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Necropola birituală de la Polocin-Islaz este localizată pe teritoriul satului Polocin
(com. Pogoneşti, jud. Vaslui), pe malul drept al pârâului Tutova (Fig. 1), la aproximativ 200
m sud de ultima casă. Necropola din acest punct se află la aproximativ 400 m nord de o altă
necropolă (Pogoneşti-La Movilă), ambele aparţinând aceleiaşi culturi, Sântana de MureşCernjachov1.
Începând cu anul 2001, sub coordonarea arheologului Mircea Mamalaucă de la
Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, în necropola de la Polocin-Islaz au fost organizate cinci
campanii de cercetare arheologică, în urma cărora s-au descoperit nu mai puţin de 79 de
morminte dintre care, conform datelor furnizate de autorii săpăturii, 23 sunt morminte de
incineraţie şi 56 sunt morminte de înhumaţie. Mormintele de incineraţie ilustrează variaţii
ale ritului incinerării, pornind de la depunerea resturilor cinerare direct pe pământ, până la
folosirea uneia sau mai multor urne, cu sau fără capac2.
Mormintele de înhumație se caracterizează printr-o mare varietate, pornind de la
morminte nederanjate, continuând cu morminte deranjate din vechime şi încheind cu cenotafe.
În marea majoritate a situaţiilor, gropile sepulcrale erau orientate nord-sud, cu defunctul
depus cu capul spre nord şi cu picioarele spre sud. Majoritatea mormintelor s-au aflat la
adâncimi cuprinse între 3 şi 3,5 m. În privința inventarului, situaţiile oscilează de la morminte
cu un inventar bogat şi variat la morminte care nu conţineau nici o piesă de inventar.
Inventarul descoperit în morminte este extrem de variat şi bogat: pahare de sticlă, vase
ceramice, fusaiole din lut, fibule din bronz, piepteni din corn de cerb, coliere din mărgele de
sticlă de culoare albastră. Obiectele de inventar descoperite se încadrează din punct de vedere
cronologic şi tipologic către sfârşitul secolului al IV-lea d. Hr., în cultura Sântana de MureşCernjachov3.
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Fig. 1. Localizarea necropolei birituale de la Polocin-Islaz (după Mamalaucă, 2013, p. 81).

Materialul şi metoda de studiu
Din totalul de 79 morminte descoperite în necropola birituală de la Polocin-Islaz,
autorii studiului de faţă au avut privilegiul de a studia resturile a nouă schelete; două dintre
acestea provin din morminte de incineraţie (mormintele nr. 19 şi 79), iar altele şapte, din
morminte de înhumaţie (mormintele nr. 29 şi nr. 73-78). În ceea ce priveşte materialul
scheletic descoperit în necropola de la Polocin-Islaz şi analizat în anii anteriori, fie provenit
din morminte de înhumaţie, fie de incineraţie, rezultatele analizelor antropologice au fost
publicate, în intervalul 2007-2008, de Georgeta Miu4 (membru al colectivului ieşean de
antropologi); o parte dintre acestea au fost utilizate de noi, pentru a oferi relevanţă statistică
studiului paleodemografic.
Starea de conservare a celor nouă schelete analizate în lucrarea de faţă este satisfăcătoare.
Chiar dacă incomplete şi uneori fragmentate (din cauza factorilor pedologici sau antropici),
scheletele provenite din mormintele de înhumaţie s-au pretat unei analize antropologice
detaliate. Resturile osoase incinerate, aşa cum era de aşteptat, sunt precar conservate, cu toate
că gradul de fragmentare, implicit temperaturile maxime de incinerare sunt slabe spre medii.
Etapele de pregătire a materialului pentru studiu şi analiza propriu-zisă au fost diferite
pentru cele două tipuri de resturi osoase umane (înhumate şi incinerate) şi sunt explicate în cele
ce urmează.
Resturi umane înhumate. Studiul antropologic al scheletelor provenite din mormintele
de înhumaţie a debutat prin curăţarea şi restaurarea părţilor scheletice, procedee urmate de
prelevarea datelor biometrice şi examinarea morfoscopică. Determinarea sexului şi estimarea
vârstei la deces au fost urmate de analiza tipologică şi de cea paleopatologică.
Determinarea vârstei la deces în cazul indivizilor imaturi, adică a celor care nu au
atins pragul de 20 ani (infans I, infans II şi juvenis), s-a realizat prin analiza următorilor
indicatori: etapa de erupţie a dentiţiei temporare şi înlocuirea acesteia cu dentiţia definitivă,
gradul de concreştere a epifizelor oaselor lungi la diafize, stadiul de osificare a epifizelor la
4
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corpul vertebral, dimensiunile oaselor întregi sau întregibile (în principal, lungimi, cu sau
fără epifize). Ne-am ghidat după metodologia propusă de M. M. Maresh (1970), D. H.
Ubelaker (1979), M. Schaefer, S. Black, L. Scheuer (2009)5.
În ceea ce priveşte indivizii adulţi, adică cei cu vârsta la deces de peste 20 de ani
(adultus, maturus şi senilis), indicatorii utilizaţi în determinarea vârstei au fost după cum
urmează: morfologia simfizei pubiene, modificările degenerative de pe suprafaţa articulară
sacro-iliacă, modificarea structurală a ţesutului spongios din regiunea metaepifizară proximală a
femurului şi humerusului, prezenţa unor fenomene de involuţie scheletică (căderi dentare,
resorbţia marginilor alveolare, modificări osoase degenerative, decalcifiere), uzura dentară şi
obliterarea suturilor craniene.
Determinarea sexului s-a realizat doar pentru categoriile de vârstă juvenis, adultus şi
maturus, analizându-se un complex de caracteristici şi utilizând toate piesele osoase care au
oferit date metrice şi morfologice. Au fost luaţi în consideraţie următorii indicatori: forma
generală a bazinului, gradul de deschidere a marii incizuri ischiatice, aspectul osului sacrum,
masivitatea şi robusticitatea scheletică, dezvoltarea articulaţiilor şi a inserţiilor musculare,
dezvoltarea reliefului osos cranian, forma generală a craniului, forma şi gradul de înclinare a
frunţii, aspectul marginilor suraorbitare, dimensiunea dinţilor, etc. În determinarea sexului şi
estimarea vârstei la deces, în cazul adulţilor, ne-am ghidat după metodele şi tehnicile
recomandate de J. Nemeskéri, L. Harsányi, Gy. Acsády (1960), O. Necrasov et al. (1966), V.
Stradalova (1975), D. H. Ubelaker (1979), D. R. Brothwell (1981), S. Mays (1998), D. E.
Walrate, P. Turner, J. Bruzek (2004), T. D. White, P. A. Folkens (2005), A. Schmitt (2005), K.
E. Latham, M. Finnegan (2010), B. K. Blanchard (2010)6.
În timpul analizei antropologice am ţinut cont de principalele măsurători biometrice, dar
şi de caracteristicile conformative (indici) şi morfoscopice, conform metodelor clasice
recomandate de R. Martin, K. Saller (1957-1966)7. Evaluarea şi categorisirea valorilor absolute
(măsurători) şi relative (indici) s-au realizat după scările dimorfice oferite de V. P. Alexeev, G.
F. Debetz (1964)8. Observaţiile morfoscopice au fost înregistrate şi analizate după metodele
recomandate de P. Broca (1875), E. von Eickstedt (1934), G. Olivier (1969)9.
Statura a fost estimată după dimensiunile oaselor lungi ale membrelor superioare
(humerus, radius, ulna) şi inferioare (femur, tibia, fibula). Am utilizat scările dimensionale
5

M. M. Maresh, Measurements from roentgenograms, in „Human Growth and Development” (R. W.
McCammon, ed.), Illinois, Springfield, III: C. C. Thomas, 1970; D. H. Ubelaker, Human Skeletal Remains:
Excavation, Analysis and Interpretation, Washington D. C., Taraxacum, 1979; M. Schaefer, S. Black, L.
Scheuer, Juvenile osteology, London-New York, Academic Press, 2009.
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„Anthropologhischer Anzeiger”, 1960, 24, p. 70-95; O. Necrasov, M. Vlădescu, A. Rudescu, H. Schmidt, C.
Vulpe, Sur l’évolution de la synostose des sutures crâniennes et son application à l’estimation de l’âge, in
„Annuaire Roumain d’Anthropologie”, 1966, 3, p. 23-25; V. Stradalova, Sex differences and sex determination
on the sacrum, in „Anthropos”, 1975, 13 (3), p. 237-244; D. H. Ubelaker, 1979, op. cit.; D. R. Brothwell,
Digging up bones, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1981; S. Mays, The archaeology of human
bones, London-New York, Routledge, 1998; D. E.Walrath, P.Turner, J. Bruzek, Reliability test of the visual
assessment of cranial traits for sex determination, in „American Journal of Physical Anthropology”, 2004, 125,
p. 132-137; T. D. White, P. A. Folkens, Human bone manual, Amsterdam-Boston, Elsevier Academic, 2005; A.
Schmitt, Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au décès des adultes a partir de la surface sacro-pelvienne
iliaque, in „Bulletins et Mémoire de la Société d’Anthropologie de Paris”, 2005, 17 (1-2), p. 1-13; K. E. Latham,
M. Finnegan, Age Estimation of the Human Skeleton, Illinois, Springfield, III: C. C. Thomas Publisher, 2010; B.
K. Blanchard, A study of the accuracy and reliability of sex estimation methods of the human pelvis, A Thesis
presented to the Faculty of California State University, Chico, 2010.
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R. Martin, K. Saller, Lehrbuch de Anthropologie, Stuttgart, Gustav Fischer Verlag, 1957-1966.
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V. P. Alexeev, G. F. Debetz, Kraniometria, Moskva, Nauka, 1964.
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P. Broca, Instructions craniologiques et craniométriques, in „Mémoires de la Société d ‘Anthropologie de
Paris”, 1875, 2, p. 1-204; E. von Eickstedt, Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, Stuttgart, F.
Enke Press, 1934; G. Olivier, Practical anthropology, Michigan, Springfield, III: C. C. Thomas, 1969.
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propuse de L. Manouvrier (1892), E. Breitinger (1938), H. Bach (1965), M. Trotter, G. C. Gleser
(1958)10. Încadrarea valorilor medii ale staturii în categorii, pe sexe, s-a realizat după Martin,
Saller (1957-1966)11.
Caracterizarea tipologică individuală s-a realizat după metodele recomandate de V. V.
Bunak, M. F. Nesturch, I. I. Roginskij (1941), H. V. Vallois (1944), P. Boev (1972)12.
Identificarea patologiilor şi anomaliilor scheletice, inclusiv a trăsăturilor non-metrice
craniene, dentare şi postcraniene, dar şi aprecierea gradului de dezvoltare, respectiv a
severităţii acestora, s-au realizat după metodele recomandate de S. Mays (1998), A. C.
Aufderheide, C. Rodriguez-Martin (1998), D. J. Ortner (2003), R. W. Mann, D. R. Hunt
(2005), S. E. Bailey (2006), Ch. Roberts, K. Manchester (2007), T. Molleson (2007), M. A.
Katzenberg, R. S. Saunders (2008), M. Brickley, R. Ives (2008), T. Waldron (2009), E.
Barnes (2012), H. Leroux (2012)13. De asemenea, au fost analizate şi particularităţile
scheletice apreciate în literatura de specialitate drept adaptări funcţionale sau markeri
ocupaţionali şi ai stilului de viaţă (entezopatii mecanice, markeri musculo-scheletici).
În ceea ce priveşte liniile de întrerupere a creşterii identificate pe coroanele dentare,
denumite defecte dentare hipoplazice, determinarea vârstei la care acestea s-au format (adică
intervalul în care a avut loc episodul de stres fiziologic) s-a realizat după metoda propusă de
A. H. Goodman, J. C. Armelagos, J. C. Rose (1980). După localizarea defectului, cu ajutorul
caliperului digital (cu eroare de 0,01 mm), s-a măsurat distanţa dintre joncţiunea smalţ-cement
şi mijlocul defectului hipoplazic. Ce-a de-a doua măsurătoare prelevată a fost înălţimea
coroanei dentare pentru fiecare dinte afectat de hipoplazie, adică distanţa dintre joncţiunea
smalţ-cement şi marginea ocluzală. Valorile obţinute au fost ulterior introduse în ecuaţia de
regresie recomandată de A. H. Goodman, J. C. Armelagos, J. C. Rose (1980), obţinându-se
astfel vârsta la care a avut loc episodul de stres fiziologic14.
10

L. Manouvrier, Détermination de la taille d’après les grands os des membres, in „Revue de l’École
d’Anthropologie de Paris”, 1892, 2, p. 227–233; E. Breitinger, Zur Berenchnung der Korperhohe aus den langen
Gliedmassenknochen, in „Anthropologhischer Anzeiger”, 1938, 14, p. 249–274; H. Bach, Zur Berenchnung der
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29, p. 12–21; M. Trotter, G. C. Gleser, A Re-evaluation of Estimation of Stature Based on Measurements of
Stature Taken during Life and of Long Bones after Death, in „American Journal of Physical Anthropology”,
1958, 16, p. 79-123.
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R. Martin, K. Saller, 1957-1966, op. cit.
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V. V. Bunak, M. F. Nesturkh, I. I. Roginskii, Antropologiia, kratkii kurs, Moskva, Educational and
Pedagogical State Press, 1941; H. V. Vallois, Les races humaines, Paris, Presses Universitaires de France, 1944;
P. Boev, Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostagaischen Inselwelt und deren Bedeutung fur die
Herkunft ihrer Bevolkerung, Sofia, Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 1972.
13
S. Mays, 1998, op. cit.; A. C. Aufderheide, C. Rodriguez-Martin, The Cambridge Encyclopedia of Human
Paleopathology, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; D. J. Ortner, Identification of Pathological
Conditions in Human Skeletal Remains, Oxford, Academic Press, 2003; R. W. Mann, D. R. Hunt, Photographic
Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variation in the Human Skeleton, Illinois,
Springfield: C. C. Thomas, 2005; S. E. Bailey, The evolution of non-metric dental variation in Europe, in
„Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte”, 2006, 15, p. 9-30; Ch. Roberts, K. Manchester, The
Archaeology of Disease, Ithaca-New York, Cornell University Press, 2007; T. Molleson, A method for the study
of activity related skeletal morphologies, in „Bioarchaeology of the Near East”, 2007, 1, p. 5-33; M. A.
Katzenberg, R. S. Saunders, Biological Anthropology of the Human Skeleton, Hoboken, Wiley-Liss, 2008; M.
Brickley, R. Ives, Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease, Oxford, Elsevier Academic Press, 2008; T.
Waldron, Palaeopathology, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2009; E. Barnes, Atlas of
Developmental Field Anomalies of the Human Skeleton: A Paleopathology Perspective, Hoboken, WileyBlackwell, 2012; H. Leroux, The use of dental nonmetric traits for intracemetary kinship analysis and cemetery
structure analysis from the site of Middenbeemster, the Netherlands, Dissertation presented in fulfilment of the
requirements for the degree of Master in science of human osteology and funerary archaeology, Leiden
University, Faculty of Archaeology, Leiden, 2012.
14
A. H. Goodman, J. C. Armelagos, J. C. Rose, Enamel hypoplasia as Indicators of Stress in Three Prehistoric
Population from Illinois, in „Human Biology”, 1980, 52, p. 515-528.
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Resturi umane incinerate. Analiza antropologică a resturilor scheletice provenite din
mormintele de incineraţie s-a realizat după etapele metodologice recomandate de F. Guillon
(1987), D. H. Ubelaker (1989), J. I. McKinley, Ch. Roberts (1993), L. Bondioli, D. Formenti,
L. Salvadei (1994), T. R. Whyte (2001), J. I. McKinley (2004), E. J. Pope, O. C. Smith (2004),
E. Gatto (2007), S. I. Fairgrieve (2008), P. L. Walker et al. (2008), D. H. Ubelaker (2009), S. S.
Symes et al. (2012)15. Studiul a debutat cu procedeul de curăţare şi categorisire a materialului.
Resturile osoase umane au fost separate de „impurităţi” (cenuşă, granule de pământ, granule de
cărbune, nisip, pietricele, granule ceramice, fragmente de silex, granule metalice), dar şi de
resturile scheletice de origine animală. A urmat cântărirea fiecărei categorii în parte (fragmente
provenite din craniu, coloana vertebrală, centura scapulară, centura pelviană, membrele
superioare, membrele inferioare şi fragmente neidentificabile). Menţionăm că, în unele cazuri,
fragmentele analizate s-au pretat restaurării, fiind posibilă reasamblarea unor porţiuni osoase
sau chiar întregirea unor oase.
Estimarea vârstei la deces, în cazul copiilor şi adolescenţilor (indivizi cu vârsta la
deces cuprinsă în intervalul 0-20 ani), s-a realizat prin aceleaşi metode ca şi în cazul
scheletelor provenite din mormintele de înhumaţie, cu specificaţia că, în cazul resturilor
incinerate, piesele disponibile pentru analiză au fost fragmentate şi mult mai puţine. Accentul
s-a pus pe analiza evoluţiei dentiţiei provizorii şi permanente, pe gradul de osificare a
epifizelor la diafize şi pe dimensiunea pieselor scheletice (craniene şi apendiculare). Aceste
observaţii şi măsurători au fost încadrate în categoriile de vârstă corespunzătoare, utilizând
standardele recomandate de specialişti.
În cazul indivizilor adulţi, adică a celor care, în momentul decesului, erau trecuţi de
20 de ani, după identificarea părţilor scheletice, a urmat estimarea vârstei la deces şi
determinarea sexului. Ne-am ghidat, în principal, după aceleaşi metode ca şi în cazul
scheletelor înhumate, urmărind, în principal, relieful osos şi gradul de robusticitate (de cele
mai multe ori relativ în cazul oaselor incinerate). În plus, am utilizat metoda elaborată de N.
G. Gejvall şi recomandată de J. Whal, prin care se determină sexul după grosimea unor oase
craniene (frontal, parietal şi occipital) şi după grosimea peretelui osos al regiunii mediane
diafizare a unor oase postcraniene (femur, humerus şi radius)16.
Gradul de incinerare şi temperaturile de ardere au fost estimate morfoscopic, utilizând
scara coloristică R.G.B. (Red-Green-Blue) recomandată de P. L. Walker, K. W. P. Miller,
15

Guillon F., Brûlés frais ou brûlés secs?, in Anthropologie physique et Archéologie. Méthode d’étude des
sépultures (H. Duday, C. Masset, éds.), Actes du colloque de Toulouse, 4-5 novembre 1982, CNRS, Paris, 1987,
p. 191-194; D. H. Ubelaker, 1979, op. cit.; J. I. McKinley, Ch. Roberts, Excavation and post-excavation treatment of
cremated and exhumed human remains, in “IFA Technical Paper”, 13, 1993; L. Bondioli, D. Formenti, L.
Salvadei, Metodologie di analisi quantitative di resti umani combusti, in „Bullettino di Paletnologia Italiana”,
1994, 85, p. 385-398; T. R. Whyte, Distinguishing Remains of Human Cremations from Burned Animal Bones,
in „Journal of Field Archaeology”, 2001, 28, 3-4, p. 437-448; J. I. McKinley, Compiling a skeletal inventory:
cremated human bone, in Guidelines to the standards for recording human remains (M. Brickley, J. I.
McKinley, eds.), Southampton, BABAO, Whiteknights, Institute of Field Archaeologists, Technical Paper, 2004,
7, p. 9-13; E. J. Pope, O. C. Smith, Identification of Traumatic Injury in Burned Cranial Bone: An Experimental
Approach, in „Journal of Forensic Sciences”, 2004, 49, 3, p. 431-440; E. Gatto, La crémation parmi les
pratiques funéraires du Néolithique récent-final en France Méthodes d’étude et analyse de sites, in „Bulletins et
mémoires de la Société d’Ánthropologie de Paris”, 2007, 19, 3-4, p. 195-220; S. I. Fairgrieve, Forensic
Cremation. Recovery and Analysis, New York, CRC Press, 2008; P. L. Walker, K. W. P. Miller, R. Richman,
Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effects of environmental conditions on
the color and organic content of cremated bone, in The Analysis of Burned Human Remains (C. W. Schmidt, S.
A. Symes, eds.), London-New York, Elsevier Press, 2008, p.129-136; D. H. Ubelaker, The forensic evaluation of
burned skeletal remains: A synthesis, in „Forensic Science International”, 2009, 183, 1-3, p. 1-5; S. S. Symes, D.
K. Dirkmaat, S. Ousley, E. Chapman, L. Cabo, Recovery and Interpretation of Burned Human Remains,
Washington, Final Technical Report, National Institute of Justice, 2012.
16
J. Wahl, Erfahrungen zur metrischen Geschlechtsdiagnose bei Leichenbränden, in „Homo”, 1996, 47, 1-3,
p. 339-359.
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R. Richman17. Modelul de fisurare/fracturare a peretelui osos a fost observat şi notat după
indicaţiile oferite de D. H. Ubelaker (1989), J. I. McKinley, Ch. Roberts (1993), S. Mays
(1998), Th. R. White (2001)18. Prezenţa/absenţa traumatismelor produse ante mortem a fost
evaluată conform metodologiei propuse de E. J. Pope, O. C. Smith (2004)19.
Pentru că o analiză antropologică implică şi probleme de ordin demografic, am
considerat oportun, cu toată rezerva privind dimensiunea eşantionului, să purcedem şi la un
astfel de studiu. Pentru a mări relevanţa statistică şi pentru că necropola birituală de la
Polocin-Islaz este considerată a fi cercetată exhaustiv, am alăturat cei nouă subiecţi analizaţi
în studiul de faţă la cei 49 analizaţi anterior (şi din punct de vedere demografic) de Georgeta
Miu20. Am luat în consideraţie următorii indicatori demografici: speranţa de viaţă la naştere,
speranţa de viaţă după 20 de ani, mortalitatea pe grupuri/categorii de vârstă, structura
populaţiei pe categorii de vârstă şi pe sexe. Metodologia după care ne-am ghidat în analiza
paleodemografică este cea recomandată de F. A. Hassan (1981) şi A. T. Chamberlain (2006)21.
Date antropologice
Mormântul 19. Resturile incinerate au fost descoperite într-o urnă, la adâncimea de
2,20 m22. Acestea provin de la un individ de sex feminin, cu vârsta la deces ce se încadrează
în intervalul 20-30 ani (adultus). Sexul a fost determinat, în primul rând, după grosimea
peretelui diafizar al oaselor postcraniene, după cum urmează: 3c(humerus) = 3,15 mm; 4(radius)
= 2,31 mm. Observaţiile morfoscopice, cum ar fi gracilitatea accentuată a osaturii şi
inserţiile musculare slab dezvoltate, susţin datele metrice privind stabilirea sexului feminin.
Vârsta la deces a fost estimată după gradul de osificare a epifizelor (ulnare, în cazul de faţă)
şi după uzura suprafeţelor ocluzale a trei unităţi dentare prezente în inventar.
Scheletul este incomplet, atât în zona craniului, cât şi la nivel postcranian. Gradul de
fragmentare este foarte slab şi neuniform. Greutatea totală a resturilor osoase este extrem de
mică, de doar 89 g, situaţie explicabilă pentru un inventar scheletic atât de incomplet.
Resturile osoase craniene lipsesc. Segmentul cefalic este reprezentat doar prin trei
dinţi izolaţi, cu urme slabe de incinerare: incisivul lateral superior stâng, molarul III superior
drept şi molarul III inferior stâng. Aceştia nu prezintă anomalii sau patologii vizibile cu ochiul
liber (Fig. 2).
Din scheletul postcranian sunt prezente următoarele piese: nouă fragmente provenite
din coaste (Fig. 3), un fragment epifizar proximal şi altul diafizar de la un humerus, un
fragment dintr-o epifiză distală radială, un fragment din diafiza unui radius, un fragment
metafizar proximal tibial, 10 fragmente provenite din coxale, 2/3 din diafiza unei fibule (Fig.
4), ulna stângă (întregită) (Fig. 5) şi 17 fragmente anatomic neidentificabile.
Dimensiunile resturilor sunt variabile. Cea mai mare piesă este ulna stângă, care a fost
restaurată în întregime (228 mm). În ordinea descrescătoare a dimensiunii, ulna stângă este
urmată de diafiza fibulară şi de fragmentul metafizar proximal al tibiei (35/34 mm). Cel mai
mic fragment este de 2 mm, anatomic neidentificabil.
Statura, calculată după lungimea ulnei stângi, este de 154 cm, valoare ce se încadrează
în categoria feminină mijlocie.
Nu am identificat fragmente care să prezinte margini netede, ceea ce sugerează că
fracturarea peretelui osos s-a produs în timpul procesului de incineraţie şi nu perimortem
17

P. L. Walker, K. W. P. Miller, R. Richman, 2008, op. cit.
D. H. Ubelaker, 1979, op. cit.; J. I. McKinley, Ch. Roberts, 1993, op. cit.; S. Mays, 1998, op. cit.; T. R.
Whyte, 2001, op. cit.
19
E. J. Pope, O. C. Smith, 2004, op. cit.
20
G. Miu, B. Lupaşcu, 2007, op. cit.; G. Miu, 2008a, op. cit.; idem, 2008b, op. cit.
21
F. A. Hassan, Demographic archaeology, New York-London, Academic Press, 1981; A. T. Chamberlaine,
Demography in archaeology, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
22
M. Mamalaucă, 2011, op. cit.
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înainte de incinerare, ceea ce exclude posibilitatea morţii violente ce ar fi putut surveni, de
exemplu, în urma anumitor traumatisme. Toate resturile incinerate prezintă margini ascuţite
ale fracturilor, produse în timpul procesului de incinerare.
În ceea ce priveşte fisurarea/fracturarea peretelui osos, aceasta este extrem de slabă,
aproape insesizabilă. Ulna şi fibula sunt doar uşor fisurate. Fisurile au sens longitudinal cu
axul osului şi sunt extrem de fine şi doar la suprafaţa peretelui osos. Fisurile şi fracturile
transversale diafizare şi cele reticulare sau zimţate metaepifizare lipsesc. Nu am identificat
nici o piesă care să prezinte placare în alb sau contorsionare/deformare. Resturile nu emit
sunet metalic la ciocnire. Lipsesc aderenţele provenite de la rug. Temperatura de ardere este
mică. Coloristica peretelui osos şi modelul fisurilor indică intervalul termic 200-500ºC. Se
încadrează în intervalul 200-500ºC.
Caracteristicile morfoscopice ale resturilor provenite de la acest individ de sex feminin,
cu vârsta la deces de circa 20-30 ani, indică incinerare slabă spre medie, neuniformă,
incompletă. Toate caracteristicile descrise anterior ne determină să rămânem rezervaţi în cazul
acestui individ în ceea ce priveşte incinerarea în stare „verde”23.
În Fig. 6 sunt reprezentate grafic, pe zone anatomice, temperaturile maxime estimate
conform coloristicii şi modelului de fisurare/fracturare a peretelui osos (Fig. 6).
Mormântul 29. Scheletul provine dintr-un mormânt de înhumaţie nederanjat, descoperit
la o adâncime de 3,2 m. Scheletul era în decubit dorsal, cu mâinile întinse pe lângă corp24.
Acesta aparţine unui individ de sex masculin (?), cu vârsta la deces de circa 30-35 ani (maturus).
Starea de conservare a resturilor osoase este precară, inventarul scheletic fiind extrem
de sărac. Porţiunea craniană este reprezentată doar printr-un fragment din maxilarul superior
drept (Fig. 7). Din scheletul postcranian sunt prezente patru fragmente provenite de la coaste
(Fig. 8), două fragmente de la o scapulă, un cap humeral incomplet (Fig. 9), un fragment
dintr-o vertebră toracală (Fig. 10) şi trei fragmente anatomic neidentificabile.
Anomalii/patologii dentare. Cei patru dinţi prezenţi în alveole pe hemiarcada
superioară dreaptă (premolarii I şi II şi molarii I şi II) nu prezintă carii, tartru ori defecte
hipoplazice. Absenţa liniilor de hipoplazie ne sugerează că respectivul individ nu a suferit în
copilărie episoade severe de boală sau de malnutriţie ori subnutriţie. Un alt aspect ce trebuie
semnalat este absenţa molarului III, ceea ce indică hipodonţie – anomalie dentară caracterizată
printr-un deficit de număr, adică absenţa unui număr redus de muguri dentari25.
În ceea ce priveşte uzura suprafeţelor ocluzale, aceasta nu este uniformă. În cazul
molarului II (gradul de uzură al căruia a condus la estimarea vârstei la deces), uzura
este fiziologică, de tip atriţie26. Celelalte trei unităţi dentare înfăţişează o uzură patologică,
23

Termenul „os incinerat în stare verde” se referă la acel os care, în momentul incinerării, era în stare proaspătă,
adică acoperit de muşchi, de tegumente şi cu canalul medular plin. În această categorie intră, în general, resturile
osoase provenite de la subiecţi incineraţi intra vitam sau imediat post mortem, în cea din urmă categorie
încadrându-se atât cadavrele, cât şi oasele parţial descarnate. Termenul „os incinerat în stare uscată” se referă la
osul vechi, deshidratat, care şi-a pierdut în timp majoritatea componentelor organice, la osul care, în momentul
incinerării, nu era învelit în ţesut muscular şi nu avea măduvă. În această categorie intră doar resturile osoase
incinerate post mortem, după ce au trecut de procesul natural de descompunere a ţesuturilor moi. Pe lângă
deosebirile privind componentele organice, şi compoziţia chimică a acestor două categorii de oase e diferită,
ceea ce duce, în primul rând, la reacţii diferite în timpul incinerării, dar şi la rezultate finale diferite (F. Guillon,
1987, op. cit.).
24
M. Mamalaucă, 2011, op. cit.
25
S. P. Lingstadaas, H. Nordbo, T. Gedde-Dahl, P. S. Thrane, On the genetics of hypodontia and microdontia:
synergism or allelism of major genes in a family with six affected members, in „Journal of Medical Genetics”,
1996, 33, p. 137-142.
26
Atriţia reprezintă uzura fiziologică a dinţilor prin pierderea structurii dentare, la nivel incizal şi ocluzal,
produsă în timpul funcţionalităţii sistemului stomatognat, cauza fiind procesul fiziologic de masticaţie, în special
a alimentelor cu duritate ridicată (V. Burlui, C. Morăraşu, Gnatologie, Iaşi, Editura Apollonia, 2000; M.
Ursache, A. Purdu, V. Burlui, Semiologie stomatologică, Iaşi, Editura Apollonia, 1997).
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Fig. 2. Mormântul nr. 19. Adultus (20-30 ani),
sex feminin. Dinţi izolaţi.

Fig. 3. Mormântul nr. 19. Adultus (20-30 ani),
sex feminin. Fragmente provenite din coaste.

Fig. 4. Mormântul nr. 19. Adultus (20-30 ani), sex feminin.
Diafiză fibulă.

Fig. 5. Mormântul 19. Adultus (20-30 ani), sex feminin.
Ulna stângă (reîntregită).

Fig. 6. Mormântul nr. 19. Adultus (20-30 ani), sex feminin.
Temperaturile maxime conform coloristicii şi modelului de fisurare a peretelui osos.
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de tip abrazie27, care poate rezulta, de cele mai multe ori, în urma utilizării agresive a
aparatului masticator. Cauzele apariţiei abraziei pot fi numeroase: utilizarea dinţilor pe post de
instrumente de susţinere sau tăiere, preferinţa pentru alimente cu duritate ridicată, geofagia
(mestecatul turtelor), fricţiunea cu anumite corpuri străine (nealimentare), anumite obiceiuri
culturale sau vicioase.

Fig. 7. Mormântul nr. 29. Maturus (30-35 ani),
sex masculin (?). Maxilarul superior drept.

Fig. 9. Mormântul nr. 29. Maturus (3035 ani), sex masculin (?). Cap humeral.

Fig. 8. Mormântul nr. 29. Maturus (30-35
ani), sex masculin (?). Fragmente costale.

Fig. 10. Mormântul nr. 29. Maturus (30-35 ani),
sex masculin (?). Vertebră toracală.

Mormântul 73. Scheletul provine dintr-un mormânt de înhumaţie deranjat, descoperit
la o adâncime de 3 m28. Acesta aparţine unui copil cu vârsta la deces de circa 2-3 ani (infans
I), indeterminabil ca sex. Vârsta a fost estimată după etapa de erupţie dentară.
Scheletul este incomplet. Starea de conservare a resturilor este precară. Segmentul
cranian, restaurarea căruia a eşuat (din cauza fragmentării accentuate şi a absenţei
27

Abrazia reprezintă uzura patologică sau pierderea lentă de ţesuturi dure dentare, cauzele cele mai frecvente
fiind anumite obiceiuri vicioase, obiceiuri culturale, ticuri, utilizarea danturii pe post de instrument de susţinere
sau de tăiere, onicofagia, bruxismul (V. Burlui, C. Morăraşu, 2000, op. cit.; M. Ursache, A. Purdu, V. Burlui,
1997, op. cit.).
28
M. Mamalaucă, 2011, op. cit.

ACTA MUSEI TUTOVENSIS. Istorie veche și arheologie, nr. XI, 2015. ISSN: 2457-1709.
190

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

numeroaselor părţi), este reprezentat prin circa 50 de fragmente provenite din: frontal
(inclusiv regiunea orbitară dreaptă), parietale, occipital, temporale, sfenoid şi zigomatice
(Fig. 11). Mandibula este bine conservată (Fig. 12), fiind prezente, fie în alveole, fie izolat,
toate unităţile dentare de pe arcada inferioară. În ceea ce priveşte arcada superioară, aceasta
este reprezentată doar prin dinţi izolaţi. În ceea ce priveşte etapa de evoluţie dentară, specificăm
că molarii I şi II provizorii sunt erupţi. Apexul radicular al molarului II provizoriu este
deschis, rădăcina acestuia fiind formată în proporţie de 80%. În alveolă, neerupţi, se află
mugurii (în curs de calcifiere) ai molarilor I definitivi şi ai incisivilor I şi II definitivi.
Scheletul postcranian este reprezentat prin 16 fragmente costale, clavicula dreaptă
(lungime = 66 mm), radiusul drept (treimea distală), diafiza şi o parte din metafizele
femurului drept, diafizele incomplete ale tibiilor, fragmente provenite din arcurile vertebrale
(cervicale, toracale şi lombare) şi circa 100 fragmente anatomic neidentificabile.
Anomalii/patologii dentare. Pe coroana (neeruptă) a incisivului I definitiv superior
stâng, descoperit izolat în proba osoasă, a fost identificată hipoplazia liniară a smalţului –
defect cantitativ permanent de structură/dezvoltare care are la bază perturbaţii ale
amelogenezei în timpul formării coroanelor dentare (0-7 ani), adică în perioada de formare a
matricei smalţului. Cauza principală a formării defectelor hipoplazice este stresul fiziologic,
care, în asociere cu malnutriţia, bolile infecţioase sau cu schimbarea radicală a obiceiurilor
alimentare (de exemplu, înţărcarea), produce perturbaţii ireparabile în dezvoltarea smalţului29.
Menţionăm că, în cazul individului analizat, doar incisivul I definitiv superior stâng este
marcat cu defect hipoplazic (Fig. 13). Gravitatea hipoplaziei este moderată, fără să fi ajuns la
stratul de dentină. Coroana este marcată printr-o singură linie orizontală, bine delimitată, care
circumscrie dintele. Intervalul de vârstă în care s-a produs episodul de stres fiziologic a fost
calculat ca fiind între 12 şi 18 luni, probabil în perioada de înţărcare a copilului. Momentul
înțărcării este unul critic, pentru că organismul fragil al sugarului „abandonat” intră în sevraj,
devenind extrem de sensibil la numeroșii agenți patogeni. Însuşi momentul înţărcării este
pragul critic pe care unii copii nu-l pot depăşi. Când sugarul este supus unei tranziții
alimentare bruște (și nu treptate, așa cum ar trebui), organismul său este supus unui stres
fiziologic extrem de brutal. Această situaţie era una comună în familiile ce făceau parte din
păturile sociale medii şi inferioare; în momentul înțărcării (la vârsta medie de circa 2 ani)
sugarii erau trecuți direct de la laptele matern la dieta celorlalţi membri ai familiei. Din punct
de vedere fiziologic, se prefera vârsta de circa 2 ani pentru că, la această vârstă, sugarii au
prezenţi pe arcade toţi dinţii provizorii, inclusiv în regiunea masticatoare. Tocmai în această
perioadă, factorul alimentar are foarte mare importanţă, pentru că și susceptibilitatea la agenţii
patogeni este ridicată. Schimbarea bruscă şi agresivă, alături de gradul ridicat de
contagiozitate (din cauza igienei precare), pot produce adevărate „dezastre” sistemice în
organismul infantil. S-a demonstrat, de altfel, că într-o populaţie, în momentul înțărcării
copiilor, crește brusc morbiditatea și mortalitatea infantilă, cauza primară fiind frecvenţa
ridicată a bolilor infecţioase şi diareice. Momentul înţărcării însă, pe lângă factorii culturali şi
sociali, depindea şi de alţi factori, precum: sexul sugarului (fetele se înţărcau la cca. 1 an, iar
băieţii la cca. 2 ani), starea de sănătate (copiii bolnavi şi gemenii erau alăptaţi o perioadă mai
lungă), sezonul (se evita înţărcarea în zilele caniculare de vară), faza lunii, alte circumstanţe
legate direct de mama care alăpta30.
29

A. H. Goodman, J. C. Rose, Assessment of Systemic Physiological Perturbation from Dental Enamel Hypoplasias
and Associated Histological Structure, in „Yearbook of Physical Anthropology”, 1990, 33, p. 59-110.
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V. Fildes, The Culture and Biology of Breastfeeding. An Historical Review of Western Europe, in P. StuartMacadam, K. A. Dettwyler (Eds.), Breastfeeding. Biocultural perspectives, New York, 1995, p. 101-125; M. P.
Richards, S. Mays, B. T. Fuller, Stable Carbon Values of Bone and Teeth Reflect Weaning Age at the Medieval
Wharram Percy Site, Yorkshire, UK, in „American Journal of Physical Anthropology”, 2002, 119, p. 205-210;
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Anomalii/patologii osoase craniene şi postcraniene. În cazul acestui individ,
hipoplazia smalţului dentar este asociată cu porozităţile osoase, acestea fiind localizate atât
la nivel cranian, cât şi postcranian.
La nivelul occipitalului şi oaselor temporale (Fig. 14) este prezentă hiperostoza
porotică, care trădează hiperplazia şi hipertrofierea ţesutului osos de pe tăblia craniană
externă. Prezenţa porozităţii exocraniene este un instrument indirect pentru evaluarea stării de
sănătate în corelaţie cu statutul nutriţional (dietă necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ şi cantitativ), fiind un indicator nespecific al calităţii vieţii. Porozitatea exocraniană
poate să apară, de exemplu, în timpul alăptării exclusiv materne sau în momentul înţărcării31,
din cauza unor carenţe dietetice sau a bolilor infecţioase diareice şi/sau parazitare.
La nivel postcranian am identificat periostita reactivă hipertrofică (Fig. 15),
porozitatea fiind localizată pe claviculă, pe diafiza radiusului drept şi a femurului drept, şi
bilateral, pe diafizele tibiilor. Periostita trădează inflamaţii acute sau cronice ale periostului,
din cauza hipervascularizării, fiind, de asemenea, un indicator nespecific al stresului fiziologic32.
Semnalate atât individual pe un schelet, dar mai ales în asociere, hipoplazia smalţului
şi porozităţile osoase, fie localizate la nivel cranian (hiperostoza porotică) sau postcranian
(periostita), ne sugerează condiţii precare de viaţă, dietă necorespunzătoare vârstei şi probleme
de sănătate33.
Mormântul 74. Scheletul provine dintr-un mormânt de înhumaţie deranjat, descoperit
la circa 4,10 m adâncime34. Resturile osoase aparţin unui individ de sex masculin, cu vârsta la
deces de circa 30 ani (adultus-maturus). Vârsta la deces a fost estimată pe baza aspectului
ţesutului spongios din regiunea epifizelor proximale ale femurelor. Chiar dacă inventarul
osteologic este incomplet, se poate deduce masivitatea şi robusticitatea acestui schelet.
Starea de conservare a resturilor osoase este precară. Porţiunea craniană lipseşte complet.
Din scheletul postcranian sunt prezente doar următoarele piese: coxalele (incomplete) (Fig.
16), vertebra L4 (doar două fragmente din corp), vertebra L5 (fără arcuri), un fragment din
vertebra S1, diafiza femurului stâng, parte din epifizele proximale ale femurelor, ulna stângă
(treimea superioară a diafizei şi parte din epifiza proximală) şi un fragment dintr-un metatarsian.
Singurele date biometrice recoltate sunt cele de pe diafiza femurelor, după cum urmează:
diametrul antero-posterior median (33 mm), diametrul transversal median (29 mm), diametrul
antero-posterior subtrohanterian (25 mm) şi diametrul transversal subtrohanterian (35 mm).
Anomalii/patologii osoase postcraniene. Indicele de pilastrie al femurului, calculat
prin raportul dintre diametrul median antero-posterior şi cel median transversal, este de 114
u.i., ceea ce indică prezenţa pilastrului (Fig. 17). În plus, linea aspera este proeminentă şi
rugoasă, fiind prevăzută cu entezofite. Relieful femural subtrohanterian este moderat
dezvoltat (creastă şi fosă), cu uşoare entezofite. Prezenţa pilastrului şi a entezofitelor
dezvoltate în regiunea subtrohanteriană şi pe linea aspera trădează suprasolicitarea muşchilor
responsabili de extensia, adducţia, flexia şi rotaţia coapsei, dar şi a celor care ajută la flexia
genunchiului. Asemenea entezopatii sugerează menţinerea forţată a corpului în poziţie verticală,
precum şi mersul pe distanţe lungi şi pe teren accidentat35 şi, uneori, activităţi ecvestre36.
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„American Anthropologist”, 1988, 90, p. 936-944.
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Washington, Smithsonian Institution Press, 1981, p. 129-138.
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in The Analysis of Prehistoric Diets (R. I. Gilbert, J. H. Mielke, eds.), New York, Academic Press, 1985, p. 227-279.
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„International Journal of Anthropology”, 1996, 11 (1), p. 41-55; T. Molleson, 2007, op. cit.
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Fig. 11. Mormântul nr. 73. Infans I
(2-3 ani), sex indeterminabil. Fragmente
craniene.

Fig. 12. Mormântul nr. 73. Infans I (2-3 ani),
sex indeterminabil. Mandibula.

Fig. 13. Mormântul nr. 73. Infans I
(2-3 ani), sex indeterminabil. Incisivul I
definitiv superior stâng, hipoplazie
dentară liniară.

Fig. 14. Mormântul nr. 73. Infans I (2-3 ani),
sex indeterminabil. Temporalul stâng,
hiperostoză porotică.

Fig. 15. Mormântul nr. 73. Infans I
(2-3 ani), sex indeterminabil. Diafiza
femurului drept, periostită.

36

J. Blondiaux, À propos de la dame d’Hochfelden et de la pratique cavalière: discussion autour des sites fonctionnels
fémoraux, in La femme pendant le Moyen Age et l’Epoque Moderne (L. Buchet, ed.), Paris, 1994, p. 97-110; T.
Molleson, J. Blondiaux, Riders’ bones from Kish, in „Cambridge Archaeological Journal”, 1994, 4, p. 312-316;
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Native American populations, A Thesis in Interdisciplinary Studies, Lubbock, Texas Tech University, 2012.
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Epifiza proximală a ulnei stângi prezintă modificări degenerative (Fig. 18) de tipul
osteoartritei. Fiind vorba de un individ tânăr (de circa 30 ani), nu putem invoca decât osteoartrita
secundară, care poate să apară în urma unor traumatisme sau infecţii articulare sau din cauza
unor activităţi care au tensionat articulaţia cotului, cum ar fi ridicarea repetitivă de greutăţi.
O altă componentă osoasă care trădează efortul fizic în cazul acestui individ este
vertebra lombară L5, în cazul căreia semnalăm slabe osteofite marginale, o uşoară
compresie/tasare a corpului vertebral şi o posibilă spondiloliză (Fig. 19). Cauzele acestor
modificări pot fi: suprasolicitarea regiunii vertebrale lombare prin ridicarea repetitivă a
greutăţilor, prin menţinerea corpului în poziţie verticală cu poveri pe spate, îndoirea repetitivă
a coloanei vertebrale. Tasarea corpului vertebral şi spondiloliza (fisurarea ori fracturarea
arcului vertebral) pot rezulta în urma suprasolicitării îndelungate a zonei lombare37.

Fig. 16. Mormântul nr. 74. Circa 30 ani, sex
masculin. Os coxal, cavitatea cotiloidă.

Fig. 18. Mormântul nr. 74. Circa 30 ani, sex
masculin. Ulna stângă, epifiza proximală,
osteoartrită secundară.

Fig. 17. Mormântul nr. 74. Circa 30 ani, sex
masculin. Femur, diafiză, pilastru.

Fig. 19. Mormântul nr. 74. Circa 30 ani, sex
masculin. Vertebra lombară L5, osteofite,
spondiloliză, compresie.

37

Gy. Pálfi, O. Dutour, 1996, op. cit.; T. Molleson, 2007, op. cit.; A. L. Santos, F. Cardoso-Alves, S. Assis, S.
Villotte, The Coimbra Workshop in Musculoskeletal Stress Markers (MSM): an annotated review, in
„Anthropologia Portuguesa”, 2011, 28, p. 135-161.
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Mormântul 75. Scheletul provine dintr-un mormânt de înhumaţie nederanjat, descoperit
la o adâncime de 3,35 m. Acesta era în decubit dorsal, cu mâinile aşezate pe lângă corp38.
Osemintele aparţin unui individ de sex feminin, cu vârsta la deces de circa 25-30 ani (adultus).
Chiar dacă incomplet şi fragmentat pe alocuri, starea de conservare a scheletului este
satisfăcătoare. Porţiunea craniană a fost restaurată în proporţie de 70%, fiind reprezentată
printr-o calvaria. Părţile absente sunt: oasele regiunii faciale, maxilarul superior şi
bazioccipitalul. Mandibula este într-o stare de conservare foarte bună. Scheletul postcranian
este aproape complet, cu excepţia următoarelor componente: scapula dreaptă, sternul, tibia
dreaptă, fibulele şi ulna stângă. Coloana vertebrală este reprezentată prin aproape toate
piesele, dar în stare fragmentară. Osatura este foarte gracilă.
Neurocraniul (Fig. 20-23). Forma neurocraniului, privit din plan vertical, este ovoidă,
iar din plan occipital, de “casă”. Calota are lungime moderată (172 mm), lărgime mică (132
mm) şi înălţime mare (113 mm). Indicele cefalic este mezocran (76,7 u.i.). Indicele cranian
porio-bregmatic longitudinal este hipsicran (65,7 u.i.), iar cel porio-bregmatic transversal,
metriocran (85,6 u.i.). Conturul vertical indică o frunte bombată, largă (98 mm), eurimetopă
(74,2 u.i.), cu indice fronto-transversal de 86,7 u.i. (frunte ovală, cu creste dispuse intermediar
faţă de parietale). Occipitalul, atât prin lărgime (108 mm), cât şi prin indicele parieto-occipital
(81,8 u.i.) aparţine categoriei largi. Relieful osos pare a fi slab dezvoltat.
Mandibula (Fig. 24) este gracilă, de dimensiune mică spre moderată în ceea ce
priveşte lărgimea şi adâncimea. Ramul orizontal este moderat de înalt, iar cel vertical, scurt şi
larg, unghiul de înclinare fiind de 119º. Regiunea mentonieră are aspect butonat atenuat.
Relieful goniac este slab dezvoltat. Indicele de robusticitate intră în categoria mică (34,5 u.i.).
Dentiţia. Uzura suprafeţelor ocluzale este slabă, de tip atriţie, de gradul 2-3 (după
Brothwell), atât pe dinţii jugali, cât şi pe cei masticatori. Sunt prezente trei carii cu grade
diferite de dezvoltare, după cum urmează: molarul I inferior stâng are o carie de gradul 1,
molarul II inferior drept – o carie de gradul 4, iar molarul III inferior drept – o carie de gradul 3.
Nu am identificat complicaţii ale cariilor şi nici alte procese infecţioase. Cel puţin pe arcada
dentară inferioară nu există căderi dentare produse ante mortem. Nicio piesă dentară nu
înfăţişează hipoplazie, absenţa acesteia „povestindu-ne” despre condiţiile de viaţa favorabile
din perioada copilăriei acestui individ, fără episoade severe de boală sau de subnutriţie ori
malnutriţie. Aproape toţi dinţii prezintă tartru supragingival gălbui-maroniu, puternic aderent
la smalţ. Tartrul este depus în strat mai consistent pe suprafeţele linguale şi mai slab pe cele
vestibulare.
Scheletul postcranian este gracil, cu inserţii musculare slab dezvoltate. Humerusurile
prezintă un indice de secţiune a diafizei euribrah (86,1 u.i.). Femurele sunt hiperplatimere
(68,9 u.i.), fără pilastru. Tibia este mezocnemă (64,5 u.i.), prevăzută cu faţetă suplimentară de
articulaţie pe epifiza distală – indicator al hiperdorsiflexiei, adică al preferinţei poziţiei
chircite în timpul activităţilor zilnice. Statura, calculată în bune condiţii, indică o valoare de
154 cm, încadrându-se în categoria feminină „mijlocie”.
Tipul antropologic a fost apreciat pe baza măsurătorilor şi observaţiilor morfoscopice
craniene. După gracilitatea osaturii, după aspectul calotei craniene şi al mandibulei, suntem de
părere că fondul tipologic al acestei femei este mediteranoid, în amestec cu elemente alpinoide.
Anomalii/patologii osoase craniene. Pe tăblia osoasă exocraniană, în porţiunea
învecinată cu punctul lambda, atât pe oasele parietale, cât şi pe occipital sunt prezente
foramene fine de tipul cribra cranii externa, denumită şi hiperostoză porotică. Prezenţa
porozităţii exocraniene sugerează condiţii vitrege de trai (dietă necorespunzătoare, carenţe
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nutriţionale, boli infecţioase), fiind un instrument indirect de evaluare a stării de sănătate39.
La nivelul tăbliei osoase endocraniene, parietalele acestei femei prezintă o serie de
modificări/leziuni de tip trabecular, dispuse bilateral, de tipul cribra cranii interna (Fig. 25).
Prezenţa unor asemenea modificări ne sugerează o hipervascularizare şi inflamare a
meningelui, ceea ce a condus la modificarea structurală a tăbliei craniene interne în regiunea
ambelor fose parietale. Structura trabeculară/fibroasă a acestor leziuni sugerează remodelare
osoasă în plină desfăşurare în momentul decesului. Cauzele inflamării meningelui pot fi
numeroase: meningita, tumorile, anemia sideropenică, scorbutul, rahitismul, tuberculoza,
treponematoza, tulburările metabolice sau endocrine, displaziile, distrofiile40.
Anomalii/patologii osoase postcraniene. Humerusul stâng înfăţişează o trăsătură nonmetrică, denumită „pinten supratrohlear” sau „proces supracondilar”. Această excrescenţă este
localizată pe faţa antero-mediană, la circa 5 cm deasupra epicondilului medial, pe creasta
supracondilară mediană (Fig. 26). În literatura de specialitate, pintenul humeral supracondilar
este încadrat în categoria caracterelor filogenetice vestigiale/atavice41.
Pe latura inferioară a extremităţii sternale, claviculele acestei femei prezintă inserţii
musculare accentuate. Prezenţa acestora indică activităţi fizice intense ce implică mişcări
repetitive rotative sau de tipul înainte-înapoi ale braţelor şi ale umerilor, responsabil fiind
muşchiul trapez – muşchi care participă la menţinerea gâtului şi intervine în mişcările de
ridicare a umerilor42.
Pe epifiza distală a tibiei stângi, în locul de articulaţie cu talusul, localizată mediananterior, observăm faţeta suplimentară de articulaţie (Fig. 27), ce apare drept rezultat al
remodelării osoase din cauza hiperdorsiflexiei. Acest fenomen ne poate sugera obişnuinţa de a
sta în poziţie chircită în timpul activităţilor cotidiene. Activităţile fizice care i-au suprasolicitat
musculatura şi articulaţia tibio-talară au condus la remodelarea acesteia43.
Mormântul 76. Resturile osoase provin dintr-un mormânt de înhumaţie nederanjat,
descoperit la o adâncime de 1,34 m. Scheletul era în decubit dorsal, cu mâinile aşezate pe
lângă corp, cu palmele lipite de oasele bazinului44. Osemintele aparţin unui individ de sex
masculin, cu vârsta la deces de circa 17-18 ani (juvenis).
39

A. H. Goodman, G. J. Armelagos, 1988, op. cit.; P. L. Walker, R. R. Bathurst, R. Richman, T. Gjerdrum, V.
A. Andrushko, The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal of the Iron-DeficiencyAnemia Hypothesis, in „American Journal of Physical Anthropology”, 2009, 139, p. 109–125.
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M. Lewis, Endocranial lesions in non-adult skeletons: understanding their aetiology, in „International Journal
of Osteoarchaeology”, 2004, 14, p. 82-97; R. Sikanjic, Analysis of human skeletal remains from Nadin Iron Age
Burial Mounf, in „Collegium Antropologicum”, 2006, 30, 4, p. 795-799.
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G. Andreisek, D. W. Crook, D. Burg, B. Marincek, D. Weishaupt, Peripheral neuropathies of the median,
radial, and ulnar nerves: MR imaging features, in „Radiographics”, 2006, 26 (5), p. 1267-1287.
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M. Pietrusewsky, Ban Chiang, a prehistoric village site in northeast Thailand, vol. I: The human skeletal
remains, Philadelphia, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, 2002, p. 161;
Gy. Pálfi, O. Dutour, 1996, op. cit.; T. Molleson, 2007, op. cit.
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Faţetele suplimentare de articulaţie prezente pe tibie şi talus sunt rezultate directe ale stresului mecanic, adică a
hiperdorsiflexiei tibiei pe gâtul talusului, fenomen rezultat din obişnuinţa de a sta în poziţie ghemuită/chircită
sau, altfel spus, poziţia şezutului „pe vine” sau poziţia „ciuci”. Ghemuitul, îngenunchiatul sau genuflexiunea
repetitive sunt poziţii care implică hiperflexia la nivelul articulaţiilor coxo-femurală (şold), femuro-tibială
(genunchi), tibio-talară (gleznă) şi subtalară. În cazul ghemuitului repetitiv, se produce remodelarea osoasă, în
special în cazul celor care prestează activităţi fizice specifice (P. D. Prasada Rao, 1966, 1 (1), p. 51-56; R. S.
Tulsi, P. D. Prasada Rao, Ilio-tibial facet of the tibia in the Australian Aborigine, in „Archaeology & Physical
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viaţă (E. Boulle, Evolution of two human skeletal markers of the squatting position: a diachronic study from
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Osteological features associated with ankle hyperdorsiflexion, in „International Journal of Osteoarchaeology”,
2001b, 11, p. 345-349).
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Fig. 20. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Craniu, norma facialis.

Fig. 22. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Craniu, norma verticalis.

Fig. 24. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Mandibula, norma lateralis.

Fig. 21. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Craniu, norma lateralis.

Fig. 23. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Craniu, norma occipitalis.

Fig. 25. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30 ani), sex
feminin. Parietale, cribra cranii interna.

ACTA MUSEI TUTOVENSIS. Istorie veche și arheologie, nr. XI, 2015. ISSN: 2457-1709.
197

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

Fig. 26. Mormântul nr. 75. Adultus
(25-30 ani), sex feminin. Humerus
stâng, pinten supratrohlear.

Fig. 28. Mormântul nr. 76. Juvenis
(17-18 ani), sex masculin. Craniu,
norma facialis.

Fig. 30. Mormântul nr. 76.
Juvenis (17-18 ani), sex masculin.
Craniu, norma verticalis.

Fig. 27. Mormântul nr. 75. Adultus (25-30
ani), sex feminin. Tibia stângă, faţete
suplimentare de articulaţie.

Fig. 29. Mormântul nr. 76. Juvenis (17-18
ani), sex masculin. Craniu, norma lateralis.

Fig. 31. Mormântul nr. 76. Juvenis
(17-18 ani), sex masculin. Craniu,
norma occipitalis.
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Starea de conservare a scheletului este foarte bună. Porţiunea craniană, uşor deformată
post mortem, este reprezentată printr-un cranium, din care lipsesc doar arcurile zigomatice.
Mandibula este foarte bine conservată. Scheletul postcranian este complet. Osatura prezintă
robusticitate moderată spre mare.
Neurocraniul (Fig. 28-31). Forma neurocraniului, privit în plan vertical, este ovoidă,
iar în plan occipital, de „casă”. Calota craniană este lungă (185 mm), îngustă (136 mm) şi
înaltă (120 mm). Indicele cefalic este dolicocran (73,5 u.i.). Înălţimea porio-bregmatică
raportată la lungimea şi la lărgimea neurocraniului oferă indici din categoria hipsicrană (64,8
u.i.) şi acrocrană (88,2 u.i.). Conturul vertical indică o frunte moderat înclinată, o linie a
creştetului lungă şi arcuită şi un occipital cu o curbură moderată. Fruntea este foarte îngustă
(88 mm), stenometopă (64,7 u.i.) şi sferică, cu creste dispuse divergent în raport cu parietalele
(75,8 u.i.). Occipitalul, prin lărgime, aparţine categoriei înguste (106 mm), indicele parietooccipital fiind mijlociu (77,9 u.i.). Relieful osos este slab spre moderat dezvoltat (glabelar 2-3,
supraorbitar 1, nucal 1, mastoidal 2-3).

Fig. 32. Mormântul nr. 76. Juvenis (17-18
ani), sex masculin. Mandibula.

Fig. 34. Mormântul nr. 76. Juvenis (17-18 ani),
sex masculin. Atlas, spina bifida atlantis
posterior.

Fig. 33. Mormântul nr. 76. Juvenis (17-18 ani),
sex masculin. Temporalul drept, hiperostoză
porotică.

Fig. 35. Mormântul nr. 76. Juvenis (1718 ani), sex masculin. Coastă bifurcată.

Scheletul facial (Fig. 28-29) este foarte îngust (119 mm), leptoprosop (94,9 u.i.) şi
lepten (55,4 u.i.). Orbitele sunt înguste (37 mm) şi moderat de înalte (34 mm), cu un indice
orbitar hipsiconc (83,4 u.i.). Nasul este foarte îngust (22 mm) şi înalt (54 mm), indicele nazal
încadrându-se în categoria leptorină (40,7 u.i.). Zigomaticele sunt de dimensiune mijlocie,
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dispuse uşor temporalizat. Fosa canină este de gradul 3, ceea ce semnifică dezvoltare medie.
Apertura piriformă este de tip „antropin”. Bolta palatină prezintă contur elipsoid şi adâncime
medie. Observăm prezenţa unui uşor prognatism subnazal.
Mandibula (Fig. 32) prezintă dimensiuni mici în ceea ce priveşte lărgimea (114 mm)
şi adâncimea (68 mm). Ramul orizontal este scurt (28,5 mm) şi subţire (11 mm). Ramul
vertical este îngust şi înalt, cu un unghi de înclinare de 128º. Regiunea mentonieră are aspect
piramidal proeminent. Relieful goniac apare atenuat, în plan cu ramul orizontal. Indicele de
robusticitate este mijlociu (38,6 u.i.).
Dentiţia pare să fi fost intactă în timpul vieţii. Nu există pierderi dentare intra vitam.
Gradul de uzură dentară este foarte slab (1-2 după Brothwell), cu unele urme incipiente de
atriţie a smalţului pe suprafaţa ocluzală a masticatorilor primari. Menţionăm că nici unul din
cei 28 de dinţi prezenţi în alveole (14 superiori şi 14 inferiori) nu prezintă carii. Nu apar nici
defecte hipoplazice ale smalţului, ceea ce indică absenţa, în perioada copilăriei timpurii, a
episoadelor severe de boală sau malnutriţie. Pe dinţii jugali există slabe depuneri de tartru
dentar supragingival, depus doar pe suprafaţa labială.
Scheletul postcranian este complet, foarte bine conservat, destul de robust.
Epicondilul lateral al humerusului este incomplet osificat, iar epifiza proximală ulnară se afla
în proces de obliterare în momentul decesului. Fuziunea dintre ilium, ischium şi pubis este
incompletă. Vertebrele sacrale sunt nefuzionate. Pentru că, în momentul decesului, scheletul
acestui individ încă se afla în proces de creştere, toate dimensiunile biometrice prelevate
trebuie analizate cu rezerve (în special cele de pe segmentul postcranian), motiv pentru care
nu am recurs la calculul staturii. Putem aprecia însă că, probabil, statura acestui tânăr era
supramijlocie (167-170 cm) sau chiar mare (170-180 cm).
Tipul antropologic al acestui bărbat juvenil prezintă un fond predominant nordoid, la
care am putea adăuga unele elemente dinaroide şi esteuropoide.
Anomalii/patologii dentare. Atât pe arcada dentară superioară, cât şi pe cea
mandibulară lipseşte molarul III, situaţie ce ne determină să invocăm prezenţa hipodonţiei –
anomalie dentară caracterizată printr-un deficit de număr, adică absenţa unui număr redus de
muguri dentari45.
Anomalii/patologii osoase craniene. Pe temporale, la nivel exocranian, imediat
deasupra orificiului auditiv extern (Fig. 33), apare o suprafaţa poroasă de tipul hiperostozei
porotice (denumită şi cribra cranii externa), aceasta dezvoltându-se în urma unei hiperplazii
şi hipertrofii a ţesutului osos. Porozitatea este de gravitate redusă şi pare să fi fost activă în
momentul decesului. Menţionăm că hiperostoza porotică nu apare în nici-o altă regiune
craniană, situaţie ce ne obligă să invocăm drept posibilă cauză anumite procese infecţioase
sau diseminări secundare ale proceselor inflamatorii din zona auditivă.
Anomalii/patologii osoase postcraniene. Prima vertebră cervicală (Fig. 34) prezintă
spina bifida atlantis posterior – o anomalie congenitală, autosomal dominantă, manifestată
prin absenţa sau hipoplazia arcului posterior al atlasului. Prezenţa acestui hiatus poate creşte
riscul de apariţie a subluxaţiei atlanto-axiale. Spina bifida atlantis poate fi asociată cu mai
multe afecţiuni, cum ar fi malformaţia Arnold-Chiari, disgeneza gonadală, sindroamele
Klippel-Feil, Down şi Turner46.
O altă anomalie prezentă la nivelul coloanei vertebrale, şi anume la vertebrele
cervicale C3 şi C4, este foramenul transversal accesoriu – trăsătură non-metrică care are drept
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S. P. Lingstadaas, H. Nordbo, T. Gedde-Dahl, P. S. Thrane, 1996, op. cit.
M. Torriani, J. L. Lourenco, Agenesis of the posterior arch of the atlas, in „Revista de Hospital das Clinicas”,
2002, 57, p. 73-76; D. Pascu, P. Katonis, A. Karantanas, A. Hadjipavlou, Congenital posterior atlas defect
associated with anterior rachischisis and early cervical degenerative disc disease: A case study and review of
the literature, in „Acta Orthopaedica Belgica”, 2007, 73, p. 282-285.
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factor cauzal variaţia traseului arterei vertebrale47. În cazul de faţă acest foramen accesoriu
este unilateral.
La capătul sternal, unilateral, coasta stângă din perechea a IV-a prezintă o variaţie
neobişnuită, destul de rar semnalată în colecţiile osteologice şi anume, coasta bifidă/bifurcată
– anomalie congenitală, de cele mai multe ori asimptomatică în timpul vieţii48.
Mormântul 77. Scheletul provine dintr-un mormânt de înhumaţie deranjat, descoperit
la o adâncime de 3,3 m. Scheletul era în decubit dorsal, cu mâinile întinse pe lângă corp49. Acesta
aparţine unui individ de sex masculin, cu vârsta la deces cuprinsă între 25-30 ani (adultus).
Starea de conservare a resturilor osoase este precară, scheletul fiind incomplet şi
extrem de fragmentat. Din porţiunea craniană sunt prezente următoarele: şapte fragmente din
frontal, cinci fragmente din parietale, trei fragmente din occipital, trei fragmente din
temporalul stâng, zigomaticul stâng şi mandibula. Scheletul postcranian este aproape complet,
cu câteva lipsuri, după cum urmează: vertebrele C6-C7, T8-T12 şi L1. Osatura prezintă
robusticitate moderată.
Singurele observaţii posibile în ceea ce priveşte neurocraniul şi scheletul facial sunt
cele de ordin morfoscopic. Suturile craniene sunt deschise, doar cea occipitală prezintă urme
incipiente de obliterare. Relieful cranian pare să fi fost slab spre moderat dezvoltat. Osul
zigomatic nu este prea înalt şi nici reliefat.
Mandibula (Fig. 36) este moderat de robustă spre gracilă, de dimensiune medie în ceea
ce priveşte lărgimea şi mică referitor la adâncime. Ramul orizontal este înalt şi subţire, iar cel
vertical, înalt şi îngust, unghiul de înclinare al celui din urmă fiind de 126,5º. Regiunea
mentonieră are aspect piramidal atenuat. Relieful goniac este slab dezvoltat. Indicele de
robusticitate intră în categoria foarte mică (95 u.i.).
Dentiţia a fost analizată doar pe arcada mandibulară, singura prezentă în probă. Uzura
suprafeţelor ocluzale este de tip atriţie, de gradul 3, cu indulgenţă 3+ (după Brothwell). Sunt
prezente trei carii cu grade avansate de dezvoltare, după cum urmează: molarul III inferior
stâng are o carie de gradul 5 (rest radicular), situaţie valabilă şi în cazul molarului I inferior
drept, iar molarul III inferior drept – o carie de gradul 3-4. Semnalăm şi două pierderi dentare
produse intra vitam şi anume, molarul I inferior stâng şi molarul II inferior drept, la cel din
urmă alveola fiind incomplet regenerată, ceea ce ne sugerează că acesta a căzut cu puţin timp
înainte de deces. Nu am identificat alte procese infecţioase. Nici-o piesă nu înfăţişează
hipoplazie dentară, ceea ce înseamnă că în copilărie acest individ nu a trecut prin episoade
severe de boală sau subnutriţie. Pe dinţii jugali este depus un strat subţire de tartru
supragingival, slab aderent la smalţ. Tartrul este depus doar pe suprafeţele labiale/vestibulare.
Scheletul postcranian este moderat de robust, cu inserţii musculare accentuate.
Humerusurile prezintă un indice de secţiune a diafizei ce intră în categoria platibrahă (76,1
u.i.). Relieful deltoidian este accentuat. Femurele sunt platimere (83,3 u.i.), cu pilastru
incipient (103 u.i.). Tibia este mezocnemă (66,6 u.i.), prevăzută cu faţete suplimentare de
articulaţie pe epifiza distală – indicator al hiperdorsiflexiei. Statura, calculată în bune condiţii,
indică o valoare de 168 cm, încadrându-se în categoria masculină „supramijlocie”.
Tipul antropologic a fost apreciat, cu rezerve, pe baza observaţiilor morfoscopice
craniene. După robusticitatea osaturii şi după aspectul mandibulei, considerăm fondul
tipologic al acestui bărbat ca fiind predominant nordoid.

47

A. Sharma, K. Singh, V. Gupta, S. Srivastava, Double foramen transversarium in cervical vertebra an
osteological study, in „Journal of the Anatomical Society of India”, 2010, 59, 2, p. 229-231.
48
E. Barnes, 2012, op. cit., p. 107.
49
M. Mamalaucă, 2011, op. cit.
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Fig. 36. Mormântul nr. 77. Adultus (25-30
ani), sex masculin. Mandibula.
Carii şi căderi dentare intra vitam.

Fig. 37. Mormântul nr. 77. Adultus (25-30
ani), sex masculin. Coxal.
Sulcus preauricular.

Fig. 38. Mormântul nr. 77. Adultus (25-30 ani), sex masculin.
Tibia stângă (cu fractură consolidată) şi tibia dreaptă
(pentru comparaţie).

Anomalii/patologii osoase postcraniene. Pe epifizele distale ale tibiilor, în locul de
articulaţie cu talusul, apare faţeta suplimentară de articulaţie. Aceasta se dezvoltă în urma
remodelării osoase cauzată de hiperdorsiflexie, fenomen ce indică preferinţa individului
pentru poziţia chircită în timpul activităţilor cotidiene50.
Bilateral, pe oasele coxale apare o trăsătură non-metrică denumită sulcus preauricular
sau sulcus paraglenoid (Fig. 37), în cazul de faţă acesta fiind de tip „ligament”51.
50

P. D. Prasada Rao, 1966, op. cit.; R. S. Tulsi, P. D. Prasada Rao, 1968, op. cit.; E. Boulle, 2001a, op. cit.;
E. Boulle, 2001b, op. cit.
51
Sulcusul coxal preauricular/paraglenoid are aspect de şanţ şi este localizat la nivelul inferior al suprafeţei
auriculare iliace, în locul de inserţie a ligamentelor musculare sacro-iliace. Această trăsătură este semnalată în
mod obişnuit, dar nu exclusiv, la femei, fiind denumit în cazul acestora „sulcus de parturiţie/naştere”, pentru că
numeroşi autori îl asociază cu procesul de parturiţie în sine, în timpul căruia acest ligament se întinde excesiv şi
uneori chiar se rupe, refăcându-se ulterior (Ph. Houghton, The bony imprint of pregnancy, in „Bulletin of the
New York Academy of Medicine”, 1975, 51 (5), p. 655-661). În cazul bărbaţilor, sulcusul preauricular are alt
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Femurele sunt prevăzute cu creastă şi fosă subtrohanteriene, dar şi cu trohanter
suplimentar uşor schiţat. Indicele de pilastrie indică un pilastru incipient. Aceste caracteristici
sunt în directă legătură cu activitatea intensă a grupurilor de muşchi care se inseră pe latura
posterioară a osului coapsei: vast lateral şi vast medial (care ajută la extensia membrului
inferior), adductori (cu rol în adducţia, flexia şi rotaţia externă a coapsei), bicepsul femural
(cu rol în extensia coapsei şi flexia genunchiului) şi fesierul mare (cu rol în abducţia şi rotaţia
laterală a membrului inferior). Credem că acest individ îşi suprasolicita muşchii coapsei prin
activităţi precum: menţinerea îndelungată a poziţiei verticale, mersul/alergatul pe distanţe
lungi, mersul pe teren denivelat cu poveri pe spate52 sau călăritul53.
În regiunea mediană diafizară a tibiei stângi se văd urmele unei fracturi corect
consolidate (Fig. 38), fără complicaţii posttraumatice. Credem că acest traumatism s-a produs
cu mult timp înainte de deces, probabil în timpul adolescenţei. Aspectul ţesutului refăcut ne
sugerează că este vorba de o fractura “în lemn verde”54, adică incompletă şi închisă, care s-a
soldat cu o îngroşare a periostului, ceea ce a dus la deformarea zonei în care s-a produs
traumatismul, dar şi a regiunii adiacente. Periostul nu înfăţişează urme ale unei posibile infecţii.
Mormântul 78. Resturile osoase provin dintr-un mormânt de înhumaţie deranjat,
descoperit la o adâncime de 3,30 m. Din schelet s-au păstrat doar câteva piese osoase55.
Resturile aparţin unui individ imatur, cu vârsta la deces de circa 12-18 luni (infans I), sex
indeterminabil.
Starea de conservare a scheletului este precară. Peretele osos al pieselor prezente în
probă a suferit modificări de structură şi de culoare, fiind influenţat de factorii pedologici (sol
cu umiditate ridicată şi bogat în substanţe organice).
Porţiunea craniană lipseşte complet din inventarul osteologic. Din scheletul
postcranian sunt prezente următoarele piese: femurele (fără epifize), tibia stângă (treimea
proximală), fibula stângă (treimea distală), iliumul stâng (incomplet) (Fig. 39-41).
În lipsa dentiţiei, vârsta la deces a fost determinată după dimensiunea oaselor postcraniene
integre şi anume, după lungimea diafizei femurelor (drept = 135 mm, stâng = 133 mm).
Anomalii/patologii osoase postcraniene. La nivel postcranian, pe diafizele femurelor
(Fig. 42) şi pe diafiza tibiei stângi (Fig. 43) semnalăm prezenţa periostitei reactive
hipertrofice, care este cauzată de inflamaţii acute sau cronice ale periostului. Cauzele pot fi
numeroase, acestea împărţindu-se în: fiziologice (creşterea normală a osului prin formarea
ţesutului osos nou) şi patologice (deficienţe nutriţionale, procese inflamatorii, infecţii
microbiene, microtraumatisme). Reamintim că periostita este şi un indicator nespecific al
stresului fiziologic56.

aspect decât în cazul femeilor şi apare în cazurile în care aceştia exercită mişcări specifice care conduc la
întinderea excesivă a ligamentului sacro-iliac. În cazul bărbaţilor sulcusul preauricular este „de tip ligament” (D.
H. Ubelaker, J. S. de la Paz, Skeletal Indicators of Pregnancy and Parturition: A Historical Review, in „Journal
of Forensic Sciences”, 2012, 57 (4), p. 866-872).
52
Gy. Pálfi, O. Dutour, 1996, op. cit.; T. Molleson, 2007, op. cit.
53
J. Blondiaux, 1994, op. cit.; T. Molleson, J. Blondiaux, 1994, op. cit.; S. M. Aguayo, 2012, op. cit.
54
Fractura „în lemn verde” (greenstick fracture) apare, în general, în cazul oaselor imature (copii, adolescenţi),
care sunt mai poroase, mai puţin mineralizate (deci, mai puţin rezistente), mai hidratate (deci, mai elastice şi mai
maleabile/plastice), cu înveliş periostal mai gros şi mai bine vascularizat. Aceste proprietăţi pot determina
producerea fracturii incomplete „în lemn verde”, care apare prin ruperea corticalei convexe după deformarea
plastică. Procesul de consolidare include mai multe etape: apariţia calusului periostal, apariţia calusului endostal
şi remodelarea calusului osos (prin resorbţia osteoclastică a calusului osos primar cuplat cu apoziţia osteoblastică
periostală şi apariţia de os lamelar secundar) (T. Waldron, 2009, op. cit., p. 138-153).
55
M. Mamalaucă, 2011, op. cit.
56
T. Waldron, 2009, op. cit., p. 115-117; D. J. Ortner, W. G. J. Putschar, 1981, op. cit., p. 129-138.

ACTA MUSEI TUTOVENSIS. Istorie veche și arheologie, nr. XI, 2015. ISSN: 2457-1709.
203

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

Fig. 39. Mormântul nr. 78.
Infans I (12-18 luni). Femure.

Fig. 40. Mormântul nr.
78. Infans I (12-18 luni).
Tibia stângă.

Fig. 42. Mormântul nr. 78. Infans I (12-18
luni). Tibie, diafiză. Periostită reactivă.

Fig. 41. Mormântul nr. 78.
Infans I (12-18 luni). Ilium stâng.

Fig. 43. Mormântul nr. 78. Infans I (12-18
luni). Femur, diafiză. Periostită reactivă.

Mormântul 79. Resturile provin de la un individ imatur incinerat, fiind descoperite
într-o urnă cu capac57. Acestea au aparţinut unui copil cu vârsta la deces de aproximativ 3,5-4
ani (infans I), sex indeterminabil.
În inventarul scheletic sunt prezente fragmente din aproape toate porţiunile osoase
craniene şi postcraniene, situaţie ce ne determină să susţinem că scheletul este aproape
complet. Gradul de fragmentare este ridicat. Dimensiunile fragmentelor sunt variabile.
Predomină cele foarte mici (sub 2 mm), urmate de cele mici (între 2 şi 5 mm), medii (între 5
şi 10 mm) şi mari (peste 10 mm). Dacă ne raportăm la dimensiunile unui os infantil integru,
putem afirma că dimensiunile resturilor provenite de la acest copil sunt mici. Numărul total al
fragmentelor este de 450, din care circa 300 sunt neidentificabile din punct de vedere
anatomic din cauza dimensiunilor extrem de mici. Greutatea totală a resturilor scheletice este
de 300 g. Din segmentul cranian semnalăm 43 fragmente provenite din frontal, parietale,
temporale, occipital şi bazioccipital; trei fragmente din mandibulă (unul din ramul orizontal şi
două din ramul vertical drept – Fig. 44) şi un fragment din maxilarul superior stâng, care
include alveolele incisivilor, caninului şi primului molar (dentiţie provizorie).
Din segmentul postcranian semnalăm următoarele piese identificabile: şase fragmente
57

M. Mamalaucă, 2011, op. cit.
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din coxale, nouă din coaste (Fig. 45), 14 fragmente din corpurile vertebrale (cervicale,
toracale şi lombare – Fig. 46), 12 arcuri vertebrale (cervicale, toracale şi lombare) şi prima
vertebră sacrală. La acestea adăugăm 35 fragmente provenite din diafizele oaselor membrelor
superioare şi inferioare, din zonele metaepifizare proximale ale celor două femure şi din zona
metaepifizară a humerusului stâng. Dimensiunile resturilor analizate sunt variabile;
predomină cele de dimensiuni medii (între 5 şi 10 mm).
Determinarea vârstei la deces s-a realizat după stadiul de evoluţie a dentiţiei provizorii
de pe hemiarcada superioară stângă şi după sincondrozele vertebrale, în special cea
posterioară şi cea laterală dentală a vertebrei cervicale C2 (axis).
Referitor la modelul de fisurare/fracturare a peretelui osos, acesta este unul tipic
pentru incinerarea în stare “verde”58 la temperaturi ridicate. Pe fragmentele provenite din
calota craniană fisurile sunt reticulare, profunde (Fig. 47), prezente atât pe tabula externa
ossis cranii, cât şi pe tabula interna ossis cranii. Fragmentele postcraniene sunt, de asemenea,
fracturate în profunzime. Pe cele provenite din diafizele oaselor membrelor superioare şi
inferioare fracturile au atât sens longitudinal, cât mai ales sens transversal pe axul osului, cele
din urmă fiind curbilinii (Fig. 48). Epifizele oaselor membrelor superioare şi/sau inferioare
sunt fisurate reticular.
Pe metafize, fisurile formează un model zimţat. Majoritatea fragmentelor diafizare
sunt calcinate şi emit sunet metalic atunci când sunt ciocnite sau atinse. Aceleaşi
fisuri/fracturi profunde apar şi pe fragmentele coxale (Fig. 49).
Unele resturi ale acestui schelet sunt contorsionate şi deformate. Nici o piesă analizată
nu prezintă aderenţe de la rug. Este prezent şi fenomenul placării în alb, în special pe
fragmentele provenite de la diafizele oaselor membrelor.
Nu am identificat fragmente osoase care să prezinte margini netede, ceea ce înseamnă
că fracturarea peretelui osos s-a produs în timpul procesului de incineraţie, fapt ce exclude
posibilitatea unor traumatisme produse ante mortem. Toate resturile incinerate prezintă
margini ascuţite ale fracturilor, produse în timpul procesului de incinerare.
În ceea ce priveşte temperatura maximă, observaţiile privind coloristica sunt în
conformitate cu modelul fisurării/fracturării peretelui osos. Astfel, temperatura de ardere se
încadrează în intervalul 500-800ºC. Caracteristicile morfoscopice ale resturilor osoase
provenite de la acest individ imatur indică incinerare mai mult sau mai puţin uniformă,
incompletă, în stare “verde”, la temperaturi medii şi mari. Gradul de fragmentare este
conform cu temperaturile de ardere – mediu spre ridicat. Tipologia fisurilor/fracturilor susţine
observaţiile referitoare la coloristica peretelui osos. Placarea în alb este un aspect care, de
asemenea, susţine incinerarea în stare „verde”. Greutatea resturilor osoase (după curăţarea de
“impurităţi”) este de ordinul câtorva sute de grame, iar numărul, de câteva sute de unităţi,
situaţie care, din nou, susţine ipoteza incinerării la temperaturi medii şi mari. În figura 50 sunt
reprezentate grafic, pe zone anatomice, temperaturile maxime conform coloristicii şi
modelului de fisurare/fracturare a peretelui osos (Fig. 50).
Fragmentarea accentuată şi calcinarea (cel puţin în anumite porţiuni scheletice) susţin
realimentarea rugului cu combustibil (lemn de esenţă tare), ori întreţinerea acestuia cu anumiţi
catalizatori (de exemplu, grăsimi animale) şi, poate, rearanjarea resturilor pe parcursul
incinerării (în scopul replasării acestora în mijlocul rugului)59.
58

Vezi nota 23.
Combustibilul cel mai comun şi la îndemână era/este lemnul, preferabil de esenţă tare, acesta având un rol
esenţial pentru procesul de incineraţie. Arderea lemnului, care este compus în mare parte din carbohidraţi (care
conţin, în proporţie ridicată, atomi de oxigen), reprezintă, de fapt, finalizarea procesului de oxidare început de
plantă. La fel de importante sunt şi grăsimile din compoziţia corpului incinerat, atât cele subcutanate, cât şi cele
din ţesutul medular hematopoietic, acestea având mai mult rol catalizator pentru flacăra deja aprinsă. Grăsimile
sau trigliceridele de origine animală, având carbohidraţi în compoziţie, dar şi acizi graşi, ard puternic în timpul
59
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Fig. 44. Mormântul nr. 79. Infans I (3,5-4
ani). Fragmente din mandibulă.

Fig. 46. Mormântul nr. 79. Infans I
(3,5-4 ani). Corpuri vertebrale.

Fig. 48. Mormântul nr. 79. Infans I (3,5-4
ani). Fragmente diafizare fisurate
longitudinal şi transversal.

Fig. 45. Mormântul nr. 79. Infans I (3,5-4 ani).
Fragmente costale fisurate şi deformate.

Fig. 47. Mormântul nr. 79. Infans I (3,5-4
ani). Fragment cranian parietal. Fisuri
reticulare profunde.

Fig. 49. Mormântul nr. 79. Infans
I (3,5-4 ani). Fragment coxal.

procesului de incinerare şi generează cantităţi mari de căldură (P. L. Walker, K. W. P. Miller, R. Richman, 2008,
op. cit.; S. I. Fairgrieve, 2008, op. cit.).
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Fig. 50. Mormântul nr. 79. Infans I (3,5-4 ani). Temperaturile maxime
conform coloristicii şi modelului de fisurare a peretelui osos.

Date demografice
În lucrarea de faţă am avut privilegiul de a studia amănunţit doar nouă schelete
deshumate din necropola birituală de la Polocin-Islaz (secolul IV d. Hr.). Resturile osoase a
şapte indivizi provin din morminte de înhumaţie (mormintele nr. 29, 73-78) şi resturile a doi
indivizi provin din morminte de incineraţie (mormintele nr. 19 şi 79).
Din totalul de nouă indivizi analizaţi, patru sunt de sex masculin, doi sunt de sex
feminin şi trei sunt indeterminabili ca sex.
În privinţa vârstelor la deces, trei indivizi întră în categoria infans I (0-7 ani), un
individ (bărbat) intră în categoria juvenis (14-20 ani), trei indivizi (un bărbat şi două femei) –
în categoria adultus (20-30 ani) şi doi indivizi (bărbaţi) – în categoria maturus (30-60 ani).
În ceea ce priveşte indicatorii demografici, aceştia au fost calculaţi la nivelul întregului
eşantion de schelete provenite din necropola birituală de la Polocin-Izlaz (ne referim la
scheletele care au beneficiat de analiză antropologică). Cu alte cuvinte, am alăturat datele
înregistrate de noi (referitoare la cele nouă schelete sau resturi scheletice analizate în lucrarea
de faţă) la cele publicate în anii anteriori de Georgeta Miu60 (referitoare la 49 schelete sau
resturi scheletice, majoritatea fiind deficitar conservate). Astfel, raportându-ne la un total de
58 schelete analizate antropologic, conchidem că 40 provin din morminte de înhumaţie
(68,96%) şi 18 din morminte de incineraţie (31,03%).
În tabelul 1 este redată structura pe sexe şi pe categorii de vârstă a seriei scheletice din
necropola de la Polocin-Islaz, concluziile în acest sens, la nivelul întregii necropole (58
schelete analizate antropologic) fiind următoarele.
Seria osteologică provenită din necropola birituală de la Polocin-Islaz, reprezentată, în
total, prin 58 schelete umane, este formată din 16 indivizi de sex masculin, 13 de sex feminin
şi 29 indeterminabili din acest punct de vedere (infans I şi infans II ). Din cele 16 schelete
masculine şi 13 feminine, câte trei indivizi din fiecare categorie (trei bărbaţi şi, respectiv, trei
femei) au decedat la vârsta adolescenţei (juvenis), adică în intervalul 14-20 ani. Rezultă că din
totalul de 58 schelete analizate, 35 indivizi (infans I, infans II şi juvenis) nu au depăşit vârstele
imature şi 23 indivizi (13 bărbaţi şi 10 femei) au supravieţuit vârstei de 20 de ani (adultus,
maturus), ajungând la maturitate.
Mortalitatea segmentului infantil/imatur, adică a indivizilor cu vârstele la deces
cuprinse între 0-20 ani, înregistrează o valoare destul de ridicată, de 50% în intervalul 0-14
60

G. Miu, B. Lupaşcu, 2007, op. cit.; G. Miu, 2008a, op. cit.; idem, 2008b, op. cit.
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ani şi de circa 10% în intervalul 14-20 ani, ceea ce înseamnă că mai mult de o jumătate din
populaţie (60,34%) nu a depăşit pragul de 20 ani. Pentru intervalul 20-x ani, frecvenţa
majoritară a deceselor este înregistrată în categoria maturus (24,14%), în timp ce în categoria
adultus rata mortalităţii este de doar 15,51%. Subliniem faptul că nici-un individ nu a „păşit”
în categoria senectuţii (60-x ani). Desigur că aceste valori ale ratelor de mortalitate se reflectă
şi în durata medie de viaţă.
Tab. 1. Repartiţia pe sexe şi pe categorii de vârstă a seriei scheletice provenite din necropola
birituală de la Polocin-Islaz (schelete înhumate + schelete incinerate)
Sex, vârstă

Bărbaţi
N
%

Infans I + Infans II (0-14
ani)
Juvenis (14-20 ani)
3
Adultus (20-30 ani)
4
Maturus (30-60 ani)

9

Senilis (60-x ani)

-

Total

16

Femei
N
%

Indetermin.
N
%

Total
N
%

-

-

-

29

50,00

29

50,00

5,17
6,89
15,5
1
27,5
8

3
5

5,17
8,62

-

-

6
9

10,34
15,51

5

8,62

-

-

14

24,14

-

-

-

-

-

13

22,41

29

50,00

58

100,0
0

Speranţa de viaţă la naştere, numită în demografie şi vârsta medie la deces sau durata
medie a vieţii, calculată pe totalul populaţiei de la Polocin-Islaz (58 indivizi), este de 19,75
ani. Acest fenomen este datorat, în primul rând, ratelor extrem de ridicate ale mortalităţii
infantile (Tabelul 1). Dacă excludem copiii şi adolescenţii, pentru subiecţii care au depăşit
vârsta de 20 de ani (23 indivizi), durata medie de viaţă, calculată separat pe sexe (sub rezerva
numărului mic de subiecţi), este de 35,85 ani la bărbaţi şi de 31,17 ani la femei, de unde
deducem că, în medie, bărbaţii de la Polocin-Islaz trăiau cu 4 ani mai mult decât femeile.
Sex ratio, numit şi indicele de masculinitate, pe ansamblul populaţiei decedate de la
Polocin-Izlaz, este supraunitar (1,23), indicând o mortalitate mai mare a indivizilor de sex
masculin faţă de cei de sex feminin (16 bărbaţi/13 femei), adică printr-un uşor dezechilibru
„în favoarea” bărbaţilor. Dacă analizăm acest indicator pe categorii de vârstă, situaţia este
diferită. În intervalul 20-30 ani (adultus), indicele de masculinitate este subunitar (4/5 = 0,8),
ceea ce înseamnă că decesele sunt ceva mai frecvente printre femei comparativ cu bărbaţii. În
intervalul maturus (30-60 ani), situaţia se inversează, sex ratio înregistrând o valoare mult
supraunitară (9/5 = 1,8), ceea ce înseamnă că decesele în rândul bărbaţilor, în acest interval de
vârstă, erau aproape de două ori mai frecvente decât în rândul femeilor.
Concluzii
Rezultatele analizei antropologice a resturilor scheletice provenite de la cele nouă
schelete din necropola birituală de la Polocin-Islaz (secolul IV d. Hr., Cultura Sântana de
Mureş), pe care am avut privilegiul să le studiem, aduc informaţii deosebit de interesante şi
deloc surprinzătoare pentru perioada istorică din care face parte necropola.
Din totalul de nouă schelete analizate antropologic în detaliu, şapte provin din
morminte de înhumaţie şi două, din morminte de incineraţie; patru sunt de sex masculin, două
sunt de sex feminin şi trei aparţin unor copii indeterminabili ca sex.
În ceea ce priveşte cele două schelete provenite din mormintele de incineraţie, suntem
în faţa a două situaţii, complet diferite. Resturile din mormântul de incineraţie nr. 79, care au
aparţinut unui copil, indică ardere incompletă, mai mult sau mai puţin uniformă, în stare
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„verde”, la temperaturi medii şi mari. După scara R.G.B., temperaturile se încadrează în
intervalul 500-900°C. Gradul de fragmentare este mediu spre ridicat, iar fisurarea peretelui
osos este caracteristică osului incinerat în stare proaspătă, la temperaturi medii şi mari.
Spre deosebire de cazul anterior, resturile scheletice provenite din mormântul de
incineraţie nr. 19, care au aparţinut unei femei adulte, indică ardere neuniformă, incompletă,
la temperaturi mici spre medii (200-500°C). Gradul de fragmentare este foarte slab în acest
caz. Scheletul este incomplet. Fisurile de pe resturile postcraniene au sens longitudinal pe axul
osului, sunt extrem de fine şi superficiale. Fisurile diafizare transversale, cele metafizare
zimţate şi cele epifizare reticulare lipsesc, situaţie valabilă şi pentru fenomenul placării în alb,
dar şi pentru contorsionare şi deformare. Absenţa acestor indicatori, alături de alte observaţii,
ne determină să avem rezerve în a pleda în favoarea incinerării în stare „verde”.
Nici unul din aceste două cazuri de incineraţie nu prezintă indicii ale unor fracturi
produse perimortem, situaţie care ne sugerează că toate fracturile/fisurile osoase s-au produs
în timpul procesului de incinerare.
Referindu-ne la scheletele provenite din mormintele de înhumaţie, în număr de şapte,
observaţiile referitoare la osteopatiile semnalate, privite în corelaţie cu indicatorii
paleodemografici, ne pot oferi informaţii interesante despre condiţiile socio-economice în care
această comunitate îşi desfăşura activităţile cotidiene, permiţându-ne să formulăm concluzii
interesante cu privire la modul de viaţă al membrilor acestei comunităţi demult dispărute.
Semnele osteoartritei primare, degenerative (care se dezvoltă odată cu înaintarea în
vârstă) aproape că lipsesc de pe scheletele analizate, cauza fiind vârstele fragede şi tinere (sub
40 de ani) pe care indivizi analizaţi le aveau în momentul decesului. Am identificat însă
semne ale osteoartritei secundare – boală care apare la persoanele tinere şi care este
determinată, pe lângă traumatisme şi infecţii articulare, de activităţile fizice solicitante.
Prezenţa osteoartritei secundare ne poate „creiona” condiţiile grele de trai cu care se
confruntau zi de zi membrii comunităţii. Analiza adaptărilor funcţionale sau a aşa-numiţilor
indicatori musculo-scheletici ocupaţionali şi ai stilului de viaţă ne arată că purtătorii tineri ai
osteoartritei îşi suprasolicitau şi tensionau articulaţiile de susţinere prin multiple activităţi
fizice grele şi intense, cum ar fi: ridicarea greutăţilor şi căratul frecvent de poveri, mişcările
repetitive de flexie-extensie a braţelor, efortul fizic depus în poziţie chircită, mersul pe teren
denivelat şi pe distanţe lungi cu supragreutăţi pe spate.
Referitor la indicatorii stării de sănătate, prezenţa hipoplaziei liniare dentare şi a
porozităţilor osoase (hiperostoza porotică la nivelul craniului şi periostita reactivă hipertrofică
la nivelul oaselor postcraniene) ne sugerează că, la unii indivizi din sânul comunităţii, au avut
loc episoade de stres fiziologic în timpul copilăriei (malnutriţie, subnutriţie, boli acute,
infecţii, carenţe alimentare sau intoxicaţii). Nici prevalenţa şi nici severitatea acestor
indicatori nu este însă foarte mare.
Prezenţa odontopatiilor este moderată. Am identificat carii, tartru dentar supragingival
şi căderi dentare intra vitam. Nu apar alte complicaţii ale cariilor sau procese infecţioase de
tipul granulomului. În afară de uzura dentară fiziologică (de tip atriţie), semnalăm un caz de
uzură dentară patologică (de tip abrazie) care, probabil, are origine culturală.
În ceea ce priveşte traumatismele, am identificat într-un singur caz o fractură corect
consolidată. Nu am identificat pe sistemul osos niciun traumatism şi nici indicii care să ne
sugereze eventuale cauze de deces.
Studiul antropologic al celor nouă schelete deshumate din necropola birituală de la
Polocin-Islaz (secolul IV d. Hr., cultura Sântana de Mureş) aduce informaţii demografice
interesante, în completarea celor anterior publicate de Georgeta Miu (2007, 2008). Rezultatele
obţinute ne permit să reprezentăm demografic post mortem populaţia studiată, cu atât mai
mult, cu cât avem posibilitatea reîntregirii eşantionului, adăugând datele demografice privind
cele nouă schelete analizate în lucrarea de faţă la cele 49 schelete analizate antropologic
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(inclusiv demografic) de Georgeta Miu (2007, 2008). Astfel, raportându-ne la un total de 58
de indivizi, proveniţi din necropola Polocin-Islaz, perioada de mortalitate maximă corespunde
intervalului 0-14 ani (infans I şi infans II), urmată de intervalele maturus şi adultus. Din cauza
mortalităţii infantile ridicate, mai mult de jumătate din populaţie nu atingea vârsta adultă.
Niciun individ din cei 58 nu a atins pragul senectuţii. Indicele de masculinitate este
supraunitar, ceea ce se traduce printr-o mortalitate mai ridicată a bărbaţilor. Speranţa de viaţă
la naştere (0-x ani) înscrie o valoare mică, de doar 19,75 ani. În ceea ce priveşte subiecţii
adulţi (20-x ani), speranţa de viaţă după 20 de ani este de 15,85 ani pentru bărbaţi şi de 11,17
ani pentru femei.
Mulţumiri. Materialul osteologic şi informaţiile de ordin arheologic, privind cimitirul
biritual de la Polocin-Islaz (judeţul Vaslui) din secolul IV d. Hr., ne-au fost oferite cu
amabilitate de către arheologul Mircea Mamalaucă de la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad.
Adresăm mulţumiri Domniei Sale pentru încredinţarea materialului spre analiză şi pentru
sprijinul acordat în realizarea studiului. Schiţele grafice utilizate în fig. 6 şi 50 (pentru a ilustra
temperaturile maxime de ardere pe zone scheletice anatomice) au fost realizate de dr. IoanaIulia Olaru, lector universitar la Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Universitatea de Arte
“George Enescu” din Iaşi. Suntem recunoscători Domniei Sale pentru amabilitate, pentru
bunăvoinţa şi rapiditatea cu care ne-a ajutat.
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ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF THE SKELETONS DISCOVERED
IN THE BI-RITUAL NECROPOLIS OF POLOCIN-ISLAZ
(VASLUI COUNTY, ROMÂNIA) IVTH CENTURY A. D.
In the present paper we are analyzing some skeletal remains of human origin discovered in the
biritual necropolis from Polocin-Islaz, Vaslui district (IVth century A.D., Sântana de Mureş Culture).
The preservation status of skeletons is satisfactory. From a total of nine skeletons, seven are from
înhumation tombs and only two are from incineration tombs. Four skeletons were males, two were
women and three were children.
Regarding the cremated remains, we have two different situations. The remains belonging to
the child (grave no. 79) indicate incomplete burning, more or less uniform, in „green” state, at medium
and high temperatures. According to the R.G.B. scale, the burning temperature degree is situated in the
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500-900°C interval. The fragmentation degree is medium to high and the bony wall cracking indicate
an incinerated bone in fresh state at high temperature. The remains that belonged to the adult female
show a non-uniform, incomplete burning at low temperature (200-500°C interval). The fragmentation
degree is very low and the skeleton is extremely incomplete. The cracks from the postcranial remains,
positioned longitudinal on the axe of the bone are very superficial. The transverse diaphyseal cracks,
the jagged metaphyseal cracks and the reticular epiphyses cracks are missing, as well as the „white
plating” stage, the contortion, deformation and warping.
Referring to skeletons from înhumations graves (graves no. 29 and 73-78), results on
osteopathies and enthesopathies reported, in correlation with paleodemographic data, provides
precious information on the life style of those times, on the environment in which this extinct
community held their daily activities.
Paleodemographic data refers to the total number of 58 individuals were anthropological
analyzed so far in the necropolis of Polocin-Islaz. Thus, sex ratio in this complete osteological sample
from Polocin-Islaz indicates a higher number of male skeletons, comparatively with the female ones.
More than half of the analysed subjects did not survive after adolescence. The maximum risk of
mortality in this sample occurs during childhood (0-14 years). Life expectancy at birth is of 19,75
years. For individuals older than 20 years, life expectancy after this age, calculated separately on
sexes, was of 15,85 years in men and of 11,17 years in women.
List of illustrations
Fig. 1. Bi-ritual necropolis of Polocin-Islaz. Geographical location (Mamalaucă, 2013, p. 81).
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