de tipul I\os 7 (Pl. III, 7).
Pornind dr• la tt·;"ts{tturilc caractcrist icc ale invcntarului se poate afirma ctl. ~1.şezarca [~Ct ică de la
Lcordcni-Botul ::\Ialulni corc~pnnclc în timp cu marca
acropolft de la Popc~ti pc Argc~. încadratrt îndcoscl>i în
~ecoldc I I - I î.c.n. 8 , l)rCCt!m 5i cn toate ascz~trilc de
'
'
accb.ş i tip afla te p~ tcri toriul Bucun.·~t ilor 9 _
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Pînă

tîrziu, în zil·.·lc noac;tre, mar~inca
sudică a
....
terasci de la Botul :.raiului _a fc~t ~tr~tjuitrt de un monmncnt singuratic, fosta l)i~cric{t a :-,atului di~.;p~trut
Cub., rămas{t pc locul ci, în ~;paţiul devc·nit cîmp.
Satul Cula, numit mai înainte Ciunlt..Tnic, este
mentionat
în documentele medievale romfmcsti
din
.
'
veacul al XYII-lca, mos, ia fi inel cunoscut{t sul> de· nun1irca de Furduiesti, ca de altfel si cea a Lcordenilor,
'
'
cu care va fi alcătuit una singur{L Dup{t toate probabilit{tţile, satul Ciumcrnic
s-a desprins din cel al
Furdu icştilor (Lcordcni), moşia r{tmînîncl nescparat{L
La 14 ianuarie 1615, Radu Voicvocl întărea prin
hrisov di,·crsc st{tpîniri ale mrmăstirii Sfînta Treime
din Bucurcşt i, printre care ~i satul Ciumcrn ic, partea
lui J>ragomir vornicuP 0 . Tot atunci erau încredinţate
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J>ope~ti-L~·orde,Ji,

:-;tftpiitiri partea lni Hurdui 11 al Boloşinii din Ciumcrnic. La ~curtă \Tcnw,
în 1621, ~atul aYca să fie din nou menţionat
în documentele funciare romfmesti,
.
'
pentru ca. în 1635 marele ban l-frjzea ~ft dăruia:;că feciorului Radului logdfttului
l>udescu ccinft la Ciumernic, parte<1. cumpăratft de la Turturea, paharnicul <.lin
Glina 12 , în timpul celei de-a doua dunnii a lui H.auu :Mihnea (1620-1623).
acekia~i

::\lai tîrziu, ::\latci BasaraL, la 13 iunie 1645, întrtrca la Ciumcrnic ocina logofătului Sava şi a ~oţici sale, măsurînd 600 de ;;tînjcni 1 a.
:\Joşia

satului trebuie să fi fcst destul ele mare pentru dt, la 16 i:1nuaric 1649,
llat•'i Basarab mai înlttrea la Ciumernic si ccinilc mfu;.ăstirilor Bftltcni si H.adu
'
'
Yodrt. "toatft parka lui Turturea pahan1icul, nerotul lui Drăgan din Glina, pînrt
la Colnicul Tîmpei, jumfltatc din ocină, din ara Dîmbcviţci prc::tc tot hctarul"u.
În secolele XVII-XVIII, in ,·iaţa ~att:1ui au intervenit o scrie de evenimente
care au pus în CU111J)ănă însftsi
lccalitătii,
:n1cntionată
tot mai frecvent
, existenta
'
,
'
sul> denumirea ele Cula. Tradiţia lcztgrt acest nume de existenţa unei construcţii
mai puţin obişnuite în această parte a ţării. Se aminteşte şi o romantică legendrt
despre un fiu de don1n (Alexandnt cel Frumos), care ar fi ascuns în biserica satului
o tinftrrt şi frumoa;;;ă fată, cu care ar fi profanat lăcaşul. S~tcnii i-z.r fi zis acestei
col\~ tn;ct ii cuEi, ncmaisccotind-o L iscrică si lăsînd-o în ruină 15 .
,
'
Satul a prchta t noul nr.mc. afl îrdu- ;e mai la v~lc de Popcşti, şi de atunci
da tcază aşezarea de pc margit,ca te rasei de sud de la Betul 1\Ialului. Monumentul ruinat mai putea fi vizitat în pcricada interbelică, cînd era cuno~cut sub denumirea de "cul{l lîngă Lcordeni" 10 .
În 1778 satul era curent numit Cu18, iar călătorul străin, Mcnsieur ele ll***,
coborind pc Dîmbo,·iţa rcţinca ~-atele Dudeşti, Bobcşti, Căţclu, "Kula", un sat
mic cn o biscricrt, apoi Lcordcni şi .:\Ianolaki17 •
Foarte probabil, nimeni nu mai amintea de Ciumernic şi totuşi, din hotăr
nicia :=erdarului Ghica de la 30 iunie 1819, 1nivitoare la satul Măicănesti 18 rciesea
'
'
crt mc~ia acestuia~(:' în vecina Cll proprictăţ ilc mra1{i.stirii Văcăreşti, cu Cioplca, Ciumcrnic si Duclc~ti 19 .
'

'

Ajun..; proprietate a aşrzămintdor spitaliccşti brf1ncovcneşti:! 0 , satul acuno~cut
un procl's d!· contintt{l ~:cr1dcre a numărului de locuitc.ri. l\Inlţi _dintre ci vor fi fost
atrasi
de m~l:·cl(' cr~1s, din al)fOI)ierc, iar altii
s-au stabilit în satele Popcsti
•
'
, si
' Leordeni.
Amintind prin numele <.:ău ~atul din care s-au desprins lccuitcrii ck~ alt~tclatrl,
un cartier din satul Lcordeni se mai cheamă şi astăzi Cula, aici găsinclu-sco importantă instituţie spitaliccască. Actualul cartier se află la circa 1 km de vatra \'cehe
a satului Cula. Cea mai mare FHtc a locuitorilor s~ti proveneau elin satul (ula,
alipit ulterior Lcordenilor.
Informa li
. ilc din docurr..en ic·le scrise ~înt confirmate de ohscrYat' iile arll(•ologicc. I>in ~waliza matnialelor cxi~;tcntc şi cu deosebire a ccramicii rcic:>e că satul
s-a înfiripat pe margin<~a sudică a tcrasci de la Botul l\lalului şi a funcţionat
an lo pîn~1 în veacul ncstru, cînd şi-a încetat existenţa în vatra ~a de pe acea~tă
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tera-.:J. atunci cind ~i biserica satului a rămas o construcţie singnratidi în c1mp,
aşa cum au Y{tzut-o istoricii secolelor XIX- XX.
S[q>are~

canalului pentru drcnarca apelor reziduale de la L\I.G.B., la I>imboviţa. a dus la dispariţia lăcaşului. În p{unîntul r{tscolit se mai po~te vedea un bogat
şi variat material arheologic, reprezentat de ceramidt uzualft din secolele XVIXIX. la care se ~claug{t şi alte m{nturi i cuprinzînd preţioase informaţii pri\'itoarc
la tdmica si tehnolo~ia constructiilor s{ttesti din aceast{t l>erioacl{t.
'

\.__.1

•

,

Cercetarea de aici po~tc dezYălui, în viitor, aspecte noi referitoare la istoria
comunit{tţilor rurale elin centrul Cîmpiei Romfmc, care s-au conselT~t excelent într-un tercn neafecta t de intern·nţ ii le specifice locu iri i moderne.
Prin dispariţia lni, satul Cub -- Ciunwrnic, una ~lin nunwroaselc aşezări
ruraL· ce au gravitat în jurul Bucureştilor, a încredinţat marii arhive a pămîntului
toaL urmele trecerii prin istoria româneasdt, enigmc·le evoluţiei şi dispariţiei sale
elef i~l it in·.
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Le sondage archeologique
de Popeşti-Leordeni, Botul Malului
dr . .1\JIOAHA T l_'RCU
ARISTIDE STEFA:VESCU
'

Sur la trrrassc de Botul Malului, au bcrd de la DîmboYiţa, les rechcrchcs de
surface effcctuees dans des ch~rnps labcures cnt permis de constatcr des traces matcricllcs (cerarniqur) des cpcqtH'!': I~eolithjquc, du bronze, Latenc (IIe- I·· siecle
av. n. e.), des II··- lY" 5icck!', des VI··- VIle tt des 1X('- Xe siecles. Aux
XVIe - XIXe sieclcs, ;\ce m(mc cndroit, ~c trouYait le Yillage de Cula.
Du câte nord-est de la terra~~e on a cffectuc en 1989 un sondagc archcologigue
a unc section oricntec est-onc!'t. On y a dccouYert des habitations datant de 1' .Agc
du bronze (la culturc de Te j, la phasc "La stejar"), a\'CC des pieces ccramiqucs
et quelques fragments de silex, a insi quc des habitations geto-daccs a un in\'entaire
surtout ceram iquc.

Explication des figures
Figure 1. La hautc

tcrra~~c

de la riYe droitc de la Dîmbo\'iţa. La station archeo-

logique de Botul ~raiului.
Figure 2. Le sond0ge archcologique fait a P(!pşti-I.tordcni, Botul }Ialului.
Figure 3. Fouilles archeologiques ayant rcur cbjet ur:e habitation gctc-dace dans
la station archeolcgiqu(· de Botul ?dalului.
Figurc "'· TraYaux pratiqm·s des ctudiants de la Facultc d'Histoirc sur le chanticr
de Popeşti-Lcordcni, B<1tul 'Talului.
Figure ;) . L' inYcnta ire c(·r~'m iqtH' d 'tme ba bita t ic,n g~tc.
Figure 6. La mi~e au jm1r d'tm fttrc dans une haLitaticn gctc-dacc.
l)lanclze I. Le prcfil r.c:nLquc de la ~ccticn I. f:chcllc de 1 : 50.
Plancl1c II. Ceramiquc gctc-d~tcc decc.uYutc dans la ~tation archeologi<1ue de Popeşti-Lcordeni, Botul \lalului.
l'lanchc I 1 I. }fatericl archrckgiqt:c mis au jour rar les fouillcs de Poprşti-Leor
dcni, Botul ::\Jalului.
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