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Abstract 
The bone remains analysed from Crețești – La intersecție were unearthed during the archaeological 

excavation of 2014. The faunal remains originating from the ancient food garbage were found into two kitchen 
midden dated from Cucuteni AB. Some animal bones from this site were studied before in another two 
zooarchaeological reports, with similar results: the fauna is not very diversified, but obviously, the domestic 
animals are in dominance in the studied sample. Regarding this study, the situation is approximate the same and 
the identified taxa are: Bos taurus (cattle), Ovis aries (sheep), Capra hircus (goat), Ovis aries/Capra hircus, Sus 
domesticus (pig), Cervus elaphus (red deer), Capreolus capreolus (roe deer), Bos primigenius (aurochs), Bos 
taurus/Bos primigenius, Sus domesticus/Sus scrofa. Our results complete previous results about the site economy.  
Among the fragments there are also three bone tools: a scraper, an indeterminate bone tool and an awl. 

Another archaeological site analysed is Lohan-Camping (same year of archaeological excavation) dated 
in the same period, but poorer in diversity: Cervus elaphus, Equus sp., Bos taurus/Bos primigenius, Sus 
domesticus/Sus scrofa. 
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INTRODUCERE. CONTEXT 
Situl Crețești-La intersecție este situat la 10 km de orașul Huși, la vest de satul Crețeștii de Sus, 

foarte aproape de șoseaua E581 (Fig. 1). Materialul osteologic analizat provine din secțiunea S16 având 
dimensiunile L = 20 m, l = 2,5 m, fiind executată în timpul campaniei arheologice din 2014, de către Vicu 
Merlan. Secțiunea S16 a fost realizată în scopul descopertării complete a celor două locuințe descoperite în 
campania anului anterior aparținând etapei culturale Cucuteni AB1. În profilul secțiunii, stratul arheologic 
cucutenian a fost observat de la -0,50 m, iar la -0,80 m s-au descoperit vestigiile uneia dintre locuințele 
cucuteniene surprinse în săpătura campaniei din 2013. Din perimetrul locuinței au fost recuperate 
numeroase fragmente ceramice pictate cu motive în spirală sau cu romburi și elipse, fragmente de pietre și 
de oase de animale. Sub chirpicul de elevație, la 20-30 cm, a fost observat un strat subțire (1-2 cm) de 
cenușă, rezultat al arderii locuinței anterioare. Între m20-m21 al secțiunii a fost identificată o groapă 
cucuteniană, ce se adâncește de la -0,70m până la -1,20 m, cu o formă elipsoidală și o suprafață de 
aproximativ 1,5 m2. Inventarul gropii constă din fragmente osteologice, chirpici, pietre, fragmente de 
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statuete antropomorfe și cărbuni. În perimetrul celei de-a doua locuință cucuteniană, aflată la 2 m de prima 
pe direcția NV-SE, au fost semnalate vestigiile unei vetre de foc dezafectată. 

Oasele analizate, prelevate din acest sit sunt relativ puține dar au permis identificarea unor taxoni 
precum Bos taurus, Sus domesticus, Ovis aries, Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Capreolus 
capreolus, Bos primigenius, Sus scrofa, Bos taurus/Bos primigenius, Sus domesticus/Sus scrofa. 

Situl Lohan punctul Camping (Fig. 1), localizat la 2 km sud de orașul Huși, pe partea dreaptă a 
pârâului Lohan și 50 m față de șoseaua E 581, a fost descoperit în 2013. Săpătura arheologică, realizată de 
Vicu Merlan, constă din două secțiuni paralele, S1 și S2, ambele cu aceleași dimensiuni L= 20 m și l= 2 m. 
În perimetrul secțiunii S1 a fost remarcată o vatră de foc, cucuteniană, alcătuită din chirpic masiv poligonal 
cu grosimea de 4-5 cm, iar sub vatră a fost identificată o groapă menajeră, precucuteniană, elipsoidală, ce se 
adâncește de la -0,90 m până la -1,30 m. În inventarul gropii s-au găsit fragmente ceramice incizate de 
culoare neagră și cărămizie, cu motive geometrice și floristice. În cadrul secțiunii S2 au fost surprinse 
vestigiile unei locuințe cucuteniene, cu o formă aproximativ rectangulară; inventarul locuinței constă din 
trei statuete antropomorfe feminine din lut ars, cozi de linguri și polonice din lut ars, fragmente ceramice 
pictate sau cu urme de pictură și angobă sau excizii. În exteriorul locuinței s-a descoperit un cuptor de ars 
ceramica, caracterizat de separarea camerei de ardere de cea de coacere printr-o placă perforată cu găuri de 
2-3 cm în diametru. În urma analizelor elementelor descoperite, situl a fost atribuit culturii Cucuteni faza 
AB (până la -0,60 m), faza A (între -0,60 -1 m), iar groapa menajeră din prima secțiune Precucuteni III2. 

Resturile osteologice din acest sit au fost recuperate din S2, din perimetrul atribuit fazei Cucuteni  
A și AB, acestea fiind disipate pe toată lungimea șanțului. Din resturile determinabile s-au identificat 
elemente anatomice aparținând taxonilor: Cervus elaphus, Equus sp., Bos taurus/Bos primigenius, Sus 
domesticus/Sus scrofa. 

METODOLOGIE 
Materialul osteologic aparținând siturilor în discuție a fost colectat direct din săpătură, nefiind 

folosite metode de cernere a sedimentului excavat pentru recuperarea taxonilor de talie mică. Metoda 
utilizată reduce semnificațiile microfaunei care uneori poate include specii indicatoare de mediu, dar 
reduce de asemenea și lista taxonilor identificați.  

Pentru acuratețea determinării materialului faunistic s-au folosit atlase de anatomie comparată3, 
referințe bibliografice pentru discriminarea speciilor Ovis aries de Capra hircus4, Ovis aries/Capra hircus de 
Capreolus capreolus5, Bos taurus de Cervus elaphus6, iar pentru taxonii sălbatici cu descendenți domestici s-
au folosit datele biometrice7. Estimarea vârstei indivizilor indentificați oferă informații despre modul de 
gestionare a populațiilor animale în cadrul comunității8. Aceasta s-a stabilit atât pe baza fuzionării oaselor 
scheletului9, cât și pe baza stadiului de înlocuire a dentiției lacteale cu cea definitivă10 și pe baza estimării 
gradul de uzură a dentiției definitive11. Determinarea sexului taxonilor identificați nu a fost posibilă datorită 
fragmentării avansate a materialului osteologic. Metodele de cuantificare utilizate constau în analiza 
cantitativă12 a resturilor: determinarea numărului de resturi pentru fiecare specie în parte (NR) și a 
numărului minim de indivizi (MNI) care permite estimarea efectivului de animale. 
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REZULTATE  

SITUL DE LA CREȚEȘTI-LA INTERSECȚIE  
Studiul arheozoologic arată că toate resturile aparțin mamiferelor, astfel din cele 180 de fragmente 

osoase excavate din acest sit, un număr de 157 au fost identificate taxonomic: 54 de resturi aparținând 
mamiferelor domestice (62,8 %) și 32 celor sălbatice (37,2%) (Tabelul 1). 

Datorită gradului mare de fragmentare a materialului care impiedică identificarea exactă a speciilor 
și varietăților, 56 de resturi osoase au fost atribuite bovinelor și notate Bos taurus/Bos primigenius, 15 resturi 
au fost atribuite suinelor și au fost notate Sus domesticus/Sus scrofa, iar 23 de fragmente nu au putut fi 
atribuite unui taxon anume. De asemenea, s-a observat că există un echilibru între numărul minim de 
indivizi atribuit animalelor domestice, neexistând astfel o specie care să predomine.  

Resturile de Bos taurus provin de la trei indivizi unul subadult și doi adulți, însă doar pentru doi 
dintre  aceștia s-a putut stabili vârsta dentară, astfel pentru exemplarul subadult s-a determinat vârsta de 24-
30 luni, iar pentru unul din exemplarele adulte căruia îi aparține o mandibulă fără dinți, vârsta estimată este 
de peste 40 luni, întrucât alveola premolarului 4 și molarului 3 arată erupția completă a celor doi dinți13 (Pl. 
I/3a); pentru cele de Ovis aries au fost identificați patru indivizi: unul juvenil cu vârsta de 6-12 luni, doi 
subadulți cu vârstele de 1-2 ani și 2-3 ani și un individ bătrân de 6-8 ani14. Pentru Capra hircus nu s-a putut 
determina vârsta deoarece acesteia îi revine un singur fragment de corn săbiat. Indivizii notați Ovis 
aries/Capra hircus, 3 la număr, au fost estimați ca juvenili/subadulți deoarece oasele repartizate acestei 
categorii sunt lipsite de epifize din cauza fragmentării avansate. Vârstele de sacrificare calculate pentru cei 
trei indivizi de Sus domesticus arată cu unul era juvenil de 12-16 luni, iar ceilalți doi subadulți de 16-18 luni 
respectiv 18-20 luni15 observându-se că doar unul a fost sacrificat la vârsta maximă de dezvoltare a masei 
corporale (1,5-3 ani). Resturile de Bos primigenius provin de la un individ adult (toate oasele fiind epifizate 
complet), iar cele de Cervus elaphus de la 1 individ cu vârsta de aproximativ 13-19 luni16, vârstă estimată pe 
o mandibulă cu molarul 2 în erupție (Pl. I/3a) și doi indivizi adulți (oasele fiind complet epifizate). 
Fragmentele aparținând speciei Capreolus capreolus au fost repartizate la doi indivizi maturi deoarece toate 
oasele sunt epifizate. 

Majoritatea oaselor recuperate din săpătură păstrează pe suprafețele lor urme ale intervenției 
umane (urme de jupuire, descărnare, dezarticulare) sau sunt arse, dovadă ca animalele erau sacrificate 
pentru hrană, prin urmare nu s-au remarcat urme ale remanierii pe suprafața acestora17. Urmele de 
dezarticulare18 caracterizate de crestături mai scurte și mai adânci decât urmele de descărnare sunt 
localizate în zonele de articulare a oaselor sau de inserție a ligamentelor (Pl. I/1a, b). Urmele de 
descărnare19 reprezentate de incizii foarte fine, lungi de cele mai multe ori paralele au fost identificate pe 
oasele care susțin cantități importante de carne, oasele stilopodului și zeugopodului (Pl. I/2a, b). Urme, 
incizii foarte fine, au fost localizate și pe o pe mandibulă de bovină, pe partea linguală, acestea fiind cel mai 
probabil rezultatul extracției limbii20 (Pl. I/3a, b). Urmele de jupuire21 asemănătoare cu cele de descărnare 
au fost identificate pe oasele autopodului și pe mandibule (Pl. I/4a, b). 

Se observă că animalele domestice predomină în detrimentul celor sălbatice. Acest lucru sublinează 
faptul că vânătoarea ocupa un loc secundar în paleoeconomia sitului, fiind o activitate practicată ocazional 
pentru completarea resurselor de hrană. O dovadă clară pentru practicarea vânătorii este un fragment de 
corn de cerb care păstrează pedicelul de sub rozeta cornului și un fragment din frontal, cel mai probabil 
acesta a fost vânat în sezonul rece, pentru a suplimenta rezerva de hrană. 
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Unele elemente anatomice au fost trasformate în unelte, fiind descoperite trei astfel de piese, iar 
pentru încadrarea lor tipologică s-a utlizat lucrarea Industria materiilor dure animale în preistoria României22. 
Prima unealtă o este un netezitor23 întreg aflat într-o stare bună de conservare, fiind confecționat dintr-o 
ulnă de Bos primigenius, determinarea taxonomică realizândus-se pe baza datelor metrice. Piesa prezintă 
depuneri semnificative de carbonat de calciu în partea proximală a osului în poziția anatomică, iar suprafața 
activă a uneltei, bilateral asimetrică, a fost amenajată pe partea distală a elementului anatomic. Tocirea și 
lustrul părții active sunt dovada utilizării îndelungate a uneltei (Pl. II/1 a, b). Cea de-a două unealtă, un 
fragment cu o formă trapezoidală, provine cel mai probabil dintr-un netezitor. Piesa păstrează o parte din 
suprafața activă, lustruită, tocită și neregulată, a uneltei din care s-a despins (Pl. II/2 a, b). A treia piesă, 
întreagă și foarte bine conservată, este un împungător24 (vârf pe fragment distal de os lung) realizat dintr-
un fragment distal de tibie de Ovis aries. Vârful, amenajat pe diafiza tibiei, prezintă lustru intens și tocire ca 
urmare a utilizării îndelungate (Pl. II/3 a, b). Prezența acestor tipuri de unelte a fost semnalată și în alte 
situri cucuteniene25, dar și în situri contemporane acestora aparținând aspectului cultural Stoicani-Aldeni26. 
Netezitoarele erau utilizate pentru degresarea pieilor sau ca jupuitor27, funcționalitate atribuită și 
gratoarelor litice28, iar împungătoarele erau întrebuințate pentru găurirea materialelor de tipul pieilor sau 
țesăturilor29. 

SITUL LOHAN-CAMPING  
Resturile faunistice aparținând acestui sit au fost prelevate în urma săpării unui șant cu lungimea 

de 20 m și lățimea de 2 m. După cum se observă în Tabelul 2, acestea sunt foarte puține și foarte 
fragmentare. 

În urma analizei s-au identificat taxonii: Cervus elaphus cu un număr de 4 resturi și Equus sp. cu un 
număr identic de resturi. Imposibilitatea repartizării resturilor de bovine unor taxoni, a condiționat notarea 
acestora sub forma Bos taurus/Bos primigenius. Întrucât situația se repetă și în cazul resturilor de suine, 
acestea au fost notate Sus domesticus/Sus scrofa. 

Resturile de Cervus elaphus (un molar superior cu un grad de uzură mediu, un fragment distal de 
humerus, un fragment distal de tibie și unul proximal de metatars) aparțin unui individ adult.  

Elementele anatomice ale genului Equus (trei dinți, un fragment distal de metapod și falanga 1) au 
fost atribuite unui individ bătrân datorită fuzionării complete ale extremităților oaselor și a uzurii avansate 
observată pe suprafața ocluzală a dinților, însă trebuie să precizăm că niciuna dintre aceste piese nu 
furnizează date osteometrice din cauza spărturilor contemporane produse în timpul prelevării acestora. 
Deoarece toate elementele anatomice au fost recuperate ca piese izolate, este posibil ca acestea să provină 
de la indivizi diferiți.  

Fragmentele osteologice repartizate bovinelor (Bos taurus/Bos primigenius), un molar superior 
foarte uzat, diafiza unei tibii și unui metatars, provin de la indivizi adulți. 

Suinelor (Sus domesticus/Sus scrofa) le revine un singur fragment de humerus neepifizat proximal, 
aparținând unui individ cu o vârstă mai mică decât vârsta de epifizare de 3,5 ani30. 

DISCUȚII 
Pentru situl Crețești-La intersecție au mai fost analizate alte două eșantioane, aparținând aceleiași 

culturi Cucuteni faza AB, însă toate se remarcă prin pauperitatea materialului arheozoologic. Primul 

                                                                      
22 BELDIMAN 2007. 
23 BELDIMAN, SZTANCS, ILIE 2012: 63.  
24 BELDIMAN, SZTANCS, ILIE 2012: 54.  
25 BELDIMAN, SZTANCS, ILIE 2012: 178. 
26 BELDIMAN, SZTANCS, ILIE 2012: 214. 
27 MONS, STORDEUR 1977; PIEL-DESRUISSEAUX 1986: 233-237. 
28 BELDIMAN 2012: 91. 
29 BELDIMAN 2012: 78-79. 
30 SCHMID 1972: 75. 
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eșantion, analizat de către Haimovici31 însumează 134 de resturi, din care au fost determinate un număr de 
120 de fragmente ce au putut fi atribuite următoarelelor specii de mamifere: Bos taurus, Sus s. domesticus, 
Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus. În acest sit prevalează 
animalele domestice (90,83%) ceea ce poate indica faptul că activitatea principală practicată de această 
comunitate era creșterea animalelor și doar în subsidiar vânătoarea, deoarece ponderea animalelor sălbatice 
este de doar 9,17%. Al doilea eșantion studiat de Haimovici & Vornicu32, este reprezentat de 352 de 
fragmente din care 326 au fost identificate și repartizate la nouă taxoni de mamifere: Bos taurus, Sus s. 
domesticus, Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus, Martes sp. 
(?), Vulpes vulpes, Equus caballus și doar două resturi sunt atribuite moluștelor. La fel ca și în primul lot, 
mamiferele domestice au ponderea cea mai mare (92,02%), de aproximativ 11 ori mai mare decât ponderea 
mamiferelor sălbatice (7,98%).  

Comparând rezultatele obținute cu cele deja existente pentru acest sit, se poate observa că în cazul 
analizelor anterioare ponderea animalelor domestice este de peste 90%, iar în cazul nostru animalele 
domestice au o pondere de 62,8%. Această diferență apare cel mai probabil din cauza numărului mic de 
resturi sau a complexelor din care au fost recoltate (gropi menajere, locuințe etc.).  De asemenea, se poate 
constata că ponderea animalelor sălbatice este mai mare în studiul prezent (37,2%) decât în cele anterioare, 
unde acestea nu depășesc 10%. 

Aceeași etapă culturală, Cucuteni AB, a fost semnalată și în siturile: Cucuteni-Băiceni33 și Traian-
Dealul Fântânilor34 pentru care există analize arheozoologice. Speciile descrise din eșantionul de la 
Cucuteni-Băiceni sunt Bos taurus, Sus domesticus, Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, 
Capreolus capreolus, Bos primigenius, Sus scrofa, Lepus europaeus și Equus caballus. Și în acest caz predomină 
animalelor domestice (76,77%) în detrimentrul celor sălbatice (23,23%). Pentru situl Traian-Dealul 
Fântânilor, primul eșantion, au fost identificați 11 taxoni de mamifere: Bos taurus, Sus domesticus, Ovis 
aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa, Bos primigenius, Meles 
meles, Castor fiber și Equus caballus. Întrucât taxonii domestici reprezintă 49,19%, iar cei sălbatici 50,81%, 
în această situație se poate afirma că ambele activități, atât creșterea animalelor domestice cât și vânarea 
celor sălbatice, aveau un rol important în paleoeconomia sitului, procentele fiind aproximativ egale. 
Prezența resturilor de castor este pusă pe seama unui biotop favorabil dezvoltării acestei specii, fiind un bun 
marker paleoambiental. În cel de-al doilea eșantion au fost identificate 8 specii de mamifere: Bos tautus, Sus 
domesticus, Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Sus scrofa, Bos prmigenius, Equus 
caballus, astfel pondere mai mare au mamiferele domestice (61,68%), cele sălbatice reprezentând 38,32%. 

CONCLUZII 
În situl de la Crețești-La intersecție, materialul studiat aparține în totalitate mamiferelor, atribuit 

atât celor domestice (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus) cât și celor sălbatice (Bos 
primigenius, Cervus elaphus, Capreolus capreolus). O parte dintre fragmentele osoase poartă urme ale 
interveției umane: urme de tranșare sau de ardere, dovadă că animalele erau sacrificate pentru hrană. 
Vânătoarea ocupa un loc secundar în cadrul activităților practicate de această comunitate, completând 
astfel rezervele de hrană. Materialul determinat conține și trei unelte din os, bine conservate (un netezitor, 
un fragment de netezitor și un împungător) ce păstrează pe suprafațele active un lustru intens ca rezultat al 
utilizării îndelungate. 

Raportându-ne la toate studiile amintite mai sus se poate afirma că principala activitate a 
comunităților cucuteniene, faza AB, era creșterea animalelor și subordonat vânătoarea. 

Din situl de la Lohan-Camping s-a recuperat puțin materialul osteologic. Fragmentarea avansată a 
acestuia la care se adaugă și rupturile produse în timpul recuperării materialului din săpătură, determină 
dificultăți în identificarea taxonilor.  

                                                                      
31 HAIMOVICI 2007: 73-80. 
32 HAIMOVICI, VORNICU 2009: 31-39. 
33 HAIMOVICI 1969. 
34 NECRASOV, BULAI-ȘTIRBU 1965; NECRASOV, HAIMOVICI 1970. 
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Datele celor două situri sudiate, completează datele deja existente despre fauna culturii Cucuteni. 
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Pl. II.  Bone tools from Crețești-La intersecție site (the bones are in anatomical position):  
1. Scaper made of a left ulna of Bos primigenius (a. medial view; b. lateral view); 2. Fragment 
of a bone tool holding the active part (a. the active part of the tool; b. contemporary 
fracture); Awl made of a left tibia of Ovis aries (a. cranial view; b. caudal view) (scale 5 cm). 

 
Specia NR % MNI % 

Bos taurus (bovina domestică) 25 15,92 3 15,00 
Ovis aries (oaia) 6 3,82 4

8 
20,00 

Capra hircus (capra) 1 0,64 1 5,00 
Ovis aries/Capra hircus (oaie/capră) 15 9,55 3 15,00 

Sus domesticus (porcul) 7 4,46 3 15,00 
Total domestice 54 34,39 14 70,00 

Bos primigenius (bourul) 10 6,37 1 5,00 
Cervus elaphus (cerbul) 16 10,19 3 15,00 

Capreolus capreolus (căpriorul) 6 3,82 2 10,00 
Total sălbatice 32 20,38 6 30,00 

Total mamifere identificate specific 86 54,78 20 100 
Bos taurus/Bos primigenius 56 35,67  
Sus domesticus/Sus scrofa 15 9,55  

Total mamifere 157 100  
Total indeterminabile 23  

Tabelul 1. Repartiția numerică și procentuală a resturilor faunistice din situl de la Crețești-La intersecție 
 

Specia NR MNI
Cervus elaphus (cerbul) 4 1

Equus sp. (calul) 4 1
Bos taurus/Bos primigenius 4
Sus domesticus/Sus scrofa 1

Total mamifere identificate 18 2
Total indeterminabile 6

Tabelul 2. Repartiția numerică a resturilor faunistice din situl de la Lohan-Camping 
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Fig. 1. Localizarea pe harta a celor două situri cucuteniene Crețești-La intersecție și Lohan-Camping. 
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Pl. I. Material faunistic din situl Crețești-La intersecție:  
1. Urme de dezarticulare pe un astragal drept de Bos taurus (a. vedere laterală; b. detaliu, indicate prin săgeată);  

2. Urme de descărnare pe o scapulă stângă de Bos taurus/Bos primigenius (a. vedere medială; b. detaliu); 3. Urme de 
extragere a limbii pe o mandibulă dreaptă de Bos taurus (a. vedere linguală; b. detaliu); 4. Urme de jupuire pe o 

mandibulă stângă de Cervus elaphus (a. vedere bucală; b. detaliu). 
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Pl. II. Unelte din os descoperite în situl de la Crețești-La intersecție (oasele sunt așezate în poziție anatomică):  
1. Netezitor confecționat dintr-o ulnă stângă de Bos primigenius (a. vedere medială; b. vedere laterală);  

2. Fragment de unealtă păstrând suprafața activă (a. suprafața activă a uneltei; b. fractură contemporană);  
3. Împungător realizat dintr-o tibie stângă de Ovis aries (a. vedere cranială; b. vedere caudală) (scara 5 cm).




