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Abstract. In this paper is given a brief description of Buzdujeni Gorge, one of the most picturesque and 
interesting in terms of scientific and landscape karst gorges in north-western part of the Republic of Mol-
dova (Racovăţ river basin, affluent of Middle Prut) protected by the state. For this gorge is distinctive the 
presence in a cave of the right board of an ancient human pluristratigraphic station of musterian culture, 
which was populated 70-60 thousand years ago by Neanderthal hunters, as confirmed by the discovery of 
work tools made of silex and of skeletal remains of hunted animals.

Keywords: Buzdujeni, gorges, natural monument, geology, badenii, paleontology, archeology, palae-
olit, musterian culture, mammal fauna.

introduCere

În partea de nord-vest a Re-
publicii Moldova, în luncile Pru-
tului de Mijloc şi ale afluenţilor lui 
de stînga, Larga, Vilia, Lopatnic, 
Draghişte, Racovăţ, Ciuhur şi Ca-
menca, se înalţă lanţuri fragmen-
tate în mai multe locuri de ridică-
turi stîncoase de recife calcaroase 
şi stînci solitare, numite „Toltre” 
(cuvînt de origine poloneză), cu-
noscute ca “ Toltrele Prutului” (foto 

1), care timp de milenii străjuiesc 
împrejurimile din partea locului. 
Încărunţite de vreme, şlefuite de 
ploi şi de curenţii de aer, măcinate 
de ger şi arse de soare, pe alo-
curi cu defileuri de o rară frumu-
seţe, “săpate” de cursul rîurilor, 
aceste perle bizare ale naturii de 
forme ciudate şi pline de farmec 
şi mister conferă meleagului nos-
tru un aspect pitoresc asemănător 
peisajelor carpatic, caucazian sau 
celui din Crimeea.

La propunerea oamenilor de şti-
inţă, specialiştilor din domeniul dat 
[10, 11], mai multe recife calcaroase 
din bazinele rîurilor mici din nord-
vestul Republicii Moldova menţiona-
te mai sus, de o deosebită valoare 
ştiinţifică şi originalitate peisagisti-
că, au fost declarate monumente 
ale naturii din R. Moldova, proteja-
te de stat (Hotărârile Consiliului de 
Miniştri al RSSM nr. 111 din 13.03 
1962 şi nr. 5 din 8.01 1975, Hotă-
rârea Parlamentului Republicii Mol-
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foto 1. Un segment din toltrele din lunca Prutului foto 2. Vedere generală a Defileului Buzdujeni
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dova nr. 1538-XIII din 25. 02 1998). 
Unul dintre monumentele naturale 
geologo-paleontologice ce se regă-
sesc în hotărîrile enumerate este şi 
pitorescul Defileu Buzdujeni (foto 2).

Materiale şi Metode de 
CERCETARE 

În calitate de material pentru 
acest articol au servit rezultatele 
observaţiilor de teren, cercetărilor 
de laborator ale mostrelor de calcar 
din pereţii rocilor recifale şi a ose-
mintelor de mamifere depistate în 
straturile de locuire umană, efectu-
ate de autorii acestui articol [1, 3, 5, 
7]. Au fost utilizate, de asemenea, 
unele informaţii din publicaţii [4, 
8-12] şi metode specifice cercetări-
lor respective (paleontologică, geo-
morfologică, arheologică etc.)

CARACTERISTICA SUCCIN-
tă a obieCtului dat

Monumentul protejat de stat 
„Defileul Buzdujeni” e situat în par-
tea de nord-est a satului Buzdujeni, 
raionul Edineţ, în aval de confluen-
ţa rîului Racovăţ cu pîrăiaşul Bog-
da, pe o lungime de aproximativ 
1 km. Suprafaţa totală a defileului 
constituie circa 100 ha.

Defileul Buzdujeni face parte 
din complexul natural extrem de pi-
toresc şi interesant Gordineşti-Buz-
dujeni-Brînzeni, considerat unul 
dintre cele mai originale în felul său 
defileuri din bazinul rîului Racovăţ 
şi din nord-vestul Republicii Moldo-
va. Irepetabilul peisaj cu murmurul 
zgomotos, aidoma unei simfonii, al 

apei Racovăţului, aerul curat cu 
miros plăcut de plante, păduricea 
din vecinătate ademenesc vizita-
torii. Defileul e format de cursul 
Racovăţului în masivul calcaros 
badenian-tighecian, constituit, ca 
şi celelalte recife din nord-vestul 
Republicii Moldova, din resturi 
scheletice de alge litotamnii, co-
ralieni, foraminifere, briozoare, 
moluşte, raci, crini şi alte organis-
me fosile de mare ce habitau în 
apele marginale calde ale Mărilor 
Badeniană şi Tigheciană (Sar-
maţiană inferioară), care acum 
18-10 milioane de ani acopereau 
şi teritoriul respectiv al Republicii 
Moldova.

Pereţii defileului au o înălţime 
de pînă la 125 de metri, sunt foarte 
prăpăstioşi, cu ieşiri ciudate de cal-
car în exterior, cu bolovani mari de 
piatră la bază, căzuţi de pe stînca-
mamă, cu grote adîncite în stîncă, 
unele conţinînd urme ale activităţii 
omului preistoric. În una din grote-
le de pe versantul drept al defileu-
lui, situată la înălţimea de circa 70 
metri de la nivelul rîului (foto 3), a 
fost descoperită valoroasa staţiu-
ne paleolitică Buzdujeni I, adîncită 
în stîncă la circa 9 metri, suprafaţa 
totală fiind de circa 60 metri, cer-
cetată prin speciale săpături de 
către arheologul  Nicolae Chetraru 
[8, 9], la care au participat şi auto-
rii acestei comunicări, cercetând, 
totodată, osemintele de mamifere 
[1, 3, 5, 7]. Investigaţiile au demon-
strat prezenţa în grotă a unei staţi-
uni umane originale pluristratigrafice 
cu 8 niveluri de locuire (desenul 1), 

ce ţine de Paleoliticul mediu, cultu-
ra Mustie denticulat (circa 70-60 mii 
de ani în urmă), în care s-au depis-
tat unelte de muncă din silex (plăci 
tăioase şi zimţate, răzuitoare, aşchii 

foto 3. Defileul Buzdujeni cu grota

1. Cernoziom;
2. Strat de cenuşa;
3. Argilă de culoare galbenă-deschis cu 
amestec de pietriş;
4. Argilă de culoare galbenă-închis;
5. Amestec de argilă nisipoasă
de culoare galbenă-deschis cu
pietriş;
6. Argilă galbenă-deschis;
7. Argilă galbenă-închis:
8. Argilă de culoare galbenă-închis
cu amestec de pietriş de calcar,
9. Argilă galbenă-închis;
10. Argilă nisipoasă de culoare galbenă-
deschis;
11. Amestec de argile;
12. Lentilă de lut de peşteră de culoare 
cafenie;
13. Pietriş de calcar,
14. Fundul stîncos al peşterii.
 Resturi de fosile se găsesc în sraturi-
le 3-9. 

desenul l. Secţiunea stratigrafică a 
staţiunii paleolitice Buzdujeni I, (după 
Chetraru, 1973)

Grosimea,
cm

Nr. stratu-
rilor

10-15 1
3-15 2
15-20 3

6-18 4

3-17 5
22-48 6
15-40 7
23-42 8

20-40 9

20-42 10

16-20 11
6 12

70-100 13

14

Secţiunea 
stratigrafică
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etc.) şi peste 3200 de piese schele-
tice determinabile, aparţinînd la 19 
specii de mamifere mari şi de talie 
mijlocie, pe care le vînau locatarii 
acestei staţiuni. 

Oasele sunt foarte fărîmiţate, 
dovadă că au fost valorificate intens 
de locatarii staţiunii. Mai mult sau 
mai puţin integre au rămas unele 
fragmente de craniu şi de maxilare, 
majoritatea măselelor, metapodii-
lor, falangelor şi a altor oase lipsite 
de măduvă.

Cele mai multe reminiscenţe 
scheletice (peste 2160 de la mini-
mum 35 de animale de diferite vîr-
ste, aparţin ursului-de-peşteră (foto 
4). Acest carnivor mai mult vegeta-
rian, foarte răspîndit şi numeros în 
zona de nord carstică a Republicii 
Moldova [2], era vînat nu numai 
pentru carnea lui, dar şi pentru bla-
na mare şi călduroasă utilizată mai 
cu seamă în timpul iernilor aspre din 
aşa numita - Epocă Glacială. Grăsi-
mea era folosită la iluminat, iar oa-

sele mari după, extragerea mădu-
vei – la întreţinerea focului rugului. 
Locul doi după numărul resturilor 
scheletice (452) şi de indivizi (19) 
revine calului. Caii, ca şi alte copi-
tate, osemintele cărora au fost con-
semnate în depunerile staţiunii date 
(bizonul – 13 indivizi, cerbul nobil -7 
indivizi, mamutul – 5 indivizi (foto 
5), rinocerul-cu-blană – 5 indivizi 
şi altele), erau vînate, probabil, fi-
ind gonite spre prăpăstii, iar hienele 
(foto 6), vulpile, mustelidele, iepurii 
şi marmotele erau capturate, mai 
cu seamă, în vizuinile lor.

În nivelurile de trai a omului au 
mai fost depistate, de asemenea, 
reminiscenţe scheletice de mami-
fere mici-insectivore şi rozătoare, 
care trăiau în împrejurimile grotei, 
nimerind întîmplător în locuinţă (în 
căutarea hranei, ascunzişului sau 
din excrementele păsărilor răpi-
toare, care trăiau în grotă în timpul 
cînd omul temporar o părăsea).

Lista completă a mamiferelor 

evidenţiate în staţiunea paleolitică 
Buzdujeni I amplasată în Defileul 
Buzdujeni este următoarea: 

ordinul Insectivora (insectivo-
re): Erinaceus europaeus Linnaeus 
- Ariciul comun, Crocidura leucodon 
Hermann – Chiţcanul-de-câmp, So-
rex arcticus Kerr – Chiţcanul arctic, 
Sorex minutus Linnaeus – Chiţ-
canul mic; ordinul Lagomorpha 
(lagomorfe): Lepus europaeus 
Pallas – Iepurele-de-câmp, Lepus 
tanaiticus Gureev-Iepurele tanaitic, 
fluierător (de Don), Ochotona spe-
laeus Owen – Ohotona-de-stepă; 
ordinul Rodentia (rozătoare): 
Marmota bobac Muller –Marmota-
de-stepă, Spermophilus suslicus 
Guldenstaedt – Popândăul-cu-pe-
te, Citellus sp.- Popândăul, Allacta-
ga jaculus Pallas – Iepurele mare 
săritor, Muscardinus avellanarius 
Linnaeus –Pârşul-de-alun, Glis glis 
Linnaeus - Pârşul-comun, Nannos-
palax leucodon Nordmann – Orbe-
tele, Apodemus sylvaticus Linna-

foto 4. Vedere generală a ursului de peşteră şi maxilarul inferior al lui din grota Buzdujeni

foto 5. Vedere generală a mamutului şi partea anterioară a maxilarului inferior fără dinţi a unui pui de mamut 
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foto 6. Vedere generală a hienei de peşteră şi maxilarul inferior al ei

foto 7. Măgăruşul european şi fragmente de oase ale lui

foto 8. Marmota bobac şi maxilarul inferior al ei
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eus – Şoarecele-de-pădure, Apo-
demus flavicollis Melchior –Şoare-
cele-gulerat, Cricetus cricetus Lin-
naeus –Hârciogul, Cricetulus mi-
gratorius Pallas – Grivanul cenuşiu, 
Allocricetulus eversmanni Brandt 
– Grivanul eversman, Dicrostonyx 
guilielmi Sanfordt –Lemingul copi-
tat, Lagurus lagurus Pallas – Le-
mingul-de-stepă, Eolagurus luteus 
Eversmann –Lemingul-de-semide-
şert, Arvicola terrestris Linnaeus – 
Şobolanul-de-apă, Microtus arvalis 
Pallas – Şoarecele-de-câmp, Mi-
crotus (Stenocranius) gregalis Pal-
las – Şoarecele-de-tundră, Micro-
tus oeconomus Pallas – Şoarecele 
boreal, Clethrionomys glareolus 
(Schreber) – Şoarecele scurmător; 

ordinul Carnivora (Carnivo-
re): Canis lupus Linnaeus - Lupul, 
Vulpes vulpes Linnaeus – Vulpea 
comună, Mustella (Putorius) sp. 
–Dihorele, Ursus (Spelaearctos) 
spelaeus Rosenmuller et Heinroth 
– Ursul-de-peşteră, Crocuta spe-
laea Goldfuss – Hiena-de-peşteră, 
Panthera (Leo) spelaea Goldfuss – 
Pantera-de-peşteră; ordinul Pro-
boscidea (proboscidieni): Mam-
muthus primigenius Blumenbach 
– Mamutul; ordinul perissodac-
tyla (imparicopitate): Equus lati-
pes Gromova –Calul latipes, Equus 
(Asinus) hydruntinus Regalia – 
Măgăruşul european, Coelodonta 
antiquitatis Blumenbach – Rinoce-
rul-cu-blană; ordinul artiodacty-
la (paricopitate): Cervus elaphus 
Linnaeus – Cerbul nobil, Mega-
loceros giganteus Blumenbach – 
Cerbul gigantic, Rangifer tarandus 
Linnaeus – Renul polar, Rupicapra 
rupicapra Linnaeus – Capra nea-
gră, Bison priscus Bojanus – Bizo-
nul primitiv [1, 5, 7].  

Acest ansamblu faunistic ca-
racterizează etapa timpurie de 
dezvoltare a teriofaunei zonei 
carstice din nord-vestul Republicii 
Moldova a Pleistocenului superior, 
evidenţiată de noi într-un com-
plex faunistic aparte – speleoid 
[5]. Specific pentru asociaţia fa-
unistică dată este, pe de o parte, 
răspîndirea  largă a animalelor de 
cavernă – ursul şi hiena, pe de altă 
parte, prezenţa în componenţa ei 
a reprezentanţilor diferitelor zone 

geografice şi biotopuri: de stepă şi 
semideşert (măgăruşul european 
(foto 7), calul, ohotona, marmo-
tele (foto 8.), popăndăul, iepure-
le-mare-săritor, orbetele, grivanii, 
lemingii etc.), de tundră (renul, ie-
purele fluierător, şoarecele de tun-
dră, şoarecele boreal), de terenuri 
montane şi alpine (capra neagră), 
de silvo-stepă (mamutul, rinocerul-
cu-blană, cerbii nobil şi gigantic, 
bizonul), ubicviste (lupul, vulpea 
comună, ariciul comun, chiţcanul-
de-câmp, pârşul-de-alun, şobola-
nul-de-apă etc.).

Asemenea componenţă faunis-
tică a fost caracteristică pentru aşa-
numita zonă periglacială a Pleisto-
cenului superior din Europa cu cli-
mă continentală, în general foarte 
rece şi uscată, cu perioade scurte 
mai calde şi umede.

ConCluzii

Defileul Buzdujeni e unul dintre 
cele mai mari, pitoreşti şi semnifi-
cative, sub aspect ştiinţific, defileuri 
din zona Toltrelor Prutului de Mijloc 
din nord-vestul Republicii Moldova.

O valoare ştiinţifică deosebită 
constituie staţiunea paleolitică a 
vînătorilor neandertalieni de cultu-
ră umană musteriană cu unelte de 
silex de tip denticulat Buzdujeni I, 
unicală în Republica Moldova.

Componenţa sistematică a ose-
mintelor de mamifere mari desco-
perite în straturile staţiunii vechi 
omeneşti denotă că obiectele de 
vînat ale neandertalienilor din grota 
Buzdujeni I erau ursul-de-peşteră, 
hiena-de-peşteră, calul, bizonul, 
marmotele, cerbul nobil, renul, vul-
pea, iepurii, mamutul, rinocerul-cu-
blană, care, probabil, erau şi cei mai 
răspîndiţi şi mai numeroşi în zona 
dată. Printre micromamifere foarte 
răspîndite erau şoarecul-de-tundră, 
şoarecele boreal, lemingul-de-ste-
pă, ohotona de stepă – reprezen-
tanţi caracteristici ai zonei periglaci-
ale a Pleistocenului superior.
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