STUDIUL MATERIALULUI FAUNISTIC PROVENIT DIN AŞEZAREA
DE LA IZVOARE - PIATRA NEAMŢ, ZONA B, APARŢINlND
SEC. 11-111 E.N.
de SERGIU HAIMOVICI
1

Studii cu privire la paleofauna provenită din aşezări ale dacilor liberi,
de pe teritoriul Moldovei sînt deocamdată puţine, cunoscîndu-se o lucrare
privitoare la materialul osteologie de la Drăgeşti (jud. Vaslui) 1 cît şi date,
deocamdată inedite, cu privire la fauna descoperită în urma săpăturilor
executate de Gh. Bichir în aşezările (Varn iţa şi Silişte) de la Poiana Dul
ceşti ::!.
Staţiunea de la Izvoare este binecun oscută arheologilir elat fiind f&p
tul că aici a fost pus în evidenţă un bogat material precucutenian. Ea se
află situată la circa 7-8 km spre est de Piatra Neamţ pe o terasă de con 
fluenţă a Bistriţei cu 2fluentul său Cracăul, din punct de vedere gco
mctrfologi c făcînd parte din Subcarpaţii Moldovei, depresiunea Cracă\t
Bistriţa, . altitudinea absolută în jurul ei fiind de aproximativ 350 m :J. În
apropiere nu există actualmente masive forestiere.
Săpăturile în aşezarea dacilor liberi de la Izvoare au fost executatP
de arheologii V. Spinei şi M. A-lexianu care au avut amabilitatea de a-mi
oferi pentru studiu materialul osteologie descoperit în anul � 984.
II

Resturile faunistice studiate nu sînt deloc abundente ; ele fiind în can
titate: de abia 327 fragmente osoase. Pentru un număr de 278 s-a putut
stabili'_ o diagnoză- specifică, constatîndu-se totodată că to<!te aparţi n ma
mifer�lor. Tot aceluiaşi grup îi 2.parţi n însă şi cele 49 resturi care, f i i n d
foarte fragmentare şi nesemnificative morfologic, n u s-au pretat pen�ru
a fi atribuite unei specii sau alteia şi le-am considerat ca ,.necletcrmi na
bile". Avînd în vedere întregul material osteologie trebuie să rem2rcăm
că, în totalitatea sa, el apare· relativ puternic fragmentat, neexistind
1 S. Haimovici, Acta Moldaviae lHeridionalis, 3�4, 1981-82, p. 57-65 .
.G h. Bichir a predat materialul faunistic lui S. Haimovici care 1-a prelu� rat,
oferjpd,_u-i un studiu .preliminar din care Gh. B i c h i r a . extras ·unele date pe c a i·c lc-3
publicat în lucrarea sa Cultura carpică, Bucureşti, 1973, la p. 47.
3 l . Bojoi, I. !chim,· Judeţul Neamţ, Bucureşti, 1974.
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aproape nici o piesă mai completă sau întreagă, excepţie făcînd doar unele
astragale, calcanee şi falange, care, dată fiind caracteristica lor masivă, se
păstrează mai bine şi totodată asupra lor, întrucît nu sînt acoperite de
muşchi, nu s-au executat operaţiuni de tranşare care le-ar fi putut sfă
rîma ; de asemenea materialul este reprezentat, mai ales la speciile ce
prezintă mai multe resturi, prin toate porţiunile scheletului. Toate aces
tea arată clar că sîntem în faţa unor deşeuri menajere, asupra cărora nu
s-a făcut de către om, in mod deliberat, vreo selecţiune probabilă, carac
teristicile acestor resturi de bucătărie ale locuitorilor aşezării putînd astfel
serYi �ntru stabilirea unor particularităţi ale vieţii materiale ale da
cilor liberi.
Materialul osos determinat aparţine la ci nci specii de mamiferc do
meqice : taurinele (Bos taurus}, pordnele (Sus scrofa clomesticus), avi
nelC' (Ovis aries), calul (Equus caballus), cîinele (Canis familiar(<;), la
care . s e mai adaugă şi alte patru de mamifere sălbatice : cerbul (Cervus
elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa ferus) şi
u r�ul (Ursus arctos), acestea însă cu resturi foarte puţine.
a) Mamiferele domestice

Taurinele reprezintă specia cea mai abundent reprezentată, ei reve
n indu-i jumătate din intregul material determinat. Datorită acestui fapt
au fost găsite resturi de la toate părţile scheletului, dar din păcate nici
un rest mai semnificativ de craniu şi nici oase lungi intregi. Totuşi pre
lucrarea somatoscopică şi biometrică ne evidenţiază unele caracteristici
carP merită a fi menţionate.
Tabelul nr. 1

MASURATORI EXECUTATE PE RESTURI D E BOS TAURUS
Osul

Corn
Maxilar

inferior

Humerus
Rad i us
Tibia

Cal c <.neu
Astra gal

Metacarp
MC't:ttars

Dimensiuni

Circonf. la bază
Diam, mare al ba zei
Diam. mic al bazei
Lung. molari
Lung. M3
f4rg. epif. in fer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
�ărg. supr. artic. super.
Lărg. epif. in fer.
Lărg. epif . in fer .
Lărg. supr. artic. in fer.
Lung. maximă
Lung. .maximă
Lărg. trocle i i in fer.
Lă'rg, epif. super.
Lărg. epif. supeL
Lărg . epif. in fer.

Nr.

3

:J
3

1
3

:�

4
5
6
1

2
2

:J

7

Î
1

:�

4
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(in mmt

Variab .

162-200
54-70
42-56
84
32-36
74-90
65-81
67-77
63-80
69
57· ; 63
52 ; 57
1 1 7-140
55-70
34--H
(63)
48-52
4 1 -()3

Med ia

1 7"9,00
61,00
48,00
33,33
80,33
71,25
73,20
70,50

1 26,:J:l
60,85
37,28
51,0.0

56,50
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Din cele patru procese cornuale existente, toate aparţinînd cu cea
mai mare probabilitate unor femeie, trei au putut şi măsurate. Ele se
'incc.. d rează, ca medic, în dimensiunile aşa-zisului tip brachyceros, dar
um; � dintre ele ajunge peste limita inferioară de variaţie a tipului pri
migt>n i us, încît nu putem considera că coarnele vitelor de Ia Izvoare erau
cu tnul graci le (mai ales dacă avem în vedere că ele provin de la femeie).
Din parcurgerea măsurătorilor executate pe oasele extremităţilor, cît şi
din t Yaluarea somatoscopică a fragmentelor putem spune că, în general ,
taur�:1elc erau de talie mică, ce l mult mijlocie, aşa cum am considerat ş i
peJ� i ;u aşezarea de l a Drăgeşti " · Totuşi un humerus, c u lărgimea epifi
.zei i nferioare de 90 mm şi chiar un radius, cu lărgimea suprafeţei articu
lare <-uperioare de 80 mm, nu mai pot aparţine unor indivizi de talie
m i 6l si fac notă oarecum discordantă cu restul materialului. Ar reprezenta
.ac{!C lf' fragmente resturile unor vite pe care le-am considera oarecum ca
al oge:w, acli61 aduse de peste m unţi, din provincia Dacia. unde Roma
i n t:- : ,d usese taurine de talie mai mare " (vite de un tip ameliorat), aşa
-ctl!T: a făcut peste tot unde şi-a întins stăpînirea ? Supoziţia trebuie ve
r i f i c;, � ă pe materialul osteologie provenit din alte aşezări carpice subcar
pai i ce , iar dacă ea s-ar adeveri, ar arăta clar influenţa multiplă a i mperiu
lui a�upra dacilor de dincolo de graniţa provinciei.
Pe resturile de maxilare cu dinţi se poate evidenţia vîrsta de sacri
ficarc a taurinelor. Astfel, d i n 1 4 i ndivi zi la care ea a putut fi destul
ele L !w precizată se poate constata că doar doi sînt tineri, avînd în jur
de u n an, trei ar fi adulţi, fiind sacrificaţi cam la doi ani, iar ceilalţi ar
întrece această vîrstă mergînd pînă la 7-8-9 ani, negăsindu-se i ndivi z i
-cu d�:-ntiţia foarte puternic erodată ; deci sacrificarea cornutelor mari se
făn-•;; cu precădere după atingerea maturităţii in plin optim de exploatare
ccon o mică.
Porcinele au resturi mult mai puţine decît cornutele mari şi, luînd în
.comideraţie şi talia lor, este evident c ă ele se situează mult înapoia tau
rinel or. Materialul osteologie provenit de Ia porc apare foarte fragmentar
încît s-au putut executa puţine măsurători.
MASURATORI EXECUTA'J1E PE RESTURI DE
(in mm)
Categoria de oase
Maxilar inferior
Humerus
Radius
Coxal
Tibia

Tabelul

nr.

SUS SCROFA DOMESTICUS

Di mensiuni
Lung. simfizei
Lung. MJ.
Lărg. epif. infer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
Diam. acetabulaT
Lărg . epif. infer.

Vp.loarea

64 ; 70

31

36
28 ; 28
31
31 ; 3 1
26
:J5 ;

4 S. Haimovici, op. cit., p. 60.
5 M. Şt. Udrescu, Rev. MuzMon 9-10, 1979, p. 104-108 ; idem 8, 1985, p .
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Pe baza datelor biometrice cit şi din punct de vedere somatoscopic
se poate constata existenţa unui porc de talie mică, cu caractere primitive,
avînd botul alungit, iar dimorfismul sexual nu prea puternic pronunţat.
Î n ceea ce pri veşte vîrsta de sacrificare, se poate constata că, din
8 indivizi pentru care aceasta a putut fi stabilită, abia doi au aproape un
an, patru se apropie de doi ani, deci de maturitate, iar alţi doi prezintă
l\13 uşor erodat, ajungînd astfel să aibă în jur de trei ani ; din cei patru
indivizi maturi, după canini, se constată că trei sînt de sex femel, iar
unul este mascul. Este interesant că la această sp2cie, crescută exclusiv
ca furnizoare de carne şi grăsime, sacrificarea se făcea cu precădere abia
la maturitate sau chiar mai tîrziu ; faptul arată încă odată primitivitatea
tipului crescut de locuitorii aşezării, tip caracterizat printr-o creştere lentă,
încît talia optimă pentru sacrificare se atingea la o vîrstă relativ înaintată
şi nu la cîteva luni sau un an, ca la rasele actuale ameliorate.
Ovinele sînt în număr mai mic decît porcinele, arătînd rolul scăzut
jucat de cornutele mici în economia locuitorilor de la Izvoare. Deşi nu
am evidenţiat resturi aparţinînd caprinelor, este posibil ca şi acestea să
fi fost crescute în aşezarea carpică, dar în raport de ovine numărul l o r
este cu totul infim.
S-au executat următoarele măsurători (în mm) pe oa�e fragmentare
de Ovis : un omoplat cu lungimea capului articular de 33 ; un humerus cu
lărgimea epifizei inferioare de 33 ; un coxal cu diametru! acetabular ele
27, şi un metacarp cu lărgimea epifizei superioare de 26 ; trei fragmente
de tibie cu lărgimea epifizei inferioare de 27, 28 şi 32 au diagnoza gene
rică neprecizată. Este greu astfel, atît somatoscopic cît şi biometric', să
dăm o caracterizare a cornutelor mici, din cauza penuriei datelor.
I n ceea ce priveşte vîrsta de sacrificare, fragmentele de maxilare cu
dinţi (după care se ştie că nu se poate preciza diagnoza gmerică) apar
m ai bine reprezentate încît, avînd în vedere aceste resturi osoase, putem
răspunde satisfăcător la întrebare. Există un exemplar de peste şase
luni, alţi doi indivizi cam de doi ani şi încă trei cu o vîrstă de 3-4 ani ;
aşadar sacrificarea ovicaprinelor se executa cu precădere după ajunge
rea la maturitate, în plin optim de exploatare economică.
Calul prezintă resturi relativ puţine, dar trebuie menţionat că ele
sînt tot atît de fragmentare ca ale celorlalte specii enumerate pînă acum,
încît .este aproape sigur că era folosit şi în alimentaţie şi dat fiind talia sa
specifică mare, rolul său ca furnizor de carne nu era deloc neglijabil. S-au
executat unele măsurători care, alături de caractere somatoscopice, dau
unele precizări cu privire la calul populaţiei carpice de la Izvoare.
Tabelul nr. 3
(în rom)

MASURATORI EXECUTATE PE RESTURI DE EQUUS CABALLUS
Categoria de oase
Omoplat
Humerus
Radius

Dimensiuni
Lung. supr. artic.
Lărg. epif. infer.
Lărg. trocleii infer.
Lărg. epif. super.
Lărg. supr. arti c . super.
Lung. (inălţ.) max.
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Valoarea
53
(77)

72

73

68

53 •

57
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Valoarea

Dimensiuni

Aslragal

Lă·rg. maximă
Lărg. faţetei artic. dist.

55
49

Lung, maximă
Lărg. epif. super.
Lărg. min . diaf.

83

Falanga I

31

58
50
91
59
36

Apare aproape cert faptul că existau cai de talie m ai mare. în număr
relativ mic, cît şi mai mărunţi, mai abundenţi însă . Este deocamdată greu
d e precizat dacă sîntem în faţa a două tipuri de cai, c ei de eli tă �i ce>i
ob-işnuiţi, de duzină, aşa cum am găsit la daco-geţii din pe rio a da La 1�e;lo ' ·
P reciză m că la Drăgeşti e x istau cai a căror talie-: depăşea 1 .4 0 m dar
pentru a fi siguri că pe actualul teritoriu al Moldovei car pi i <.:U m o -s l e n i t
tipurile de cai cunoscute pe acele mele&guri în L a Tene, mai trebuie în
treprinse cercetări şi asupra faunei altor aşezări carpice din sec. II-III c . n .
C u privire la vîrsta de sacrifice1re, putem spune că pe n t ru patru i n 
divizi, după dentiţia jugală, am găsit un exemplar de circa doi ani şi alţi
trei cu dinţii defini tivi avînd diferite grade de eroziune, mergînd probabil
de la 5 - 6 la v r eo 15 ani deci majoritatea erau sacrificaţi, abia în pe
rioada de optimum de exploatare economică.
Cîinele, specie fără vreo importanţă economică directă, este repre
zentat în materialul nostru printr-un fragment de cubitus aparţi n î n d
unui individ matur ; el pare a fi de talie relativ mică .
· .

,

b) Mamiferele sălbatice

�Cerbul este specia de mamifere sălbatice cea mai frecventă, eL apar
ţinîndu-i patru resturi : un fragment mic de corn, un rest de radius cu
e pifiza inferioară deteriorată, avînd lărgimea de 65 mm, o falangă I cu
l ung. max. 59 m m şi lărg. epif. super. 22 m m şi o falangă I I cu lung.
max. de 43 mm şi lărg. epif. super. de 21 mm. Prezenţa, pe lîngă aşchia
de corn, a unor oase ale membrelor (mai cu seamă fragmentul de radius)
arată cu precizie că unul sau chiar ·ambii indivizi ai acestei specii au fost
doborîţi, adică vînaţi.
Căpriorul are un singur rest, un fragment de coxal, arătînd astfel
că individul a fost precis doborît.
Mistreţul este reprezentat printr-un fragment de humerus cu lăr
gimea epifizei inferioare de 58 mm şi cea a trocleii respective de 44 mm.
Ursul are un rest de cubitus, care provine de la un individ de talie
foarte mare, probabil un mascul.
Menţionăm că printre resturile de taurine s-a găsit şi o fala ngă II,
deteriorată, care are o lungim e de aprox i mativ 56 mm (alte măsurători
6 S. Haimovici,
7 S. Haimovici,

Symposia thracologica, 4, 1986, p.
op. cit., p. 62.

75.
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nu s-au putut executa) ; mărimea şi masivitatea ei ridică problema dacă
nu cumva aceasta provine de la un Bas primigenius (bourul), ridi�:înd
numărul speciilor sălbatice determinate la cinci.
III
Considerînd frecvenţa speciilor de mamifere descoperite în aşewrea:
cmpică de la Izvoare (vezi tabelul nr. 4), particularităţile lor somato:o;copice
şi biometrice, vîrsta de sacrificare, putem deduce care erau ocupaţii le lo
cuitorilor d i n aşezare cît şi alte caracteristic i ale vieţii materiale ale ::J :::e s
tora. Speciile sălbatice pot aduce, prin cunoaşterea ecologici lor, date
asupra mediului ambiant.
Se poate constata că o ocupaţie principală era reprezentată de creş
terea animalelor.
Dintre acestea primul loc este ocupat de taurine ce erau folosite mai
î ntîi în scopuri utilitare (probabil că, predominînd femelele, mai cu seamă:
ca producătoare de lapte) şi abia în · al doilea rînd ca furnizoare de c:1rne.
..

Tabelul

nr.

4

FREcVENŢA SPECULOR (lN FRAGMENTE ŞI INDIVIZI PRE.ZUMAŢI)
REZULTATA IN URMA STUDIULUI MATERIALULUI OSOS PROVENIT
DIN AŞEZAREA DE LA IZVOARE
Fragmente
nr. abs. 1
%

Specia
Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Ovis aries et Capra hircus
Equus caball us
Canis familiaris
Cervus elaphus
Capreolus copreolus
SULs scrofa ferus

Ursus arctos
Total

179
44
28
19
1
4
1
1
1
278

64,38
15,83
10,08
6,84
0,36
1,43
0,36
0,36
0,36

Indivizi prezumaţi
nr. abs. 1
%
19
8
6
4
1
2

1
1
L
43

44,18
18,60
13,95
9,3 0
2,3J
4,65
2,3:J
2,33

2,3:J

Se remarcă faptul că necesităţile de proteine animale erau satisfăcl.lte
î n. cea mai mare parte prin sacrificarea taurinelor, adăugîndu-se totodată
şi laptele de vacă cît şi derivatele acestuia furnizate tot de către aceeaşi
specie.
Porcinele au o frecvenţă mult mai joasă concomitent cu o talie spe
cifică mai mică decit aceea a taurinelor. Ponderea lor în acoperirea ne
cesităţilor de hrană animală pentru populaţia umană din aşezare era ast
fel cu mult mai mică decît aceea a cornutelor mari.
Cornutele mici folosite în scopuri utilitare (probabil pînă şi laptele)
deveneau în mod secundar după sacrificare şi furnizoare de carne, dar
rolul lor în această privinţă era cu totul secundar, dată fiind frecvenţa
lor joasă şi talia specifică mică.
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Calul, animal de talie mare, servea cu precădere pentru scopuri utili

tart', · dar nu trebuie neglijat nici aportul său în acoperirea unei părţi a

proteinelor animale necesare populaţiei umane, parte care pare să fi fost

mai m are decît aceea adusă de către ovicaprine.

Remarcăm că taurinele, porcinele, probabil şi ovinele erau reprezen
tatP prin tipuri cu caracter prim itiv, de talie, în general, joasă, cu eficienţă
economică scăzută.
Vînătoarea, deşi putem spune că era o ocupaţie oarecum conturată,
juca un rol cu totul infim în acoperirea necesităţilor de hrană animală a
populaţiei umane, ea fiind, avind î n vedere speciile sălbatice găsite, o
vînătoare de tip alimentar.
Trebuie arătat că concluziile referitoare la ocupaţiile locuitorilor d i n
.aşezarea carpică d e la Izvoare cit şi la ponderea diverselor specii domestice
în economia lor se conjugă aproape perfect cu cele găsite de noi în urma
studiului paleofaunei atît din staţiunea de la Drăgeşti s cît şi în cele două
aşezări de la Poiana Dulceşti 9.
Speciile de mamifere sălbatice evidenţiate, cu precădere ursul, dar şi
cerbul şi mistreţul, fac parte din gruparea ecologică a animalelor de pă
d u re, încît este bine să amintim şi faptul că în jurul aşezării carpice d e la
Izv oare se găseau în sec. II-III e.n., întinse masive forestiere.

L'ETUDE DU MATERLEL FAUNIQUE PROVENU DE L'ETABLISSEM.ENT
DE IZVOARE (PMTRA NEAMŢ) DATE PEN DA N T LES 11-III
SIECLES d, n . e.
Resume
On etudie les restes paleofauniques appartenant a une station des daces libres.
On a determine 278 restes osseux provenant de 9 especes de mammiferes. On
fait une etude somatoscopique et biometrique (voir les tableaux 1-3) et on etablit
la frequence de chaque espece (tableau 4).
L'elevage etait une occupation principale, ayant premierement des buts uti
litaires et secondairement Ies animaux domestiques etaient employes comme source
de viallde. Au point de vue de la frequence, la premiere place est occupee par les
taurins, suivis par ·les porcins, les ovins et le cheval. La chasse avait une im'por
tance economique insignifiante et un but alimentaire.

B S. Haimovici, op.
9 Vezi nota 2.

cit.
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Fig. 1 . Bos taurus - co-rn ;
- fragment de humerus, la stînga individ de taLe
mică, la dreapta individ de talie mare.
Fig. 1. Bos taurus
corne.
Fig. 2. Bos taurus - humerus fragmentaires, a gauche individu de
petite taille, a droite individu de grande taille.
Fig. 2.

Bos taurus

-
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Fig. 3 . Sus scrofa

humerusuri fragmentare, la stîn&:a de mistreţ, la
dreapta de porc.
Fig. 4. Cervus elaphus
radius fragmentar.
Fig. 5. Ursus arctos
cubitus fragmentar.
Sus scrofa
humerus, ă gauche de sanglier, a droite de porc.
radius fragmentaire.
Fig. 4. Cervus elaphus
Fi g. 5. Ursus arctos
cubitus fragmentaire.
-

-

Fig. 3.

-

-

-

-
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