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Studiul resturilor animaliere din aşezarea de cultură Ariuşd
de la Turia, situl "Piciorul bisericii"
ultimul, calul (Equus caballus) ar fi doar pe cale
de domesticire, dacă nu încă chiar sălbatic.
Frecvenţa lor este foarte variabilă, consi
derându-se cantitatea de resturi, dar şi faptul
că nu toate grupele de mamifere, au, în mod
real, în natură, o aceeaşi răspândire şi, luând în
considerare în special sălbăticiunile, carni
vorele au o frecvenţă cu mult mai joasă decât
ierbivorele sau omnivorele.
Le vom considera pe rând, luând în evidenţă
mai întâi cele domestice, pe care le vom aşeza
după importanţa lor economică, calul la mijloc,
iar apoi sălbăticiunile în ordinea sistematicii
zoologice.
Pe primul loc, ca aproape în toate siturile
neoeneolitice, se aşează taurinele, care sunt
concomitent şi cele mai mari şi m ai masive din
tre domestice, dând însă de aceea, totodată, şi
cele mai multe resturi osoase ''per capita ".
Măsurătorile arată un tip de bovine de talie
mare, încât masculii acestora se apropie de
mărimile femelelor de la bour, dând astfel între
cele două specii, ce nu se pot despărţi clar mor
foscopic, o uşoară fâşie gri, care însă nu impi
etează frecvenţele acestora. Aceleaşi măsură
tori arată evident dimorfismul sexual şi toto
dată faptul că femelele mature par a fi mai
numeroase ca masculii maturi, cum era de
aşteptat (la indivizii tineri nu se pot face
măsurători eficiente). După axe cornulare,
considerăm că apar două femeie şi, cu multe
rezerve, cel mai masiv, dar şi mai aplatizat, ar
proveni de la un castrat. Nu avem, din păcate,
nici un os lung întreg şi de aceea nu este posi
bil de a se stabili înălţimea la greabăn şi a
departaja precis prin metapodale femelele de
masculi şi mai ales de castra ţi (care apăruseră
de acum în Transilvania, în cultura Vin<;a
Turdaş). Cele câteva resturi de craniu neural ne
arată, aproape sigur, un tip de primigenoid al
taurinelor. Este imposibil de a aprecia dacă
aceste bovine erau de acum folosite şi la
diverse munci, adică au fost transformate deja
şi în "motor animal" - deşi avem destule falange
1, morfologia acestora nu arată că ar proveni de
l a indivizi întrebuinţaţi la diverse munci.
Con sid erând vârstele de sacrificare d u pă oase
si dinţi, putem considera că, deşi există în mate

1

Comuna Turia este situată imediat spre
răsărit, de partea joasă a Munţilor Bodoc, ce
mărginesc către vest Depresiunea Râului
Negru (sau Tg. Secuiesc), ea găsindu-se în
apropiere de pârâul Turia, afluent pe dreapta a
acestui râu. Altitudinea locului este uşor sub
500m. Geologic, Bodocul este alcătuit din cal
care cretacice, dar către depresiune se găsesc,
de acum, straturi foarte noi din Quaternar.
Soiurile sunt încă subfosile - brune podzolite şi
mai rar transformate în cernoziom. Î n prezent
există în zonă păduri de foioase (fag amestecat
cu carpen) dar şi pajişti secundare cât şi culturi
agricole.
II

Resturile animaliere provin, pe de o parte,
din săpătura obişnuită şi pe de altă parte dintr
o locuinţă bine conturată, aceasta având unele
caracteristici mai aparte, pe care le vom arăta
pe parcurs. S-au găsit un număr total de 463
fragmente osoase, toate provenind doar de la
mamifere, o altă grupare nefiind pusă în evi
denţă. S-au putut "determina precis, ca specie,
425, celelalte fiind doar fragmente şi rupturi
mici de oase, arătând, evident, prin aceasta, că
au fost scoase la iveală toate resturile ani
maliere descoperite în sit.
Materialul determinat a fost studiat pe
specii, făcându-se măsurători pe acele resturi
osoase la care acest lucru a fost posibil, punân
du-se de asemenea în evidenţă unele caracte
ristici ce au apărut la vedere, morfoscopic. S-a
calculat pentru fiecare specie şi numărul de
indivizi prezumaţi, stabilindu-se astfel şi
frecvenţa acestora. Toate rezultatele s-au
întabelat t'entru a se arăta, ulterior, importanţa
lor în cadrul economiei animaliere a locuito
rilor sitului.
Au fost puse în evidenţă, în total, 14 specii
de mamifere dintre care cinci sunt domestice:
taurinele (Bos tawus), ovinele (Ovis aries),
caprinele (Capra hircus), porcinele (Sus scrofa
domesticus) şi câinele (Canis familiaris), opt
sălbatice: iepurele de câmp (Lepus europaeus),
caston1l (Castor fiber), vu l pea (Vulpes vulpes) ,
lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa ferus),
cerbul rosu (Cen'us elaphus), ci"ipriorul (Capre
olus capreolus), bourul (Bos primigenius);

rial atât tineri cât şi adulţi ( m ascu l i i trebuie
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Să trecem acum la descrierea resturilor calu

eliminaţi Ia tinereţe), cei mai mulţi indivizi au
fost sacrificaţi după patru ani ( epifizarea verte
brelor), dar existând chiar şi alţii ce ajungeau
până Ia 8-10 ani, deci aproape de bătrâneţe
(considerând eroziunea dentară).
Porcinele, mult mai mici decât taurinele, se
aşează pe locul al doilea la o depărtare destul
de mare de primele. Numărul de măsurători
efectuat este infim (vezi tabelul cu măsurători)
dar acest lucru se datorează şi faptului că
porcinele, aşa cum se ştie, se sacrifică destul de
rapid ca vârstă, neaşteptându-se maturarea.
S-a putut, pe baza caninilor, a se determina
precis o femelă şi un mascul. Mai mult, morfo
scopic se poate evidenţia faptul că porcinele
sunt relativ mici ca talie, dând acel porc de tip
"palustris", de altfel oarecum tipic pentru neo
eneolitic.
Ovicaprinele sau cornutele mici, deci joase
ca talie, au o frecvenţă foarte mică încât s-au
putut executa doar două măsurători pe dinţi
(M3 = 22; 24mm) - se ştie că după dinţi este
aproape imposibil de a stabili genul. Am pus în
evidenţă însă ambele genuri - atât Ovis de Ia
care s-a găsit o porţiune de craniu neural cu
suturile lambdoidă (occipito-parietală) şi pari
etală, constatându-se de asemenea că acest cra
niu provine de la un individ femel de Ovis acor
nut; totodată apar şi două resturi mici de axe
cornulare tăiate, aparţinând de asemenea la un
Ovis femel, de această dată cornut; Capra , pe
de altă parte, are şi ea un rest de ax cornular
tăiat către bază şi de asemenea la vârf,
aparţinând tot Ia o femelă. Toate celelalte res
turi osoase şi de dinţi, dată fiind şi frag
mentarea lor, neputându-se stabili exact genul
au fost trecute în gruparea, artificială de altfel,
"ovicaprine", pentru a putea fi luate în seamă
scriptic. Se pare totuşi că atât Ovis cât şi Capra
aveau o talie joasă, fiind gracile (poate şi
datorită faptului că resturile ar aparţine la
femeie). Sacrificarea se executa însă şi la o
maturitate chiar înaintată, căci după dinţi apar
şi indivizi de 4-6 ani.
Urmează câinele, care, ca de obicei, nefiind
probabil comestibil, are resturi puţine şi toto
dată, prin faptul că, posibil, locuitorii sitului nu
ţineau prea multe din aceste carnivore domes

lui (Equus caba!lus ) care, aşa cum am zis,

tice. Resturile apar de s t u l de fra g m e n ta re încât

s-au

Vulpea este tot o specie curioccă, dar şi ca
iubeşte mai ales zone de tufişuri şi nu cu cârn
puri cu totul deschise; urcă curc.:nl si la ah i tu

măsurători; se remarcă
parte a a nte rio ară a unei mamlibule cu alvc
ulc.:lc.: prc.:molarilor, care sunt îndepărtate între
ele; individul ar fi relativ mic ca talie, aşa numi
tu l tip "palustris ", de ase m e nea , în general,
nu

L'ste

posibil să se afle doar pe cale de domesticirc. el
neintrând astfel încă cu totul în cadrul şeptel u
lui animalelor domestice. A fost găsit d l l a r
printre resturile descoperite în locuinţă şi am
constatat că toate cele opt fragmente osoase
aparţin, aproape cu siguranţă, la acelaşi indi
vid, cele două femure, unul drept şi unul stâng,
având exact aceeaşi mărime (prin măsurare) şi
de altfel, aceeaşi vârstă cu fragmentul de radius
(epifiza superioară a femurului şi cea infe
rioară a radiusului abia s-au alipit diafizelor,
observându-se încă clar liniile de epifizare) şi
anume cu ceva peste patru ani. Rupturile
osoase sunt asemănătoare cu cele ale tau
rinelor şi considerăm că specia era folosită în
alimentaţie (şi întărit prin faptul că exemplarul
are doar patru ani, calul trăind până la peste
25, el fiind sacrificat). Mandibula, din păcate,
este reprezentată prin partea sa postero-infe
rioară şi deci nu există şi dinţii, atât de impor
tanţi pentru stabilirea tipurilor de cai. După
resturile găsite se pare că individul avea o talie
cam medie.
Dintre cele opt specii de sălbăticiuni, mai
importante sunt cam patru artiodactile: m i s 
treţul, cerbul, bourul şi căpriorul, de mărime
de la medie (căprior) la foarte mare (bour),
reprezentând direct animalele vânate şi cu o
mare apreciere în economie; celelalte patru au
o importanţă foarte scăzută şi apar ca atare
doar sporadic, cele două carnivore fiind vânate
poate şi pentru stricăciunile pe care le făceau,
sau pentru blana lor.
Castorul are ca rest un fragment de tibie,
neepifizată inferior, fiind deci un individ relativ
tânăr; poate fi şi folositor economic dar noi
considerăm că el este mai important ca specie
legată de un anumit tip de mediu (stenoec):
ape curgătoare, relativ liniştite, pe malul căro
ra se găsesc păduri, mai cu seamă constituite de
arbori de esenţă moale.
Iepurele prezintă tot un singur rest, un frag
ment de coxal; această specie este în mare
măsură eurioecă, urcând şi la altitudini destul
de înalte - însă îi plac mai ales zonele deschise
cu tufărişuri.

putut executa

dini mai inalte . S - a u g;isit două resturi ( m a x i l a r
su pe ri or fragmentar şi cel inferior d e asemenea

rupt); la cel superior se obse1vă ieşind can inul
definitiv, deci individul era cam adult d eja;

caracteristic pentru neoeneol itic.
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Cunoscând toate datele de mai sus, putem
circumscrie mai îndeaproape care sunt carac
teristicile economiei animaliere a locuitorilor
sitului, de a arăta importanţa fiecărei specii şi
grupări de mamifere, în asigurarea nece
sităţilor de hrană a acestora dar şi în asigurarea
unor alte nevoi, de prim ordin, ale unei soci
etăţi umane de acum relativ bine organizată

Putem considera, având în vedere frecvenţa
dar şi mărimea şi masivitatea indivizilor, că tau
rinele au rolul cel mai important în economie.
Desigur că, prin sacrificarea care se făcea, aşa
cum am arătat, în principal când exemplarele
erau oarecum bine mature, se acoperea în jur
de 60% din necesităţile de proteine animale
cerute de locuitorii aşezării ca hrană. Este
cazul să mai adăugăm la acestea şi o cantitate
de lapte (acesta ca atare şi cu ceea ce rezultă
din transformarea sa), furnizor al unor pro
teine şi grăsimi (care nu pot fi însă cuantificate)
deşi am constatat că femelele întreceau cu mult
m asculii şi eventual castraţii. Porcinele
aduceau prin sacrificare, pe lângă proteine, şi o
cantitate mare de grăsime ( aceasta fiind
folosită, de altfel, în vechime nu doar în ali
mentaţie) şi, alăturându-le, ovicaprinele, pro
ducătoare atât de carne dar şi de proteine şi
grăsimi, prin laptele femelelor acestora, însă
imposibil de cuantificat, punând alături eventu
al ceea ce rămânea prin sacrificarea calului ar fi
acoperit toate trei împreună doar circa 15%
din necesităţile de hrană animală. Restul de
25% ar rezulta din vânatul celor patru artio
dactile sălbatice.
Revenind la taurine trebuie să considerăm
că acestea erau folosite şi pentru a se executa o
serie de munci, devenind deci polivalente,
deoarece ele sunt un excelent "motor" animal.
Nu putem însă, aşa cum am arătat, să probăm
direct lucrul respectiv ci rămâne doar să arătăm
că sacrificarea acestora la vârste oarecum
înaintate, când carnea animalelor nu mai este
atât de apreciată, se datorează tocmai ţinerii
lor până la aceste vârste, cu scopul de a face
acest serviciu de "motor" animal. Nu putem sta
bili deocamdată cu siguranţă dacă se executa o
castrare în masă pentru a avea o cantitate
destul de mare de boi; aceştia puteau fi
înlocuiţi însă chiar de către femeie, despre care
am arătat că întreceau cu mult pe masculi care,
desigur, se sacrificau la tinereţe, în mare
măsură, căci aceştia nu puteau fi precis folosiţi
ca "motor" animal, dat fiind caracterul lor oare
cum sălbatic, greu deci de mânuit. Este de
asemenea cu totul sigur că deşi ar fi fost între
buinţate chiar la munci, vacile dădeau, de
asemenea, şi o cantitate oarecare de lapte, de
care evident trebuie să ţinem seama.
Î n ceea ce priveşte porcinele, acestea sunt
considerate drept specific monovalente, ţinute

care, în afară de hrană şi de materii prime de
origine animală, îmbrăcăminte, folosea chiar
"munca " animalelor in favoarea ei.

doar ca producătoare dt: carnt:. Ele au însă,
mai mult decât strămo�ul lor sălbatic - mis
treţul - o cantitate oarecare de grăsime, mult

credem că fragmentele aparţin la un acelaşi
exemplar.
Lupul reprezintă o specie cu totul eurioecă,
găsindu-se de la câmpie până în creierul
munţilor; iubeşte totuşi oarecum pădurea şi
zonele de stepă mai cu tufărişuri, el putându-se
deplasa curent pe zone foarte întinse si cu
biotopuri diferite. De la acesta provine o tibie
aproape întreagă, lipsindu-i epifiza superioară,
care este ruptă, în mod intenţionat. S-a putut
măsura doar lărgimea epifizei inferioare
(3 1 mm); înălţimea la greabăn aproximativă ar
fi de 673mm. Osul a fost găsit în locuinţă.
Mistreţul are, de acum, un număr mare de
resturi, dar destul de fragmentare. S-au putut
măsura un M3 cu o lungime de 43mm, probabil
o femelă de vreo 3,5 ani, un humerus cu epifiza
inferioară de 53mm şi o epifiză inferioară de
tibie de 40mm. Există şi un individ tânăr.
Cerbul prezintă între sălbăticiuni frecvenţa
cea mai înaltă, apărând şi prin segmentele
osoase cu răspândirea cea mai largă. Cele trei
resturi de coarne se prezintă astfel: două sunt
ramuri şi unul reprezintă partea superioară a
prăjinei - toate având urme de cioplituri. Am
putea considera doar o femelă, dar precis patru
masculi.
Căpriorul este reprezentat prin şase resturi
ce ar aparţine la doi indivizi, între care unul
este un exemplar mascul doborât, de la care s
a păstrat cornul, dar care nu este totuşi întreg.
Bourul are resturi mai multe decât căpriorul
- opt - deci el ar aparţine tot la doi indivizi,
ambii maturi, poate o femelă şi un mascul.
Dintre cele patru specii de artiodactile, mis
treţul şi cerbul sunt cu totul stenoece, fiind con
siderate ca animale tipice pentru codrii întinşi
şi deşi, mai ales primul, şi cu zone mlăştinoase.
Î n schimb, căpriorul şi bourul, deşi tot stenoece
în raport de mediul silvestru, frecventează cor
puri de pădure mai mici şi poieniţe, zone de
lizieră, aliniamente de arbori, fiind mai
aproape de un ambient silvo-stepic.
III
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mai mare însă decât taurinele şi ovicaprinele,
ea fiind totodată mult mai fluidă, încât avea şi
mai are încă, şi alte folosinţe decât pur şi sim
plu aceea de a fi considerată doar ca un ali
ment; acest lucru nu face însă să putem trece
porcinl!le în gruparea speciilor domestice
polivalente.
Ovicaprinele, asemenea taurinelor, dau şi
lapte şi acest lucru a reprezentat desigur un
motiv de prim ordin de a se elimina masculii
într-un fel sau altul, dar cu folos (adesea ţinân
du-i sub formă de castraţi) pentru a scăpa ast
fel de un sex ratio de Ia fătare care se ştie că
este de 1/1.
Î n ceea ce priveşte câinele, noi credem că nu
era folosit drept hrană de către omul neoene
olitic; poate doar în condiţii cu totul vitrege el
era sacrificat, lucru ce nu a avut loc în aşezarea
luată în consideraţie.
Calul, deocamdată, abia îşi face locul în
economia animalieră a purtătorilor culturilor
neoeneolitice, chiar dacă ar fi fost de acum
domesticit, el fiind, de la lipsa în materialele
osoase, foarte rar, sau rar, după aşezări. Abia
în bronz el devine o specie cu totul de luat în
seamă, iar datorită şi lui, civilizaţiile mai noi
capătă alte caracteristici, el influenţând de alt
fel, nu doar economia, aşa cum este cazul Ia
alte specii de domestice.
Am arătat mai sus care era, într-adevăr, pon
derea vânatului în economia locuitorilor situ
lui. Menţionăm că în ceea ce priveşte produ
cerea de hrană animală, doar speciile de artio
dactile: cerbul, mistreţul, căpriorul şi bourul,
aveau o importanţă economică, atât directă cât
şi indirectă, ca şi speciile domestice de altfel.
Celelalte patru specii sălbatice aproape că nu
contează din punct de vedere economic, ele
fiind rarisime, apărând din când în când, mai
ales atunci când cantitatea de resturi osoase
este mai bogată. Interesează nu atât economic,
ci mai ales posibilitatea de a pune în evidenţă,
prin ele, mai clar, ambientul în care locuitorii
sitului îşi duceau viaţa de zi cu zi. Oricum, însă,
vânătoarea avea, în raport de creşterea ani
malelor domestice, un rol secundar.
Trebuie să arătăm că după sacrificare sau
doborâre, atât speciile domestice însă chiar şi

cele sălbatice vin să aducă şi alte folosinţe decât
cea arătată, de hrană, sau când ele mai erau
încă vii, de muncă. Se are în vedere faptul că
pieile, blana, părul ca atare, cornul, osul, chiar
dinţii, cât şi un număr destul de mare de for
maţiuni moi (care dispar prin putrezire): intes
tine, vezica urinară, sânge, tendoane etc., erau
pe deplin folosite (şi se mai folosesc chiar şi în
prezent) de către locuitorii aşezării. Noi am pus
în evidenţă, în materialul studiat, urme clare
ale acestor folosinţe: oase lucrate sau deşeuri
de la obiecte ce s-au executat din os, dinţi
lucraţi, cum ar fi caninii de suine, axe cornul are
de cavicorne (taurine, ovicaprine) şi coarne de
cervidee (cerb, căprior) cu tăieturi şi urme de
cioplire ş.a.
Ca o concluzie generală, trebuie să precizăm
că, prin caracteristicile arătate mai sus, fauna
sitului de la Turia al culturii Ariuşd nu se
deosebeşte, în esenţă, de faune provenite din
alte aşezări precucuteniene şi cucuteniene din
Moldova, faună ce a fost studiată pe larg de
diverşi autori. S-a constatat astfel că o ocupaţie
de prim ordin, poate chiar de bază, alături de
agricultură (despre care studiul materialului
animalier nu poate aduce decât unele date cu
totul indirecte), era creşterea mamiferelor
domestice. Vânarea mamiferelor sălbatice era
o ocupaţie secundară, dar totuşi foarte bine cir
cumscrisă din punct de vedere economic.
IV

La sfârşit, este necesar să conchidem şi
asupra ambientului din acele timpuri vechi.
Este evident că pe atunci mediul forestier era
încă şi mai bine dezvoltat decât astăzi şi, toto
dată, în zonă, să se fi găsit atunci mult mai
multe păduri de foioase alcătuite din stejărişuri
(probabil gorun, amestecat cu alte specii), dând
acea biocenoză cunoscută cu numele de
Quercetum mixtum, dat fiind şi faptul că cultura
Ariuşd s-a dezvoltat în perioada optimului cli
materic post glaciar ce este cunoscut cu denu
mirea de perioada atlantică. Î n apropiere de sit
există şi astăzi cerbul şi mistreţul, chiar ursul,
care pe atunci, probabil, erau un element
obişnuit în ambient.

Sergiu Haimovtci
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Resume

L'etude de restes animaliers de l'etablissement de
Culture Ariuşd de Thria, le site "Piciorul bisericii"
On a pu detenniner 425 restes fauniques tous provenanl des mammiferes, appanenant a 14 especes: cinq domestiques el huit
sauvage. On a fait un etude morphoscopique et biometrique (voir les tableaux avec les mensurations); on a calcule les frequences
des especes (voir les tableaux) el OII a expose leur imponance economique; foccupation de base elail felevage, pendant que la chas
se avait un caractere secondaire.
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Tabelul nr. 2
1
'

Specill

-

Frec,·enţa speciilor de mamifcrc
frllgmentc

1\ r. absolut

i

Hos taurus

::!78

l

l ndh izi

1

%

N r. absolut

O;u

65.42

18

.� X.30

1

Sus clomestieu.\·

39

9. 1 7

6

1 ,_ 76

ovicaprin�

26

6. 1 2

5

1 0.6-l

1

( "emis /ctmiliaris

3

0.70

1

2. P

8

UN

1

2. 1 2

1

0.24

1

2. 1 2

1

0.24

1

2. 1 2
2. 1 2

1
1
1

l:"cJIIIH caha/111.\

CastorJiht:t"

f.Cf'/1.\ t.'/II"IIJIOC/1.\
1 '11/pc.\ l"lllpt:.\'

,

0.47

1

Ccmis l11p11s

1

0.24

1

2. 1 2

S11s sl'n�/il Ji:rm

20

4 . 70

3

6.3 8

5

1 0.64

CetT/1.\ elaplms

32

7.52

( "aprcolus caprcolu.\

6

1 .4 1

8

425

1 .88

Total

llm primigenius

Tabelu l n r. 3

-

4.25
4.25

2

47

FrecHnţa mamiferelor pe grupe economice
Fra2mente

G rupll

Nr. absolut
Mami lere domest ice
Equus cahallus

M a m i fcre să lbat ice
Total

..,

%

1 nd ivizi

N r. absolut

%

346

8 1 .49

30

63,83

8

1 .89

1

2. 1 2

71

1 6.70

16

34.05

425
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--·

·---- -

-- - �

Tabel u l n r. 4 Blls tauru.\· şi 8tJs primigeniu.to - măsu rători ( mm )
Specia

- ---

:

�

;

; _ ___

�

i1 -

J

c i rcum li:rin)a 1-t;v;"t
_
_

J

!!!d il·�-�lati tan:
l . u n !.! i llll.-' \1 '

57:

(lot

( 1 6.� ):

1 67:

1 69

7:>.07:

7 7. 1 9:

68.75

5�:

1

_ __ __

�9

l.,_ll!!f_i l�l':: _\1 ;
ATLAS

�r

Var

1

J�

1

1 05

1

52

��

��:

( \ X ):

Bos primige11i11.�

-

Lunl.!illll.-' dinţi jul.!ali

lirr!.! i llll.-'

1

( 1 65 )

ină l ) i ml.-'

1

1 07

litrl.!.sunr. nt conu i l i i occ ipital u l u i

1

1 13

�

7X: X I

1

1 03

1

85

56: 58

1

75

6 1 : (64 )

1

85

1

1

�

� � � 5 ):

M A X I LA R I N F L R IOR

--

1

.

_,

( ) 1) 8 ) :

M A X I I .J\ R S l J P E R IOR

__ _

1

!

�

haza
-- - - -mari.-'
--- ·-- ---u
-- -i--a ml.-'trul
.
u i am�·trul mic 1-ta/.a

:

1-

·'

Medie

\'ar

�r

COA R N L
_!l!l_!g�_n_.;_rnan.:a curhurir

__

Bos ltlllrll.�

-·

Se�c�ment osos/ dimensiune

1

0 \1 0 P L A T
luru..t i me cap articular
lunl.!irne supralil)ă articu lară

2

lflrl.!irne sunral;t)ă articularii

2

litr!.!i llll.-' m i n !!al

,..

RAD1lJS

65: 67

2

lăr!.!illll.-' eoili�:;'\ s u per ioară

5

80-97

84.20

1

99

litr!.!irnc sunra fa)ă articu lară sup

5

( 69 )-87

75.00

1

88

litrl.! i mc cnilită i n li:ri oară

1

60

2

47: 47

lărl.!irnl.-' cpili t.<i i n ferioară

7

58-75

65. 7 1

lărl.!ime supraHtJă articulară sun

7

48-63

53.42

lunl!i llll.-' rmr x i mă

9

63-77

67.66

4 1 -50

43,44

1

70

CU BITUS
lăr!.!irnc sunrala)ă rad ială

TI BIE

ASTRA(iA I.

'

lirrg i mc trochlcei i n ferioare

9

lunuime maximă

2

lărl.!i llll.-' max i m ă

2

C A LCA N E U

-----

1 44

1 32:

( 44 )

44;

M E TACA R P

i

lărl.!imc cni liza superioară

1

59

l {tn! i rnl.-' cni lită i n li:rioarl

3

56-67

60.00

hirui llll.-' 1.-'(li lit:i superioară

6

46- 5 3

49.3 3

1;\r!.!illll.-' 1.-'pili�:ă i n li:ri oar:.

5

48-59

54.::!0

10

5 6- 7 1

66.30

28-40

3 3 ,44

M ETAT A R S

!

-

F -A L A N G A 1
- - -- -lun!!iml.-' max i mă

:

· ·--

__

hlrui 1111.-' 1.-'pi li�:ă superioară

l fl rl! i i1 1 C m i n i m [! uializă
_!!!�_@c i l iatc
F:\ I . A '< < i A 1 1

_ __

--

-

lunl!i llH.� aua :\ i ană

_

!f!.r_gi m�:_.;p!l]_?:�'

:- up..:rio<�ră

l)

9

26-3�

29.00

l)

39. 7X - � 7 .!i8

45 .00

(,

44-53

4H.OO

30- 31.)

6
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Tabelu l nr. 5 - Sus .'icrofa dome.'>ticus - măsurători (mm)
SEG M E�T OSOS/ O l i\I E�SI U l'i E

NR

\' A R

2

6 5 : 66

M A X I LA R I N FER IOR
Lungimea s i m lizei

..
. .
�

.:

ATLAS
Lărgime max i mă

1

Adâncime maximă
RADIUS
lărgime epi liză superioară
CU BITUS
lărgime suprafată rad ială
TI B I E
lărgime epi fi ză inferioară

67

1

47

1

35

2

2 1 ;22

1

30

Tabelu l nr. 6 - Capreo/us capreolus - măsurători (mm)
,

NR

\'AR

diametru] mare rozetă

1

22

d iametru! mic rozetă

1

21

Circumferinta

1

65

i

Lungime molari

1

46

1

Lungime M 3

1

22

SEG M E�T OSOS/ OIM E!\SIU!'iE

MEDI[

COA R N E

1

M A X I LA R I N FE R IOR

1

J

Tabelul n r. 7 - Equus caballus - măsurători (mm)
S[GM ENT OSOS/ DIM ENSIU�E
RADIUS
lărgime epifiză inferioară
lărgime supralată articulară inf
FEM U R
lărgime cpili7.ă superioară
lărgime cap fcmural

NR

VA R

2

7 3 ;74

2

58; 6 1

1

1 1 3; 1 1 4

2

MEDIE

i

1

:
'

1

!

1

5 5 ;56
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Tabelul nr. 8

-

Cen'IIS elaplms -

SEGI\I ENT OSOS/ DII\I E:\SI UNE

NR

măsurători (mm)
VAR

M EDIE

OMOPLAT
lungime cap articular

1

59

lungime supra fată art iculară

1

47

1

39

lărl!imc min gat
HUMERUS

lărgime epifiză i n rerioară

3

6 1 -63

62,00

lărl!ime supralată articulară sup

3

55-58

56,66

Diametru! ant-post

2

60;6 1

lărgime epi liză superioară

1

64

lărgime suprafată articulară sup

1

62

Diametru! ant-post

1

36

1

(38)

lărgime epi fiză i n ferioară

1

54

lărgime suprafată articulară i n f

1

49

1

50

RA D I U S

CU B I T U S
lărgime supralată radială
TI B I E

C ENTROTA RS
Lărgime maximă
M ETATA RS
lărgime epi fiză superioară

43;43

FA LANGA 1

lungime maximă

2

63;66

lărgime epi fiză superioară

2

24;25

Diametru! ani-post

2

30;29

lărgime m inimă dializă

2

21;19

I ndice graci l iate

2

3 3 , 3 3 ; 28,78

FALANGA I l
lungime maximă

3

50-53

lărgime epi liză superioară

3

25-25

25 ,00

Diamctml ant-post

3

32-33

32,33

5 1 ,66

lărgime m in i mă dializă

3

1 9-20

1 9,33

Indice graci l i ate

3

36,53-3 8,00

3 7,42

Lungime fata plantară

1

64

Lărnimc tata plantară

1

22

lărgime suprafată articulară

1

21

FA LANGA I I I

1 05
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