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METODE DE RECOLTARE A MATERIALULUI ARHEOLOGIC 
LEMNOS iN VEDEREA ANALIZEI DENDROCRONOLOGICE 

Laboratorul nostru de la Cornell University efectueazi analize de lemn gi cirbune provenite din situri arheologice din bazinul 
Mirii Egee, zona balcanici, bazinul risiritean al Mirii Mediterane gi din Orientul Apropiat. Aceasti delimitare geografici este 
consecinta directi a posibilititilor noastre actuale de a folosi metoda dendrocronologici pentru fragmente bine pistrate de lemn 
sau de ctirbune descoperite in aceste regiuni. Nu este limpede inci daci metoda va putea fi aplicati gi pentru regiunile aflate 
rnai la est, precum Mesopotamia, ori rnai la nord, precum Crimeea gi regiunea caucaziani. fn prezent, detinem mostre 
reprezentlnd aproape toate perioadele preistorice gi istorice, inceplnd cu neoliticul din Turcia. Scala noastri cronologici 
acoperea in mai 2002 un interval total de 8000 de ani (vezi rnai jos reprezentirile schematice pentru stejar gi pentru conifere). 

CUM ARATA o MOSTRA DE BUNA CALITATE? 

in general, este posibili datarea oricirei mostre de stejar, pin, pin alb, ienupir sau cedru ce prezinti cel putin 50 de inele, cu 
conditia s i  existe o cronologie de bazi pentru perioada respectivi. Cu toate acestea, este de dorit ca mostrele s i  aibi peste 100 
de inele. Ceea ce conteazi, cu alte cuvinte, nu este mtirimea mostrei, ci numirul de inele. De exemplu, doui ageztiri din 
Bronzul Mijlociu din Turcia (Kiiltepe gi Acemhiiyiik) au dat la iveali stllpi de fundatie carbonizafi, cu un diametru de 40 cm gi 
cu 250 plni  la 430 de inele. Din aceleagi ageziri provin ins5 fragmente databile ce misoari numai 4 cm in diametru gi au 
numai 150 de inele. Daci geful de gantier sau colectionarul nu au posibilitatea de a evalua numirul de inele in timpul lucrului, 
fragmentele de lemn trebuie pistrate in condiliile descrise rnai jos, pentru a permite analiza lor de citre personalul laboratorului, 
fie la locul sipiturii propriu-zise, fie la Cornell University. Atlt lemnul nears, cbt gi fragmentele carbonizate se pot misura, 
avantajul in cazul celor din urmi fiind acela c i  nu sunt supuse putrezirii. Cele rnai bune rezultate se obtin insi cu un numir 
relativ mare de mostre, mai degrabi declt cu clteva fragmente. Firegte, nu toate siturile dau la iveali fragmente de lemn bine 
pistrat, aga inclt este necesar, atunci clnd, din fericire, lemnul sau cirbunele apar in sipituri, s i  se recolteze cite o mostri din 
fiecare bucati de lemn. 

MARIME NATURALA 

Mostri de la Demircihoyuk cu 
63 de inele (conditii favorabile pentru datare) 

Mostri de la Demircihoyiik 
cu 12 inele (datare imposibili) 

Recoltarea mostrei 

1. in cazul unei buciti de lemn nears pistrat in bune conditii, bucata se leagi cu sfoari jur-imprejur in momentul excavatiei gi 
apoi se seclioneazi. Legitura de sfoari poate fi intkiti cu bandi de lipit sau cuAplnzi. Fiecare mostri trebuie marcati cu griji, 
indiclnd pozifia $i locul de descoperire, aidoma oricirui alt artefact arheologic. In cazul unei buciti de lemn bine pistrat, o 
legituri de sfoari este indeajuns. 0 bucati de lemn mlncat de carii sau deteriorat din diverse motive necesiti totuai o a doua 
legituri de sfoari, la rlndu-i intZriti cu bandi de lipit, pentru a mentine mostra in stare intact;, mai ales dupi ce fragmentul 
seclionat a fost extras din pimlnt. Trebuie avut in vedere c i  orice inel pierdut inseamni un an mai putin. 

2. fn cazul unor mostre carbonizate in intregime sau numai paqial, cel rnai bun material de fixare este sfoara. Fiecare fragment 
de cirbune descoperit trebuie legat cu sfoari in aga fel inclt aceasta s i  alcituiasci o "coaji" jur-imprejurul mostrei gi s i  
impiedice firbmiyarea care ar putea duce eventual la pierderea unor inele. Fragmentul astfel legat trebuie apoi introdus intr-o 



pungi si marcat corespunzitor. (ESTE NECESARA FOLOSIREA UNUI MATERIAL PROTECTOR ~ A U N T R U L  PUNGII, 
CA DE EXEMPLU VATA, MA1 CU SEAMA DACA FRAGMENTUL URMEAZA A FI EXPEDIAT PRIN POSTA LA 
CORNELL UNIVERSITY). Adesea, bdrne intregi de lemn carbonizat sunt gisite in fundafiile clidirilor. in astfel de cazuri, 
capitul mai gros a1 b h e i  se leagi cu sfoari jur-imprejur, dupi care se efectueazi o sectiune transversals prin desfacere, tiiere 
sau rupere, operariune ce este cu atdt mai usoari cu cdt bdrna este mai puternic arsi. Este necesar ca o persoani s i  fini 
fragmentul tiiat, in timp ce o aka il impacheteazi in intregime in sfoari. Bucata de lemn tiiati se ageazi intr-o pungi sigilati, 
ce trebuie apoi feriti de soare. 

3. in cazul unor fragmente de lemn aflate in api, este necesar ca mostra s i  nu fie scoasi din api  8i pusi la uscat. Dupi 
efectuarea secfiunii, bucata tiiati se ageazi intr-o pungi de plastic (preferabil inchisi etans), ce trebuie apoi marcati in aaa fel 
inclt s i  se previni gergerea etichetei prin contactul cu apa. Se recomandi pistrarea pungii la intuneric gi temperaturi scizuti. 
Se recomandi de asemenea legarea mostrei cu sfoari sau bandi de lipit pentru a impiedeca desfacerea ei. 

4. fn cazurile in care nu este posibili sau nu este de dorit sectionarea b h e l o r  de lemn provenite din descoperiri arheologice cu 
structuri lemnoase de mari dimensiuni, precummormdntul tumular a1 lui Midas de la Gordion, existi solufia unei perforiri cu 
ajutorul unui sfredel cu un diametru de 9 mm. In eventualitatea unei asemenea solulii, se recomandi contactarea prealabili a 
laboratorului de la Cornell University. 

EXPEDIEREA MOSTRELOR 

Mostrele trebuie expediate pe adresa 

Prof. Peter Ian Kuniholm 
B-48 Goldwin Smith Hall 
Aegean Dendrochronology Project 
Cornell University 
Ithaca, New York 14853-3201 U.S.A. 

Telefonul laboratorului: 

Fax: 6071255-8336 
6011255-8650 

Mostrele trebuie invelite in vati sau alt material protector (polistiren expandat), pentru a evita FCirdmifarea in timpul 
transportului. in condifiile unei intelegeri prealabile este posibili ridicarea mostrelor de la fata locului de citre personalul 
laboratorului, in timpul campaniilor noastre arheologice de vari. 

OBSERVATIE 

Toate mostrele trebuie marcate cdt mai exact cu putinfi. Este necesari cunoasterea clt  mai aminunfiti a locului de descoperire. 
Se recomandi ca mostra s i  fie insotiti de un plan a1 clidirii indicdnd locul de unde aceasta a fost recoltati. Informatii 
bibliografice referitoare la sit sunt de asemenea binevenite. Prezenfa scoarfei pe fiecare dintre mostre trebuie semnalati gi notati 
intotdeauna. ScoaQa este un element indispensabil pentru stabilirea anului in care copacul a fost tiiat si folosit in constructie. 

CONTRAINDICATII 

Mostrele de ckbune nu trebuie asezate in gips. Efectul unei asemenea operafiuni poate fi tot atdt de diunitor ca gi lipsa totali 
de protectie in urma desprinderii din pimdnt, intrucdt gipsul absoarbe umezeala din ckbune, contribuind la firlmifarea rapidi gi 
dezintegrarea fragmentului in momentul deschiderii gipsului. Daci separarea mostrei de pimdnt nu este nicidecum posibili, se 
recomandi ca mostra s i  fie legati cu sfoari. In acest mod, personalul laboratorului va avea cel putin posibilitatea de a mai 
salva ceea ce se poate salva. 

Mostrele de cirbune nu trebuie a8ezate En staniol. Rezultate mult rnai bune se pot obfine cu ajytorul unui simplu invelig de 
sfoari 8i tifon. fn caz de nevoie, staniolul poate fi infigurat pe deasupra inveligului de sfoari. In orice caz acesta nu trebuie s i  
vini in contact cu cirbunele, deoarece prin frecare la marginile mostrei, staniolul inlituri urmele inelelor terminale, f i r i  a oferi 
in schimb o protectie adecvati. 

fn cazul in care bucata de lemn trebuie recoltati odati cu pzmdntul de care nu poate fi desprinsi, este necesari luarea unor 
misuri suplimentare pentru a evita zdrobirea. Mostra se leagi cu sfoari, apoi se infigoari intr-o pungi si se acoperi cu pimdnt 
pentru a evita uscarea. Pistrarea gi folosirea unei astfel de mostre pentru datare devin posibile atunci cdnd mostra poate fi 
legati, desprinsi din pimdnt Bi impachetati. Cu clt  ea rimdne mai mult in pimdnt, neacoperiti, cu atlt sunt mai multe sanse ca 
ea s i  se firdmiteze. 


