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Din punct de vedere administrativ, situl Drăgușeni-La  Căldare (coordonate 
geografice: 48°02’57.2”N 26°46’07.1”E), din comuna omonimă, se află la 52 km 
nord-est de municipiul Botoşani, în partea de nord-est a satului Drăgușeni, pe malul 
stâng al pârâului Podriga. Evaluarea arheologică desfășurată în anul 2021 a avut ca 
scop determinarea urmelor arheologice și stabilirea vechimii acestora. Anomaliile 
geografice au fost determinate într-o primă etapă prin imagini satelitare, care scot 
în evidență o incită circulară, cu un diametru de aproximativ 160 m. 

Cercetarea arheologică din anul 2021 și-a propus continuarea investigațiilor 
interdisciplinare din zonă, pentru a înțelege şi reconstitui cât mai corect trăsăturile 
locuirilor protoistorice din zonă. În campania de cercetări interdisciplinare și 
geofizice efectuate în colaborare cu Universitatea Friedrich Alexander din 
Erlangen-Nuremberg, Germania, coordonate de Casten Mischka, a fost determinat 
diametrul precis al fortificației, precum și structurile interioare. Se observă pe 
planul geofizic existența a două clădiri, denumite Clădirea nr. 1 și Clădirea nr. 2. 
Clădirea nr. 1 a fost estimată ca având 35 metri lungime și aproximativ 25 metri 
lățime. Evaluarea din prima campanie s-a concentrat pe secționarea prin casetă de 
5×5 metri a Clădirii nr. 1. Aceasta a cuprins o parte din spațiul interior și o parte din 
spațiul exterior clădirii. Peretele a fost surprins în partea mediană a secțiunii. 

Prezentarea de față are în vedere rezultatele cercetărilor invazive și analiza 
C14 asupra oaselor rezultate din nivelul cultural. Din strat și din locuință nu a 
fost recoltat material ceramic, acesta nefiind deocamdată identificat, în schimb 
există câteva materiale osteologice care vor determina precis nivelul de încadrare 
cronologică a structurii. 

Fig. 1. Vedere satelitară asupra fortificației pe situl Drăgușeni-La Căldare/Dealul Chițanca 
(conform Google Earth).
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Prin acest sondaj s-a confirmat rezultatul cercetărilor magnetometrice, iar 
în viitor ne dorim sondarea mai multor zone din interiorul structurii, astfel încât 
să stabilim funcționalitatea clădirilor din zonă, dar și modalitatea de construire 
a elementelor de fortificație. Pentru moment stabilim vechimea structurilor ca 
datând de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului (Hallsttat). 

Fig. 2. Locuința 1, scanare magnetometrică  
(imagine furnizată cu amabilitate de Carsten Mishka-FAU).


