STUDI UL �IATERIALULUI PALEOFAUNISTIC DIN A ŞEZAREA
HALLSTATTIANA. TIRZIE DE LA CURTENI (JUD . VA-sLUI)
SER G IU H A IMOV IC I

Cn privire la resturile de fau n ă apar�lnlnd aşezărilor din prima epocă a fierului din :Mol
dova nu avem pină i n prezent decit puţinele indicaţii asupra aceleia descoperită la Dănrşt11 .
Săpăturilr rxecutate de către C. Iconomu la Curtenl-- Valea Merilor In 1!1732 au evidenţiat o
groapă, care poate fi atribuită Ipotetic unui bordel in care, pe Ungă un bogat material arheologic
au fost găsite şi resturi faunlstice. :\Iatcrialul a fost datat ca apar!inind secolelor V I - \' l . c . n . ,
d e d spre sfirşitul Hallstattulul, Intr-o perioadă anterioară dezvoltării cunoscutei cetăţi d e l a
Stlnceşti3, aşezare din care noi am studiat resturi paleofaunistice foarte abundente.
Materialul faunlstlc de la Curtenl este In cantitate foarte mică, Intrucit, aşa cum am y :\zut,
aresta provine doar dintr-un singur bordel. El se reduce la numai 318 fragmente toate provenind
de la mamifere. Starea sa se prezintă foarte fragmentară şi modul cum sint rupte şi sfărlmate
ph•s!'lc osoase ne arată clar că ele tşl au provenienţa In resturile menajere ale locuitorilor respectivi.
Din an�st matt'rial am putut determina doar 260 fragmente, pentru celelalte rrsturl care sint
rcprezl•ntate prin porţiuni nesemnificative de craniu, unele porţiuni de v crtebre şi coaste, aşehli
provl·nind de la oasele lungi, nu s-a putut da o diagnoză diferenţială.
:\-l aterialnl determi nabil se repartizează la şase specii de mamiferc domestice şi la două
sălbati ce, aşa c-um reiese din tabelul alăturat (pag. 222).

Dintre mamiferele domestice frecvenţa cea mal lnaltă o a u taurinele de la care s-au păstrat
rrsturi aparţinlnd la toate părţile scheletulul. Există o porţiune mal mare de craniu cu o parte
a cornului drept, cit şi alte cinci fragmente de coarne. Este probabil că un corn să aparţină unul
mascul tlnăr, nilul unul castrat, Iar celelalte femelelor. Caracteristicile somatosroplce şi cele
biometrice ale coarnelor şi craniulul lncadrează vitele de la Curteni ln aşa zisul tip de vite "bra
chyceros" cu coarne scurte şi graclle. Nu am pus In evidenţa şi taurine acornute aşa cum am găsit
la Sttnceşti4, dar este posibil ca ele să nu apară l a Curtenl şi datorită penurie! materialului nost ru.
:VIăsurătorile exrrutatc pe resturi ale oaselor lungi ne arată eă materialul apare cu o v ariabili
tate di mensională relativ amplă, care este caracteristică raselor primitive, neameliorate. Prezrnţa

1

1 9 $8 de la Dăncşli, _Uateriale, V I I I , 1962, pg. 39 - 60.

O. :"'rcrasov şi S. Haimovicl, Studiul m aterialului paleo-faunislic din sondajul din anul

3 C. Iconomu, Cercetările arheologice din locuirea Hal/stattiană tirzie de la Curten i Vas
lui, Cercetări istorice, IX - X, 1978 - 1979, p. 172 - 245 ; ldem, Dacia, 1'<- S, X X I I I , 1979,
p. 7 9 - 91 .
3 S . H almovici, Studiul resturilor faunistice descoperite in cetăfi/e traco-getice d e la Stin
ceşli Botoşani (sec. V 1 - 111 î.e.n.) şi importanta lor pentru cunoaşterea Dielii locuitorilor din
aceastil aşezare, Din trecutul judetului Botoşani, 1974, p. 55 - 62.
4 S. H almovici, Unele caracteristici morfologice ale taurinelor din aşezările traco-getice,
A n alele ştiinlifice ale UniversitiJ.f ii .. Al. 1. Cuza" Iaşi (serie nouă), Secţ. J I-a, t. X I I I, f. 2,
1967, p. 322.
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Speciile d e mam ifere determ inate la Curteni şi frecventa lor pe fragmente şi ind ivi:i
prezumati
Indivizi

Fragmente
Specia

Bos taurus
Ovicaprinae (Capra ct Ovis)
Sus scrofa domest.
Equus caballus
Canis famlllarls
Cervus eiaphus
Sus scrofa ferus

N

126
58
38
28

7

2
1

1

%

N

48,46
22,31
14,62

18
14
12
6
3
1
1

10,77

2,69

0,77

0,38

260

1

....

'

%

32,73
25,45

�'1.11.2
10,9 1
5,4 5

1,82
1,82

55

a trei metapodale intregi, toate provenind insă de la femeie, ne dă indicaţii asupra talie! vitelor.
Astre!, taurinele de la Curteni au, in medie, o inălţime la greabăn de numai 108 cm, ceea ce arată
o talie destul de mică ·(chiar dacă eventual masculli şi castraţii ar fi cu ceva mai inalti).
Avind in \'edere existenţa unui număr de 13 fragmente de maxllare cu dinţi la care s-a
putut aproxima virsta, putem conchide asupra momentului şi etapele sacrificării taurlnelor de
către locuitorii de la Curtenl. Astfel, doar aproape 1 /4 sint nematuri şi dintre aceştia j umătate
deja adulţi, restul de 3/-1 fiind maturi la care M'a apare de acum erodat mai mult sau mal puţin ;
un singur individ ari' o erodare puternică a dinţilor plasindu-se cam la virsta de 10 ani.
Cornutele miel se găsesc pe locul al doilea avind resturi mal puţine decit t aurinele. Se
ştie ci\ diagnoza diferenţială intre Ovis şi Capra nu este posibilă pentru toate părţile scheletulul,
mai cu seamă pcntm maxilarele cu dln(i. Am putut constata insii cu oala şi capra sint reprezen
tate in proporţie sensibil cl(ală.
Considerind resturile de coarn<• care sint pentru Capra In număr de patru, putem preciza
că una provine de l a u n mascul, iar alte trei, mai graclle, de la femeie. Ele se incadrcază la aşa
zisul tip "prlsca". în ecea ce priveşte grnul Ovls, am găsit un corn apartinind unui mascul tînăr,
cit şi altele două cu aspect oarecum caprln, t,'Tacne, care provin de la femeie, arătin d că unele
dintre acestea purtau coarne ; cxistcn \ a unul fragment de frontal care prezintă doar u n mic
tu bl•rcul nr arată lnsă că existau şi exemplare femcle acornute.
l\l ăsurlltorile executate pc oasele lungi duc la concluzia ci!. ovlnelc erau relativ gradle.
Existenţa a două metapodalc Intregi ne-au dat posibilitatea calculării talie!, inălţimea la grrabăn
apărînd, în medle, pentru ovinc de 61,8 cm, deci o talie relativ mică. In ceea ce priveşte caprinele,
pe baza unul metatars, am putut estima o talie de 6 1, 9 cm.
Pc un numilr de şase rrsturi de maxilare cu dinţi la care s-a putut aprecia virsta am con
statat că două adică 33 % provin de la nematuri mal marl lnsă de u n an, iar patru deci 66 %
de la Indivizi maturi, de peste doi ani, la care a Inceput deja erodarea dcntlţiei ; dintre aceştia
unul singur este ceva mal In virstă, avind cea. 5 ani.
Porcinele au resturi mai puţine decit ovicaprinele ele apărînd foarte fragmentare. D in
puţiucle măsurători ce au putut fi executate rl'zultă că porcul de la Curteni era relativ masiv,
mal mare decit cel de tipul ..palustris", aproape de aceeaşi talie cu cel găsit de noi In cultura
f'oua din bronzul tirziu•. Caracteristicile sale sint totodată in că destul de primiti\"!', el prezentind
un l'rani u facial dezvoltat, cu botul prelung şi un dimorfism sexual oarecum destul de pronunţat.
Din cel 10 Indivizi pentru care, pe baza resturilor de ma.xllare cu dinţi, s-a putut constata
v1rsla. am găsit că patni· sint incă ncmaturi (40 %), Iar şase (60 %) au atins maturitatea ; trei
!llnlrl' aceştia au In jur de doi ani, Iar alţi trei, prezintă dentlţla erodată, avind I ntre patru şi
' nsl' ani.
• S. l l aimo\·ici, Caracteristicile mam iferelor domestice descoperite in staţiunile arheolo
girr <lin epoca bron::ului ele pe teritoriul României, Analele ştiinţifice cde Un ir>ersilăţii "Al. 1 .
(."u : u " I nşi (serie nouci), Sccţ. 2 a , t. X IV, f. 1 , 1 968, p. 191.
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Fig. 1. Bos taurus : Craniu fragmentar cu corn ; Fig. 2. Bos taurus : Metapodale ;
Fig. 3. Sus serofa domest. : Maxilar Inferior fragmentar ;Fig. 4. Capra hlrcus :
Corn de tip ..prlsca" ; Fig. 5. Canls famlllarls : Craniu fragmentar.
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Calul prezintă resturile sale tot atit de fragmentare ca şi celelalte specii rnumt'ratr mal
sus. Somatoscopic şi blometrk se poate constata eli. el era probabil de talll' mijlocie sau rhlnr

s ubmljlocle, dar in lipsa unor oase lungi Intregi nu am putut afla lnălţlmea la grt•abăn.

Luind In considerare dinţii putem constata existenţa unul Individ dt• numai doi ani cit
şi a altora la care dentiţla j u gnlă apare erodată, unul di ntre el putind aj unge pinii la

10

ani.

Ciinele are relativ un număr apreciabil de resturi care se găsesc Intr-o stare destul de bună.
Pe baza pieselor mal Intregi am putut calcula pentru trei dintre ele o lungime bnznlă a craniului
de 142, 159 şi 165 mm şi pentru alta o inălţime la grcabăn de <15,2 cm ; se constată deci că sintem
In faţa unor Indivizi de talie mică şi mijlocie.

g

M amiferelc sălbatice au în total doar trei resturi. Două dintre ele şi anume un fragment
mic de corn şi un astrngal aparţin cerbului şi unul, reprezentat printr-un humerus rra mţntar,
•
provine de la mistre ţ .
Frecvenţa speclllor conform datelor din tabel, caracterele lor morfologice, precizare a
virstei de sacriflcarc vin să ne dea unele date privind viaţa materială a locuitorilor din H nllsta
ttul tirziu de la Curtenl.
Este evident că creşterea animalelor era o ocupaţiune de prim ordin a acestora, însă
vinătoarea aproape di nu avea nici un rol economic. Nu putem considera că ea nu se exercita
datorită lipsei din zona respectivă a animalelor sălbatice, intrucit densitatea mistreţ ului, cer
bulul şi a altor artlodactlll' ca bou ru l şi căprlorul era lncă destul de mare In regiune, ehiar I n
perioadele mult m a i recente decit epoca fierului. Trebuie să considerăm mai degrabă, că in mod
deliberat locuitorii nu prea vin au aceste specii ; ar fi posibil ca In aşezarea de In Curteni, aşezart'a
deschisă, nu lntărltii, vţnătoarea să nu fi Intrat I n obice iurile populaţiei, care putea să-şi satis
f ară necesităţile de carne aproape exclusiv prin creşterea animalelor domesti ce.
Frecvenţa cea mal inaltă o aveau taurinele, care avind I n vedere talia lor speclfieă cu
mult mal mare decit a altor animale domestice j ucau rolul principal In economia locuilorllor
acestei aşezări. Specia era folosită pentru s copuri utilitare avind in vedere prcponderen�a feme
lel or probabil ca furnizoare de lapte. Existenţa mnsculllor castraţl n e arată că taurinele ernu
l ntrcbuinţate şi In diferite munci, poate chiar şi la cărăuşie. Numărul relativ mic al nemnturilor
arată că doar I n mod secundar taurinele se foloseau totodată şi ca furnlzoare de carne.
Ovlcaprinele se clasează pe al doilea loc, dar nu numai frecwn ţa lor mai joasă el şi talia
spedflcu mult mal mici\ decit cea a taurlnelor arată că i mportanţa lor economică era mai mică
decit aceea a comutl'lor mari. Este de r!'marcat ponderea relativ mare a cnprinelor, despre care
se ştie cii deobicei nu se asociază In turme . 0\'lcaprlnelc erau şi ele cu precădere crescute pentru
scopuri utilit are dat fiind şi aici sacrificarea l'U pr!'ponderenţ ă a exemplarelor mature in raport
de tineret.
Porclncle au o frecvenţă mal joasă decit ovicaprlnele, dar dat fiind talia lor ceva mai m are
decit a eornutelor mld, am putea spune că cele două grupe aveau o importan ţ ă sensibil l'f.(ală.
Trebuie remarcat t•ă pentru exemplarele la care s-a putut stabili virsta de sacrificare, tim•retul
nu constituie, aşa cum ne-am f i aşteptat, elementul preponderent la această specie care este
crescută exclusiv pentru scopuri pur alimentare. Chiar dacă am considera că maturitatea este
atinsă mai tirziu la tipurile primitive neamellorate, totuşi prezenţ a a trei indhizi de -1 - 6 ani
rămlne oarecum nelnţelcnsă, reprezentind o cotă prea mare pentru reproducătorl.
Calul arc resturi mai puţine decit celelalte specii. Este foarte probabil că şi el era intn·buln
ţat cu precădere pentru scopuri utilitare dată fiind prezenţa unor indivizi cu dentiţia erodată.
Totodată lnsă era precis folosit şi In ailmentaţ..ie, fapt atestat de modul i n care si n t sfărimate
resturile sale. D at fiind talia sa specifică mare aportul său ca furnizor de carne nu era dt•loc ne
glijabil.
CIInele reprezintă o specie fără i mportanţ ă economică directă. Aşa cum am arătat res
turile sale sint destul de i ntregi, Incit este aproape sigur că nu era folosit in alimentaţie. Frec
venţa sa relativ Inaltii. ar putea fi pusă la prima vedere in relaţie eu ocupaţia de crcst·ătorl de

anl mall' a locuitorilor de la Curteni. Totuşi, resturile sale provin de la exemplare de talie mică
�1 mijlocie care nu reprezintă tipuri de eline adecvate pentru paza turmelor. Am putea oare
avunsa Ipoteza că erau crescuţi doar pentru scopuri de divertisment

?

Jo::Ste necesar să facem remarca că toate speciile de animale domestice cu importanţă
tmnomh-11 erau reprezentate prin tipuri cu raractt're lncă foarte primitive. că nu exista o preo
cupare pentru ameliorarea rasială şi de aceea randamentul lor trebuie considerat ca foarte scăzut,
chiar dacă resturile osoase arată o oarecare abunden ţ ă a speciilor respecti\'e . Credem de aceea
că eeonomla locuitorilor de la Curtenl nu trebuie considerată drept foarte infloritoare.
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L'ETUDE DU MATERIEL PALEOFAUN I QUE DE LA STAT ION HALL STATTIENNE
TARD IVE D E Cl'HTEN I (DEP. DE \"ASLt: I)
H csu mc
On y a Ctudle les restes de faune decouverts dans une hutte datant du V 1 - V-eme siecle
avant notre ere. On a determine seulemcnt 2GO fragments tous appartcnant aux mnmmlferes.
On en peut constah•r les especes determiaees alnsl qul leur frequence du tableau qul fait partle
du travall. On pcut remarquer cn m�me temps que l'clevage Ctalt une occupatlon de premier
ordre des habltants, tandls que la chasse ne presentalt presque acune lmportance economique.
Les bovlns presentcnt la frequence la plus haute sulvls par les ovlcaprins et les porcins.
l. 'Hude somatoscoplque et blometrlque montre la presence de certains types qul ont
des caract�res prlmltlfs parce que les habitants de la statlon n•a,· aient pas de preoccupatlons
concernant l'amelloraUon des rnces.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

