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 Situl de la Adâncata este amplasat la 10 km. NE de oraºul Suceava ºi la 6 km. de valea 

râului Siret, în subunitatea Podiºul Dragomirnei a Podiºului Sucevei, la o înãlþime absolutã de 

405-410 m., pe un revers de cuestã slab înclinat, delimitat de mai multe pâraie locale, aparþinând 
bazinului hidrografic al râului sus amintit. Regiunea este caracterizatã de prezenþa, aproape de 
suprafaþã, a unui orizont de gresii calcaroase volhiniene, peste care se aflã un depozit lutos 

cuaternar. 
Cercetãrile arheologice de la Adâncata (jud. Suceava) au demarat în anul 2001, pânã în 

prezent fiind investigaþi exhaustiv nouã tumuli. În studiul de faþã, ne propunem analizarea unor 
aspecte legate de ritul ºi ritualul funerar, aºa cum reiese din cercetarea movilelor T1-T6, ale cãror 

caracteristici le prezentãm în cele ce urmeazã: 
 
 T1/2001. Diametrul 13,00 m, înãlþimea 0,50 m. (fig. 1). 

În solul antic de cãlcare a fost sãpatã o groapã aproximativ rectangularã, cu colþurile 

rotunjite ºi orientare ESE-VNV, cu dimensiuni cuprinse între 3,50/3,75 m. (E-V) ºi 2/2,5 m. (N-
S) ºi adâncimea de 0,20/0,35 m. Deasupra acestei gropi, a fost realizatã o primã movilã, alcãtuitã 

dintr-un pãmânt de culoare brun-închis, compact, extrem de dur, probabil compactat intenþionat
1 

(nucleul T1), în care au fost depuse, exclusiv, toate materialele arheologice din acest tumul. 
Movila iniþialã, cu diametrul cuprins între 4,75 m (N-S), 4,25 m (E-V) ºi 5 m (NV-SE), ºi 
înãlþimea de 0,40/0,50 m, avea un contur aproximativ circular. Ulterior, pentru a oferi 

consistenþã ºi amploare monumentului funerar, a fost depus, în jurul ºi probabil deasupra primei 

movile, un pãmânt brun-cenuºiu închis, dur, care reprezintã mantaua propriu-zisã a întregului 

complex, cu diametrul aproximativ de 13,00 m. În privinþa materialelor arheologice din T1, 

subliniem faptul cã groapa centralã ºi nucleul movilei constituie amenajarea mormântului central 

(notat M1), în care au fost depuse oasele calcinate ºi piesele de inventar. În groapa mormântului 

au fost delimitate douã zone distincte: 
a) o grupare de materiale în partea de rãsãrit, pe fundul gropii, la �0,70/�0,80 m, în care 

au fost descoperite oase calcinate2, majoritar aglomerate pe fundul gropii, la �0,80 m, ºase 

vârfuri de sãgeatã din silex cenuºiu, cu baza concavã, la �0,55/�0,60 m ºi un topor-ciocan 
perforat, din andezit bazaltoid, (la �0,80 m). În S.II NE, m. 1, la �0,75/�0,80 m, a fost identificat 
un vas lucrat din pastã neagrã-cenuºie, grosierã, friabilã, recuperat fragmentar. 

b) în cea de a doua grupare de materiale, situatã în extremitatea vesticã a gropii, la �

0,44/�0,65 m, au fost gãsite oase calcinate, alãturi de resturi de vârfuri de sãgeatã calcinate ºi 

fragmente ceramice puternic corodate, depuse între adâncimile de �0,44/�0,60m. Alãturi de 

acestea, a fost gãsit un vas întregibil, de formã tronconicã. În afara pieselor din movila-nucleu, în 

T1 nu au fost descoperite alte materiale arheologice. 
T2/2001. Diametrele cuprinse între 17,5 m (N-S) ºi 16,10 m (E-V), înãlþimea 1,40/1,50 m 

(fig. 2). 
Prima etapã în construcþia T2, a constat în sãparea unui ºanþ în solul antic de cãlcare, cu 

lãþimea cuprinsã între 0,15/0,40 m. ºi adâncimea de 0,15/0,25 m, care delimita o zonã de formã 
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aproximativ rectangularã, orientatã E-V, cu dimensiunile de 3,5 m (E-V)/2 m (N-S), situatã în 

centrul movilei, respectatã cu stricteþe în ansamblul construcþiei mormântului principal (notat 

M2). 
În acest ºanþ nu au fost descoperite alte urme arheologice, cu excepþia unor mici 

impregnaþii de cãrbune. În interiorul spaþiului definit de ºanþ, au fost depuse oase calcinate 

(risipite) ºi inhumate, respectiv douã cranii ºi o mandibulã, pãstrate fragmentar ºi porþiuni din 

oase lungi provenind de la tibie, peroneu ºi femur. Acestea din urmã se aflau într-o poziþie care 

nu denota o conexiune anatomicã. În apropierea craniului de adult, între oasele de mari 

dimensiuni, au fost gãsite trei vârfuri de sãgeatã din silex cenuºiu, cu baza concavã. Nu au fost 

descoperite fragmente de vertebrã, din complexul de oase calcinate fiind recuperate o mãsea ºi 

un dinte, ambele provenind de la un adult. 
Deasupra resturilor osteologice, în martorul dintre S.I NV ºi S.I NE, între m. 0 ºi m. 1,60, 

a fost realizatã o construcþie din lespezi de gresie, peste care a fost organizat un pat din astfel de 

lespezi, între care, la �0,54/�0,65 m, au fost împrãºtiate oase calcinate. Pe acest pavaj au fost 
aºezate trei vase, douã într-un stadiu avansat de degradare, în S.I NV, ºi o ceaºcã cu douã toarte, 

în S.I NE. 
Ulterior edificãrii mantalei T2, a fost realizat un ring, cu diametrele de 11,70 m. (N-S)/11 

m. (E-V), alcãtuit din lespezi de gresie.  
În S.II NE, la adâncimea de �0,25/�0,30 m, a fost identificatã o groapã cu diametrul de 

cca. 0,30 m în care erau depuse mai multe fragmente ceramice ºi oase calcinate, ceea ce indicã 

prezenþa unui mormânt secundar, de incineraþie (M1/T2/2001). 
În umplutura mantalei, la diferite adâncimi, au fost descoperite fragmente ceramice 

aparþinând culturii Cucuteni, amestecate cu cele de tip Komariv. 
T3/2002. Diametrul 7,60 m., înãlþimea 0,65/0,75 m. (fig. 3). 
Într-o groapã de formã circularã, cu diametrele de 1,10 m. N-S ºi 0,90 m. E-V, cu pereþii 

drepþi ºi fundul plat, la adâncimea de �1,48 m., au fost depuse oase calcinate, o aºchie din silex 

negricios ºi o piatrã platã (gresie). Deasupra gropii, la partea inferioarã a mantalei, au fost 

descoperite o ceaºcã pãstratã fragmentar, un vas miniatural tronconic, depus cu gura în jos, 

umplut cu material organic3, fragmente ceramice provenind de la un vas friabil, pietre de râu de 

mici dimensiuni ºi douã roþi de car miniaturale, de lut ars. 
T4/2002. Diametrul 8,00 m., înãlþimea 0,65/0,75 m. (fig. 4). 
În S.I SV, la �0,80 m., în martorul central E-V, a fost identificatã o groapã, cu conturul 

oval, (notatã G.1). În S.I NV, la aceeaºi adâncime, a fost reperat conturul unei alte gropi, de 

formã rectangularã (notatã G.2). Cele douã gropi sunt adiacente, diferenþa dintre ele fiind datã de 

caracterul umpluturii, uniformã ºi mai închisã la culoare, în G.1 ºi eterogenã, în G.2. Oasele 
umane calcinate au fost descoperite doar în G.1. În T4 nu au fost identificate alte materiale 

arheologice. 
T5/2002. Diametrul 12,00 m., înãlþimea 0,50/0,60 m. (fig. 5). 
În manta au fost descoperite mici cantitãþi de oase calcinate ºi fragmente ceramice de tip 

Cucuteni ºi Komariv. În solul antic de cãlcare a fost observat un ºanþ circular, cu diametrul de 
6,00 m., adânc de 0,35/0,45 m., cu lãþimea cuprinsã între 0,25/0,30 m., care conþinea doar câteva 

fragmente de cãrbune. La demontarea martorului central E-V, s-a observat cã unele oase erau 

aºezate direct pe solul antic de cãlcare. 
T6/2002. Diametrul 18 m., înãlþimea 1,00 m. 
Toate materialele arheologice, respectiv aºchii ºi lame din silex, întregi sau fragmentare, 

un vârf de sãgeatã din silex, cu baza concavã, mai multe vase, dintre care unele întregi ºi o 

podoabã din bronz (probabil cercel), au fost descoperite în manta, la adâncimi variind între �0,40 
m (partea superioarã) ºi �0,81 m (baza tumulului). Nu au fost descoperite fragmente osteologice, 
fapt care indicã probabil prezenþa unui cenotaf. 
 
 
 



Practici funerare din necropola de tip Komariv � Bilyj-Potik � Costiºa de la Adâncata-�Imaº� (Suceava) 

 

133 

* 
Pe baza celor prezentate mai sus, în necropola de la Adâncata � Imaº, putut fi surprinse 

detalii de rit ºi ritual funerar, care, coroborate cu celelalte descoperiri contemporane, permit 

unele consideraþii referitoare la acest important aspect al spiritualitãþii comunitãþilor din Bronzul 

Mijlociu din spaþiul de referinþã. 
I. Ritualul funerar. 
Atitudinea faþã de defuncþii din necropola de la Adâncata diferã de la o movilã la alta, în 

funcþie de însemnãtatea indivizilor în cadrul comunitãþii. Notãm o grijã deosebitã în ceea ce a 

însemnat realizarea în sine a monumentelor funerare (tumuli), a dispunerii/aranjãrii materialelor 

arheologice în cadrul acestor complexe funerare (gropi, ºanþuri, construcþii de piatrã). 
1. Structura movilelor. 
În necropolele de la Cajvana (T1 ºi T12) ºi Volovãþ (T2 ºi T3) (IGNAT, 2003), au fost 

descoperite douã niveluri, distincte, ale mantalelor, stratul superior având rolul de a proteja pe 

cel inferior, care era alcãtuit dintr-un pãmânt care nu provenea din zona imediat învecinatã, a 

sitului. La Adâncata, doar T1 prezenta douã mantale, respectiv o manta-nucleu, suprapusã de o 

alta, care a conferit dimensiuni mai mari movilei ºi a închis practic, complexul funerar. Este greu 

de crezut cã mantaua iniþialã nu a fost acoperitã total de cea superioarã. Lipsa acesteia, în centrul 

T1, trebuie pusã pe seama eroziunii stratului superior, de-a lungul timpului. Dupã cum s-a 
observat, pãmântul din ambele mantale a fost adus din zonã, diferenþa de culoare fiind datã de 

cantitatea de material organic (humus). 
 La data cercetãrii, am presupus cã pãmântul din mantaua iniþialã a fost adus dintr-un 
orizont superior al solului, probabil prin raderea stratului de suprafaþã, cu vegetaþie, în timp ce 

restul umpluturii mantalei provine dintr-un orizont imediat inferior al solului. Aceste observaþii 
au fost confirmate, de altfel, de analizele pedologice efectuate în cazul T2, în care zona 

mormântului central conþinea mari cantitãþi de materie organicã, comparativ cu restul mantalei 

(BUDUI et alii, 2002, 2003). 
În legãturã cu locul de unde a fost adus materialul necesar ridicãrii movilelor, având în 

vedere faptul cã în mantalele T2 ºi T5, la diferite adâncimi, au fost descoperite fragmente 

ceramice care aparþin culturii Cucuteni (fazã neprecizatã), amestecate cu cele de tip Komariv, 

putem presupune cã o parte din pãmântul din mantale a fost adus din aºezarea Komariv, 

contemporanã necropolei, situatã la 300 m. NE de necropolã, unde s-a întâlnit asocierea 

arheologicã amintitã. Probabil, în acelaºi mod s-a procedat ºi în cazul altor tumuli, în care, deºi 

lipseºte ceramica de facturã cucutenianã, este prezentã cea aparþinând epocii bronzului. 
2. Ringul de piatrã. 

 În T2 a fost pus în evidenþã, aºa cum am arãtat mai sus, un ring de piatrã, de formã 

circularã, cu diametrul de 11 m., în interiorul sãu aflându-se construcþia din piatrã care adãpostea 

mormântul central ºi ºanþul de formã rectangularã. Ringul a fost realizat din lespezi de gresie 

volhinianã, aduse din imediata vecinãtate a sitului, din substrat sau din deschideri naturale, fapt 

dovedit de cercetãrile de suprafaþã recente
4. Lespezile nu prezentau urme de intervenþie antropicã 

(arsurã sau ºlefuire). Funcþia acestui tip de construcþie este legatã probabil de delimitarea 

spaþiului sacru al mormântului, poate în legãturã ºi cu simbolul solar ºi cultul uranian ºi marcarea 
caracterului deosebit al defunctului/defuncþilor din aceastã construcþie funerarã. Majoritatea 

materialelor arheologice din acest tumul a fost descoperitã în interiorul ringului, la diferite 

adâncimi. Deosebit de relevantã este ºi stratigrafa T2, conform cãreia, lespezile de gresie care 

compuneau ringul, au fost aºezate dupã ridicarea monumentului funerar, ele fiind vizibile la acea 

vreme5. 
 3. ªanþuri. 
 În T2, defuncþii au fost aºezaþi pe solul antic de cãlcare, în interiorul ºanþului de formã 

rectangularã. Asocierea ºanþului cu ringul, construcþia din piatrã ºi dimensiunile mari ale T2 

(unul dintre cei mai impozanþi din cadrul necropolei), nu poate fi întâmplãtoare. Semnificaþia 

acestui ºanþ trebuie pusã în legãturã cu rezervarea unui spaþiu/nucleu sacru, cu rol protector al 
defuncþilor. 
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ªi în T5 a fost pus în evidenþã un ºanþ, de aceastã datã de formã circularã, care delimita, 

de asemenea, zona centralã a movilei. Deºi materialele arheologice din acest tumul nu erau 

numeroase, ele au fost descoperite majoritar în interiorul acestui spaþiu. ªanþul a fost realizat 

probabil cu scopul de a �sacraliza� centrul movilei, în care, pe solul antic de cãlcare ºi în manta, 

au fost risipite oasele calcinate. Fragmentele de cãrbuni gãsite în ºanþ, în cantitãþi extrem de 
reduse, pot fi explicate doar prin aducerea ºi depunerea lor intenþionatã. 
 4. Construcþia de piatrã din T2. 
 În centrul T2, pe solul antic de cãlcare, în suprafaþa definitã de ºanþul rectangular, în 

mijlocul ringului de piatrã, a fost realizatã o construcþie din pietre de diverse dimensiuni (gresii 

locale, volhiniene), care acoperea zona cu resturi osteologice. Pe baza observaþiilor din timpul 

exploatãrii acestui complex, putem afirma faptul cã nu a fost vorba despre o cistã, ci despre o 

aglomerare (movilã), de dimensiuni relativ reduse. Defuncþii au fost aºezaþi direct pe solul antic 

de cãlcare, între oasele defuncþilor fiind depuse, fãrã o organizare anumitã, pietrele. La partea 

superioarã a acestei movile, o datã cu înãlþarea mantalei, a fost realizatã o micã suprafaþã pavatã 

cu astfel de gresii, pe care au fost depuse trei vase ºi fragmente de oase calcinate. 
 În þara noastrã, morminte plane sau tumulare, de incineraþie sau inhumaþie, în cutie de 

piatrã, aparþinând complexului cultural Komariv � Bilyj-Potik � Costiºa, se cunosc la Cajvana 

(T1), Hârtop ºi ªerbãneºti, ele fiind întâlnite, de altfel ºi în restul ariei de dezvoltare a acestui 

complex cultural. 
 5. Gropile mormintelor. 
 În T1, groapa mormântului central avea o formã aproximativ rectangularã cu colþurile 

rotunjite, puþin adâncã iar cea din T3 era de formã circularã, cu adâncimea de 1 m. O situaþie cu 

totul aparte a fost sesizatã în T4, în care au fost descoperite douã gropi, una rectangularã, la care 

era adosatã o groapã de formã ovalã, ambele având adâncimea de 1 m. Gropile au fost sãpate în 

acelaºi timp, dar umplutura lor era diferitã. Interesant este faptul cã oasele calcinate au fost 

descoperite doar în groapa micã, din cea rectangularã lipsind orice inventar. Este dificil de 
explicat de ce s-a procedat în acest mod, mai cu seamã cã T4 a fost unul dintre cei mai mici din 

necropolã, în plus, în el nu a fost descoperitã ceramicã sau alte obiecte. 
 

* 
 II. Ritul funerar. 

În necropola de la Adâncata � Imaº, s-au practicat, deopotrivã, inhumaþia ºi incineraþia. 

Astfel, au fost descoperite materiale osteologice incinerate ºi inhumate, singulare sau combinate 

în cadrul aceluiaºi mormânt. 
 

1. Incineraþia. 
 A fost pusã în evidenþã în cinci din cele ºase movile cercetate. În T1 au existat, în aceeaºi 

groapã, douã aglomerãri de oase puternic calcinate. În lipsa (momentan) a rezultatelor 

investigaþiilor antropologice, putem avansa ipoteza cã este vorba despre un mormânt dublu, cu 

doi indivizi de sex masculin, probabil rãzboinici, fapt care poate fi dedus pe baza prezenþei 

armelor în acest complex funerar. 
 În T2, peste cei doi indivizi (un adult ºi un copil), de la care s-au pãstrat parþial cele douã 

cranii ºi porþiuni de la oasele lungi, au fost împrãºtiate resturi de oase calcinate, atât în cadrul 

construcþiei de piatrã din centrul movilei, cât ºi deasupra acesteia. Aºadar, în T2 a existat o 

situaþie aparte, în care incineraþia ºi inhumaþia, prezente în acelaºi mormânt, indicã prezenþa mai 

multor indivizi. Este posibil ca oasele incinerate sã fie puse în legãturã cu un eventual sacrificiu, 

având în vedere faptul cã ele au fost practic împrãºtiate pe o zonã destul de mare în centrul 

movilei, la diverse adâncimi, atât între oasele inhumate cât ºi deasupra construcþiei de piatrã care 

le proteja. Nu ºtim în ce scop a fost realizat mormântul secundar (notat M1), cu ceramicã de tip 

Komariv. Acest mormânt putea fi unul în legãturã cu un eventual sacrificiu sau chiar o refolosire 

a movilei în cadrul movilei. 
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 În T3 ºi T4, oasele incinerate au fost depuse pe fundul gropilor. Dacã deasupra gropii din 

T3 au fost depuse mai multe obiecte, în schimb, nici în groapa din T4, nici în manta, nu au fost 

descoperite materiale arheologice. 
În T5, cele câteva fragmente de oase calcinate au fost depuse atât pe solul antic de cãlcare 

cât ºi în manta, în interiorul ºanþului circular. 
 2. Inhumaþia. 
 Doar în T2 au fost descoperite fragmente de oase inhumate: douã cranii, unul de adult, 

celãlalt de copil ºi porþiuni provenind de la oasele lungi ale membrelor inferioare. Ele erau 
depuse direct pe solul antic de cãlcare, fãrã a indica o conexiune anatomicã; între ele au fost 

gãsite ºi oase calcinate, fragmentare. Prezenþa craniului de copil poate indica un membru al 

familiei sau un eventual sacrificiu. 
 3. Tumul cenotaf. 
 Aºa cum arãtam, la Adâncata � Imaº, în T6 nu au fost descoperite morminte sau oase 

calcinate. În schimb, întregul inventar a fost depus în manta, la diverse adâncimi. Este interesant 

faptul cã tocmai acest tumul cenotaf a avut dimensiuni apreciabile ºi a fost, pânã în prezent, cel 

mai �bogat� din necropolã. 
 
 La Adâncata � Imaº, ritul ºi ritualul funerar prezintã asemãnãri dar ºi deosebiri evidente, 

comparativ cu descoperirile din þara noastrã (URSULESCU, POPOVICI, 1987; URSULESCU, 

ªADURSCHI, BOTEZATU, 1988; IGNAT, POPOVICI, 1980; IGNAT, 1981, 2003) sau cu cele 
din Polonia, Ucraina ºi Republica Moldova (SVEªNIKOV, 1967, p. 39-107; BEREZANSKAJA, 
1971, 1985; SAVA, 1994). În ceea ce priveºte inventarul mormintelor, care se asociazã cu 

dimensiunile tumulilor, suntem de pãrere cã stratificarea socialã este evidentã. Astfel, 

considerãm cã în T2 (de mari dimensiuni, cu ring, construcþie de piatrã ºi ºanþ), au fost depuºi 

indivizi care au avut un statut social deosebit în cadrul comunitãþii tracice de la Adâncata. 

Probabil T6 a fost ridicat în scopul de a marca dispariþia unuia sau mai multor personaje 

importante, þinând seama de mãrimea sa ºi de inventarul deosebit de bogat. În schimb, inventarul 

din T1, respectiv toporul-ciocan, vârfurile de sãgeatã, cele douã vase ºi oasele calcinate, grupate 

în douã zone distincte, în aceeaºi groapã, indicã, în opinia noastrã, prezenþa a doi rãzboinici. 

Aceastã ipotezã va trebui însã confirmatã de analiza antropologicã (daca aceasta va putea fi 

efectuatã, având în vedere starea precarã de conservare în care au fost gãsite oasele). În cazul T3, 

T4 ºi T5 (tumuli de mici dimensiuni, inventar redus, comparativ cu T1 ºi T2), au fost depuºi, 

probabil, indivizi fãrã un statut aparte, membri de rând ai comunitãþii. 
Pe teritoriul þãrii noastre sunt cunoscute ºapte necropole de tip Komariv � Bilyj-Potik � 

Costiºa (ANEXA), din care ºase sunt amplasate în Podiºul Sucevei ºi doar una în Câmpia 

Moldovei, ambele, subunitãþi geografice ale Podiºului Moldovei. Trebuie subliniat faptul cã nici 

una nu a fost cercetatã integral, de aici rezultând ºi importanþa sãpãturilor de la Adâncata, unde 

existã, de altfel, singura necropolã aparþinând complexului cultural sus-amintit, din România, 

aflatã, momentan, în curs de cercetare. 
 Fãrã a insista aici asupra necesitãþii studierii comportamentelor funerare ale purtãtorilor 

diverselor culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul þãrii noastre, amintim faptul cã atunci a 

început generalizarea practicii incineraþiei (URSULESCU, 1994; CHICIDEANU, 2002). 

Comparativ cu alte regiuni geografice ale þãrii noastre, în Podiºul Sucevei, descoperirile funerare 
premergãtoare epocii bronzului ºi cele din bronzul timpuriu sunt puþine ºi se rezumã la 

descoperirile de la Suceava � Parcul Cetãþii, pe baza cãrora, în 1975, a fost identificat grupul 
cultural Suceava, datat în eneoliticul final (URSULESCU, 1997) ºi Broºteni (jud. Suceava), 

unde a fost cercetat un mormânt aparþinând culturii Jamnaja (PETRESCU-DÎMBOVIÞA, 1950), 

care, de altfel, este bine atestatã între Carpaþi ºi Prut (BURTÃNESCU, 2002, p. 214-276). Privite 
în acest context, descoperirile funerare din Bronzul Mijlociu de la Adâncata, aduc noi precizãri 

referitoare la ritul ºi ritualul funerar, practicate în lumea proto-tracicã de la rãsãrit de Carpaþi. 
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ANEXA 
Lista descoperirilor funerare de tip Komariv � Bilyj-Potik � Costiºa din România. 
 
1. ADÂNCATA, com. Adâncata, Imaº (SV)6 
Bibliografie: 
NICULICÃ et alii, 2002, 2003; MAREª, et alii, 2002, 2003, 2004; BUDUI et alii, 2002, 2003. 
2. CAJVANA, Cajvana (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 2003, p. 155-159, fig. 1/1-2, 4, 6. 
3. HÂRTOP, com. Preuteºti, Sub Plopi (SV) 
Bibliografie: 
URSULESCU, POPOVICI, 1987, p. 72-76. 
4. HORODNICU DE JOS, com. Horodnic, Vârful Colnicului (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 1981, p. 134-136 ºi notele 14-20, cu referinþe. DUMITROAIA, 2000, p. 134, punct 29. 
5. PRÃJENI, comuna Prãjeni (BT) 
Bibliografie: 
URSULESCU, ªADURSCHI, 1988, p. 45-52. 
6. ªERBÃNEªTI, comuna Zvoriºtea (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, POPOVICI, 1980, p. 657-662. 
7. VOLOVÃÞ, comuna Volovãþ (SV) 
Bibliografie: 
IGNAT, 2003, p. 159-161, fig. 1/3, 5. 
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Considérations préliminaires sur  
les pratiques funéraires de la nécropole du type  

Komariv-Bilyi Potik-Costiºa de Adâncata-Imaº (jud. Suceava) 
(Résumé) 

 
 Dans cet ouvrage les auteurs présentent les résultats des recherches des tumulus no. 1 � 6 
de la nécropole de Adâncata-Imaº (jud. Suceava), mettant  en évidence quelques éléments du rite 
et rituel funéraire des communautés du Bronze moyen du Plateau de Suceava.  
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Fig. 1. Planul general al T1/2001. 
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Fig. 2. Planul general al T2/2001. 
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NOTE: 
                                                
1 Presupunem umectarea ºi bãtucirea acestuia. 
2 Din pãcate, momentan, nu dispunem de determinãrile antropo-zoologice ale materialelor osteologice 
recuperate din aceastã movilã. 
3 Analize efectuate în cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare ºi Conservare � Suceava. 
4 În timpul cercetãrilor noastre de teren au fost identificate, în împrejurimile necropolei, mai multe zone 

în care gresia sarmaþianã apare la zi, sau în exploatãri. Perieghezã Dumitru Boghian, Bogdan Niculicã, 

2001, Vasile Budui, 2004. 
5 T2 are, respectând desigur proporþiile, caracteristicile unui monument megalitic local. 
6 În anul 2001 a fost descoperitã ºi aºezarea contemporanã necropolei de la Adâncata. Cercetare de 

suprafaþã Bogdan Niculicã. Materiale inedite, în colecþiile Complexului Muzeal Bucovina � Suceava. 


