INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE
ÎN AŞEZĂRI NEOLITICE TIMPURII
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
Corneliu BELDIMAN

1. Contextul

Teritoriul sud-estic al Transilvaniei a oferit condiţii propice instalării şi evoluţiei comunităţilor neolitice
timpurii, purtătoare ale culturii Starcevo-Criş. Cercetările arheologice derulate în unele dintre acestea în
ultimele cinci decenii au prilejuit şi recuperarea unor artefacte inserate în categoria largă a industriei osului
sau, conform terminologiei actuale internaţionale care tinde a se impune definitiv, a industriei materiilor dure
animale (în continuare, IMDA). Aceste artefacte provin din două situri, binecunoscute, plasate pe teritoriul jud.
Covasna, respectiv cel de la Leţ, corn. Boroşneu Mare şi cel de la Sfântu Gheorghe, punctul "Bedehăza".
Aşezarea de la Leţ (LET) se află într-o microregiune din partea sudică a Munţilor Bodocului (fig. 1/1). Ea
este plasată pe malul drept al Pârâului Negru, în apropierea localităţii, pe un promontoriu de terasă numită
"Dealul Cetăţii" ("Varhegy"). Materialele arheologice descoperite aici atestă, între altele, locuirea zonei de către
comunităţile neo-eneolitice aparţinând culturilor Stari':evo-Criş, Boian, Precucuteni, Ariuşd. Potrivit datelor
publicate de Eugenia Zaharia, aici s-au putut distinge două (trei) niveluri de locuire, atribuite fazelor 1-III
ale culturii Starcevo-Criş (Zaharia 1962; Zaharia 1964). În opinia lui Gheorghe Lazarovici, locuirea neolitică
timpurie de aici se referă la fazele III B-IV A ale culturii amintite (Lazarovici 1979, p. 24, 60- tabel6; Lazarovici
1984, p. 54, 66-70, 103, fig. 13).
Staţiunea este consemnată pentru prima dată în literatura de specialitate în anul1929, dar primul sondaj a
fost executat în 1949 de Zoltan Szekely, el punând în evidenţă existenţa unui sit aparţinând culturii Starcevo-Criş
(Maxim, Săsăran 2000). Săpăturile din 1955, însumând trei secţiuni, executate de Ion Nestor, Eugenia Zaharia
şi Zoltân Szekely, au urmărit stabilirea raportului stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criş şi Boian. Pe baza
rezultatelor acestora, Eugenia Zaharia afirmă faptul că s-au decelat trei niveluri aparţinând culturii Stari':evo-Criş.
Alţi cercetători, precum Silvia Marinescu-Bîlcu şi Gheorghe Lazarovici au pus mai târziu în discuţie stratigrafia
de la Leţ; spre exemplu, pe baza observării unor neconcordanţe în datele publicate, Silvia Marinescu-Bîlcu (1975,
p. 490, nota 16) afirmă că este plauzibilă admiterea existenţei a numai două niveluri neolitice timpurii în aşezarea
de la Leţ. Cercetările au fost reluate de Gheorghe Lazarovici după 1990, ele desfăşurându-se cu intermitenţe până
în 1998 (Maxim, Săsăran 2000; date oferite de autorul cercetărilor la Sf. Gheorghe, octombrie 1998). Rezultatele
acestora nu au fost încă publicate.
În contextul prezentului studiu se admite că nivelul 1 aparţine fazei III B, iar nivelul II fazei IV A a culturii
Stari':evo-Criş.

Primului nivel de locuire îi aparţin resturile unei locuinţe adâncite în sol de tip semi-bordei (fig. 1/2); din
inventarul acesteia făceau parte: o mare cantitate de fragmente ceramice provenind în principal de la vase mari
de provizii cu pereţi groşi barbotinaţi; oase de animale domestice; trei percutoare, un nucleu pentru producerea
suporturilor !aminare; lame litice şi deşeuri de debitaj; ca unelte finite (foarte rare) se menţionează câteva lame
şi două gratoare. Ca materie primă se utiliza gresia, silexul fiind foarte rar. Lotul artefactelor litice obţinute prin
cioplire recuperate în urma săpăturilor din 1998 au făcut recent obiectul unor studii mineralogice în vederea
identificării surselor de materii prime (Maxim, Săsăran 2000).
Lotul de artefacte IMDA analizat în provenienţă de la Leţ cuprinde 13 piese (N = 13) şi se păstrează
în colecţiile fostului Muzeu Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe - în prezent Muzeul Naţional Secuiesc. Datele
utilizate în completarea catalogului au fost preluate din studiul publicat de doamna Eugenia Zaharia (1962). În
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anul1996, autoarea ne-a pus cu deosebită amabilitate la dispoziţie fotografiile materialelor, desenele şi notele
complementare, care au întregit sensibil documentaţia respectivă; una dintre piese (LET 12) a rămas până acum
inedită, ea fiind publicată cu acest prilej. Dorim să exprimăm şi cu acest prilej mulţumirile şi recunoştinţa
noastră doamnei Eugenia Zaharia pentru sprijinul acordat cu atâta bunăvoinţă.
Aşezarea aparţinând culturii Starcevo-Criş de la Sfântu Gheorghe (SGB) este plasată în partea de nord-est
a municipiului, pe prima terasă a malului stâng al Oltului, pe locul numit "Bedehâza" (fig. 1/1). Cercetările
arheologice efectuate în 1949 şi 1950 de Kurt Horedt, au prilejuit executarea a şase secţiuni şi cinci suprafeţe
de-a lungul marginii terasei, în aria vestică a sitului. Stratul de cultură, subţire, are la bază o depunere neolitică
timpurie atribuită culturii Starcevo-Criş (un nivel); în Suprafaţa A, acesta se plasează la 0,20-0,35 m adâncime,
fiind marcat de vatra unei locuinţe de suprafaţă; în Suprafaţa E s-a descoperit un mormânt de înhumaţie
aparţinând unei femei de 55-60 ani în poziţie chircită, fără inventar (Horedt 1956).
Materialul arheologic neolitic timpuriu recoltat cuprinde fragmente de vase cerarnice, fusaiole, greutăţi de
lut pentru plasa de pescuit sau pentru războiul de ţesut, o râşniţă plată.
Din stratul de cultură provin mai multe vârfuri de os, dintre care unul singur este ilustrat, fiind inserat
de noi în repertoriul prezent prin preluarea datelor publicate (N = 1). Materialul se păstrează în colecţiile
actualului Muzeu Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe (Horedt 1956).
Nivelul Starcevo-Criş a fost atribuit fazei a Ill-a a culturii respective (Lazarovici 1979, p. 60, tabel6).

2. Obiective
În contextul mai larg al valorificării sistematice a descoperirilor IMDA preistorice din România, manifestă
în ultimii ani şi în mediul cercetării specifice de la noi (Beldiman 1999; Popuşoi, Beldiman, 1999; Beldiman
2001 - cu bibliografia; Beldiman, Popuşoi 2001; Beldiman 2002), demersul de faţă urmăreşte să ofere, în
premieră, o sinteză asupra inventarului artefactelor din materii dure animale neolitice timpurii din sud-estul
Transilvaniei, atribuite culturii Starcevo-Criş, conform reperelor metodologice actuale ale domeniului şi cu
etalarea tuturor datelor disponibile, unele inedite. În context este aplicată clasificarea tipologică elaborată
recent şi inclusă în teza de doctorat a autorului- cf. Beldiman 1999.
Ocupând un loc important în cadrul activităţilor curente de subzistenţă sau în sfera manifestărilor de
ordin artistic/estetic ale diverselor comunităţi preistorice (şi nu numai), industria materiilor dure animale
(sau industria osului, cum a consacrat-o tradiţia cercetării) pune la dispoziţie date foarte valoroase, încă
receptate sumar şi subexploatate în mediul de cercetare de la noi. Acest gen particular de industrie este
ilustrat în mod remarcabil (şi unic în multe aspecte) prin structura inventarelor vestigiilor mobile atribuite
culturii Starcevo-Criş.
Totodată, demersul nostru ilustrează, ca şi alte lucrări deja publicate după aceeaşi schemă, efortul necesar
de valorificare potrivit exigenţelor metodologice actuale a unor materiale arheologice importante, descoperite
cu decenii în urmă şi publicate sumar.
3. Metodologie

Detaliile privind aspectele metodologice ale studiului complex al IMDA au fost prezentate cu mai multe
ocazii recente şi nu mai insistăm asupra lor cu prilejul de faţă (Beldiman 1999; Beldiman 2001); este vorba
de: • criteriile şi structura tipologiei (categorii/ grupe/ tipuri/ subtipuri/ variante/ subvariante); • structura
repertoriului descoperirilor, a fişei individuale, a vocabularului etalonat; • coordonatele analizei: elementele
debitajului şi ale fasonării; amenajările specifice; înregistrarea şi interpretarea urmelor macro- şi rnicroscopice
ale procedeelor de fabricare, precum şi cele generate de utilizare. Sunt adoptate criteriile analizei promovate
de Caietele de Fişe tipologice ale industriei preistorice a osului, elaborate sub coordonarea cercetătoarei franceze
Henriette Camps-Fabrer (Camps-Fabrer, Ramseyer, Stordeur 1990). Repertoriul include toate datele exploatabile
redate după un protocol sintetic, incluzând mai multe puncte obligatorii: trimiterea la ilustraţie; bibliografia
relativă la obiect (dacă este cazul); coordonatele contextului descoperii; starea de conservare şi precizarea
tipului; materia primă; descrierea pe părţile standard (proximală, mezială, distală); morfometria păstrată §i
reconstituită (cazul pieselor fragmentare), calcularea şi redarea valorii indicilor; decelarea etapelor fabricării
(debitaj şi fasonare) cu descrierea procedeelor tehnice aplicate; urmele de utilizare.
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4. Baza documentară
Lotul analizat cu acest prilej însumează un efectiv total de 14 piese (N total = 14). Aşa cum deja s-a
el provine din două situri: LET (13 piese) şi SGB (1 piesă). Reexaminarea lotului materialelor
rezultate din săpăturile efectuate de Z. Szekely, ca şi a celor paleofaunistice poate rezerva surpriza identificării
altor piese aparţinând IMDA (eboşe, materii prime în fazele iniţiale ale aplicării «lanţului operator», fragmente
etc.), care se vor insera într-un eventual studiu viitor. Nu deţinem date despre alte artefacte din materii dure
animale descoperite în ultimele campanii de săpături conduse de Gheorghe Lazarovici.
Cum deja s-a subliniat, contextul de provenienţă a materialelor este locuinţa-bordei (nivelul 1) şi stratul de
cultură (LET); stratul de cultură (SGB).
menţionat,

5. Repertoriu

LET1

IA1

MNS

Fig. 2/1
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/7.
2. 1955 S ITI- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel 1.
3. Piesă întreagă. Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal.
4. Fragment diafizar de os lung.
5.1. PP/EP: concavă oblică (de debitaj); margini rectilinii paralele, secţiune ovală.
5.2. PM: margini rectilinii paralele, secţiune ovală.
5.3. PD/ED: margini neregulate convergente, ED ascuţită, secţiune ovală.
6.1. Generală: L tot. 78; EP 3; PM 4; ED 2; CD 1,7.
7.1. Debitajul: probabil prelevarea unui fragment diafizar de os lung prin percuţie
7.2. Fasonarea: executată la PD, probabil prin abraziune transversală şi oblică.
LET2

directă/fracturare.

IA1

MNS

Fig. 2/2
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/9.
2. 1955 S ITI- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel 1.
3. Piesă fragmentară -lipseşte circa 1/2 proximală. Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal.
4. Fragment diafizar de os lung.
5.1. PP/EP: parametri neprecizabili.
5.2. PM: margini rectilinii convergente, secţiune ovală.
5.3. PD/ED: margini rectilinii convergente, ED convexă (de uzură?), secţiune ovală.
6.1. Generală: L tot. 33; PM 5; ED 2; CD 1,7.
7.1. Debitajul: probabil prelevarea unui fragment diafizar de os lung prin percuţie directă/fracturare.
7.2. Fasonarea: executată la PD, probabil prin abraziune transversală şi oblică.
7.3. Urme de utilizare: probabil fracturarea PD.
IA1

LET3
~fNS

2.992

Fig. 2/3
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/8.
2. 1955 S III- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel 1.
3. Piesă întreagă. Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal.
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4. Fragment diafizar de os lung.
5.1. PP/EP: convexă, cu margini rectilinii paralele, secţiune ovală.
5.2. PM: margini rectilinii convergente, sectiune ovală.
5.3. PD/ED: margini rectilinii convergente, ED ascuţită.
6.1. Generală: L tot. 80; EP 6; PM 5; PD 3; CD 2.
7.1. Debitajul: probabil prelevarea unui fragment de metapod (semi-metapod distal sau proxima!) de ovicaprine
prin percutie directă-indirectă/despicare, şănţuirea axială sau abraziune (debitaj prin uzurăVdespicare.
7.2. Fasonarea: realizată probabil prin abraziune transversală şi oblică a PM şi PD.

LET4

IA1

MNS
1. Zaharia 1962, p. 16 (neilustrat).

2. 1949 Strat.
3. Piesă întreagă. Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal.
4. Fragment diafizar de os lung.

5.1. PP/EP: concavă, margini convexe neregulate, secţiune convex-concavă (de debitaj).
5.2. PM: margini rectilinii paralele, sectiune convex-concavă (de debitaj).
5.3. PD/ED: margini curbe convergente, secţiune ovală, ED ascuţită.
6.1. Generală: L tot. 93; EP 6/5; PM 8/5; PD 5/4; CD 5.
7.1. Debitajul: probabil prelevarea unui fragment diafizar de os lung prin percuţie directă/fracturare.
7.2. Fasonarea: executată la PD, probabil prin abraziune transversală şi oblică.
7.3. Urme de utilizare: probabil fracturarea PD.
IA9

LET5

MNS
Fig. 2/4
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/5.
2. 1955 S III- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel!.
3. Piesă fragmentară - lipseşte ED.
4. Fragment de metapod de cerb?
5.1. PP/EP: extremitate convexă neregulată (brută de debitaj), margini rectilinii paralele, secţiune
concav-convexă.

5.2. PM: margini rectilinii convergente, sectiune convex-concavă.
5.3. PD/ED: margini uşor curbe convergente, secţiune ovală.
6.1. Generală: L tot. 175/162; EP 17/5; PM 15/3; PD 6/4.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod probabil prin percuţie directă/despicare.
7.2. Fasonarea: aplicată pe întreaga suprafaţă, exceptând EP; probabil abraziune multidirecţională.

IA1

LET6

MNS
Fig. 2/7
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/1.
2. 1955 S III- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel!.
3. Piesă întreagă. Vârf pe fragment diafizar de os lung fasonat distal.
4. Fragment de humerus de bovine?
. .
5.1. PP/EP: convexă neregulată; marginea stângă anatomică, iar cea dreaptă rectilinie (brută de debltaJ);
secţiune biconvexă neregulată.
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5.2. PM: margini convergente, cea ST de morfologie anatomică, iar cea DR de debitaj, secţiune biconvexă
neregulată.

5.3. PD/ED: margini curbe convergente, ED convexă asimetrică (de fasonare).
6.1. Generală: L tot. 123; EP 25; PM 35; ED 7; LPA circa 40; CD 11.
6.2. Indici: IA 5,48; IAV 19,70.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de os lung (humerus) prin percuţie directă/fracturare.
7.2. Fasonarea: amenajarea PD probabil prin abraziune transversală şi oblică.
LET7

IA15

:MNS

Fig. 2/8
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/3.
2. 1955 S III- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel I.
3. Piesă întreagă. Vârf pe fragment de semi-corp costal.
4. Fragment de semi-corp costal de bovine sau ovicaprine.
5.1. PP/EP: rectilinie, cu margini curbe divergente, secţiune rectangulară.
5.2. PM: margini convexe, secţiune rectangulară.
5.3. PD/ED: margini convexe convergente, ED ascuţită, secţiune biconvexă şi ovală.
6.1. Generală: L tot. 112; EP 9; PM 13; ED 2; LPA circa 35; CD 3.
6.2. Indici: IA 8,61; IAV 31,25.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de corp costal probabil prin percuţie directă/despicare.
7.2. Fasonarea: integrală, realizată probabil prin abraziune multidirecţională.
I..ET8

1 A12 a1

:MNS

12.996

Fig. 2/5
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/6.
2. 1949 Strat.
3. Piesă fragmentară -lipseşte ED, fracturată probabil în vechime, în timpul utilizării.
4. Fragment diafizar de os lung de erbivore. Ac de cusut.
5.1. PP/EP: convexă neregulată- de fractură (în timpul utilizării?); margini rectilinii paralele, secţiune ovală.
5.2. PM: margini rectilinii paralele, secţiune ovală.
5.3. PD/ED: margini uşor curbe convergente, ED ascuţită, secţiune circulară.
5.4. Perforati,a: circulară, cu pereţi rectilinii (cilindrică), executată excentric. Probabil reamenajată.
6.1. Generală: L tot. 80/75; EP 7/5; PM 7; ED 3; CD 4.
6.2. Perforaţia: diam. 4; dist. faţă de EP 6.
6.3. Indici: IA 10,71.
7.1. Debitajul: obţinerea unei eboşe (baghete) dintr-un os lung de erbivor, probabil prin percuţie directă/
despicare.
7.2.1. Fasonarea: integrală, realizată probabil prin abraziune multidirecţională.
7.2.2. Perforaţia: realizată probabil prin rotaţie rapidă continuă, utilizând un vârf litic.
7.3. Urme de utilizare: morfologia neregulată a EP pare să indice o fractură produsă la nivelul PM (iniţiale)
în timpul utilizării; piesa avea probabil iniţial o lungime dublă faţă de cea păstrată. Pe fragmentul recuperat
s-a procedat la reamenajarea perforaţi.ei. Spre aceste concluzii ne îndreaptă şi observaţia că lungimea actuală a
piesei este mică în raport cu diametru!, în comparaţie cu acele cu ureche descoperite în alte aşezări aparţinând
culturii Starcevo-Criş.
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ID1

LET9

MNS

Fig. 3/1
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/2.
2. 1955 Strat.
3. Piesă fragmentară -lipseşte PD, fracturată foarte probabil din vechime, în timpul utilizării. Dăltiţă.
4. Fragment diafizar de os lung erbivore.
5.1. PP/EP: concavă neregulată, margini convexe divergente.
5.2. PM: margini uşor curbe divergente.
5.3. PD/ED: margini rectilinii divergente; plan mare de fractură oblică pe FS (34 x 28 mm), produs probabil
în timpul utilizării.
6.1. Generală: L tot. 80; EP 14; PM 28,5; PD 31.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment diafizar de os lung de erbivore (bovine) probabil prin percuţie
directă/fracturare.

7.2. Fasonarea: integrală, realizată prin abraziune multidirecţională.
7.3. Urme de utilizare: fracturarea PD, probabil pe ambele feţe, în timpul utilizării. Dată fiind masivitatea

piesei, producerea unor fracturi cu o morfologie similară comportă aplicarea unei forţe mari, foarte probabil
prin percuţie la EP, respectiv folosirea ca dăltiţă pentru despicarea/cioplirea unor materii dure (lemn, os).

IF

LET10

MNS

Fig. 3/2
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/4.
2. 1955 Strat.
3. Piesă întreagă. Eboşă pentru lingură-spatulă probabil fracturată în timpul debitajului sau al fasonării.
4. Fragment de metapod de erbivore (bovine).
5.1. PP/EP: neregulată (de debitaj), margini rectilinii divergente.
5.2. PM: marginea ST rectilinie (anatomică], iar cea DR neregulată (de debitaj).
5.3. PD/ED: convexă neregulată, margini neregulate convergente (de debitaj).
6.1. Generală: L tot. 158; EP 14; PM 24.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment de metapod prin percuţie directă/fracturare şi şănţuire axială.
Urmele acestei operaţii sunt vizibile spre marginea dreaptă a feţei superioare sub forma unui şanţ rectiliniu,
puţin adânc, orientat oblic faţă de margini.
7.2. Fasonarea: amenajarea feţelor probabil prin abraziune transversală şi oblică.
LET11

1 F3 c1

MNS

12.993

Fig. 3/3
1. Szekely 1951, pl. XI/2; Zaharia 1962, p. 11, 16, fig. 4/20.
2. 1949 Strat.
3. Piesă fragrnentară - lipseşte un sector al PD, fracturat probabil în vechime în timpul utilizării. Lingurăspatulă având căuşul elipsoidal, baza căuşului în formă de V şi partea proximală lungă ascuţită.
4. Metapod de erbivor de talie mare - bovine.
5.1. PP/EP: margini uşor curbe divergente, EP ascuţită, secţiune convex-concavă.
5.2. PM: profilată în plan în forma literei V; margini concave, secţiune plan-convexă.
5.3. PD/ED: căuş îngust şi puţin adânc, având marginile convexe divergente; extremitatea fracturată pe
două planuri succesive, conferindu-i o morfologie ascuţită neregulată; secţiune biconcavă.
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6.1. Generală: L tot. 215/168.
6.2. PP (mâner): L 110; lăţ. 11; gros. 7.
6.3. PM: L 10; lăt. 10.
6.4. PD: L 95/47; lăţ. max. 20; gros. 2.
7.1. Debitajul: prelevarea unui semi-metapod sau fragment de metapod de bovine (Bas primigenius- Bas
taurus] prin percutie directă/despicare, abraziune în suprafaţă sau şăntuire.
7.2. Fasonarea: probabil integrală, realizată prin abraziune multidirectională.
7.3. Urme de utilizare: fracturarea dublă a PD la circa 1/2 din lungimea ei, pe două planuri succesive
oblice, probabil datorită presiunii aplicate în timpul utilizării, prin contactul cu o suprafaţă dură.

LET12

IF3 bl

i\1NS

12.994

Fig. 3/4
1. Piesă inedită.
2. 1949 Strat.
3. Fragment - reprezintă PP (mânerul) unei linguri-spatule. Lingură-spatulă având probabil căuşul
elipsoidal.
4. Metapod de erbivor de talie mare- bovine.
5.1. PP/EP: extremitate convexă fatetată, margini rectilinii convergente, sectiune rectangulară.
6.1. Generală: L 73; EP 4; lăt. max. 12.
7.1. Dehitajul: prelevarea unui semi-metapod sau fragment de metapod de bovine (Bas primigenius- Bas
taurus) prin percutie directă/despicare, abraziune în suprafaţă sau şănţuire.
7.2. Fasonarea: integrală, realizată prin abraziune multidirectională.

LET13

IFB

MNS
Fig. 3/5
1. Zaharia 1962, p. 9, 16, fig. 3/10.
2. 1955 S III- 1,60 m Locuinţă (semi-bordei) Nivel I.
3. Piesă fragmentară - lipseşte circa 1/2 proximală. Lingură-spatulă având căuşul trapezoidal şi mâner
scurt.
4. Metapod de erbivor de talie mare - bovine.
5.1. PP/EP: parametri neprecizabili.
5.2. PM: margini concave, sectiune plată biconvexă.
5.3. PD/ED: formă generală trapezoidală, lăţime mică; margini rectilinii divergente, extremitate rectilinie,
secţiune subtire biconvexă.
6.1. Generală: L tot. 70.
6.2. PD: L 44; lăţ. min. 5; lăt. max. (ED) 14.
7.1. Debitajul: prelevarea unui semi-metapod sau fragment de metapod de bovine (Bas primigenius- Bas
taurus] prin percutie directă/despicare, abraziune în suprafaţă sau şănţuire.
7.2. Fasonarea: integrală, realizată prin abraziune multidirecţională.

IA7b

SGB1
MNS
Fig. 2/6
1. Horedt 1956, p. 17, 23, fig. 9/17.
2. 1949-1950 Strat.
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3. Piesă întreagă. Vârf pe semi-metapod proxirnal de ovicaprine.
4. Semi-metapod de ovicaprine.

5.1. PP!EP: extremitate rectilinie, margini convexe neregulate (de debitaj);

secţiune convex-concavă

(anatomică).

5.2. PM: margini curbe convergente (de debitaj), secţiune convex-concavă (anatomică).
5.3. PD/ED: margini uşor curbe convergente (de fasonare), secţiune ovală neregulată; ED ascuţită.
6.1. Generală: L tot. 43; EP 7; PM 5; PD 2; LPA 18; CD 3.
6.2. Indici: IA 6,14; IAV 41,86.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment (semi-metapod) proximal de ovicaprine probabil prin percuţie
clirectă/despicare sau prin şănţuire axială.
7.2. Fasonarea: realizată probabil, prin abraziune transversală şi oblică, afectând PM şi PD pe ambele
feţe.

6. Studiul tehnologic
6.1. Materii prime
Sub raportul materiilor prime, piesele de la LET şi SGB ilustrează prezenţa, în proporţii diferite, a două
mari categorii: • oase lungi de marnifere domestice şi sălbatice (oase lungi nedeterminabile; metapodii; • oase
plate de mamifere domestice (corpuri costale). Domină oasele lungi de erbivore nedeterminabile, urmate de
metapodiile de bovine şi cele de ovicaprine. Restul elementelor scheletice este reprezentat prin câte o singură
piesă (os lung nedeterminabil de bovine; metapod de cerb; corp costal de erbivor nedeterminabil; corp costal
de bovine, humerus de erbivor nedeterminabil).
Speciile prezente sunt: • ovicaprinele; • bovinele domestice/sălbatice; • cerbul?. Predomină speciile
domestice (în ordine: bovine, erbivore nedeterminabile, ovicaprine). aceasta fiind, de altfel, o caracteristică de
bază a IMDA neolitice timpurii.
Datele privind distribuţia/reprezentarea cantitativă a părţilor scheletice utilizate ca materii prime şi a
speciilor sunt ilustrate în histograrnele nr. 1-2 şi tabelul nr. 1.

6.2. Tipologia
Structura tipologică a lotului include: o singură categorie, aceea a uneltelor; trei grupe; 9 tipuri, unele dintre
acestea cu mai multe subtipuri (cf. histograrnele nr. 3-4). Predomină grupa vârfurilor (IA), care însumează 9 piese:
vârf pe fragment diafizar fasonat distal (N = 5); vârf pe semi-metapod proxirnal de ovicaprine (N = 1); vârf pe
metapod de cerb? (N = 1); ac de cusut (N = 1); vârf pe fragment de corp costal (N = 1). Lingurile-spatule (l F)
formează un al doilea grup (N total= 4 piese) cu tipurile: eboşă (N = 1); lingură-spatulă având căuşul elipsoidal,
baza căuşului în formă de V şi partea proxirnală lungă ascuţită N = 1); lingură-spatulă având căuşul elipsoidal,
baza căuşului în formă de V (N = 1); lingură-spatulă având căuşul trapezoidal şi mâner scurt (N = 1). Aşa cum
este binecunoscut, ele se constituie în "fosile indicatoare" ale culturii Starcevo-Criş (Beldirnan 1999; Popuşoi,
Beldirnan 1999- cu bibliografia). Dăltiţele (l D) sunt prezente cu un exemplar (N = 1).

6.3. Morfometria
Parametrii morfometrici se încadrează în valorile medii, standard ale diverselor categorii de artefacte din
MDA neolitice timpurii, aparţinând culturii Starcevo-Criş (cf. tabelul nr. 2).

6.4. Fabricarea - Debitajul
Etapa debitajului înregistrează aplicarea a patru procedee: percuţia directă/despicarea; abraziunea în
suprafaţă; abraziunea transversală; cioplirea. Domină în mod absolut percuţia directă/despicarea (PD/D), de
cele mai multe ori aplicată exclusiv. Se întâlnesc însă şi cazuri în care aceasta este combinată cu alte procedee,
precum: abraziunea în suprafaţă, abraziunea transversală, cioplirea. Remarcăm aplicarea curentă/frecventă a
procedeului mai pretenţios, de debitaj al metapodiilor de bovine sau de ovicaprine prin abraziune în suprafaţă,
în vederea fabricării vârfurilor de tip 1A7 şi a lingurilor-spatule. În cazul metapodiilor procedeele de debitaj prin
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tăier: transversală şi şănţuire axială sunt curente în neoliticul timpuriu (fig. 4/1 şi fig. 5 ). Aplicarea acesteia din
urma ~ar.e docume~tată direct în lotul analizat prin piesa LET 10. De asemenea, se poate presupune recurgerea
la deb~taJ~ co~ur1l?r ~osta~e ?rin apli~area «~a~ţului operator)) implicând operaţii bazate pe fracturare prin
?er_cuţ1e directa ~a~ mdrrect~ ŞI pe desp1care, v1zand obţinerea unor eboşe standard: înlăturarea extremităţilor;
mlaturarea marg1mlor; despicarea; fracturarea transversală la lungimea urmărită (fig. 6).
6.5. Fabricarea- Fasonarea
În general, procedeele fasonării şi ale finisării sunt mult mai diversificate decât acelea aplicate în etapa
debitajului. Se urmărea atât obţinerea formei definitive a obiectului, cât şi amenajarea unor detalii morfotehno-funcţionale specifice fiecărui tip, precum acelea care serveau la fixarea în suporturi de lemn de tipul
cozilor, fixarea prin ligaturi sau suspendarea pe o fibră oarecare.
Procedeele fasonării/finisării decelate în cazul lotului IMDA de la LET şi SGB sunt: abraziunea
multidirecţională (care domină în mod absolut); raclajul axial; tăierea transversală; retuşarea inversă; şănţuirea
axială; percuţia indirectă; presiunea; perforarea bilaterală sau unilaterală; finisarea prin abraziune; alezarea.
În majoritatea cazurilor, aceste procedee se combină în două - cinci componente ale «lanţului operator)),
exprimând grade diferite de elaborare/sofisticare a fabricării diferitelor piese.
Amenajările specifice sunt reprezentate în lotul analizat d!J perforaţia acului descoperit la LET. După
morfologia redată în desenul avut la dispoziţie (perfect circulară, cu pereţii rectilinii paraleli), aceasta s-a
realizat probabil prin rotaţie rapidă, aplicată cu ajutorul sfredelului (fig. 4/2-3).
Pentru lingurile-spatule realizate pe metapodii de bovine etapele sunt cunoscute pe baza studierii
pieselor abandonate în diverse stadii de prelucrare şi a deşeurilor, ca şi prin observaţiile prilejuite de studiile
experimentale (fig. 7).

6.6. Fabricarea- Fixarea în suport
Mânerele de lemn sunt elemente de fixare (suporturi) a căror utilizare se poate presupune în cazul
vârfurilor de tip 1Al de dimensiuni relativ mici (5-10 cm); acest mod de fixare este de tip axial-pozitiv.

6.7. Urme de utilizare
a suprafeţelor în microscopie optică de mică putere a pieselor din IMDA
a mai multor tipuri de urme de uzură, care, cu un grad mai mare sau mai mic de
probabilitate, poate indica funcţionalitatea probabilă a pieselor respective.
Acest gen de analiză nu s-a putut aplica în cazul lotului analizat, dar, din examinarea detaliilor morfologice
redate în fotografii şi prin coroborarea datelor comparative, rezultă că domină în mod absolut tocirea/lustrul,
combinate sau nu cu striurile dispuse axial, prezente exclusiv sau combinate cu alte tipuri de urme: aşchierile
de presiune (cazul unor vârfuri); fracturile de forţe laterale, foarte frecvente în cazul acelor de cusut şi al
lingurilor-spatule. Piesa LET 8 (ac de cusut) atestă practica reamenajării prin perforare a dispozitivului de
fixare a fibrei, aplicat în cazul ustensilelor mai pretenţioase care au suferit deteriorări, respectiv fracturarea la
nivelul părţii proximale; situaţia aceasta a mai fost semnalată cu ocazia studierii exhaustive recente a celui mai
mare şi mai vechi lot de ace de cusut de pe teritoriul României, provenind din situ} de la Trestiana, jud. Vaslui
(Beldiman, Popuşoi 2001).
Pentru sinteza datelor tehnologice a se vedea tabelul nr. 1.
Examinarea

sistematică

relevă prezenţa combinată

6.8.

Funcţionalitatea prezumată.

Aspecte ale paleoeconomiei ilustrate de IMDA.

Ocupaţii

documentate
Analiza urmelor de uzură, ca şi comparaţiile cu situaţiile decelate prin studiile paleoetnologice detaliază
aspectele în conexiune cu ocupaţiile documentate de IMDA: prelucrarea lemnului (dăltiţa de tip 1 Dl);
asamblarea pieilor şi a materialelor textile (vârfurile şi acele de cusut); împletitul fibrelor vegetale şi animale
(vârfurile de mari dimensiuni, 1 A9); utilizarea instrumentarului domestic de tipullingurilor-spatule (! F3, 1
FB) pentru îngurgitarea alimentelor sau pentru colectarea făinii/a substanţelor colorante de pe râşniţele de tip
plat.
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7. Asocieri tipologice specifice în complexe. Analogii

Asocierea diverselor tipuri de piese din MDA în complexe ilustrează, în general, contextele curente
domestice ale descoperirii in situ ale acestora şi ale utilizării lor: este vorba de contexte de utilizare şi de stocare
(contexte intra-sit).
În cazul aşezării de la Leţ observăm asocierea în inventarul locuinţei-bordei aparţinând nivelului 1 a
unui număr de şapte artefacte IMDA, dintre care şase vârfuri diverse (trei de tipul I Al: LET, 1-2, 6; câte unul
aparţinând tipurilor I A7, I A9, I A15) şi o lingură-spatulă (LET 13, tipul I FB).
Pe baza acestor constatări, ca şi a paralelelor cu alte situaţii, este de acceptat ipoteza după care
fabricarea artefactelor din MDA se făcea în contextul domestic obişnuit al fiecărei gospodării şi nu ilustra
practicarea unui meşteşug specializat. Observăm lipsa pieselor tehnice (neterminate, resturi de debitaj etc.),
aceasta probabil şi datorită publicării selective a materialelor şi imposibilităţii examinării materialului
paleofaunistic.
În privinţa analogiilor, acestea se regăsesc uşor în mediul culturii Starcevo-Criş de pe teritoriul României
sau din restul ariei de răspândire (Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova). Vârfurile, ca şi dăltiţele
şi spatulele sunt prezente banale în inventarul artefactelor din materii dure animale ale acestui mare
complex cultural şi nu necesită invocarea unor analogii (cf. date complete la Beldiman 1999). O remarcă
merită prezenţa acului cu perforaţie circulară (LET 8), care sporeşte repertoriul acestui gen de obiecte din
aria intracarpatică (Beldiman, Popuşoi 2001 - cu bibliografia problematicii). De asemenea, se evidenţiază
existenţa în lotul analizat a unui număr de patru linguri-spatule realizate pe metapodii de bovine, dintre
care una în stadiul de eboşă (abandonată în etapa debitajului); analogiile provin din siturile est-carpatice
de la Balş şi Trestiana, ca şi din cel sud-carpatic de la Cârcea-"Viaduct" (Popuşoi, Beldiman 1999 - cu
bibliografia).
8. Concluzii. Elemente generale şi de specific paleotehnologic şi paleoeconomic al IMDA studiate

Analiza lotului artefactelor IMDA descoperite în sud-estul Transilvaniei a permis decelarea clară a
tipurilor, provenienţa materiilor prime, aplicare unor procedee de debitaj şi fasonare specifice, prezenţa
unor urme de uzură care conturează indicii de utilizare. Toate aceste date arată integrarea lotului în
discuţie în ambianta paleotehnologică şi tipologică obişnuită a culturii Starcevo-Criş. Nu au fost relevate
elemente de excepţie; lingurile-spatule de tip I F3 şi I FB caracterizează etapele târzii ale culturii,
confirmând datarea sitului de provenienţă şi potenţialul lor de "fosile indicatoare". Repertoriul acelor
de cusut, relativ încă slab reprezentat pentru cultura Starcevo-Criş este îmbogăţit cu piesa LET 8, între
puţinele exemplare cunoscute de pe teritoriul Transilvaniei. Piesa respectivă atestă, totodată, practica
reamenajării ustensilelor mai pretenţioase care au suferit deteriorări, respectiv a acelor, întâlnită şi în alte
cazuri (Beldiman 2001).
Considerăm că aportul IMDA la elucidarea unor aspecte specifice ale problematicii legate de paleoeconornia
culturilor neoliticului timpuriu este în mod concludent ilustrat şi prin analiza materialelor din siturile sud-est
transilvănene de la Leţ-"Vârhegy" şi Sfântu Gheorghe-"Bedehâza".
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L'INDUSTRIE DES MATIERES DURES ANIMALES DANS LES SITES DU
NEOLITHIQUE ANCIEN AU SUD-EST DE LA TRANSYLVANIE, ROUMANIE
(Resume)
yetude pro~ose une anal~se morpho-technologique detaillee faite en premiere sur un lot de 14 pieces en
matlere dure ammale- exclus1vement enos (dant 13 signalees ou publiees sommairement dans la literature
et une inedite). lis sant les plus anciens artefacts de ce genre de la region. L'article fait partie de la recente
serie des ouvrages qui a pour but la publication systematique des lots de !'industrie prehistorique des matieres
dures anirnales de Rournanie. La methodologie est generalement celle appliquee dans la these de doctorat de
l'auteur et c'est inspiree de la conception des Fiches typologiques de ]'industrie osseuse pn'!historique, edites par
Henriette Camps-Fabrer.
Les objets ont ete decouvertes dans deux sites situes dans la partie Sud-Est de la Transylvanie, Rournanie,
sur le territoire de la commune Leţ -lieu dit "Vârhegy" et le municipe Sfântu Gheorghe -lieu dit "Bedehaza",
dep. de Covasna. Ils ont ete attribues â la civilisation de Starcevo-Criş du Neolithique ancien (l'etape "classique"
ou les phases III-IV).
Les pieces sant recuperees pendant les fouilles des annees 50 menees par Ion Nestor, Eugenia Zaharia et
Zoltan Szekely (Leţ) et Kurt Horedt (Sfântu Gheorghe) dans des contextes stratigraphiques certes: l'inventaire
d'une logement (Leţ, sept objet, des pointes en majorite) ou dans le niveau d'occuption attribue â la culture
de Starcevo-Criş. Les artefacts sant conserves dans les collections du Musee National des Szeklers de Sfântu
Gheorghe.
L'effectif etudie est de 14 pieces, dant 13 en provenance de Leţ et une de Sfântu Gheorghe. Le repertoire
rassemble toutes les dates concernant les objets: etat de conservation, morphometrie, morphologie, l'etude
technique (les etapes du debitage, du faonnage, les traces d'utilisation). L'effectif n'a pu malheureusement
etre examine directement; on a utilise les dates recueili des publications et celles obtenu par l'amabilite
de Mme Eugenia Zaharia (photos de bonne qualite, dessins, descriptions), dant l'auteur reste toujours tres
reconnaissant.
Les matieres premieres utilises sant: les os long d'herbivores indetermines et les metapodes de bovines et
d'ovicaprines (qui dominent quantitativement), les fragments de câtes de bovines (parois) (voir le tableau no.
let les graphiques nas. 1 et 2).
Les types presentes sant uniquement des outils: 8 pointes sur eclats diaphisaires et sur metapodes; un
ciseau sur eclat diaphisaire d'os long; 3 cuillers-spatules sur metapodes et une ebauche de meme type.
L'etape du debitage documente l'applications des solutions techniques suivantes: percussion directe;
sciage longitudinale et transversal. Dans l'etape du fat;:onnage on a apllique: l'abrasion multidirectionnelle,
l'entaillage, la perforation rapide (probablement â l'aide du foret â archet). Cettes solutions ont ete appliquees
uniquement (le cas de l'abrasion) ou associees sur le meme objet.
Les traces d'utilisation decelees sont: extremites distales (actives) fortement lustrees et emoussees (pointes,
cuillers-spatules; ces derniers presentent frequement des fat;:ettes d'abrasion superposees, bien marquees);
fracturation de la partie active ou au niveau de la perforation.
En ce qui concerne le râle fonctionnel des objets etudies et l'insertion de !'industrie osseuse dans la
paleoeconomie de l'epoque, on peut conclure hypothetiquement que les pointes diverses ont servi â perforer
du cuir, ainsi que pour tissage/vannerie; le ciseau sert couramment pour entailler du bois; les cuillers-spatules
ont ete utilises probablement pour consomme les bouilles de cereales; l'aiguille â coudre. Le contexte de
decouverte sugere l'ambiance domestique habituelle pour le sites des communautes neolithiques.
L'effectiv des objets en os des sites a permis de mettre en lurniere des types relativement banales de
industrie osseuse specifique â la culture de Starcevo-Criş, les etapes tardives (ITI-IV). Les types des cuillersspatules ayant le râle de "fossiles indicateurs" confirment une fois de plus cette datation. L'aiguille de Leţ
augmente le repertoire relativement faible de ce genre d'artefacts appartenant â cette culture du Neolithique
ancien de la Roumanie.
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As
B
CD
Cr
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ED
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Abraziune multidirecţională
Abraziune în suprafaţă
Bovine
Calibrul distal
Cerb
Corp costal
Despicare
Diametru, diametru! perforaţiei
Extremitatea distală
Extremitatea proximală
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Erb
FI
Fig.
Fip
FL
Fn/l\
FT
FS
Gros.
H
IA
IAV

Erbivor nedeterrninabil
Faţa inferioară

Figura
Fractură

de impact
de solicitări pe direcţii laterale
Finisare prin abraziune
Fracturare
Fractură produsă

Faţa superioară

L, L tot.

Grosime
Humerus
Indice de alungire
Indice de alungire vârf
Industria materiilor dure animale
Lungimea, lungimea totală

Lăţ.

Lăţime

LP/\
Max.

Lungimea părţii active

MD

Marginea dreaptă

IMD/\

Min.
MNS
MP
MS

oc

OL
PD
PD
Pf
PM
PP
R

Maxim(ă)
Minim(ă)

Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe
Metapod
Marginea stângă
Ovicaprine
Os lung
Partea distală
Percuţie directă

Perforare
Partea mezială
Partea proximală
Raclaj

Şa

Şănţuire axială

Tc/L

Tocire/lustru
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Parametrii studiului tehnic al IMDA
Parametres de l'etude technique (matieres premiere, especes, debitage, fa<;onnage, traces
d'utilisation, fonction presume)

Tabel nr. 1
Tableau no. 1
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Structura tipologică §i parametrii morfometrici ai IMDA (in mm)
JYpologie et morphometrie (mm)

Tabel nr. 2
Tableau no. 2
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Histograma nr. 1
Graphique no. 1
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IF

Reprezentarea grupelor tipologi.ce
Distribution quantitative des groupes typologiques (1 A, 1 D, 1 F)

········-·········-··············································

IA1

Histograma nr. 2
Graphique no. 2

IA7b

IA9

IA12 a1

IA15

101

IF

1F3 b1

1F3 c1

IFB

Reprezentarea tipurilor
Distribution quantitative des types
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OL Erb

OL B

MP B

MP OC

MP Cr

Cs Erb

Cs B

H

Reprezentarea materiilor prime - părţi scheletice
Representation des matieres premieres (elements squeletiques)

Histograma nr. 3
Graphique no. 3
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Histograma nr. 4
Graphique no. 4

Erb

oc

Reprezentarea materiilor prime - specii
Representation des matieres premieres (especes)
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Fig. 1 Siturile neolitice timpurii din sud-estul Transilvaniei cu artefacte din materii dure animale: Sfântu
Gheorhe-"Bedehăza" şi Leţ-"Vârhegy'' -localizare (1); Leţ-"Vărhegy": profilullocuinţei-bordei din nivelul 1
(2) (după Zaharia 1962, p. 6, fig. 1).
Fig. 1 Sites du Neolithique ancien au Sud-Est de la Transylvanie ayant livre des artefacts en matieres dures animales:
Sfântu Gheorhe-"Bedehâza" et Leţ-"Vârhegy" -localisation (1); Leţ-"Vârhegy": stratigraphie et logement du
niveau 1 (2) (d'apres Zaharia 1962, p. 6, fig. 1).
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Fig. 2 Artefacte neolitice timpurii din materii dure animale descoperite în sud-estul Transilvaniei (vârfuri diverse):
LET 1 (1) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/7); LET 2 (2) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/9); LET 3 (3) (după
Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/8); LET 5 (4) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/5); LET 8 (5) (după Zaharia 1962, p. 9,
fig. 3/6 şi un desen inedit pus la dispoziţie de autoare); SGB 1 (6) (după Horedt 1956, p. 17, 23, fig. 9/17); LET
6 (7) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/1); LET 7 (8) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/3).
Fig. 2 Artefacts neolithiques en matieres dures animales decouvertes au Sud-Est de la Transylvanie (pointes): LET
1 (1) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/7); LET 2 (2) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/9); LET 3 (3) (d'apres
Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/8); LET 5 (4) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/5); LET 8 (5) (d'apres Zaharia 1962, p.
9, fig. 3/6 et dessin inedit mis ala disposition par Eugenia Zaharia); SGB 1 (6) (d'apres Horedt 1956, p. 17, 23,
fig. 9/17); LET 6 (7) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/1); LET 7 (8) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/3).
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Fig. 3 Artefacte neolitice timpurii din materii dure animale descoperite în sud-estul Transilvaniei (dăltiţă şi
linguri-spatule) : LET 9 (1) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/2); LET 10 (2) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/4);
LET 11 (3) (după Zaharia 1962, p. 11, fig . 4/20); LET 12 (4) (după un desen inedit pus la dispoziţie de Eugenia
Zaharia); LET 13 (5) (după Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/10).
Fig. 3 Artefacts neolithiques en matieres dures animales decouvertes au Sud-Est de la Transylvanie (ciseau et
cuillers-spatules): LET 9 (1) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/2); LET 10 (2) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig.
3/4); LET 11 (3) (d'apres Zaharia 1962, p. 11 , fig. 4/20) ; LET 12 (4) (d'apres un dessin inedit mis ala disposition
par Eugenia Zaharia); LET 13 (5) (d'apres Zaharia 1962, p. 9, fig. 3/10).
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Fig. 4 «Lanţul operator» al fabricării vârfurilor: 1-4 debitaj; 5-8 fasonare (1) (după Camps-Fabrer 1990, fişa 8, p. 9,
fig. 4); procedee de perforare a artefactelor din materii dure animale: rotaţie continuă şi alternativă (2); rotaţie
rapidă cu ajutorul sfredelului (3) (după Piel-Desruisseaux 1986, p. 134, fig. 132).
Fig. 4 «Chaîne operatoire» de la fabrication des pointes (1) (d'apres Camps-Fabrer 1990, fiche no. 8, p. 9, fig. 4); la
perforation des artefacts en matieres dures animales: rotation continue et alternative (2); rotation rapide a
l'aide du fâret aarcher (3) (d'apres Piel-Desruisseaux 1986, p. 134, fig. 132).
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Fig. 5 Procedee tehnice aplicate în debitajul oaselor lungi de mamifere: percuţie directă (a); şănţuire axială (b);
abraziune în suprafaţă (c); abraziune în suprafaţă şi şănţuire axială (d) (după Camps-Fabrer 1990, fişa 8, p. 10,
fig. 5).
Fig. 5 Le debitage des os longs de mammiferes (d'apres Camps-Fabrer 1990, fiche no. 8, p. 10, fig. 5).

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

29

1

J
:;,

~

#1-

'~
fâ)

1

1
.

r

~

~=
........ --

t:

~

""

A

B

:
::

3

~

4

r::

2

:

7:::7

c

~

D

E
F
Fig. 6 Etapele debitajului corpurilor costale de mamifere: percuţie directă pentru înlăturarea extremităţilor şi
fragmentare la lungimea necesară (1-2); percuţie directă pentru înlăturarea marginilor (3 A-D); despicare (3
E-F) [după Camps-Fabrer 1990, fişa 11, p. 6, fig. 3).
Fig. 6 Le debitage des câtes de mammiferes (d'apres Camps-Fabrer 1990, fiche no. 11, p. 6, fig. 3).
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Fig. 7 «Lantul operator» al

1

4

fabricării

transversală şi înlăturarea
multidirecţională

3

4

lingurilor-spatule de metapodii de bovine: debitaj axial prin şănţuire (1); tăiere
epifizei proximale prin percuţie directă (2-3); fasonare prin raclaj axial şi abraziune

(4) (după Nandriş 1972).

Fig. 7 «Chaîne operatoire» de la fabrication des cuillers-spatules sur metapodes de bovins (d'apres Nandriş 1972).
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