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In ultima vreme constatăm că metodele moderne împreună cu disciplinele auxiliare câştigă tot 
mai mult teren în arheologia din România. Printre aceste metode se află şi arheobotanica; obiectul 
acestei metode îl constituie studiul resturilor de plante care au fost cultivate sau utilizate de oameni in 
timpurile străvechi şi care au reuşit să se păstreze în contextele arheologice (Zohary, Hopf 1988, 2). 
Rapoartele analizelor arheobotanice conţin o serie de termeni specifici domeniului din care provin. 
astfel că ne-am gândit să încercăm o enumerare şi o definire a celor mai des utilizaţi pentru ca 

arheologii să se poată familiariza cu aceste cuvinte. 
Adeseori, în contextele arheologice, sunt descoperite seminţe, sâmburi. fructe, sau resturi ale 

acestora, cât şi fragmente de plante; toate aceste tipuri sunt Încadrate în aşa-numita categorie a 

rlwcroreslUrilor vegetale. 
Macroresturile vegetale sunt analizate de către specialiştii din acest domeniu, mai exact de 

arheobotanişti, care În urma identificării speciei cărora aparţin emit ipotezele privind modul în care au 
ajuns aceste macroresturi În contextele În care au fost descoperite şi scopul utilizării lor. Resturile 
vegetale sunt recuperate. fie direct când condiţiile de prezervare au fost excelente şi au permis 
păstrarea lor. fie indirect, În urma flotării probelor de sol prelevate din aceleaşi contexte arheologice. 
Prin urmare, În diversele publicaţii vom Întâlni articole de specialitate din domeniul arheobotanicii 
care se adresează cu predilecţie celor interesaţi in primul rând de aceste rezultate. şi anume 
arheologilor. 

Achenă - Tip de fruct indehiscent. a cărui sămânţă, acoperită cu un Înveliş tare, nu e sudată de 
acest Înveliş (DEX Francu.com). Achena - se aseamănă cu nuca, dar pereţii sunt mai moi; fruct de 
forma achenei se întâlneşte la floarea soarelui şi la păpădie (Popovici şi colab. 1985,50) 

Antropic - formă de relief datorată acţiunii omului (asupra reliefului. vegetaţiei. faunei, 
peisajului geografic etc); eroziune declanşată de om în urma distrugerii covorului vegetal sau a altor 
acţiuni de exploatare neraţională a mediului (DEX 1998,34). 

Arheobotanica • este ştiinţa care se ocupă cu studiul resturilor de plante care au fost cultivate 
sau utilizate de oameni în timpurile străvechi şi care au reuşit să se păstreze În contextele 
arheologice(Zohary, Hopf 1988,2). 

Angiosperm - Încrengătură de plante cu flori, cu seminţe Închise În fructe, răspândi te pe tot 
globul pământesc (DEX Francu.com). 

Anuale - plante care-şi completează ciclul de viaţă dintr-o sămânţă şi care Înfloresc şi 
fructifică într-un singur sezon după care mor (DEX Francu.com). 

Axă (axis) - linia verticală imaginară ce ar trece prin centrul rădăcinii, tulpinii şi al ramurilor. 
Bacă - Fruct cu peri carp cămos. cu pieliţă subţire şi cu miezul zemos. În care se află 

seminţele. Baca, fructul cu epicarpul subţire, ceros şi cu mezocarpul cămos, bogat în glucide. în care 

se găsesc seminţele; bace sunt fructele viţei de vie, de agriş, de pătlăgele roşii. Alte fructe baei forme. 
sunt melonida şi hesperida(Popovici şi colab. 1985, 50) 

Barnă - Plantă leguminoasă cu fructe păroase de culoare verde, comestibile (Hibiscus 

ese"lentas); p. restr. fructul acestei plante (DEX Francu.com). 
Bienal - bisanual, se spune despre o plantă, care nu dă flori şi fructe În anul În care a fost 

semănată. ci abia În anul al doilea (DEX Francu.com). 
Bractee - Frunzişoară erbacee sau membranoasă, verde sau divers colorată, care se află la 

baza florilor(DEX Francu.com). 
Buruiană - Nume dat unor plante necultivate comestibile. Nume generic pentru diverse plante 

erbacee necultivate; Buruiană de leac = plantă medicinală. (DEX Francu.com). 
Caduce - organe, care cad Înainte de vreme. de exemplu stil caduc, care cade Înaintea 

maturităţii ovarului (ex. Caliciul macului) (DEX Francu.com). 
Capitul • Infiorescenţă al cărei receptacul este întins ca un taler, purtând numeroase flori 

apropiate unele de altele (DEX Francu.com). 
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Capsulă - 1. Tip de fruct uscat, uneori divizat în mai muhe loji şi având numeroase seminţe. 
care, la maturitate, se deschide de la sine, punând seminţele În libertate; măciucă (3), măciulie (2). 2, 
Înveliş al unor organe şi organisme inferioare (DEX Francu.com) .Capsula - provine din unirea mai 
multor carpele. având forme variate ca morfologie şi dehiscenţă (există mai multe tipuri de capsule: 
scpticidă. loculicidă, septifragă, poricidă) (Popovici şi colab. 1985.49). 

Carboniza - (Despre cărbuni) A se descompune termic În lipsa oxigenului din aer sau în 
prezenţa unei cantităţi insuficiente de oxigen; (despre lemne) a se preface În cărbuni (prin ardere) În 
prezenţa unei cantităţi mici de aer; (despre alte materii organice) a se descompune (prin ardere)(DEX 
1998.34). 

Cariopsa - are pericarpul concrescut cu sămânţa; fruct cariopsă au grâul, orzul, porumbul şi 
alte graminee poartă ovulele (DEX Francu.com) . 

Drupa - are mezocarpul cărnos, plin cu substanţe zaharate. iar endocarpul sderificat formează 
sâmburele tare care adăposteşte sămânţa: fructe drupă are cireşul. prunul, caisul etc (Popovici şi colab. 
1985, 50l. 

Erbacee - Plantă care are tulpina subtire. fragedă. moale şi apoasă, de obicei verde \DEX 

Francll.com). 
Erect - atribut dat organelor care cresc vertical (TJEX Francu.com). 
Flotatic - Operaţiune prin care se realizează o separare a unor elemente, pe baza proprietăţii 

unora dintre ele de a pluti la suprafaţă (DEX 1998,429). 

Folicula - este formată dintr-o singură carpelă (cu lllai multe seminţe) care se deschide la 
maluritate pe linia de unire a carpelei (Popovici şi calab. 1985.50) 

Fruct fals sau Poamă - la formarea acestor fructe pe lângă ovar participă şi alte părţi ale 
florii: un astfel de fruct este poama la păr, de la măr la care receptaculul dezvoltat concreşte cu 
o\'<U't"k, iar endocarpul formează peretii lajelor (Popavici şi colab. 1985.51) . 

Fruct multiplu - totalitatea fructelor mici care provin din carpelele libere ale unei flori 
formează un fruct multiplu: un astfel de fruct este polidnrpa de la zmeur, polinucula de la căpşun �j de 
la măceş (Popovici şi calab. 1985,51). 

Fruct compus - la unele plante. fructul se dezvoltă dintr-o Întreagă inflorescenţă; dintre 
fruc·tele compuse face parte soroza dudului negru. sicona smochinului, ştiuletele de porumb, fructul 
an"nasului (Popovici şi colab. 1985,51). 

Gimnospermă - Diviziune a fanerogamelor cuprinzând plantele ale căror seminţe se dezvoltă 
pe o carpelă deschisă; (şi la sg.) plantă care face parte din această diviziune. Planle gimllosperme

Sunt un grup important de plante purtătoare de seminte. Ovulele acestora sunt goale şi nu sunt 
incorporate În ovarc protectoare. Gimnospermele sunt arbori şi arbuşti, În majoritatea timpului verzi şi 
adesea cu frunze de mici dimensiuni şi Înguste. Semintele sunt purtate de conuri lemnoase sau moi 
(DEX Francu.com). 

Graminee - Familie de plante erbacee (rar lemnoase) monocotiledonate. cu radiicina 
fasciculată. cu tulpina formată din noduri şi intemoduri. cu inflorescenţa în rorn,ă de spic: (şi la sg.) 
plantă care face parte din această familie (DEX Francu.com). 

Grâu - (1) s.m., (2) grâne (grâie), S.n. 1. S.m. Gen de plante erbacee din familia gramineelor. 
cu rădăcina adâncă, cu frunzele lanceolate, cu inflorescenţa În formă de spic, din ale căror boabe se 
face făină (TriliC/lm); plantă care face parte din acest gen. + Sămânţa acestei plante. 2. S.n. (Adesea la 
pl.) Semănătură, lan. holdă de grâu (1) sau, p. gene/' . . de cereale. + (La pl.) Cereale sub formă de 
boabelDEX Francu.com). 

Habitus - înfăţişarea sau exteriorul plantei, portul plantei (DEX Francu.com). 
Hermafrodit - (Despre plante şi animale) Care are organe de reproducere atât masculine, cât 

şi feminine pe acelaşi individ (DEX Francu.com). 
Hibrid - plantă care provine din Încrucişarea a două plante diferite (DEX Francu.com). 
Iarbă - Nume generic dat plantelor erbacee, anuale sau perene. cu părţile aeriene verzi, subliri 

şi mlădioase. folosite pentm hrana animalelor (DEX Francu.com). 
Indehiscent - (Despre fructe) Care nu se deschide spoman la maturitate, spre a pune În 

libertate seminţele (DEX Francu.com). 
Limb - este fn\l1za propriu-zisă cu nervurile mediane şi laterale şi fomla acesteia (Popo"ici şi 

colab. 1985.45). 
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Mineralizarc - un proces în care. În anumite conditii, materialul suferă () lransformart.� din 
faza organică (animală sau vegetală) În faza anorganică (OEX 1998,429). 

Nuca - este un fruct uscat indchiscent care arc pericarpul tare, lignificat şi sămânla liberă. aşa 
cum sunt ghinda la stejar, jirul la fag şi fructul alunului IPopovici şi colab. 1985,50) . 

Panicul - Tip de infiorescenţă În formă de ciorchine compus, ale cărui ramuri secundare sunt 
şi ele ramificate şi poartă flori, spiculeţe sau capitule (DEX Francu.cam). 

Paleoetnohotanica - este o disciplină a arheologlei ce are ca obiect studiul resturilor de plante 
recuperate din siturile arheologice cât şi interdependentele (interrelaţiile) specifice dintre populaţiile 
umane şi plante (Hays 2001). 

Păstaia - este fructul format dintr-o singură carpelă dehiscentă la coacere În două valvc sau 
teci (Popovici şi colab. 1985, 50). 

Pedicel - ultima diviziune a unui peduncul ramiricat (DEX Francu.com). 
Peduncul- suportul special al florii (DEX Francu.com). 
Peţiol- este codiţa care leagă frunza de tulpină IPopovici şi colab. 1985, 45). 

Plante parazite - plante care-şi câştigă subzlstenţa convieţuind cu/pe alte plallte (plante
gazdă). Adevăratele plante parazite nu conţin clorofilă IPopovici şi colab. 1985,67). 

Polen - mici particule produse de către antere, conţinând gameţii masculini, adesea numiţi 
grăunţe de polen (Popovici şi calab. 1985,43). 

Rachis - axă centrală, uzitat ca denumire pentru pedunculul comun al spicelor de la Gralll;ll<'e 
şi pentru peţiolul comun al frunzelor compuse (DEX Francu.com). 

Samara - este o nucă cu pericarpul aripa!: sa mara la ulm. frasin şi carpen (Popovici şi ca lab . 

1985.50) 
Silieva - constituită din două carpele. este despărţită În interior printr-un perete sau sept, pe 

care sunt seminţele (Popovici şi colab. 1985,49). 

Silieula - este o silicvă scurtă şi lăţită (Popovici şi colab. 1985. 49l. 

Tetrastich - dnd frunzele. florile, fructele etc. sunt dispuse În patru serii (HordeulII 
tetrast;chllm) (DEX Francu.com). 

Amprentele de grăunţe - o altă sursă destul de comună folosită de arhcobotanişti sunt 
amprentele lăsate de grăunţe sau de seminţe În lutul moale. lut care adesea era folosit În realizarea 
veselei şi care ajută la identificarea speciei cărora acestea au apar]inut (Zohary. Hopf 1988, 4) .. 

Operaţiune de secerare: actul de culegere sau colectare a unei recolte coapte (Zohary. Hop! 
1988,14) 

Operaţiunea de treierare: actul de batere a spicelor cu grăunţe coapte pentru a se obţine 
separarea acestora de paie şi coj i (Zohary. Hopf 1988. I 5 ). 

Operaţiunea de vânturare: actul de separare a grăunţelor de paie după treierare (Zohary. 
Hopf 1988,15). 

DEX 1998 
DEXFrancu.com 

Hays 21JOI 

POPO\"iCl şi col ah. J 985 

Zohary. Hopr In8 

BIBLIOGRAFIE 

REATRICE DAISA-CIUTA 
Universitatea" 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

Dic/ionarul Explicativ ,,/ Limbii Române. (cd. li-a), Bucureşti, 199�. 
- hltp: Ildexfranc II. comlsearch. php 

M. A. Hays, Paleoethnobo(any. Dejinition (l ferm 

http://www.cofc.edul-haysm/202Botany.html. 2001. 
- L. Popovici. C. Moruzi, J. Toma. Arlas boremic (editia a 2-a revizuia,), Bucureşti. 
1985. 
- D: Zohary, M. Hopf. Vomestimtio" o(planlS illlhe O/d \Vor/d. Oxrord, Ing. 



104 BEATRICE DAISA-CIlJTĂ 

GLOSSARY WITH TERMS USED IN ARCHAEOIlOTANY 

SUMMARY 

Th� Hirn of this papcr is (O prescnt some archaeohotany (enns u-scu În artides th::H prescnt Te-pOflS 
rcgarding th.:: macro botanical n,;mains recovercd rrom archaeological cxcJvations, Therdon.::: v.'C prcscnt lhc�c 
tnlns with them ddînition to hclp lhc archaeologist to undcrstand complete])' ali thc words which they meI In 
archacobotany rcports. 


