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TUDIUL ARHEOZOOLOGIC AL U,NUI MATERIAL FAUNISTIC

DIN AŞEZAREA LA TENE DE LA CETĂŢENI (JUD. ARGEŞ)

SERGIU HAIMOVICI•
Aşezarea se găseşte situată aproape de cursul râului Dâmboviţa şi lângă
rn 11una Cetăţeni din apropierea graniţei estice a judeţului Argeş, la răsărit găsindu-se
111 I iul Dâmboviţa. Zona aparţine dealurilor subcarpatice înalte care urmează porţiunii
-11 l e a Muntelui Leaota, altitudinea fiind în jur de 700 m. Actualmente există păduri
I f ioase (fag) în care încă mai mişună animale de pădure de talie mare.
Resturile faunistice ne-au fost date nouă spre studiu de arheologul Dragoş
M 11descu, căruia îi mulţumim.
Materialul găsit în sit este în cantitate foarte mică, de doar 73 de resturi, toate
pwvenind de la mamifere. Dintre acestea, un număr de 11 sunt doar aşchii de la oase
11111 I, aparţinând unor specii de talie mare; menţionăm că ar putea fi Bos taurus,
1' rvus e/aphus, eventual şi Equus cabal/us. Pentru 62 de fragmente s-a reuşit, însă, a
d o diagnoză specifică sigură. Aceste resturi provin de la opt specii, patru
lt1111estice: Bos taurus (taurine sau comute mari), Sus sero/a domesticus (porcine),
I 1111us caballus (calul, considerat în sensul său larg) şi patru sălbatice: Sus scrofaferus
(1111 lreţul), Cervus elaphus (cerbul roşu zis carpatin), Capreolus capreolus (căpriorul)
t IJrsus arctos (ursul).
Vom descrie pe larg resturile fiecărei specii în parte, specificând segmentul,
v 11tual vârsta şi sexul, unde a fost pqsibil ~cându-se măsurători (în mm).
Bos taurus are frecvenţa cea mai înaltă şi anume 24 de resturi, dintre care cele
11111 multe sunt fragmentare; există doar un singur os lung întreg - un metacarp drept.
maxilar inferior - fragment puternic de ram mandibular din stânga, cu M3 pe cale
de a ieşi, arătând o vârstă de cu ceva peste 2 ani; lungimea dintelui = 34 mm;
fragment de unghi mandibular, poate de la un individ mai tânăr;
fragment de ram mandibular stâng cu condilul prezent; el are lărgimea = 48mm
uş or deteriorat la scoatere);
fragment din zona simfizei mandibulei;
mo lar inferior (probabil 2), slab erodat, vârsta de cam 2 ani;
fragment corp vertebral al unei vertebre cervicale (opistocelice), cu ambele feţe
11tiepifizate, vârsta sub 4,5 ani;
( gment corp vertebral, vertebră lombară, feţele epifizate, peste 4,5 ani;
o rp vertebral din regiunea caudală, epifizat, peste 4,5 ani;
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fragment de scapular cu o parte a cavităţii glenoide;
radius, fragment cu epifiza superioară epifizată - lărgimea= 80mm, diametrul= 36
mm, vârsta peste 2 ani; sigur mascul masiv;
două fragmente de coxale cu părţi ale cavităţii acetabulare; indivizi diferiţi;
două fragmente de femur, unul cu o parte a capului femural, neepifizat, cu vârsta
de sub 3,5 ani;
două resturi tibie, una doar diafiza, alta cu o porţiune a epifizei inferioare epifizată,
vârsta peste 2,5 ani (despicată oblic la scoatere);
fragment de epifiză superioară de metacarp, secţionată sagital, individ gracil;
metacarp întreg din dreapta, epifizat, vârstă peste 2,5 ani; are lungimea maximă=
l 68mm, lărgimea epifizei superioare = 48 mm, lărgimea epifizei inferioare = 50
mm, lărgimea minimă diafiză= 27 mm, indice I= 28,57, indice II= 29,76, indice
III= 16,07, sexul femei, înălţime greabăn= 1008 mm, adică circa 1,01 m;
două fragmente de metapode, având condilii epifizelor inferioare, de la doi indivizi
gracili;
calcaneu epifizat, vârsta peste 3 ani, lungime maximă = 124 mm, lărgime
maximă = 34 mm;
falanga II neepifizată- vârsta: ceva sub 1,5 ani;
Cele 24 de resturi s-ar atribui la cinci indivizi, posibil trei femele, un mascul,
un castrat, observându-se şi un dimorfism sexual dar nu prea marcat.
În ceea ce priveşte mărimea (talia) taurinelor, putem constata că aceasta era
destul de joasă, în jur de doar un metru şi ceva înălţime la greabăn.
Vârsta de sacrificare varia de la un individ cu ceva peste un an, la adulţi şi mai
ales la maturi; este posibil să nu se fi păstrat exemplare bătrâne de peste 7-8 ani.
Ovis aries are doar şapte resturi, toate fiind fragmentate. Este binecunoscut de
către specialişti, faptul că nu întotdeauna, mai ales când avem material osos fragmentar,
să se poată departaja clar ovinele (Ovis) de caprine (Capra). Întrucât pentru două
fragmente s-a putut considera, cu un oarecare dubiu, că aparţin ovinelor şi la unul că
provine precis de la această grupare, am trecut toate resturile de comute mici, ca
aparţinând la Ovis aries:
un fragment corp mandibulă, având dinţii premolari şi un M 1 mijlociu erodat, deci
în vârstă de aproximativ 2 ani;
un fragment de coastă cu porţiunea proximală (vertebrală) secţionată cam la 20
mm de articulaţia cu vertebra;
fragment de humerus cu epifiza inferioară (secţionată la scoatere) aparţinând
probabil unui Ovis;
un fragment din diafiza unei tibii;
tibie având epifiza inferioară şi o parte a diafizei ce este secţionată cam la 1/2 a
lungimii ei; este probabil Ovis; lărgimea epifizei = 24 mm;
un rest cu epifiza superioară a unui metacarp; lărgimea = 25 mm, diametrul =
l 7mm; este precis Ovis;
un fragment cu epifiza superioară a unui metatars (secţionat la scoatere); lărgimea
epifizei= (20) mm.
Cele şapte fragmente enumerate mai sus ar aparţine la trei indivizi; puţinătatea
resturilor, gradul lor de fragmentare nu ne pot da nici un indiciu referitor la talia
ovinelor, la sexul indivizilor de la care provin fragmentele, la alte caracteristici
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1111irfologice. Putem doar spune că aproape cu siguranţă, resturile aparţin unor indivizi
111 1turi.
Sus sero/a domesticus prezintă nouă resturi, toate fragmentare:
un fragment de maxilar superior din dreapta cu caninul „in situ'', slab erodat, cu
diametrele 8/13 - aparţine unei femele deja adulte;
un fragment de maxilar superior de .pe dreapta, cu întreg rândul de dinţi jugali;
lungime molari = 63mm, lungime M = 27 mm; acesta este abia ieşit, deloc erodat;
exemplarul are cam 2 ani;
două fragmente de coaste, una cu regiunea vertebrală, tăiată cam la 20 mm de zona
articulară şi alta reprezentând partea mijlocie a osului;
un fragment de humerus cu epifiza inferioară neepifizată, având deci sub un an;
foramenu l olecranului prezent;
alt fragment de humerus cu epifiza inferioară epifizată, lărgimea epifizei = 38 mm,
lărgimea suprafeţei articulare = 31 mm; evident vârsta de peste un an ; nu este
prezent foramenul olecranului, fapt rar întâlnit;
două fragmente de tibie, ambele cu partea distală a osului; prima are epifiza
inferioară neepifizată, deci sub doi ani; a doua are epifiza inferioară epifizată; este
deci de la un individ matur, peste 2 ani ·_ lărgimea epifizei inferioare = 28 mm;
un fragment de falanga I, cu epifiza superioară epifizată, măsurabilă, lărgimea ei
fiind de 18 mm; vârsta matură, adică de peste 2 ani.
Cele nouă resturi ale porcinelor aparţin la cel puţin trei indivizi diferiţi , poate
!111111'1 femele şi un mascul. Ca mărime, porcul ar fi de talie mică sau medie; vârsta de
~ 1 ·rificare a lor apare de la circa un an, până la adult şi matur.
Equus caba//us are doar şase resturi, toate fiind reprezentate prin dinţi şi
11111me trei incisivi, un canin şi doi dinţi jugali, ambii molari superiori; toţi dinţii sunt
d I nitivi, deci indivizii sunt maturi. Se ştie că după gradul de erodare a dinţilor
111 ·I ivi, vârsta (de sacrificare în cazul nostru) se stabileşte destul de exact pentru
•mplarele ce-i poartă.
.
doi incisivi superiori - un cleşte şi un mijlocaş din dreapta; după forma suprafeţei
de eroziune, având în vedere faptul că fundul de mişună este încă relativ evident,
ă steaua abia se străvede, considerăm că ambii aparţin unui individ în jur de I 0-12
oni;
un incisiv inferior din stânga reprezentând lăturaşul ; având în vedere forma
prelungă a suprafeţei sale de masticaţie, dat fiind faptul că fundul de mişună s-a
şters, fiind bine prezentă steaua, considerăm că el provine de la un exemplar de
aproximativ 18-20 ani;
un dinte canin inferior din stânga, puternic erodat, ar putea aparţine aceluiaşi
individ cu incisivul inferior menţionat mai sus. Trebuie arătat că partea superioară
a dintelui (coroana) este relativ scurtă şi oarecum gracilă - diametrele: 11,5/ 14, de
semenea credem că el provine de la un castrat (cal în sens restrâns);
ei doi molari sunt reprezentaţi, probabil, prin M 1 şi M 2, fiecare aparţinând la un
1
alt individ, cel cu M mai mare şi cel cu M 2 mai mic ca talie; M 1 are lungimea
pentru suprafaţa de eroziune de 27 mm şi lărgimea de 27, iar M 2 lungimea de 26
mm şi lărgimea de 26 mm, întregul dinte apărând de altfel mai gracil şi cu
uprafaţa de masticaţie mai puţin erodată, coroana apărând de aceea mai scurtă .
Aceşti doi dinţi, prin suprafaţa lor de eroziune, arată anumite particularităţi ale
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reprezentării

desenelor acestuia: astfel, insulele au la partea lor posterioară doar un
singur pliu, pliul cabalin este şters, aproape că lipseşte, protoconul este relativ
scurt, stilii oarecum relativ şterşi, deşi la M 1 metastilul apare uşor bifid; de
asemenea, sub suprafaţa de masticape. coroana prezintă brâie de smalţ, la M 2 , ce
este mai puţin erodat, două iar la M doar unul, întrucât erodarea coroanei acestora
este mai avansată.
Considerând cele arătate, putem preciza că forma de cal de la care provin
dinţii pe care i-am descris mai sus, aparţine la aşa numita grupare a cailor estici, ce
caracterizează astfel şi cabalinele crescute de către geto daci. De asemenea, dintre cei
doi indivizi de la care provin dinţii găsiţi în sit, unul apare de talie mai mare decât
celălalt, deşi ambii sunt maturi, unul chiar bine înaintat în vârstă, încât ei au depăşit de
mult perioada de creştere a taliei. Astfel, am putea spune că şi în aşezarea de la
Cetăţeni ar fi existat două grupe de cai ai geto-dacilor: cei obişnuiţi - de duzină - de
talie medie şi cei de elită, de talie înaltă (peste 1,40 m), folosiţi la călărie şi în special la
război, de către aristocratic.
Sălbăticiunile le vom trece în revistă, nu după sistema lor ştiinţifică, ci după
frecvenţa acestora.
Cervus elaphus are un număr de nouă resturi, toate fragmentare; lipsesc cu
desăvârşire coarnele:
Ml deloc erodat, uşor deteriorat, lungimea= (36); are peste doi ani;
un fragment de corp mandibulă, din stanga, cu doi molari slab erodaţi şi două
alveole ale lui Ml; vârstă cam doi ani şi ceva;
un dinte jugal superior, foarte puternic erodat; cerb de aproximativ şase ani;
trei vertebre fragmentare, toate de la maturi (epifizate), între care este un axis, ce a
fost sectionat transversal; apare astfel la ce nivel s-a mcut descăpăţânarea capului
de trunchi;
două fragmente coaste, regiunea lor distală;
fragment de femur cu epifiza inferioară abia epifizată, adică cu ceva peste 4 ani;
este uşor deteriorată; măsurători: lărgime maximă= 55 mm, diametrul= (70) mm;
Se evidenţiază trei indivizi, dintre care cel puţin unul este mascul; ca vârste
avem adulţi şi maturi. ·
Sus scrofaferus are resturi mai puţine decât cerbul şi anume cinci:
un fragment de craniu neural cu zona precondilară;
un fragment de mandibulă cu simfiza şi pe o parte şi cu doi dinti jugali; după canin
se determină o femelă; lungimea simfizei = 102;
un fragment de canin (defensă) inferior de la un mascul foarte masiv;
un fragment de tibie cu epifiza inferioară epifiz.ată, deci peste 1,5 ani cu lărgimea
de 38 mm;
un calcaneu masiv şi mare cu tuberul neepiflzat - sub doi ani; lungimea fără tuber
este de 100 mm.
Se pun în evidenţă doi indivizi, un mascul şi o femelă, de acum adulţi; tip
mare, masiv, reprezentând subspecia din zona centrală - est europeană: Sus scrofa
atiila.
Capreolus capreolus prezintă un singur rest:
un fragment de scapular cu regiunea articulară (deteriorat! la scoatere); s-a putut
măsura doar lărgimea suprafeţei articulare = 21 mm.
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Ursus arctos - de asemenea, cu un singur rest osos:
un metacarp V din dreapta; lungimea sa = 75 mm; osuJ este epifizat inferior, deci
pa rţine cel puţin unui adult, oarecum jos ca talie, probabil, o femelă.
Tabelul nr. I
speciilor determinate

Frecvenţa

Specia

Bos taurus
Ovis aries
Sus sero/a domestieus
Equus eaba//us
Ursus aretos

Fragmente
%
Nr. abs
38,71
24
7
11 ,29
14,52
9
9,67
6
1,61
1

5

Indivizi prezumaţi
Nr. abs
%
23,81
5
14,28
3
14,28
3
14,28
3
4,77
l

Sus sero/a ferus
Cervus e/aphus
Capreolus eapreolus

9
I

8,07
14,52
1,61

2
3
I

9,53
14,28
4,77

Mamifere domestice
Mamifere sălbatice

46
16

74,19
25,81

14
7

66,65
33 ,35

TOTAL

62

Deşi

21

materialul osos este, aşa cum am menţionat încă la început, în cantitate
parcurgând cele arătate mai sus, considerăm că, în general, cât şi pentru
I care specie aparte, s-au adus contribuţii care îmbracă, cu evidenţă, o paletă întreagă
«I problematici legate de activitatea socio-umană a comunităţii geto-dace de Ia
' • tl!ţeni . Una dintre cele mai importante este aceea că s-a desluşit şi circumscris destul
I mulţum itor, cu tot numărul mic de resturi, caracteristicile economiei animaliere a
hi •uitorilor sitului. Să ne oprim mai pe larg tocmai asupra acestui fapt.
Din cifrele tabelului nr. I, ca de altfel şi din text, rezultă că două erau
11 • upaţiile ce se conturează mai clar cu privire la activitatea locuitorilor sitului. Acestea
11111, pe de o parte, creşterea mamiferelor domestice şi pe de alta, vânarea celor
I atice, prima fiind evident mai importantă decât a doua.
În ceea ce priveşte creşterea animalelor se constată că pe primul loc se găsesc
0111utele mari. Trebuie amintit faptul că, dintre toate speciile găsite, taurinele au
1111odată şi talia cea mai înaltă, deci prezintă şi cel mai mare volum. De asemenea că, în
n ral, nu numai din punct de vedere economic civilizaţia geto-dacă era de acum
1 1111 ă la un înalt nivel de evoluţie, cu totul stratificată cât şi multivalentă. Considerând
te fapte, putem spune că, economic vorbind, creşterea propriu-zisă a taurinelor
nv
două laturi diferite: pe de o parte, prin femele (care erau preponderente), se
11h1lnea o cantitate relativ mare de lapte, aliment de prim ordin, care pune la dispoziţie
111 teine şi mai puţin grăsimi şi chiar glucide (lapte care poate fi transformat în vari i
p1oducte) şi pe de altă parte ele se foloseau ca „motor" animal pentru diverse
11 ccsităţi, inclusiv agricole; este posibil ca femelele, dată fiind şi penuria castraţilor, să
11111 Le mică,
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fie şi ele părtaşe Ia folosirea taurinelor pentru tracţiune sau alte munci. Însă odată cu
sacrificarea lor, aceste comute mari să corespundă unui alt deziderat economic, cel al
îndestulării populaţiei cu came, recte proteine animale şi mai puţine grăsimi. Este
evident că taurinele erau astfel cu totul polivalente.
Un acelaşi caracter polivalent îl au şi ovinele, producătoare de asemenea de
lapte (cu toate transformările sale) cât şi de lână, materia primă de mare importantă
pentru veşminte, mai ales la latitudinile noastre, unde anotimpul rece este destul de
riguros. Prin sacrificare însă, dădeau o cotă foarte mică de proteine şi grăsimi animale,
considerând talia lor, dar se foloseau curent la executarea, prin pielea lor, de cojoace.
În schimb porcinele sunt monovalente, dând came şi grăsime prin sacrificare,
fiind chiar ţinute doar în acest scop; totuşi grăsimea lor, prin caracterul său mai fluid
putea avea şi alte funcţionalităţi în afară de cea strict alimentară. Ponderea lor în
satisfacerea meniului zilnic este însă mult mai joasă decât cea a taurinelor.
Calul este şi el polivalent, fiind un „motor" animal prin excelenţă, dar
oarecum întrebuinţat sub alte aspecte decât taurinele, dacă ne gândim mai ales la călărie
şi am văzut că geto dacii aveau un tip de cal folosit preponderent în echitaţie. Trebuie
să menţionăm că specia era folosită şi în alimentaţie, dar este probabil că pentru
indivizii bătrâni, la care carnea se deprecia, aceasta să nu mai fi avut căutare.
Vânătoarea poate fi socotită ca o ocupaţiune secundară în raport de creşterea
animalelor domestice. Dar cota parte a speciilor slUbatice (cu o pătrime la fragmente şi
o treime la indivizi) se prezintă la Cetăţeni, aşezare situată în zona subcarpatică la o
altitudine relativ înaltă, considerând-o faţă de siturile La Tene din zona de câmpie şi
podiş din România, la un nivel mult mai ridicat. Se arată astfel clar influenţa mediului
geografic care intervenea cert la fenomene de ordin socio-economic, punându-şi el
pecetea pe evoluţia unei civilizaţii deja destul de avansată.
Menţionăm că toate cele patru specii se pot considera comestibile; mistreţul,
dar mai ales cerbul, ambele de talie mare şi cu o frecvenţă mai ridicată contribuiau şi ei
destul de bine la asigurarea nevoilor de proteine animale a societăţii umane din sit.
Totodată, speciile sălbatice, alături de cele domestice, contribuiau după sacrificare I
vânătoare (prin diverse produse cum ar fi: coarne, piei şi blană, uneori chiar oase, şi
prin altele moi: cartilaje, ligamente, intestine ş. a. care, din păcate, au dispărut fliră
urmă, prin putrezire) Ia acoperirea cu materii prime a unor nevoi ale societăţii umane.
Având în vedere altitudinea de în jur de 700 m a zonei aşezării de la Cetăţeni,
cunoscând şi cum se prezenta situaţia în economia cu caracter mai mult de subzistenţă,
ce domina la noi, chiar şi în perioade mult mai apropiate de contemporaneitate, putem
spune, în final, că creşterea animalelor domestice era preponderentă în raport de
agricultură; evident şi vânătoarea avea o pondere mai înaltă decât în alte aşezări getodacice, corelată fiind tot cu altitudinea locului.
Încheiem, considerând că existând o cantitate mică de material arheozoologic,
este hazardant să dezvăluim, oarecum fără o acoperire ştiinţifică reală şi alte faţete ale
vieţii de zi cu zi ale locuitorilor aşezării, oprindu-ne deci aici cu discursul nostru.
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Plansa l .
I . Bos taurus-metacarp.
2.Sus scrofa ferus-simfiza mandibulara a unei temele.
3.Cervus elaphus-femur fragment epifiza inferioara .
4.Ursus arctos-metacarp V.

L'ETUDE ARCHEOZOOLOGIQUE D'UN MATERIEL FAUNIQUE
DU HABITAT LA TENE DE CETĂŢENI (DEPARTEMENT ARGES)
Resume

Les restes fauniques sont tres pauvres et seulement 62 d'entre eux ont etc
ii 1ti.:rmines . Ils appartiennent au huit especes, des quelles quatre sont domestiques et
q1 11trc sauvages (voir tableau I).
On a fait la determination et aussi des mesurations, on a etab li le sexe, le
111omcnt de sacrification, la taille. On discute sur Ies deux occupations: l'elevage ct la
1 liu sse et leur importance economique.
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