ANALIZA FRAGMENTELOR OSOASE DESCOPERITE ÎN GROAPA DE GUNOI
DE LA PRIMĂRIA VECHE SIBIU

număr de 6 porci, un purcel, 4 oi, 1 miel, 5 găini,
2 cocoşi şi o vacă, numărul mare de oase nesemnificative pentru aprecierea cantitativă impiedicând
orice alte speculaţii.

În urma analizei celor 8 634 de fragmente osoase rezultate din groapa menajeră găsită în săpăturile arheologice
de la Primăria Veche Sibiu şi aduse în Laboratorul nostru
spre analizare au rezultat următoarele concluzii:
-

-

-

-

În afara celor enunţate mai sus, putem afirma că
au mai fost descoperite un număr de 11 oase aparţinând
speciei iepure (cantitativ, apreciem un iepure) şi un număr
de 4 oase apreciate după formă şi mărime ca aparţinând
speciei fazan (două sternuri, respectiv doi fazani) .
Speculând ideea provenienţei din vânat a acestor ultime animale, completăm cele afirmate în prima parte cu
faptul că au fost prezentate şi resturi osoase provenind
de la animale sălbatice.

fragmentele osoase constituie resturi menajere de
provenienţă animală de natură domestică ;
pe unele fragmente se observă urme de fum sau
chiar început de calcinare, ceea ce denotă că resturile din groapă au fost supuse unui proces de incinerare;
după natura suprafeţei şi formei secţiunii de fragmentare, putem trage concluzia că oasele au fost
sparte cu un obiect dur pentru a putea fi fragmentate şi nu tăiate;
noi am constatat în urma analizării formelor şi mări
milor de fragmente că ele provind de la animale
domestice din următoarele specii: porc mare (în jur
de 100 kg) - 2 716 fragmente; porc mic (în jur de
30 kg) - 402 fragmente; oaie - 1 625 fragmente;
miel - 1 004 fragmente; pasăre (găină şi cocoş) respectiv 1 601 şi 66 fragmente ; vită - 1 215 fragmente;
putem afirma, în funcţie de prezenţa fragmentelor
osoase semnificative, că oasele au provenit de la un
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lemn defibrat - brad Abies Alba
lemn carbonizat - specie de răşinoase
seminţe de struguri
exuvii insecte necrofage.
lemn carbonizat de răşinoase
fragmente de case carbonizate
resturi tulpini vegetale
elitre de Coleoptere
piele şi tendoane carbonizate
fragmente ceramice
seminţe de plante
exuvii de insecte necrofage
lemn carbonizat sp. foioase
claviulă de pasăre
resturi de oase carbonizate
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lemn carbonizat sp. răşinoase
resturi oase carbonizate
resturi de piele şi păr de animale.
exuvii de insecte necrofage
lemn carbonizat sp. de foioase
lemn defibrat de stejar Quercus robur
fibre de mătură carbonizate
case de pasăre domestică semicarbonizate
resturi tulpini vegetale

Concluzii:
Din probele analizate reiese că locul prelevării probelor a fost o groapă de depozitare a resturilor menajere, care period
au fost aprinse sau acoperite cu var nestins, în scop de dezinfecţie . Oasele de animale domestice, resturile de tendoar
şi piele precum şi sâmburii şi tulpinele vegetale provin din resturi alimentare, având printre ele şi resturi de ceramic
de uz casnic.
Întocmit,

LIVIA BUCŞĂ
ALEXANDRU DOBRESCU
Sibiu, 30 martie 1989
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