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În partea de vest a ţării noastre sunt cunoscute 9 specii de Proboscidieni,
provenind din 76 de locuri (fig. I).
Cel mai vechi reprezentant al acestora, având vârsta de 15 milioane de
ani, a fost descoperit din stratele de vârstă miocenă de la Minişu de Sus (
Trilophodon anguistidens).
În Pleistocen numărul lor se reduce la 3 specii. Predomină mamutul,
semnalat din 47 de localităţi, cele mai vechi exemplare fiind descoperite la Betfia
(cca 600 mii ani) (Jurcsak, 1973).
Prima menţiune scrisă asupra "Proboscidienilor" descoperiţi pe raza
oraşului Oradea, datează din anul 1782. Mulţimea descoperirilor ulterioare atestă
faptul că în decursul erelor geologice ei au fost deosebit de frecvenţi şi pe aceste
meleaguri (Jurcsak, 1973).
Colecţia de proboscidieni este destul de mare, motiv pentru care s-a considerat
ca în cadrul expoziţiei de bază să i se acorde un spaţiu deosebit (o sală anume).
Sala poartă numele marelui paleontolog orădean Tiberiu Jurcsak, fondatorul
secţiei de ştiinţele naturii şi îndrumătorul ştiinţific al activităţilor de colectare,
conservare, restaurare a descoperirilor de proboscidieni din judeţul nostru.
S-au identificat piese scheletice aparţinând la: Deinotherium giganteum
Kaup, descoperit la Dema, Deinotherium gigantissimum ştefănescu de la Derşida,
Mastodon (Bunolophodon) longirostris Kaup, Derşida, Dijir; Mastodon (Anancus)
arvernensis Croizet & Jobert la Brusturi, Bobota, Huta, Oradea; Mastodon
sp.indet. de la Beiuş, Brusturi, Drăgeşti, Ghida, Groşi U.Arad), Husia U.Sălaj);
Archidiskodon meridionalis Nesti, Oradea; Parelephas trogontherii Pohlig,
Betfia; Mammuthus primigenius Blumenbach, Aleşd, Bădăcin U.Sălaj), Batăr,
Betfia, Biharea, Budoi, Cubulcut, Galoşpetreu, Lugaşu de Jos, Oradea, Râpa,
Sălard, Sântion, şicuia (j.Arad), şimleul Silvaniei, Tămaşda, Tărian, Tăut,
Târguşor, Zerindu Mic.
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Originari din Egipt, Proboscidienii au dat naştere în decursul evoluţiei lor
(timp de 55 milioane ani) la o mare diversitate de forme (Mastodonţi şi
Dinotheride) din care, în Cuaternar, s-au dezvoltat elefanţii. (fig.2)
Istoricul acestui ordin este cunoscut ca unul din exemplele clasice privind
evoluţia vieţuitoarelor. Proboscidienii (animalele cu trompă), strămoşii elefanţilor
actuali, se caracterizează prin dezvoltarea progresivă a trompei, a fildeşilor şi a
molarilor (Benton 1990). (fig.3 -3 A)
Fildeşii nu sunt altceva decât dinţii incisivi, au o creştere continuă şi se
află de obicei, câte unul în fiecare jumătate a maxilarului şi a mandibulei. La
formele evoluate fildeşii se dezvoltă numai în maxilare, alungindu-se enorm.
Mastodonţii aveau dinţii prevăzuţi cu tuberculi a căror grupare a dat naştere
la molarii cu structură lamelară
La elefantide există patru molari: doi în maxilare şi doi în mandibule - ei
sunt formaţi din lame şi pe măsură ce se tocesc sunt împinşi şi eliminaţi
consecutiv prin dezvoltarea de noi molari.
Evoluţia Proboscidienilor decurge concomitent cu răspândirea lor pe glob.
Formele primitive apar în Nordul Africii în Eocen, în urmă cu 55 milioane de
ani, ocupând prin migrare până în Miocenul superior, întreaga Eurasie. Pătrund
în America de Nord în Pliocenul mediu, în Pleistocen aflându-se deja în toate
continentele, în afară de Australia şi Antarctica (fig.4).
În timpul glaciaţiuni Mastodonţii şi Dinothe1idele dispar din Eurasia, fiind
înlocuiţi de mamuţi, Elefantide adaptate la climă rece. După ce ating un maximum
de dezvoltare se despart în numeroase tipuri şi varietăţi. La sfârşitul glaciaţiunilor
mamutul se retrage în Nordul Siberiei şi apoi dispare. Elefanţii actuali se desprind
dintr-o ramură comună cu mamuţii, readaptându-se la mediul tropical: Elephas
maximus în Asia şi Loxodonta africana în Continentul de obârşie al Proboscidienilor.
În majoritatea locurilor s-au aflat oseminte izolate, aparţinând la diverse
forme, în timp ce pe teritoriul Fabricii de bere din Oradea a fost descoperit în
anul 1972 scheltul unui exemplar de mamut aproape întreg, reprezentând cel
mai complet schelet din ţara noastră.
Ne vom referi în lucrarea de faţă la 3 locuri fosilifere cu resturi scheletice de
proboscidieni care au avut o desfăşurare deosebită a lucrărilor de salvare - săpături
- implicând atât utilaje cît şi un număr mare de persoane ca mînă de lucru,
săpătura de pe Dealul Viilor, săpătura de la Huta şi săpătura de la Fabrica de Bere.
Locul descoperirii pe Dealul Viilor (Jurcsak, 1982) din Oradea, situat pe
malul drept al Crişului Repede fiind teren proprietate personală era foarte greu
accesibil unor lucrări de defrişare pentru organizarea unei săpături paleontologice.
Din cauza gradului de înclinaţie în urma ploilor şi după topirea zăpezilor primăvara
an de an au apărut la suprafaţă diferite fragmente care o parte au fost păstrate de
proprietarul terenului, alte piese au fost predate la un liceu din Oradea, motiv
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pentru care în vara anului 1966 s-a făcut prima săpătură paleontologică care
160 mp, (fig.5) - planul de săpătură. Săpăturile au durat 3 luni fiind un
teren foarte dificil - piesele descoperite au fost cu grijă conservate pe martori metoda de ridicare din teren a fost prin cofrarea pieselor cu dificultate în ghips,
menţionăm că toate piesele au fost marcate în situ pe planul de săpătură întocminduse totodată şi lista de inventar. Au fost descope1ite 76 de piese şi fragmente toate
aparţinând la acelaşi individ. Ca piese reprezentative reconstituite din fragmente
enumerăm cubitusul sin având lungimea 1.210 mm, lăţimea epifizei proximale
420 mm, (fig.6), reconstituit din 12 fragmente, femurul dext de 1.460 mm lugime,
lăţimea epifizei distale 430 mm, (fig.7), a fost reconstituit din 7 fragmente, omoplatul
sin cu lungimea maximă de 1.40 mm, reconstituit din 16 fragmente , autopodiul
toracic dext., schiţele de reconstituire au fost făcute de T.Jurcsâk. Aceste piese se
află în sala cu proboscidieni din expoziţia de bază a muzeului.
În urma unei ploi torenţiale din anul 1974 la Huta , un cătun de 7 case din
comuna Boianu Mare, în apropiere de Marghita, am fost anunţaţi de către unul
dintre locuitori că apa Pârâului Costii, care s- a transformat într-o viitură, a scos
la suprafaţă în urma spălării versantului sudic al dealului cu acelaş nume. mai
multe piese scheletice fragmentare dar de dimensiuni mari. În urma acestui anunţ
ne-am deplasat în teren unde am constatat că erau piese aparţinând unui schelt
de Anancus arvernensis Croizet et Jobert, (Jurcsâk, Popa, 1977), motiv pentru
care am procedat la conservarea urgentă a materialelor scoase care se aflau
păstrate umede din ziua precedentă şi reîntoarcerea noastră la Huta a doua zi cu
tot arsenalul necesar pentru o astfel de săpătură de salvare. Suprafaţa decopertată
în vederea executării săpăturii a fost de 32 mp. care a fost trasată în careuri de
1 mp. fiecare în vederea unei mai bune localizări a materialelor în planul de
săpătură, (fig.8), piesele fiind marcate in situ întocmindu-se şi lista de inventar
aferentă săpăturii. Lungimea săpăturii a fost de 8 m iar lăţimea de 4 metri.
În prima etapă a săpăturilor au fost descoperite un număr 1200 de fragmente
aparţinând la 57 de piese scheletice.
Problema conservării pieselor de data aceasta a fost mult mai uşoară fiind
un material bine mineralizat, s-a procedat la conservarea în loc reuşind pe timpul
săpăturii să consolidăm şi să reîntregim prin racordarea fragmentelor piesele în
mare majoritate, doar câteva coaste au fost mai friabile care au fost impregnate
după uscare, iar în laborator a urmat restaurarea propriu-zisă.
Săpăturile au continuat şi în anii 1975,76,77 ajungându-se la 117 piese şi fragmente
apraţinând aceluiaş individ. Mandibula - (fig.9), se află în expoziţia de bază.
O altă descoperire de această dată piese de Mammuthus primigeniu.1·
Blumenbach a avut loc în anul I 972 cu ocazia unei săpături de fundaţie pe
teritoriul Fabricii de Bere din Oradea (Jurcsak et Moisi, 1982) care este situată în
zona sudică a oraşului la marginea terasei joase a Crişului Repede. Zona este
măsura
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cunoscută şi

sub denumirea de "terasa Salca". Iniţial nu s-a cunoscut aria de
a materialului scheletic şi s-a pornit cu o casetă însă în imediata
apropiere s-a observat şi o altă piesă, astfel că s-a hotărât să se treacă la săparea
exhaustivă a fundaţiei la o adâncime de 5 m făcându-se astfel şi marcarea pieselor
in situ, (fig. I O), întocmindu-se totodată şi lista materialelor. De menţionat este şi
faptul că această săpătură s-a efectuat în lunile ianuarie - februarie, a anului
astfel cofrajul de ghips a fost un strat protector împotriva îngheţului materialelor
care erau saturate de apă. Săpătura avea o lungime de 19,5 m, o lăţime de 16 m
şi înălţime de 8-1 O m, pisele fiind remaniate înspre albia Crişului. Datorită
volumului mare al stratelor de loess depuse peste scheletul de mamut piesele în
marea lor majoritate au fost deformate. Astfel că în vederea conservării în situ a
pieselor s-a procedat la eliminarea stratului nisipos cu şpaclul şi chiar spălarea
unor piese după care s-a adoptat o altă formă de conservare aceea de a împacheta
materialul în folie de celofan umectată pe toată suprafaţa, asigurându-se astfel şi
un strat protector, aceasta pentru a evita o evaporaţie rapidă a apei - care ar
deteriora piesa - sau aderarea ghipsului direct la piesă peste care s-a împachetat
cu tifon şi după aceasta s-a turnat cofrajul de ghips adecvat pentru fiecare piesă
de schelet în parte rămânâd descoperită doar suprafaţa pe care era aşezată, nişă
prin care se făcea de altfel şi evaporarea apei existente în piese într-o perioadă
îndelungată de timp. Pentru fildeşi fiind piese de dimensiuni foarte mari s-a
folosit şi fier beton, cu legături transversale din loc în loc, reducându-se astfel
cantitatea de ghips folosită pentru cofrare, evitându-se fisurarea acestora în
timpul transportului. Au fost descoperite un număr de 136 de piese scheletice.
Restaurarea scheletului a început peste doi ani, perioadă în care a fost urmărit
periodic stadiul de evaporare a apei pe suprafaţa rămasă neîmpachetată şi în
funcţie de gradul de uscare s-a trecut la decofrarea parţială fiind tot timpul
impregnată suprafaţa eliberată. În momentul în care piesa a fost decofrată complet,
conservarea primară efectuată, s-a trecut la restaurarea propriu-zisă. Au fost
racordate fragmentele care aveau suprafeţe de racordare, a fost completată partea
lipsă din anumite piese. (fig. 11-12).
Din cele 136 de piese salvate în timpul lucrărilor la fundaţia de mălţărie,
74 sunt oase determinabile, alcătuind 1/3 din componentele scheletului. (fig.13)
A fost un exemplar tânăr, care s-a împotmolit pe malul Crişului Repede, în
timpul ultimei glaciaţiuni, în urmă cu aproximativ 40 mii de ani. După restaurare
scheletul este expus în sala cu proboscidieni a expoziţiei de bază.

răspândire
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(ABSTRACT)
The Proboscidaea collection of Muzeul l>ârii Cri 0 urilor consists of scheletal elements
belonging to the following: Deinotherium giganteum, Deinotherium gigantissimum, Masrodon (Bunolophodon) longirostris; Mastodon (Anancus) arvernensis; Mastodon sp.indet;
Archidiskodon meridionalis; Parelephas trogontherii; Mammuthus primigenius.
The purpose of this paper is to present briefly the excavation tehniques in order to
safely recover the scheletal elements, with their suitable restoration and conservation.
The preservational and restoration methods in the collection are sustained by photographs and preparation tehniques performed during the works for salvation, conservation and
restoration.
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Figura 2. Arborele filogenetic al
proboscidienilor

Figura 3.

Evoluţia filde~ilor ~i
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Figura 3a.Evoluţia proboscidilmilor: a) Moeritherim, b) Deinotherium,
c) Gomphotheriunm, d) evoluţia moarilor la elefantide, de la molarii uşor
ondulaţi ai Ghomphoteherium din Miocen, molarii mult mai ascuţiţi ai lui
Stegodon din Pilocen, la dinţii puternic crestaţi ai Elphas recent, dinţii sunt
reprezentaţi din vedere laterală, ocluzală şi secţionată, emailul negru, cimentul
este grosier punctat, dentina fin punctată (după Benton, 1990)
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Figura 4. Răspândirea probiscidieniÎor pe gloh.

Figura 5. Planul de săpătură. Oasele haşurate indică poziţia aproximativă
a pieselor descoperite în 1902, oasele nehaşurate, materialele descoperite în 1966.
Poziţiile marcate cu "+" fragmente din carapace de Testudo kalk.\hurxensis. iar
punctele "." resturi provenite de Ia alte specii (26 octomhrie 1966)
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Figura 6. Femur reconstituit

Fig.ura 7. Cuhitus reconstituit
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Fi gura 9. Mandibula

reconstituit ă
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Figura 1O. Planul săpăturii paleontologice de la fabrica de bere
(fragmentele din craniu sunt marcate)
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Figura 11 . Scoaterea pieselor
din cofraj ~i piese reconstituite

Figura 12 . Piese în cofraj

~i

scoase din cofraj în vederea
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Figura 13. Scheletul reconstituit
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