STUDIUL UNUI LOT DE FAUNĂ HALLSTATTIANĂ ŞI DIN

SECOLELE 11-111 ŞI IV D.CHR. DESCOPERIT LA
TĂCUTA (JuD. VASLUI)

SERGIU HAIMOVICI
Zona Tăcuta se găseşte situată, administr?tiv, către marginea judeţului Vaslui,
iar, geografic, în plin Podiş central Moldovenesc. In apropierea satului, către vest, se află
pârâul Rediu, ce adună apele unor pâraie mai mici şi se varsă în râul Vaslui, care, în
dreptul oraşului capitală de judeţ, se varsă cu râul Bârlad,. La nivelul văilor pâraielor
înălţimile sunt către 200 m, dar pe interfluvii altitudinea trece uneori de 300 m, găsindu
se către NE dealul Tăcuta, cu punct trigonometric la 355 m. Actualmente, peisajul apare
în mare parte antropizat, existând culturi agricole dar şi pajişti secundare, păstrându-se
însă şi unele porţiuni împădurite. Soiurile sunt de pădure (subfosile), de obicei de acum
prozolite sau trecând chiar spre diverse tipuri de cemoziomuri.
Materialul osteologie dat nouă spre studiu de către arheologul Ion Ioniţă,
pentru care-i mulţumim', provine dintr-un sondaj făcut de către acesta în 1952, în
punctul Saivane, situat cam la 600-700 m nord-vest de satul Tăcuta. Aici au fost găsite
şi resturi faunistice provenind din două niveluri (materialul ceramic a fost adunat în
prealabil şi de la suprafaţă în 1 970, remarcându-se mai ales un vas cu simboluri solare:
crucea palmată şi zvastica2), unu( mai profund, aparţinând grupului cultural Corlăteni,
din Hallstattul timpuriu, şi altul, mai spre suprafaţă, având material Cen�eacov (sec. IV
d.Chr.), cât şi unele resturi ceramice aparţinând culturii dacilor liberi (sec. II-II I d.Chr
Precizăm că resturile osteologice sunt, în ambele niveluri, mai cu seamă în cel
hallstattian, în foarte mică cantitate, dar ele sunt relevante, mai ales privind unele
probleme ale morfologiei şi metriei a două specii: Bos taurus şi Equus caballus.
A. Resturile hallstattiene sunt reprezentate prin 13 fragmente, toate provenind
de la specii de mamifere şi anume: opt de la taurine (Bos taurus), unul de la porcine (Sus
domesticus), trei de la cal (Equus caballus) şi unul de la căprior (Capreolus capreolus)
4
la cere se adaugă şi o unealtă deteriorată: o săpăligă rezultată din baza unui corn de cerb
(Cervus elaphus), despre care precizăm că a fost "adunat" după ce individul l-a lepădat.
Vom preciza prin descriere şi măsurători în cadrul materialului aparţinând
fiecărei specii, doar acele resturi care au o oarecare semnificaţie.
Taurinele: un fragment din osul occipital �strând condilul drept, ce
5
mărgineşte foramen magnum, având înălţimea de 55 mm şi lărgimea de 45 mm; un
molar inferior deteriorat, erodat puternic - cam 10-12 ani; un fragment din epifiza
superioară a radiusului, tăiată sagital, diametru! anterior-posterior de 47 mm; o epifiză
superioară de metacarp, lărgimea de 58 mm şi diametru! anterior-posterior de 37 mm;
un astragal de matur cu lungimea de 62 mm şi lărgimea trochleii inferioare de 4 1 mm.

f

1 Ionită 1., Sondajul arheologic de la Tăcuta, în ArhMold, XX, 1997, p.89- 106.

2 Ibidem, în text, la p.99- 104.

•

3 Ibidem, în text, la p.89.
4 Ibidem, figura reprezentând săpăliga, la p.93 .
5 Toate măsurătorile cât şi înăl�mea la greabăn sunt date în mm.
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Se poate constata că vitele respective erau mari, dimensiunile fiind uşor peste sau uşor
sub media celor din epoca bronzului6 şi mult mai mari decât a celor existente în cetăţile
de la Stânceşti (sfărşitul Hallstattului)
Porcinele: restul găsit este reprezentat printr-un fragment din partea stângă a
simfizei fălcii inferioare, purtând alveola lui 13 - el apare relativ masiv, dar aparţine
precis porcului şi nu mistreţului.
Calul: cele trei resturi sunt reprezentate prin doi din� jugali, bine erodaţi,
proveniţi de la indivizi diferi�, cât şi printr-o falangă 1 deteriorată; epiftza ei inferioruă
este smulsă, iar diafiza a fost găurită în interior, după eliminarea epifizei; cea superioară
este, de asemenea, uşor teşită, în mod inten�onat. j>4 are lungimea de 30 mrn, lărgimea
de 27 nun, protoconul de 13 mm şi cu indice egal cu 43,33; M3 are lungimea de 30mm,
iar lărgimea de 1 5 nun Falanga 1 cu lărgimea epifizei superioare de $9 mrn, diametru!
a.- p. de 36 mrn, iar lărgimea min. diaf. de 32 nun Se constată astfel că p4, macrodont,
a�ne unui individ mare, M3 este relativ mic, iar falanga 1, mică, graeilă, putâJ).d fi a
aceluiaşi individ �ia îi aparţine M3.
Căprioru/, este reprezentat printr-o epifiză inferioară 'de metacarp, tăiată
inten�onat sagital - ar avea lărgimea de (22) nun
B. Materialul faunistic aparţinând secolului II-III şi IV este cu ceva mai bogat
( 1 9 resturi osoase), dar tot foarte slab reprezentat. El aparţine pe de o parte găinei
domestice (Gallus domesticus), cu un fragment de tarso-metatars, provenind de la un
mascul (are pinten), ce este totuşi graei! şi mic, iar pe de alta la trei specii de mamifere 18 resnui - reprezentate �tfel: taurine (Bas taurns) - 13; ovicaprine (Ovis - Capra) 
patru; porcine (Sus domesticus) - doar unul. Nu apar specii sălbatice.
Taurinele: găsim mai întâi un fragment de maxilar superior cu o bucată de
molar, care, deşi rupt, se constată că are, prin eroziunea sa medie, cam 5-7 mrn; un alt
rest de molar superior, este doar foarte slab erodat, având 2,5 ani; urmează un fragment
de coxa!, partea sa iliacă, ce apare foarte graei!; găsim şi un cap femural, neepiftzat, la
care se vede clar foseta· ligamentului rotund cu vârsta sub 3,5 ani, dar şi o puternică
gracilitate; un fragment de tibie cu epifiza sa inferioară, observându-se încă urma
discului - ceva peste 2 ani, având ca măsurători: lărg. epif. infer. de 50, lărg. supr. artic.
inf. de 46, diam. a.-p. de 35; o diafiZă de tibie, poate încă de la un tânăr, măduva fiindu-i
îndepărtată intenţionat; un fragment de metacarp, deteriorat, individ graei!; un metatars
cu diaftza şi o parte a epifizei inferioare ruptă - graei! şi el; un fragment de metatars cu
epiftza superioară, cu măsurătorile: lărgimea de 44 nun şi diametru! a. -p. de 40 nun
Există însă şi două oase lungi întregi:
falanga 1 (nvn)
Metacarp (nvn)
lungimea max.
53
174
lungimea totală
lărgimea epif super.
43
lărgimea epif. super.
24
26
28
diametru! a.-p. super.
diametrul a.-p. super.
lărgimea min. diaf
20
48
lărgimea epif. infer.
ind. Gracilitate
23
diametru! a.-p. infer.
37,73
27
lărgimea min. diaf
24,75
ind. epif. super.
27,58
ind.epif. inf.
.

.

.

.

�

6 Haimovici S., Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite în staţiunile arheologice
din epoca b("9nzului de pe teritoriul României, în AnŞtUniv/aşi, s. IT-a - biologie, T14, f.�o 1968,
p. l 86- 1 89 şi tabelul 1 .
·
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ind. diafizei
15,5 1
sex - femel
1040
h. greabăn
. Toate datele de ordin metric, cât şi somatoscopic ne fac să conchidem la
existenţa unor vite cornute mici şi gracile, cu taliajoasă. Se observă foarte clar scăderea
continuă a taliei acestora, dinspre Hallstatt către secolul al IV-lea d.Chr., trecând prin
taurinele din Latene7•
, Ovicarpinele: cele patru resturi- ce le aparţin nu sunt destul de caracteristice
pentru a face diagnoza diferenţială între genul Ovis şi genul Capra, încât nu putem fi
siguri la ce gen să le repartizăm, rămânând de aceea sub denumirea artificială de
"ovicaprine". S-a găsit un M3 cu lungimea de 19 mm, iar ca erodare indicând o vârstă
de 2-3 ani; un alt molar inferior, neerodat, arată o vârstă de 2 ani. Mai există un
fragment din diafiza unui radius din dreapta şi un metatars, tăiat în lung, nemăsurabil,
pregătit pentru a fi prelucrat.
Porcinele: au doar un rest de falcă inferioară, cu M2 încă în alveolă şi cu M1
aproape neerodat, Pd3 fiind mijlociu erodat. Se apreciază astfel o vârstă de un an.
Materialul a\-ut la dispo?iţie pune în evidenţă o serie de caracteristici, care cu
toată penuria sa apar evidente. In ambele niveluri se observă preponderenţa taurinelor,
fapt aproape tipic pentru cele mai multe aşezări pre- proto- şi istorice de pe teritoriul
României . Acestea, cât şi ovicaprinele, erau folosite mai întâi, în amândouă nivelurile,
pentru scopuri utilitare diverse, însă greu de decelat. Porcinele, sacrificate la vârstă mai
joasă, arată caracterul lor uni funcţional. Se pare că în aşezarea hallstattiană -vânătoarea
să mai fi avut o importanţă eviden�. Osul şi cornul se foloseau, în ambele aşezări, în
scopuri utilitare.
Pe lângă cele specificate mai sus, ne oprim însă la unele aspecte legate de
morfologia şi talia celor două specii mari: taurinele şi calul, unde variabilitatea lor,
tocmai datorită acestei mărimi este cu. mult mai sesizabilă şi mai uşor de evidenţiat decât
la celelalte mamifere, domestice, luate în studiu.
Se ştie că una din consecinţele domesticirii este şi cea a micşorării taliei speciei
respective în raport de strămoşul ei sălbatic. Fenomenul a fost sesizat destul de clar şi pe
materialele osoase din zona ţării noastre aparţinând taurinelor, noi constatând
concomitent şi faptul că, în mare, pentru aceeaşi epocă sau perioadă a preistoriei şi
protoistoriei talia medie a acestora este mai joasă cu cât ele ocupă zone mai vestice şi
sudice ale continentului european9• Ritmul acestei diminuări a taliei, corelată cu
gracilizarea şi cu ştergerea dimorfismului sexual este totuşi mai încetinit în epocile mai
vechi: neolitic, eneolitic, poate şi epoca bronzului, dar mai rapid - cu toate că aceste
perioade devin mereu mai scurte cronologic - în epoca fierului, dar chiar şi mai târziu,
ajugându-se însă, la un moment dat, din considerente pur biologice, la ştergerea
respectivului fenomen. Considerăm că un factor important ce a frânat această diminuare
a taliei a fost posibilitatea unei încrucişări, adică a copulării naturale dintre femeie deja
domesticite şi masculii strămoşului sălbatic - bourul (Bos primigenius); atunci când, în
timp însă, acest fapt, corelat totOOată cu împuţinarea bourului (la care factorul antropic a
7 Idem, Unele caracteristici morfologice ale taurinelor din aşuările traco-getice, în
AnŞtUnivlaşi, s. II-a - biologie, T 1 3, f.2, 1 967, p.32 1-328 şi tabelele.
8
Haimovici S., Creşterea animalelor la get<Hiad (sec. IV te.n. - sec. 1 e.n.) din Moldova şi
Muntenia, în 17Jraco-Dacica, 8, 1 987, p. 145- 147 şi tabelul .l,
9 Idem, op.cit., 1967, tabelul 4.
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avut un rol de seamă), nu a mai fost posibil, din punct de vedere funcţional, dată fiind
deosebirea de mărime a partenerilor, şi micşorarea taliei taurinelor a devenit mai
drastică, acestea ajungând, la începutul erei noastre, foarte mici. Doar unele începuturi
de ameliorare rasială (cunoscută mai intens, dar şi planificat, doar odată cu conturarea
societăţii umane moderne), au făcut ca mărimea lor să crească uşor, în unele cazuri,
către evul mediu.
În ceea ce priveşte cabalinele, apare aproape evident faptul că în Hallstattul de
pe teritoriul României exista, mai cu seamă, după mărime două tipuri de cai sau poate
doar o largă variabilitate a acestora, de la relativ mici, către relativ mari, fapt însă greu
de stabilit, corelat poate şi cu domesticirea lor tardivă în raport cu alte specii,
strămoşuVstrămoşii calului/cailor domestic(i) nefiind actualmente (credem noi)
cunoscut(�) ca dealtfel şi data exactă a domesticirii sale/lor. Se remarcă însă aproape
sigur că, în bronzul târziu 10, poate doar în HaU state 1, să fi avut loc un început de
ameliorare rasială a cailor de talie mare, ex.isten� atunci, ea desăvârşindu-se însă în
Latene, conducând astfel la existenţa cailor "de elită" a geto-dacilor12•
La sfărşit, dorim să spunem doar câteva cuvinte despre ambientul din jwul
aşezării de la Tăcuta în cele două perioade. Considerăm că el era, în mare, acelaşi, chiar
dacă între cele două niveluri ar fi un hiatus cam de mai bine de o mie de ani. Activitatea
umană se mai desfăşura într-un mediu aproape eminamente silvatic, pădurea distrusă de
către acesta pentru scopuri lucrative, regenerându-se continuu. Ea era o pădure de
foioase de joasă altitudine, deci de stejăriş şi probabil, doar pe înălţimi şi mai cu seamă
în mileniul I d.Chr. se găseau şi făgete. Nu este cazul să amintim aici în ce măsură, acest
environment era cu totul benefic pentru societatea omenească, întrucât, abia astăzi, când
pădurile au fost literalmente distruse, ne trezim deodată într-un mediu advers ce însuşi
noi ni l-am construit, probabil uneori fără bună ştiinţă.

L'etude d'un lot de faune hallstattienne et de 11"""'-n::tne et � siecle p.Chr.
decouvert a Tăcuta (dep. de Vaslui)
Resume

On decrit pour les deux niveaux les restes osseux trouves, en considerant chaque espece
determinee, mais pour les taurins et le cheval, on discute aussi des problemes liees a leur taille qui
s'amoindrissait durant les epoques pre- et protohistorique, pour le boeuf et etait variable pour le
cheval, qui est devenu chez les Geto-Daces meme un type d'elite.

10

Idem, op.cit, 1987, p.l50.
1 1 Haimovici, S., Studiul arheozoologic al materialului osos găsit în aşezarea de la Dăneşti
udeţul Vaslui) - Hallstattul timpuriu, sub tipar, în ArlzMold, Iaşi.
Idem, op. cit, 1967, p. I50.
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