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STUDIUL MATERIALULUI PALEOFAUNISTIC
DIN AŞEZAREA DE LA MlNDRIŞCA
(VALEA SEACA) APARŢINlND
CULTURII MONTEORU
de SERGIU HAIMOVICI

Aşezarea de la � se găseşte s�twM:ă in pa:I'Itea de nord-est a
saibu!l'Ui •ou aoel81Şi nume 1a ciroa 4 k.m de 'Dg. SasCUJt, pe o movillă d�prinsă
di:n t.emsa Si.re1lului, deci pe ultimele prelllnlgi�l we culmilor preoai-paltice,
al!bia r iului găsindfu..-6e doar la 3k.m depărtare spre sting�a.
Hesrbunile de flaună studi�a�te de noi, provin din săpături arheologice
e XIeOUtate dn respecti�a sbaţiune in anul 1 960. Ele se repa!I'tizează la două
nlitvele 'aile cuJ!trurrii Mon1leoru, un'U!l mad. vechi (Monteoru 1 C3) şi altul mai
nou (Monteoru 1 C2) ; o parte a imgmen:telor provenind de la conta.ctuil.
celor două Sltrete nu a putut fi atribui•t precis um.u:ila SalU altuia d intre ni
vele. De aUfel, intregul material prezintă aceeaşi patină �i culoa;re, unele
din resturi fiind acoperilte ou o crustă ·greu de i ndepă'l'1lalt. Menţionăm că
nu s-au putut evidenţi-a deosebiri maroante de .lla un ndvel la ru'in.l!l, nid
in ceea ce priveşte e xistenţa sau f,recvenţla unor grupe sau specii de mamifere şi de aceea materialul a fost studiat ca un tot.
Materialul provenit de la Mindri•şca este 'I"e.liaJtiv abundent, el ridi
cindu-se la un număr de 3859 resturi faunistice. Din acestea pentru un
număr de 705 oare si nt prea fmgmentare nu s-a putut executa o diagn-ooă
d iferen ţi ală şi le-am c;onsiderat ca material nedeterminabil. Au fost astfel
determi nate cu preciziun e 3 1 54 piese .
Res1:Jurile fau noistice detJermi111•ate sint alcătui·te aproape i n totalitatea
lor din frrag men'be osoase de mamifeore ; de alUel �ria.LUil socotit nede
oterminabi.J, pentru care �a •cum am spus, nu wn purtmt da o diagnoză di
�ţială specirflică, dat f!iind starea sa foarte fregttien:balră , apartine în
realiotaie tot grupUlui mamiferelor. Dintre alte grupe, au fost gAsire
doar mo1u�1lele şi păsăi'IHe .
Moluştele sint �eprerenbate printr-un număr ·�e 1 7 cochi lii de gas•·
teropode prov:enind de .la genul Helix.
·

Păsărilor le . aparţin doar două fr�gmenţe oso�se : ·un tarsometa
rest mic de co

tars oe provine ou prp'balbi!tibalte de la o ,bufniţă şi 'W1.
mcaid de la o �1:tă specie ce nu a puJtut fi deberm.irurtă.
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De la mamifere provin 3155 resturi detenni.b
.na ile.
Resburi:l.e &·par puternic frngmentate incit piesele intregi consti
tuie o excepţie Materialul variat, fragmentarea, modul cum sînt rupte
piesele osoase, ne îndreptăţeşte să ronsiderăm că aproape in intregime
aceste :resturi faunisticc sint alcăt'Uiiie din deşeuri menajere asupra că
rora nu s-a executat de către om nici o selecţiune prealabilă, încît ele
reflectă destul de fidel diferite faţete ale vieţii materiale şi chiar a
rmor aspecte ale suprastrootur:ii locuitoril:or de 1a Mîndrişoa, purtători
ai culturii Monteonl. Tatodată dat fiind reLativa abundenţă a mate
rialului s-eu puturt; preciza şi unele caracteristici ale speciilor de ma
.

mifere domestice şi sălbatice .

Numărul de specii de mamifere d�in� la Mlndrişoa se ri
dică la 1 7 ele aparţinînd gll"U'JlJie or de rozătoare, cantivore şi copit&te

(aa11io şi perisodacti!e). Dintre acestea şase sint specii de animale domes
tice, ilar celelJalte repre.7Ji.ntă specii sălbatioe .
Lista speciU01r de mam iifere debe!rmirmte in cadrul materialului !au
nistic de la Min� aparţinînd culturii MOJ'lfOOoru :

ROZATOARE

Oastor fiber

CARNIVORE

Canis rammaris
Canis lu.pus
Vulpes vulpes
Lutra lutro

Ursus

a.rctos

Sus scrofa ferus
Sus scrofa domesticus
Bos taurus

ARTIODACTlLE

Bos primigenius
Bisoo. bonasus
Ovis aries
Oapm hl:rcus

Cervus elepbus
Capreoltus capn!Olus
Alces alces

PERISODACTILE
Vom da o oa:racterizare succintă a celor mai importantle caracte
ristici morfologice şi biomet:r.lce a speciilor de mamifere.
a. Mamifere sălbatice
Castarul C9l'e este reprezentat prin 10 fragmente ce ar apalrţine
la şase indivi1Jl prezwnaţi, prezintă atit resturi de maxilare cu dinţi cit

şi fragmente ale oaselor extrenrităţilor, remerdndu-6e mai ales abun
denta co:xallelor oe sfnt in nUlllăr' de cinci. Trebuie men�·t că pe
un rest de mandibuli plisarea smal�ui. 1a dinţii jugali apare mai pu-
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temică decit cea obi�tă. Talia sa este asemănă'tx>are cu cea a indi
\iziiar găsiţi în aşezările neolitnce din aceeeşi :ronă geografică.
Lupul prezintă un singur rest osos şi anume un �fragment de
coxa! mre datorită masivităţii sale .provine cu siguranţă de la această

specie şi nu de 1a ciine.
Vulpii ii aparţin trei fmgmerute

0500iSe care provin probabil de la
'<�c9.1Ja.o1i i'l'liCiivid. Se rernatt:ă că :frngmentl.lll oare exprimă cel nmi hine
carncleori.s>ticile morloJ.og;ice ale speciei şi anume un rest al ramului
s ting al rnandibU!lei este re.lialtiv gmcil.
Lutra este reprezenfută doar prin!tir-un singur rest ooos şi anume
un fragment din ramul stîng al mandibulei care are, din păcate, toţi
dinţi1 căruţi.
Ursul are resturi mai abundente şi anume 9 fragmente care ar
aparţine la rt.rei indivi zi . T� aceste fragJTleJllte provin de la oase ale
extremităţilor. Se rema�rcă un rest de tihie şi 6Ilume o epifiză :in:fe
rioan-A, oare prezintă osteofi.te, a.paa-ţinind ou probahi:lirtll:rt.e WliUi individ
bă1lri11 , �i două oatLoaneoe provenind de ila indivizi maturi, ele fiind foarte
diferilbe oa mărime, unul dintre ele apărînd deosebiJt de gmcil.
MisbreVtJil prezintă o oantiia"te relativ .lTllalre de frognnenlbe �i anume
47 eaTe ar proveni de !la un nrumăr de 1 0 :ilndivizi. Pe lîngă un :fmgmeni
m.i.c de cren:iu şi citeva maxdlare ou dinţi, se remarcă in materialul a
parrţinind speciei şt resturi .provenind de 1a aproape toote oasele ex
tremităţilor. Un indli'Vid este ttnoăr iar oal.bul abioa adult. J:)eşi printre
resturi se găsesc şi fragmente foarte masive, adică piese capitale, se
pare m mistreţul de 1a Mi� să fie in J'l'liE.'Idie cu ceva mai grac.hl
decit cel din aşemrile C'UIOU1Ie.niene din aceeaşi zonă �că, el fiind
însă de 1alie mai mare deci't mistreţul iBd;ual d3n reghmiJe noastre 1 .
Bouru:l a1re un nwnăr de 10 resbutrti care ar aparţine la trei indi
vizi prezumaţi. Pr.inltre resturi, toate prov!eni!Ild de .ba oasele exttemi
tăţilotr, � reml8li'Că Wl rnetlaoarp .aproape eomplet, preZie'Iltind doar ro.n
cMlul laJteNl:l m S1lp!rlafeţei arti.CU!lare infenioare � deteriorat. El
aparţine cu probabilirbate \llniui masoul, intrlllCl"'t apa!re masiv, neîngustin
dru-5e prea mult tn drepbwl. diafizoei (indicele diafirwr este de 23,04).
Lungimea sa etinge 230 mm ; determinind i•n.Mţimea 1a g.reabăn COIJl
form cu roefidenţili l'llli Boessneck abţinem o ·talie oaloulattă dle 1 54 ,3 cm
pe oare o considerăm wtu.şi nu prea mare, avind în vedere că acesta
găseşte în holocen �i bour cu înălţimea La grealbăn de 1 75-177 crn. Prin
tre ooleolalie resturi unele silJllt mai gradle, aparţinînd astfel cu proba
bilitate unor fernele, intrucit specia prezenta un puternic dimorfism
seX'Uial. �i :rm pare să fii exisbat o mioşol131re a Italiei ll'l'ledi i a bouru1w
în raport ou cel pr-ezent în neoll.iii:Jic in aceeeaşi zonă . Totodlată se poate
consta ta că, în medie , bourul din regiunile noastre apare mai masiv de
cît cel din aceeoaşi epocă din Europa ce.nrt:rnlă şi vesbică 2•
W1

1 S. Haimovici, Studiul paleofaunci din epoca bronzului (Teză de doctorat),
I�i, 1966.
2 J. Boessneck, Zur Entwicklung vor-und frilhgeschichtlicher Hans und Wild
tierc Bayems im Rahmen der gleichzeitigen Tierwelt Mitteleuropas Munchen,
1958, p. 117.
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Bizon'llll este repreren'bat .pri:ntr-t.m singur rest osoo şi anume un
mebaoarp întreg oare are dbalr capetele uşor roase. Piesa �tivă apar
ţine ou preoiziune zimbrul'lli intrucit inltlruneşte atit oaNICtere �
oopi.oe dt �i biometrice ·ti.pioe pentru bizon ; cel mai evil�t caracter
este proem�narea ld!itaf:i.zei imediat deasupra epifizei i.nferioare (in drep
tul d:isoulud de conjugare), oare face da lărgimea in 1810E!18Stă regiune să
fie egală C'U ooeea din drephil suprafeţei amoulwe. lnmrudt se observă
o ne-tă ingusbare a oollilui in dreptul dilam:rei, indicele d:ilalfizar fiind de
20,58 oorusiderăm că !l"eStull respectiv provine de la un �ndivid femel .
Lungi mea :ri'lle'baiOarpu]Jud atinge 238 mm �i aoeastă lrungirrnoe cilt IJÎ reLativa
sa mas:iviltabe ne ICma'tlă că el in'breoe cu mult 'in mărime oasele similare
ale z imbru l!UIÎ actual european, ajungind să �eze �i chm să înrllreacă
unele oexe-mpl.are de Bilson priscus din pleistJooen . Aoeas:ba ne a:Mtă că
zimbrul din epocile pre şi chiar protoistorice avea în raport cu exem
plia!re�e adtu• o 'l:aiHe mul1t maL mare, •aproape asemăn� ou areea a
lui Bison priscus şi că astfel Bison bonasus nu reprezintă o specie de
dlimensiru.n1 ICU mult mro mici decît Bison. priscus, aşa oum se susţine
cure nt pe ·baea marteria:lJUJlui aotual, oaparţinind b1:ronulW. din re2Jell"VaţH
şi ·grădilnile 2'JOologiioe . Este foarte probalbil oă door in ultimele secole,
diTliSpre sfîrşitul evului mediu înroaoe, să fi avut loc o văidită micşorare a
taJiei sale, datoriltă in pi"imul rind OO!rlldi.ţiUor proaste şi chiar amfici.ale
de trai din ronele in oare el se r�etrăsese şi mai ales din rezervaţiHe na
turale şi grădinile zoologice, unde actualmente mai găsim zimbri.
F.acem totodată menţiunea că în raport de bour, bizonul era în epo
cile vechi o specie cu o tflrecovenţJă foarte ISoCăzt1tă , el apărînd ex·brem de
oor în oaldrul mart:erli.al�etloc paleofatmistioe, incit piesa osoasă d� la Mîn
clrişca e;;be una. dinltre puţincle găsi'te în oadrul reGturi1ar SIUibfosile pro
venite de pe tetrittor'i.Uil ţJării noastlre.
Cerbul este specia săl'ba1Ji1Că oea mai a!b'UII'ldentă, el fiind reprezen
tlaJt în materiailiul de :lJa Mîndlrişoa prin lreSturti provenoind de 1a toate seg
menteol·e corpului. Se remarcă chlar resturi de craniu ou coarne pe lîngă
fregment.e disparelbe de COOIe
I"l'l . Astfel, lam gă1silt 'l.l!Il :rest reprezentalt prin
tr-'Un frngment mic al fron'ballului stîng oare prezintă cepul, ba2Ja şi o
porţiu1noe a .prăj inlii rorn'Ului. De asemenea o mică porţirune din fron'ba
lul sting, ce CU'proinde şi o parte a otbitei şi oare poartă un corn de suli
ţar rupt. Rrintre :firngmentele doe coarne mai sernni:fi�i:ve sînt 'IJII'Irlă
l:oalrele : o piesă cu baza oomrului la oare se disti nge ramlllll de gheaţă,
a�t moaiÎ tdeparbe de remu:l ochiului, el fi:i nd totodată foarte sUbţire
şi scurt ; un fregmenlt mai mare la. oare apare chioCIII' o porţiune a !l'amU
lui mijl,ooiu, oe este situat re1ativ desitul de SUJS, iar prăj ina a:pare pllaltă.
Printre oasele extremităţilor sint mai �bundenibe me<bapodia:lele, ast.rnga
l ele şi falangele. Putindu-se executa un număr suficient de măsurători,
putem a:fil!mla că 1Jali1a cez'lbului de 1a Mîndrişoa nu er1a mai mică decit
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aceea a speciei găsită

in aşezări neolrirbice din aoeeaşi zonă şi :tutoda1tă ea
în medie, evident mai mare decit a cerbul'llli oar.parti.n adtUJa:l 3.
Căpriorul prezintă resturi mult mai puţine decit ceJ"Ibul şi anume
door 14 fragmente oare ar aparţine unui numălr de cinci indivi zi pre
zumaţi. Nu am găsit ooarn.e ci doalr două fmgmente de crnniu, maxillare
("U dinţi şi oose ade extremităţilor. Oanti!ba.'bea mică de resturi şi starea
loJ" frngmentalră nu ne pennirtle să ltrngem oonclu2lii certe asupra unor
ca:l"'ad.ere moclologice şi biometrjce we căpri.orului ; totuşi talia sa nu
pare a fi deosebită faţă de cea a indivizilor actuali ai speciei d i n regiu
n i le noastre.
Elanul oare in malterialul de la Min:drişca doar run singur rest ooos şi
amun� o falangă 1, oare printr-'O 1ungdme ma.xiimă de 7 5 mm inrtrece cu
mult piesele similare provenfiJte de da ceri>. Această speiCie, cu un areal
mai nordic, care nu mai exiiS'tlă .astărzi in fi8JUllla :regi1.m:iJor noastre, era şi
in epocile preistorice foarte rară Ja noi , !I'"e:Stul desroperit la Mindrişoa
fiind prinlta-e ce le citeva care au fost găsite pină in prezent in fauna
subfooilă de pe ter+itlorill.ll R-omâniei 4 •
ere,

b. Mamiferele domestice
marniferele domestire frecvenţa cea mai ridicată o au tlaur1Deoşi .resturile apar fmgmenltare, s-'8JU putut stla:bili unele caracte
rL�tici Hpologice, avind in vedere unele oa.ractere oomatosoopice şi bio
metrice.
Astfel , a11.1 fost găsite două fmgmente mai mari de crnni u, ele fiind
reprerenfba.te prin porţiu ni de fron1al cu coarne, pu1lindu-se totuşi e xe
cuta măsură1Dri doar pe ooarn·e.
Unlltl dintre fragmen� apaaţine unu indi'Vid incă !tînăr, 1oaJte suro
rile aipăirinrl deschise ; se păsttlreaztă o mare parte 1a fron�UJlui drept cu
cornul respecti'V, cit şi ·o porţi'une din frontal:ul sting �i ooc:ipirtlal ; tăblia
externă a 05'1..1-lllli frontal es-te m mare parle ruptă, evidenţiind astfel si
ni\JSuJ . In partea arn'terdoară regiunea fronltală �apaa-e adinciifă pe linia me
diană, ea riidicindu.-se apoi in regiunoo posl:.orl)i<balră �i :răminind aproape
plană pînă la protubel'lanţla '(lrln!iJa) in1leroornllă
lia!l ; aCE!'aS'ta pare a fi �
ridicată in partea ei mijlocie, regiunea nucală făcînd cu ea un ungh i a
proape drept ; pedioellu l oomului apare foa.r'te �ntt, iar fosa. tempo
rală este îngustă şi adincă ; romul se tndreaptă lialtera:l rămînînd aproape
în acelaşi plan cu suprafaţa frontalului, virful fiind ascuţit şi privind
I.JiŞOl" in sus şi inalinte ; d�i rt'înălr, ou suprafaţa :f1oarte. rugoosă, se ob
servă de ooum d� lungul CÎ1I"C'Ul1lferinţlei 1ba.7Jei , o perlare m:ai puter
nică, ceea ce ne fa10e să atribuim intregul fragment llllui
l
individ mascul.
�lă'l:alt rest de crd:Iliu, este repreze.ntaJt printr-<> porţirune a frunţii
şi a regi'llnii l'liiJCBle, prezentind de asemenea cornul drept, ce este însă
nele

Prinrtre

.



3 O. Necrasov et S. Haimovici, Contribution ă l'etude des cervides subfossiles
et de leur distribution geographique au neolithique en Roumanie. An. şt. Unlv. Iaşi,
s. Il, a, 11, 1, 1963, p. 131.
4 S. Haimovicl, RAspindirea unor specii de mamifere in epoca bronzului (mil.
II i.e.n.) pe teritoriul Republicii Socialiste România. Stuctii şi cerc. de biologie
(s. Zoologie) 20, 3, 1968, p. 299.
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flrlnt la viri. Su1:Jum inrbelrfrontală apare oomplet închisă, in lungul ei
observindu-se chiar o mică ridicăJtw-ă W.ngitbu.dinală. Reginmea frontală,
puţin i:n.alpoia orbirtei, rimine aproape plană piLnă in dreptul probuberan
ţei in'tJercomuare, oare este de asemenea doar foalrte puţin rid!i.oată in
partea sa mijlocie ; regi1JIIl.ea nuoală apare astfel joasă, dar largă şi tot
odată mult adincită spre partea ei inferioară ; văzută dinspre partea pos
terioară , fosa temporală, apare îngustă şi relativ adîncă, iar pedicelul
cornului foaMle SClJI'It. Comull se găseşte in ocmt:Ln'lllal'ea pmului fron
taluJui şi apare pe secţiune dJe formă ovoida.lă ; diametru! mare al ba
rei, este paralel ou srupmfa·ţa frunţii ; curbarea relJa.tiv slabă se fuoe
spre ina�nte, viciul privind însă �i puţin Îln sus ; fa.ţla postero-infe.rioal'ă
prezintă şanţrurl nu prea adinci, daT pei'1larea din jwul baze:i apare �
ternică. C01"''1ul are di.ametreole la. bază de 80/65 lffil11 , iar cireumferinţa in
jur 'de 240 mm. Fragmentul descris aparţine cu probabmtaroe unui mas
cul de peste 8 ani.
ParticulmiJtăţiJe celor dOII..IIă resburi desarise mad sus, le apropie de
tcrurinele de tipul "prirnigend:us " , dar fu:ptul oă ambele fragrnenrte pro
vin de la masculi ar pu'tea ca aoesbe oaracberistioi de tip să fie mai
pregnante, incit nu putem spune că Jbaruirinele de lJa. Min� reprezintă
un tip "primiganius" puii" ; rtlotJu'Şi pU1:Jem oonchide că in ma'lerilalul na;
tm.� erau pregnantte oamdllerlsbicile aoe51tui tip.
Pe l"eS'bu!r-i!le de maxiilare C'U dinţi şi pe cele aparţinînd oaselor ex
trem�tăţilor, S-;8JU putut executa o serie de măsurători. Se remarcă fap
tul că s-au păstrat un număr de cinci metapodale întregi, oare de ase
menea pot furniza o serie de dlabe importan:te . Se oonstată mai intii că
patru dintre ele provin de Ja femeie şi doar unul apatrţinle um.ui mascru.l
oastnat, BII'Iăt'i nd astre'l oă printre oornutele mari se găseau �i Wi, popu
l-aţia de lJa Min.dT'işoa practicin!d !aStfel oastoorea :rnascul.ilor de talurine ;
este totodrată impootan<t de Slllblin:1at mpbuJ că n!W111ărrcl lo.r era rnullit
mai mk decit cel 1311 femelelor, fapt oare ar :reieşi şi după măsurătlorile
e xecutate pe alte fra:gnnente ale oaselor exbremiltăţilior. Calculind inăl
ţ i mea la grea!băn pe baza celor cinci lTllabapodale, rez;ultă o talie medie
pentru taurinele de la Mindri.şoa de 1 1 8,6 cm. Se poate oonS'bata pe ham
calculării înălţimii la greabăn şi din celelalte măsurători executate pe
diferite oase ale extremiltăţilor, o micşorare a taliei .tJauJI'!ineltor de la
MiY11dri·şoa faţă de acelea existente in ooeea'Şi 2Xmă in aşezările oucu 
tenioene 5.
In ceea ce .priveşte fV'irs:ba la. oare ernu sacritioabe vitele de călbre
1ocui'1lorii din aşemrea de :1a Minldlriş.aa se poate constata că eJremplerele
tmere �i suba:dul.te sint 'in număr rellatrl.v mic ; tatx>dată ili•pses.c ou totul
indiVizii bătrîni.
Pe locul al doi·Lea printre anima}ele domesbioe se găsesc ia Min
dri.şoa, poroitllele, ·� mai cu seamă l1IUII1ăll"ul mare de indivizi
5 S. Haimovici, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite in staţiu
nile arheologice din epoca bronzului de pe teritoriul RomAniei.An. st. Unlv, Iasi,
s. II a, 14, 1, 1968, p. 186
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prezumaţi in raport de ca.nltita.tea de resturi ; aceastJa se datoreşte fap
tuhlî că există llllai. ales maxilare cu d'inţi ce aparţin la multe exem
plare direriite . Nu putem totuşi considem că � exec\l'tat de către om o
selecţie a resturilO'l" poreinelotr, situaţia mn:intittă fiind darboir:ită factonl
lui intimplare.
Frngmenltarea puternică a materialului, nu ne dă nici o posibilitate
de a pune în eVlidlenţă o serie de da.raetere tipalogice a:le rporoului crescut
de locuitorii din aşezarea de la Mindrişca. Din măsurătorile executate
cit şi pe bam prel'll!Crirli S01l'llaltopioe
oco
, mai cu seamă a materialului
de max iloare şi dinţi, se poa,tJe consta'tla oă poroinele emu de 11alie ceva
mai mare decit cele de tipul pal'l.1S'bris catre era caracteristic neolirticu1ui
elin aoceeaşi zoonă , dar că se păst:lre6ză o serie de caractere .orimitive.
neputind fi vorba de preocupări de amel.:iloarare rasială.
Nwnărul de resturi aparţinînd indivizilor rtinerti este relativ ri dicat,
dar se rema.reă că cele mai abundente fmgmente provin de la exem
p]ace in vîrstă de ciroa 2 ani. Probabil că abia 1a o aseme!ru!a vîrstă,
aces.t porc de rt:ip primitiv, cu creştere mai inoea1lă decit cel aparţinind
tipurilor .aclulale amel!iomte. atineea o 11al:ie <.·onside:r� oa optimă pen
tru soorifioare.

Ovioopriln.ele Ul"Il'leaZă ca frecvenţă indeaproape pocrcinele. �i pen
tru a<-'E6't gt"Up, restll!rile apa�r de asemenea destul de fragmentare, am
putut executa o d1algnoză diferenţială intre Capra !Şi Ovis pe un nwnăr
destul � mare de restruri pentru a se purtJea observa că ovinele erau
rom de 'trei ori ma:i abundente decit caprinele.
Pe bazJa unor resturi de coarne se poate constata că pentru OViis
existau încă femele oare plllu
l1ta COOirne gracile cu aspect oaprin, dar se
găseau şi exempLare aOOII'lil
l te
l . 1n ceea ce priveşte Oapm, un corn mascul
foarte pl.llt:«n ioc, pune in evidenţă caractere nu prea ·pregnante aJe tipu
lui ,.prisca".
Măsurăltlorile executate ,pe resturile de Ovis, n� arăta că ovinele
de la Mirudrişca, ereu probabil de 'ilalie dJca' ceva mai mare decit oaliR
neolitică din aceeaşi zonă. Pe baza a patru oase lungi intregi, am putut
oalC'Ukl înălţimea Ja greabăn oare ajunoge, in medie, pînă la 62,3 cm. Ca
pra pare să fie relativ gracilă şi pe un metacarp intreg am putut stabili
o talie de 60,9 cm .

Restul indivi2illor rtîneri şi subadulţi, apar in oan'ilirtlate relativ mică ;
şi dJcri indivizi cu dentiţia foarte erodată .
Oa1ul, are ,y-e;turi foarte puţine in raport cu celeLalte marnifere do
mestice ou imparbanţlă economică. Resturile sale smt însă tot IClltit de
fragmentare ca �i a celorlalte specii de mamifere. Puţinele măsurători
exemrtJarte şi l ipga unor piese semnifiocrtive din punct de vedere tipolo
gi-e, ne :pot duce dloo.r la oonJClruzia că 1a M1nd.rişoa emta un cal de mă
rime mijlocie.
Ciinele, specie domesti.că fără imp<Xrtlanţă economiCă deosebită, e&e
bine reprezenrbat .].a Mindrişoa. Resturile sale, reltMiv abundente, apar
oarecum mai puţin rJimgmentare dec1ît ceLe ale alrtJor specii găsindu-se
ctteva porţiuni mai importante de cm:niu, dt şi oase oale extremităţilor.
am

găsit
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Astfel, avem la dispoziţie un craniu aproape complet, lips.indu-i doi\,·
o parte din p1afonu:l neurocnmiului cit şi aroadele zigomatioe. El apar
ţine un'llli individ abia matur, ,t;oote suburi·lle fiind a:parente, iar dentiţia
de J.oc erodată. Bobul apare prelung �i asouţit, fiind evident ingustat
in dreptul lui p1-p2 şi proeminind in lături la alveolele cani nilor ; sper
turn nazală este :reLativ mică şi �le nJa2Jale ,prelrungi. Profilul fnmţii
apare foarte puţin ridicat lfaţlă de oei 1&1. batuln.rl , nmalele ridicîndu-se
lent şi continuu spre rădăcina lor, aceeaşi pantă lină păstrindu-se
şi pe frontale. Fruntea pare re lati v îngustă, apofi.zele orbitare lungi şi
teşite, constricţia posto.rbH:ară puternică, Oll'bitele relativ mici, inalte şi
aşezate pieziş. Creasta sagiJtală ruptă, pare să fi fo.<>t mijlociu dezvoltată.
Aroada zigamatică nu apare :prea masivă. Paa-letalele par a fi doar foarte
puţin bombate, neurocraniul apărînd astfel prelung şi îngust. Forarnen
magnum aproope rotund, este mijlociu dezvoltat, i-ar oondilii occipital i
si.nlt relativ mici. Bolta paJatină este îngustă şi prelungă. Craniul descris,
prezin·tă o kmgime taba:lă de 1 8 0 mrn, fiind 185tfel foarte mare. Prin
'Uil'e'le dlin Clal18Cterele sale el se apropie de actualii ciini de fugă (ogari).

Un aLt CMDiu, este i!111Ult mai frngmenta.r, păstrlndu-se din el doar o
parte a neurocreniului ; după oarecterls ticile sale morfulogice cît şi di
mensional el ar �avea afiniltăţi ou tipul Canis lfamiliaris inrtennediu�.
Pe baza unor resturi de maxilare i nfe rioare ou dinţii jugali, se poate
oa1cu1a pentru patru ,piese o lungime ba2ală a cra:nilulul ce vari·ază intre
1 56 şi 1 79 mm . Aceste dimensiuni cit şi cele două iira.grnente de craniu
SU!S runintite, ne -arată că la M� se g.ăsGau ciini de mărimi foart.�
vwilabiJe , de la dimensiuni oew mai mari ·decLt �ale tipului palustris şi
pînă la ciini de tadlle foarte mare. Nu oredem că se distingeau tipuri binf!
circumscrise ci mai degmbă o mare voariabHirt:.a.te , dar este de remarcat
că variaţia 1laliei apaire mai puternică dec-.it oea evidenţiată in neoliticul
aceleiaşi rone geoerafi ce .
•

Aşa cum s-a arătat, resturile faunistice de la Mîndrişca aparţin
aproape în exclusivitate mamiferelor. Cele cîteva cochilii de melci gă
site, ne arată, că culesul moluştelor nu poate fi luat in seamă ca re
prezentind o ocupaţie cît de cît circumscrisă. De asemenea nici prinde
rea păsărilor !'ălbatice nu trebuie luată în considerare. Lipsa resturilor
aparţinînd peştilor evidenţiază faptul că nici pescuitul nu era practicat
decît probabil foarte sporadic.

Pentru speciile de rnamifere s...a calculat frecvenţa pe fragmente
şi i ndivizi prezumaţi şi s-;a if·ăC'U't reportul intre cele domestice şi oele
5ălbati'oe (vezi lba!belul nr. 1).

Se poate oo.n.s'ba:ba că vînătoarea jouoo un rol încă foarte bine cirown
scris, ea avînd o pondere economică de loc neglijabillă, inltrudt peste BOfo
din fmgmente şi aproape l BOfo •dii ntre i ndivl,zii de mamifere găsiţi la
Mîndrişaa .aparţin speoiiloc sălbati·oe. Vililătoorea se exercita ca o· ocu
paţiune ajutătoare în ao;i� necesităţilor de <B"ne a locuitorilor de
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Tabelul nr. l

FRECVENTA PE FRAGMENTE ŞI INDIVIZI A MAMIFERELOR

Fragmente

Specia

Indivizi
Nr. abs.

Nr. abs.

%

1977

63,07
11,68
14,96
0,89
1,15

103
14
81
5
7

40,23
5,47
31,65
1,95
2,74

0,32
0,09
0,03
0,03
0,29
1,91
0,32
0,03
4,75
0,45
0,03

6
1
1
1
3
10
3
1
14
5

2,34
0,39
0,39
0,39
1,17
3,91
1,17

Bos taurus

366

Ovicaprinae
Sus scrofa domesticus
Equus caballus
Canis familiaris

489
28
36
10
3

castor fiber
Vulpes vulpes

1

Canis lupus
Lutra lutra
Ursus arctos
Sus scrofa ferus
Bos primigenius
Bison bona.sus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Aices alces

1
9

6(1

10
1
149
14
1
Total

1

3135

%

0,39

5,47
1,95
0,39

256

Raportul pe fragmente şi indivizi dintre mamiferele
domestict> şi sălbatice
Grupa de mamife
Mamifere domestice
Mamifere sălbatice

Fragmente
N.r. abs.

%

2876
259

91,74
8,26

I ndivizi
Nr. abs.

210
46

%
82,03
17,97

la MindriiŞIOO , in1rucit aproape in exclrusivitate erau vinaroe speciile de

artiodactile de talie mare ; castorul cit şi ursul, reprezintă şi ele specii
oomestibile. Animalele de la oare s�r întrebuinţa exclusiv blana, ca
Vli,dra, vwlpea şi lupul, au o pondere cu totul neglijabilă.
O ocupaţiune de prim ordin, 1rebuie soootită creştre.rea anima:lelm-.

Dintre acestea frecvenţa cea mai ridicată o au taurinele. Considerind şi
talia lor specifică, putem spune oă purtăOOrii IOU:lturii Monteoru de 1a
Mind:rişoa, ereu cu preoădere crescărtlori de oornrute mari, acestea repre
ZJentînd astfel elemenrtru l preponderent în oadrul economliei :respectivei
populaţii . Tlaurinele emu ţinute pentru scopuri utîU.balre şi a·bia in mod

9ecundar ca furnizoare de carne, .fapt care reiese dii.n stalbilirea virstei
de sacrifioare. P!robalbil că ereJU folosite mai ales penrbru �apte şi ma:i
puţin pentru muncă , dat fiind ponderea mică pe oare o au maooulii
oast.mţi .
Poocinele , ·oare in ordinea frecvenţei se gălsesc pe ocel de al doilea
loc, au resturi mult mai puţine decit tlaurinele. Dat fiind şi mărimea ta-
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Hei lor in rapart cu raoeea a vitelor oomute mari, e5'te clar că ponderea
lor economică em desbul de mică, looui·torli de 1a Mindrişoa folosind aşa
dar cu precădere pentrl\1 !rană, carnea de v.irbă..
Ovi·OBIPrinele au o frecvenţă ceV>a mai joasă decit porcinele, arătînd
prin OC'eaiSba oă şi ele aveau o pondere cu mult mai mică in economia
looui<torilar de Joa Mindrişoa decit comute1e mari. Avind 'în vedere şi
tal:ia lor specifică, se poate spune şi despre ele că frul"l'lÎ.mru d"OM o ootă
foarte mică din carnea folosi:tă de aameni i din respectiva aşezare. Oa şi
oomJUtele mari, o vioaprinele eTiatU crescute mai intii pentru scopuri utill
tare, probabil oa furni zoare de lapte şi chim Ună (am vărut că ovinele
i ntrec cu mu1i oapri nele) .
Oal'Uil are la Min.drişoa o frecvenţă foarte joasă. Este astfel foarte
probabil oă locuitorii din •zărlle cuLturii Montooru, foloseau incă pu
ţin această specie, care am astfel o pondere economiocă foaa-te mică. Mo
dul cum Sint fragmerd:ate restu ril e calului, ne arată însă că era î ntre
buinţat in alimentaţie.
Cîinelie, specie fără impoJibanţă economică di.Tecrt.ă. intrucit cu mare
probabilitate nu era ifolosi1: �i ca aJ.i..ment , are totuqi o frecventă relativ
rld:i.<mă. Fiind de oown destul de diversifioat oa taLie, este probabil
să fi fost ţinut pe de o parte pentru p� vitelor, iar pe de altă parte
pe lî ngă gospodărie.

Luînd in considerare une:le oarecteristici eoologioe '<de mamiferelor
care au fost găsite la Mîndrişca, putem schiţa o serie de caractere ale
rnedliulrui 'in oare iş i desfăoşuvau activitlatlea 1oou i barii la.'jleZări i.

Oeoa maâ. mare parte a speciilor sălbatice desooperi.te, cllt şi oele oe
au Jirecvenţla oea mai ridi<:ată , reprezintă animale oOai'OOier.;tioe pen:tlru run
mediu păld'UTOS . Ne referim mai ou seamă :ba cerb, ws şi bizon. Astfel,
apare evilc:lent, !Oă in jruinJl Slllaţi'lllnii de la Mindrişaa se inJtindeau nmsive

forestlioere foarte tntinse şi totodatA inchegete. Res'tlJ:I'fle de căprior şi
bour, animale oamatleristice ma:i ales lizierelor, pădurllw cu mri.şti şi
poieni, se găsesc in oantilla!te mai mică decit cele taie oerbului ; ele mată
că locuitorii aşezării executau lbăierea .pădurilor, dar defrişări'le nu erau
prea avansate. Spaţii dei'liUidate de tipul sbepei lipseau cu tntu.l in jurul
aşezării, negăsindu-se în Il'1latlelr.il8lul nostru nici o specie oaraoberlstică
uM.Li asemenea tip de peisaj. Probalbid oă defrişările lnoepurt:e conduceau
la apariţia treptată a ceea ce cunoaştem astăzi sub denwnirea de silvo
stepă, peisaj în cea mai mare parte artificial, creat de actiVTitatea umană.
Ex..istenţ.a ebanulu1, a oastorului şi chiar abun.denţa mistre�Uii , este le
gată de prezenţa pădurilor de luncă, oare erau desigur mult mai binP
reprezentate atunci pe valea Siretului.
Dintre mamiferae domestiloe, creşterea de tip primitiv a cornute
l-or mlaii'1i şi a porcinUor, \Se pretează destul de bine t!lfbr-(IJil mediu pă
CÎll.lro5 . Spaţii denlu.date smt necesare mai .ales pentru ovine, dar am văzut
oă frecvenţla lor estle destwl. de joasă Îlll oadrul matJerialrul<ui de la Min
drişca şi dlefuişarea despre oa.re l8oiTl vorbit mai sus le asi� condiţii
mediale propi<» fări oa să flie necesară distruglerea rompletă a vege
vaţiei

lemnoase.
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L'�UDE DU MATERIEL PALEOFAUNIQUE
DE LA STATION DE MINDRIŞCA (VALEA SEACA)
APPARTENANT A LA CULTURE MONTEORU
Resume
La station de Mindrişca est situee sur la terrasse de la riviere de Siret, pres
de la petite ville Tirgul Sascut du departament de Bacău. Le materiei faunique ap
partient ă la culture Monteoru de l'epoque du bronze.
On a dtkouvert 3859 restes parmi lesquels 3154 ont pu �tre determines, 3135
appartiennent aux mammiferes, dont la liste est donnee dans ce travail. On con
state qu'on a trouve aussi 11 especes sauvages ă câte des animaux domestiques.
Aarmi les especes sauvages, le plus commun c'est le cerf, qui avait la taille
un peu plus haute que celui du carpathin actuel. Ii faut egalement remarquer la
presence du bison, qui apparalt tres rarement dans les stations prehistoriques ainsi
que celle de l'elan, qui s'est beaucoup retire actuellement vers le nord.
En ce qui concerne les animaux: domestiques, on constate qu'on connaissait
deja l'operation de la castration des bovins mAles. La hauteur au garrot des bo
vins etait en moyenne de 1 18,6 cm. Les porcins etaient de taille un peu plus grande
que le type palustre. Parmi les ovins on trouve des exemplaires femelles sans
cornes ă câte d'autres qui en avaient encore.
La taille des ovins etait en moyenne de 62,3 cm, et des caprins de 60,9 cm.
1� chien paralt deja de taille tres variable, se trouvant souvent des exemplaires
de grandeur differente.
Ayant en vue la frequence des differentes aspeces de mammiferes, ainsi que
le rapport entre les domestiques et les sauvages, on pourrait supposer que l'occu
pation principale des habitants de la station etait l'elevage, le rOle de la chasse
etant seoondaire.
Parm! les anlmaux domestiques, les bovins occupent la premiere place, les
porcins, les ovicaprlns etant en quantlte beaucoup plus petite. Le cheval a une
freqaence tres basse. Quant au milleu ambiant, on pourrait conclure que la zone
qul entourait la station etait plus boisee que de nos jours.
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