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Abstract: Present article is part of a series that was started a few years ago and which high-
lights the discoveries osseous material artefacts that were recovered from surface researches 
carried out within Prehistoric sites in Brașov County, identified by Silviu Gridan, some of them 
are included in the Rupea‒Homorod‒Ungra microregion. With this occasion, data regarding a 
rare piece (not only among pieces recovered from surface researches, but also amongst those 
which were recovered from systematically excavations) are presented: an imitation of a red deer 
residual canine made from a diaphysis of a long bone coming from a large herbivore (cattle), 
which was identified on the surface of the Rupea 7 / Părăul Mălinilor / Rinnenberg site from 
Homorod. The piece is preserved in a fragmentary state (broken in prehistoric times), but the 
very good state of conservation of surfaces should be remarked. Another important issue is 
related to the perfect symmetry and the precision of applying the techniques of shaping and 
finishing the artefact. All aspects regarding the manufacturing technology and use-wear we 
reanalysed using optical gear of observation (with specific images included in present article). 
Artefact could have been used as a single adornment hung on a piece of thread at neck or at 
wrist (pendant), as a piece of an adornment with multiple elements of the same type or differ-
ent as typology or raw material (necklace – string of bone pieces/bone pieces and beads) or as 
an element of an assembly of pieces sewn on clothes or on any leather/textile material. Other 
means of wearing the adornment (braided in the hair etc.) are not excluded. We under line here 
that the present artefact is the first one documented in South-Eastern Transylvania, Brașov re-
gion. According to its typological details, the piece can be dated from Aeneolithic (Cucuteni-
Ariușd or Petrești cultures). 
 
Keywords: bone, Homorod, Petreşti Culture, Cucuteni-Ariuşd Culture, Prehistory, imitation, 
                    paleotechnology, red deer canine, South-Eastern Transylvania. 
 
 

1. Introducere. Contextul descoperirii 
Articolul de faţă introduce în circuitul știinţific o piesă preistorică de os, care 

are o prezenţă relativ rară între artefactele manufacturate din materii dure animale, res-
pectiv un pandantiv care imită un canin rezidual de cerb. Piesa a fost identificată pe 
suprafaţa agricolă arabilă care suprapune situl arheologic preistoric denumit în litera- 
tura arheologică Rupea 7 (Părăul Mălinilor / Rinnenberg) (Fig. 1), care este situat în 
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Fig. 1. Localizarea sitului Rupea 7: A. imagine modificată după un document 
cartografic din sec. al XIX-lea1; B. vedere aeriană dinspre sud, prelucrare după 

foto Carsten MISCHKA, 20192. 
                                                           
1 Habsburg Empire (1869-'87) - Third Military Survey (1:25000), on-line https://maps.arca 
num.com/ro/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?bbox=2806102.7114180755%2C578 
4984.232041626%2C2818170.207258598%2C5789121.386197562&map-list=1&layers=16 
0%2C166 (10.08.2022). 
2 Gridan et alii, 2019, p. 158, fig. 8. 
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sud-estul Transilvaniei, pe teritoriul administrativ al comunei Homorod (jud. Braşov), 
dar care din punct de vedere arheologic putem considera că aparţine microzonei Rupea-
Homorod-Ungra3. 

Consultarea literaturii de specialitate relevă faptul că de-a lungul timpului acest 
tip de artefact a fost identificat rar ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice, dar 
și mai rar ca urmare a cercetărilor de suprafață. De aceea am considerat că este opor-
tună publicarea informaţiilor despre prezenţa acestui pandantiv preistoric de os în zona 
de sud-est a Transilvaniei, contextul arheologic general căruia îi aparţine piesa, datele 
rezultate din analizarea pandantivului cu ajutorul mijloacelor optice de observare uti-
lizate pentru stabilirea tuturor aspectelor privind tehnologia de manufacturare, precum 
şi interpretarea urmelor de utilizare, care au putut fi determinate. 

Chiar dacă piesa a fost identificată şi recuperată de la suprafaţa terenului agri-
col4, şi ca urmare nu aparţine unui context stratigrafic, care să poată conduce la o atri-
buire culturală certă, pe baza informaţiilor pe care le deţinem până în prezent despre 
materialele arheologice provenite din acest sit, obţinute prin cercetări de suprafaţă5 şi 
sondaje arheologice6, la care se adaugă informaţiile obţinute prin cercetări geomag-
netice7, vom încerca să restrângem încadrarea culturală posibilă a pandantivului8, ţi-
nând cont şi de stadiul actual al cercetărilor. Astfel, cercetările efectuate au arătat că 
situl Rupea 7 se întinde pe o suprafaţă de 6,5 ha9 pe care au fost identificate materi-
ale litice, ceramice şi osteologice, care aparţin mai multor epoci şi culturi arheologice, 

                                                           
3 Pentru amănunte legate de denumirea sitului a se vedea Gridan et alii, 2019, p. 115, nota 1-3. 
Vom folosi în continuare denumirea Rupea 7. Cod RAN 41257.04. 
   Pentru amănunte legate de apartenenţa administrativă şi geografică a sitului a se vedea: Gridan, 
Florian, 2015, p. 119-120; Doboş, Gridan, 2018, p. 5-6; Gridan et alii, 2019, p. 115-116. 
   Pentru detalii legate de limitele sitului a se vedea: Gridan, Florian, 2015, p. 123-124, fig. 4-6; 
Lazarovici C.-M. et alii, 2018, p. 466, fig. 2.a; Lazarovici C.-M. et alii, 2018b; Gridan et alii, 
2019, p. 156, 158, fig. 1; Mârza et alii, 2019, p. 14-15, fig. 1-2.a.  
4 În momentul identificării piesei de către S. Gridan, au fost înregistrate coordonatele geografice 
cu un dispozitiv GARMIN - Montana 650t: 46°02′34.0″ N, 25°14′58.4″ E. Mulţumim şi pe 
această cale doamnei dr. Cornelia-Magda LAZAROVICI, de la Institutul de Arheologie Iaşi, 
care, din calitatea de responsabil ştiinţific de şantier, ne-a acordat permisiunea să studiem şi să 
publicăm rezultatele referitoare la pandantiv. Piesa a intrat în colecţia Muzeului Ţării Făgăra-
şului "Valer Literat" din Făgăraş (jud. Braşov), cu nr. inv. 1110, conform Protocolului de 
colaborare nr. 108, din 23.01.2018, semnat între Institutul de Arheologie Iaşi şi Muzeul Ţării 
Făgăraşului "Valer Literat". 
5 Gridan, Florian, 2015; Lazarovici Gh. et alii, 2018. 
6 Lazarovici Gh. et alii, 2018; Lazarovici C.-M. et alii, 2020. 
7 Mischka et alii, 2019. 
8 Acest tip de artefact (canini reziduali de cerb sau imitaţii ai acestora, perforaţi) a însoţit comu-
nităţile umane pe o perioadă foarte îndelungată de timp: din paleoliticul mijlociu/paleoliticul 
superior (a se vedea ca exemplu Cârciumaru et alii, 2019) până în epoca bronzului (a se vedea 
un exemplu la Ghemiş et alii, 2020), dar şi în epocile ulterioare (cu o frecvenţă mai redusă), 
şi a fost apanajul mai multor culturi materiale ale acestor epoci. 
9 Conform prospectărilor geomagnetice (Gridan et alii, 2019, p. 157). 



246 

respectiv materiale litice, care aparţin paleoliticului mijlociu10, materiale ceramice, care 
aparţin neoliticului timpuriu (cultura: Starčevo-Criş - faza III11), epocii cuprului (cul-
turile: Petreşti - fazele A12, A-B13, B14; Cucuteni-Ariuşd15; Bodrogkeresztúr - Toarte 
pastilate16; Coţofeni17), epocii bronzului (culturile: Wietenberg18; Noua19; fără atribu-
ire culturală20), epocii fierului (La Tène-ul dacic21) şi epocii romane22. 

Cercetările geomagnetice au evidenţiat că situl, amplasat pe o terasă în prelun-
girea spre sud-vest a dealului Rinnenberg, a fost protejat dinspre nord-est, în zona în 
care panta dealului este semnificativă23, cu un şanţ şi probabil o palisadă, aparţinând 
fazei de locuire Petreşti. Interpretarea datelor gradiometrice24 din punct de vedere al 
structurilor arheologice a condus la concluzia că între acest şanţ şi marginile terasei 
dinspre sud-est, sud-vest şi nord-vest, sunt prezente cu certitudine câteva zeci de com-
plexe de tipul locuinţă/anexă, la care se adaugă alte câteva zeci de posibile complexe 
de acelaşi tip. Înainte de a trece la analizarea pandantivului de os mai facem preciza-
rea, pe care o considerăm utilă pentru înţelegerea contextului arheologic general în care 
se încadrează descoperirea, că cercetările recente din microzona Rupea-Homorod-
Ungra au stabilit că atât locuirile culturii Starčevo-Criş, cât şi locuirile Petreşti, dar 
mai ales cele Cucuteni-Ariuşd din zonă sunt mai consistente decât s-a crezut multă 
vreme25. Astfel, faţă de locuirea Starčevo-Criş de la Rupea26 şi cea Cucuteni-Ariuşd 
de la Homorod27, cunoscute anterior, au mai fost identificate, pe lângă cele de la Ru-
pea 7 amintite mai sus, încă două locuiri Starčevo-Criş (câte una la Rupea şi la Ungra), 
patru locuiri Cucuteni-Ariuşd, în două dintre ele cu prezenţă de materiale Bodrog-

                                                           
10 A se vedea ca exemplu Doboş, Gridan, 2018, p. 9, fig. 4.6. 
11 Gridan, Florian, 2015, p. 125-126, fig. 7; Lazarovici Gh. et alii, 2018, p. 33; Lazarovici Gh. 
et alii, 2018a, p. 305; Oancă et alii, 2018, p. 28.  
12 Lazarovici Gh. et alii, 2018, p. 28-31, fig. 8.c, 10, 11.a; Lazarovici C.-M. et alii, 2018a, p. 36, 
38, 41, fig. 4.a, 6.c 1-2, 7.b. 
13 Gridan, Florian, 2015, p. 127, fig. 8. a, b, d-3, f; Lazarovici C.-M. et alii, 2018a, p. 41-42, 
fig. 12.b; Gridan et alii, 2019, p. 159-160, nota 28. 
14 Gridan, Florian, 2015, p. 127. 
15 Gridan, Florian, 2015, p. 127, fig. 8. d-1, 2, 4; Lazarovici C.-M. et alii, 2018a, p. 32; Laza-
rovici et alii, 2018a, p. 306. 
16 Lazarovici C.-M. et alii, 2018a, p. 34. 
17 Materiale ceramice nepublicate, passim, pentru care nu se poate preciza faza culturală. 
18 Gridan, Florian, 2015, p.128, fig. 9.b. 
19 Gridan, Florian, 2015, p.128, fig. 9.c. 
20 Gridan, Florian, 2015, p.128, fig. 9.a; Lazarovici Gh. et alii, 2018, p. 29-30, fig. 10.a1. 
21 Gridan, Florian, 2015, p.128; Lazarovici Gh. et alii, 2018, p. 27-28, 32, 33, fig. 7.b, 8.a, 13.b, c. 
22 Gridan, Florian, 2015, p.128. 
23 A se vedea Gridan, Florian, 2015, p.124, fig. 6. 
24 Aceste date, încă nepublicate, au fost interpretate de către dr. Carsten MISCHKA de la Insti-
tut für Ur- und Frühgeschichte, FAU Erlangen-Nürnberg, Germania. 
25 Identificarea unor noi puncte arheologice în această zonă se datorează lui S. Gridan, iar infor-
maţii despre acestea au fost publicate sau sunt în stadiul de pregătire în vederea publicării. 
26 Costea, 2004, p. 29, cu bibliografia. 
27 Sztáncsuj, 2015, p. 75, 355, Harta 2, punctul 39, cu bibliografia. 
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keresztúr (câte una la Rupea şi la Homorod, şi două la Ungra), şi o locuire Petreşti 
(la Ungra). 

2. Podoabe preistorice. Canini de cerb și imitații 
Problematica bogată și complexă a obiectelor de podoabă/cu valoare simbolică 

(între care și caninii reziduali – sau vestigiali – de cerb perforați), în preistoria Lumii 
Vechi, a preocupat de timpuriu mediul cercetării și a generat o literatură luxuriantă, 
care se îmbogățește continuu. Materii prime și procurarea lor, tipologie, tehnologie de 
fabricare, mod de utilizare, rol funcțional, difuziune, semnificație sunt doar aspecte 
curente ale abordării acestui pasionant domeniu de cercetare28.  

Descoperirile din spațiul românesc nu fac excepție, în acest context, astfel de 
artefacte cu rol simbolic fiind databile începând cu paleoliticul superior29. O catego-
rie tipologică insolită în inventarul acestor descoperiri o constituie caninii reziduali de 
cerb perforați și imitațiile lor realizate în materiale diverse, care fac obiectul a nume-
roase articole și studii. Eneoliticul cunoaște o augmentare exponențială a acestor des-
coperiri, ele fiind recuperate fie izolat, fie asociate, relativ frecvent, în cadrul unor de-
pozite numite “cu obiecte de prestigiu”30.  

Fiecare nouă descoperire de acest gen trebuie tratată cu întreaga atenție pe care 
aceasta o merită. Este și cazul artefactului la care se referă articolul nostru.  

În plan tehnologic (al fabricării), dar și al semnificației (de prestigiu și simbo-
lico-religioasă) legate de problema imitaţiilor caninilor reziduali de cerb, fiecare des-
coperire aduce elemente noi și oferă prilejul unor noi considerații și dezbateri. Dinţii 
animalelor vânate, şi cu deosebire caninii reziduali de cerb, au fost imitaţi în diverse 
materiale (os, calcar, alte roci, corn de cervide, defense de mistreț, fildeș de mamut, 
fragmente de scoici etc.) începând din etapele finale ale paleoliticului mijlociu și din 
paleoliticul superior; acest fapt subliniază, o dată în plus, valoarea simbolică majoră 
a acestor elemente de podoabă, dar şi dificultatea procurării lor pe măsura necesităţi-
lor impuse de tradiţii, de sublinierea prestigiului social, de rolul lor în sistemul credințe-
lor diverselor epoci etc. Această problematică este reflectată de sporirea cantitativă (la 
scară, putem spune gigantescă, în raport cu toate etapele anterioare) și de componenţa 
depozitelor cu obiecte de prestigiu aparţinând complexului cultural Ariușd-Cucuteni- 
Tripolie, dar și altor culturi eneolitice, precum Petrești, Decea Mureșului etc.; între 
                                                           
28 A se vedea unele lucrări, citate aici selectiv, care includ o literatură bogată de consultat pen-
tru detalii: Barge-Mahieu et alii, 1991; Baysal, 2021; Bernabò Brea et alii, 2010; Borić, Cris-
tiani, 2019; Choyke, 2001; Choyke, 2008; Choyke, 2010; Cristiani et alii, 2014; D’Errico, Van-
haeren, 2002; Markova, 2020; Mărgărit, Boroneanț, 2020; Vasić, 2020; Vitezović, 2012. 
29 Beldiman, 2004; Beldiman, 2005a; Beldiman, 2005b; Beldiman, 2007; Beldiman, Sztancs, 
2009; Beldiman et alii, 2012a; Beldiman et alii, 2012b; Beldiman et alii, 2012c; Cârciumaru, 
Nițu, 2018; Cârciumaru et alii, 2019; Mărgărit, 2008; Mărgărit et alii, 2021. 
30 Beldiman, Sztancs, 2005a; Beldiman, Sztáncs, 2005b; Beldiman, Sztancs, 2007; Beldiman, 
Sztancs, 2008; Beldiman, Sztancs, 2009; Dergaciov, 1998; Dumitrescu, 1957; Ghemiş et alii, 
2020; László, 1911; Marinescu-Bîlcu, Cârciumaru, 1992; Măndescu et alii, 2019; Mărgărit et 
alii, 2021; Mărgărit, 2019; Mărgărit, Boroneanț, 2020; Mărgărit, Vintilă, 2015; Monah, 2003; 
Sztancs, 2014; Sztancs, Beldiman, 2011; Sztáncs, Beldiman, 2005; Sztáncsuj, 2005; Sztáncsuj, 
2015; Ţurcanu, 2013; Ţurcanu, 2019; Ursachi, 1992. 
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altele, una din contribuţiile majore ale studiului sistematic al acestor depozite este adân-
cirea cunoaşterii unor aspecte simbolice ale comportamentului social-religios în pre-
istoria regiunilor noastre31.  

Mai multe lucrări oferă parametrii cadrului metodologic al studiului acestor 
artefacte și nu mai insistăm asupra lui cu acest prilej32. 

3. Pandantiv / Imitație de canin rezidual de cerb 
Piesa a intrat în colecţia Muzeului Ţării Făgăraşului "Valer Literat" din Făgă-

raş (jud. Braşov), cu nr. inv. 1110.  
3.1. Stare de conservare 
Artefactul se păstrează în stare fragmentară; lipsesc cca 3/4 din suprafața feței 

inferioare (FI), afectată de o desprindere de tip exfoliere, produsă în vechime ca urmare 
a producerii unor fisuri accentuate pe textura țesutului compact în urma gelifracției, 
expunerii la soare sau variației umidității absorbite de materia osoasă (Fig. 2). Pe fața 
inferioară se mai păstrează suprafața originară a piesei doar la nivelul părții proximale 
(PP), respectiv de la sectorul de sub perforație până la extremitatea proximală (EP) 
(Fig. 4‒7). Fața superioară (FS) prezintă depuneri discontinui de oxizi de mangan, 
fisuri oblice care afectează întreaga suprafață, alveole de coroziune datorată acizilor 
produși de rădăcinile plantelor ierboase (Fig. 2/1‒2). Aceleași urme de alterare se 
observă și pe margini, în jumătatea proximală a piesei, ca și în interiorul perforației 
(Fig. 6‒7). În mod discontinuu se păstrează și urmele alveolelor țesutului spongios, 
dovedind faptul că fața superioară a piesei reprezintă fața interioară (periostală, cavi-
tatea medulară) a osului lung din care s-a prelevat fragmentul necesar amenajării arte-
factului (Fig. 2/2‒3). Cu toate efectele nocive ale acțiunii factorilor taphonomici, dece-
late mai sus, piesa se prezintă într-o stare de conservare a suprafețelor, care permite 
observarea optimă a urmelor de fasonare și de utilizare. 

3.2. Tipologie 
Din parcurgerea literaturii de profil se constată că sunt documentate două ti-

puri majore de imitații: 1. piese cu morfologie apropiată (în măsură mai mare sau mai 
mică) de cea a originalului; intenția tehnică a fost aceea de respectare a morfologiei 
caninului rezidual prin redarea reliefului bombat asimetric al coroanei (partea mezială 
și distală a piesei – imitației) și a extremității convexe; unele piese au suprafețele cur-
be, obținute prin fasonare intensă, atentă și precisă, altele prezintă un aspect poligonal 
(multifațetat) asimetric; 2. piese cu aspect geometrizat, având forma generală plată, cu 
fețe plane sau ușor convexe/concave și extremități convexe33. 

Piesa descoperită în situl Rupea 7 aparține tipului 2, fiind plată, cu contur geo-
metrizat. Trebuie remarcat că acest tip 2 este mai ușor de confecționat, detaliu care con-
tează când este vorba de producerea unor serii de piese quasiidentice. Reproducerea 
detaliilor morfologiei anatomice a originalului este, în acest caz, ignorată, parametrii 

                                                           
31 Beldiman, Sztancs, 2007. 
32 Barge-Mahieu et alii, 1991; 2004; Beldiman, 2005a; Beldiman, 2005b; Beldiman, 2007; 
Beldiman, Sztancs, 2009; Beldiman et alii, 2012a; Beldiman et alii, 2012b; Beldiman et alii, 
2012c; Sztancs, 2014; Sztancs, Beldiman, 2011; Sztancs, Beldiman, 2005. 
33 Beldiman, Sztancs, 2007. 
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respectați fiind conturul general și modulul dimensional. Standardizarea morfologică 
permite obținerea standardizării tehnologice. Eboșele plate geometrizate – triunghiu-
lare, rectangulare (dreptunghiulare, trapezoidale) sau poligonale – erau extrase din ba-
ghete de os lung de erbivore în serii mari, care nu trebuia să consume prea mult timp 
până la etapa finală a procesării (Fig. 8). 

3.3. Descriere 
Obiectul este perfect geometrizat, în raport cu axa longitudinală, atât ca for-

mă generală, cât și ca formă și amplasare a perforației (Fig. 2), caz mai rar întâlnit între 
acelea ale pieselor preistorice similare, descoperite pe teritoriul României sau în alte 
părți ale Europei. Convențiile descrierii și cele ale prelevării parametrilor morfometrici 
sunt prezentate în Fig. 3/1‒2. Se constată fasonarea integrală, realizată minuțios. Piesa 
are formă ovoidală simetrică, cu extremitățile quasisemicirculare, de dimensiuni dife-
rite, cea proximală mai mică și cea distală mai mare. Fața superioară este ușor convexă, 
marginile sunt rectilinii divergente în plan și convexe simetrice în secțiune (Fig. 2). 

Se observă că sub raport morfo-dimensional se respectă modulele exempla-
relor de canini reziduali de cerb provenite de la masculi adulți (circa 20‒30 mm lun-
gime).  

Fețele părții proximale, simetrice, au fost amenajate prin abraziune suplimen-
tară pentru a dobândi aspect plan oblic, pe care să se poată amenaja mai ușor perforația 
(Fig. 2/2‒4).  

Secțiunea axială a piesei este ovoidală alungită, simetrică, având margini con-
vexe divergente, fiind subțiată la nivelul părții proximale (amenajare pentru realiza-
rea perforației). Secțiunile transversale sunt ovoidale simetrice de dimensiuni diferite 
(Fig. 2/4). 

Dispozitivul de fixare pe fir este o perforație de formă circulară în plan și bi-
tronconică asimetrică în profil, plasată central/simetric la nivelul părții proximale; a 
fost realizată foarte probabil cu ajutorul unui sfredel cu vârf litic acționat manual sau 
mecanic (dispozitiv cu arcuș) (Fig. 2/2‒3; 6‒7). 

3.4. Aspecte paleotehnologice. Debitaj. Fasonare. Perforare 
Artefactul a fost minuțios realizat în toate etapele "lanțului operator" al fabri-

cării (Fig. 8), pornind de la debitajul prin extragerea unei baghete dintr-un fragment 
diafizar de os lung de erbivor (foarte probabil vită), prin operații precum șănțuirea axi-
ală și percuția directă/despicarea, fracturarea prin percuție directă, tăierea transversală 
și percuția directă etc. Oasele lungi de vită erau frecvent la îndemână începând cu neo-
liticul, prezentând avantajul grosimii țesutului compact: humerus, tibia, femur, metapo-
dii; urmele acestei operații nu se păstrează, parametrii etapei debitajului fiind propuși 
aici ipotetic/logic și potrivit unor analogii cunoscute în literatura de profil. Din bagheta 
respectivă s-au extras foarte probabil mai multe eboșe patrulatere (dreptunghiulare, dar 
posibil și trapezoidale sau poligonale asimetrice) din care rezultau mai multe piese simi-
lare sau quasi-identice morfo-dimensional. 

Fasonarea a fost realizată integral, foarte minuțios și precis, permițând obți-
nerea unui artefact cu morfologie simetrică și suprafețe lise. S-a aplicat foarte proba-
bil procedeul curent al abraziunii multidirecționale pe suport fix (lespede de gresie în 
poziție fixă) cu adaos de mâl sau nisip fin umed. Urmele specifice acestei operații au 
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fost eliminate prin aplicarea cu mare atenție, pe întreaga suprafață, a finisării, prin fre-
carea piesei cu o bucată de piele sau de material textil, operație care a avut ca efect obți-
nerea unei suprafețe lise lucioase (vezi detaliile microscopice din Fig. 4‒7). 

Așa cum deja s-a precizat, perforația, circulară în plan și bitronconică asime-
trică în profil, este plasată central/simetric la nivelul părții proximale; ea a fost realizată 
prin rotație continuă sau rapidă cu ajutorul unui sfredel cu vârf litic; urmele specifice 
acestei operații se păstrează în interior, pe pereți, sub forma microșanțurilor și micro-
crestelor elicoidale, estompate parțial prin producerea urmelor de utilizare (Fig. 6‒7).  

Dată fiind constatarea plasării perfecte centrale, în axul longitudinal, a acestei 
perforații, este foarte probabil că amenajarea perforației a precedat fasonarea definitivă 
a marginilor părții proximale și a extremității proximale (Fig. 8/5‒7)34. 

3.5. Urme de utilizare. Rol funcțional 
Urmele de utilizare se observă la două niveluri; în primul rând ele constau în 

tocirea, lustruirea suplimentară discontinuă și generarea de microstriuri pe fețele, pe 
marginile și la extremitățile piesei, urmare a manipulării și mai ales a contactului cu-
rent cu o suprafață moale și suplă, de genul textilelor sau a pielii veșmintelor etc. De 
notat faptul că urmele de tocire și de lustru nu au afectat marginile de fractură pe fața 
inferioară, acest detaliu arătând că fracturarea s-a produs după abandonul piesei din 
cauza condițiilor de zacere în sol (Fig. 2/2‒3; 4, 7). În al doilea rând, la nivelul perfo-
rației se constată urme de tocire fină și lustruire repartizate preferențial pe segmentele 
circumferinței interioare plasate simetric pe cadranul ceasului la 3, 6, 9, 12 (Fig. 3/6; 
5‒7). Aceste urme au estompat parțial relieful specific rezultat prin acțiunea vârfului 
litic al sfredelului (microcreste și microșanțuri elicoidale, cu lățimi variabile).  

Indiciile oferite de observarea urmelor de uzură facilitează posibilitatea formu-
lării unor ipoteze legate de modul de utilizare a artefactului, probabil prin fixare suc-
cesivă în cel puțin două moduri: fixare liberă pe fibra de atașare, ca în cazul pandan-
tivelor purtate la gât sau la mână (generarea urmelor de utilizare pe segmentul superior 
și posibil cel inferior ale circumferinței perforației (cadran de ceas: 6 și 12); fixare prin 
coasere laxă pe suport textil sau de piele, cu atașarea unilaterală sau bilaterală a fibrei pe 
segmentele laterale ale circumferinței perforației (cadran de ceas: 3 și 9) (Fig. 8/8‒11). 

3.6. Morfometrie 
Morfometria (dimensiuni în mm) este redată în tabelul de mai jos, iar con-

vențiile în Fig. 3/2: 

Lungimea totală 24,27 
Lungimea totală a  
planului de fractură pe FI 

18,00 

Lățimea PD (maximă) 12,20 
Lățimea PM 11,75 
Lățimea PP (la nivelul perforației) 8,35 

                                                           
34 Pentru alte detalii privind aspectele tehnologice ale procesării caninilor reziduali de cerb și 
ale fabricării imitațiilor cf. Beldiman, Sztancs, 2007; Sztancs, Beldiman, 2011; Choyke, 2008; 
Choyke, 2010 - toate cu bibliografie. 
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Lățimea EP 7,10 
Grosimea ED 6,50 (inițială) / 3,60 (păstrată) 
Grosimea PM 6,00 (inițială) / 4,50 (păstrată) 
Grosimea PP (la nivelul perforației) 3,43 
Grosimea EP 2,56 
Diametrul perforației pe FS și FI Exterior 4,80; interior 4,00 
Distanța MD – perforație și  
               MS – perforație 

1,77 

3.7. Datare. Analogii. Semnificație 
Asocierea, la suprafața solului, într-un spațiu restrâns, cu material ceramic spe-

cific culturilor Cucuteni-Ariușd și Petrești, alături de parametrii tipo-tehnologici relie-
fați mai sus sugerează datarea piesei în eneolitic și atribuirea sa uneia dintre culturile 
menționate, mai probabil Cucuteni-Ariușd. 

Așa cum deja s-a precizat, problematica podoabelor (mărgele, pandantive) 
realizate din canini reziduali de cerb (CRC) a atras devreme atenția cercetării, astfel 
de piese fiind documentate în uz de la sfârșitul paleoliticului mijlociu (cultura chatel-
perroniană, Franța) și până în evul mediu. Astăzi ei sunt apreciați ca trofee de vânătoare.  

Pe teritoriul României astfel de artefacte se cunosc din paleoliticul superior, 
fiind mai numeroși în epipaleolitic, în siturile din zona Porților de Fier (Dubova-Cui-
na Turcului și altele)35; apoi se întâlnesc, cu frecvență variabilă, din neoliticul timpu-
riu până în a doua epocă a fierului36, mediul dacilor liberi din Moldova, secolul al IV-
lea și restul mileniului I dHr, evul mediu etc. 

Se remarcă frecvența mare și foarte mare a caninilor reziduali de cerb perforați 
(CRC) și a imitațiilor în aria culturilor eneolitice, mai ales în cea a complexului cultu-
ral Ariușd-Cucuteni-Tripolie, dar și Petrești și Decea Mureșului. Date suplimentare 
și bibliografia aferentă se pot regăsi în unele teze de doctorat, articole și studii special 
dedicate acestei teme, mai vechi sau recente37. 

Cât privește imitațiile (litice, de os, din fragmente de cochilii de scoici, dinți – 
pereți de defense de mistreț, ceramică etc.) (I-CRC), acestea însoțesc de la începuturi 
piesele originale (din paleoliticul mijlociu/paleoliticul superior), indicând raritatea și, 
totodată, valoarea simbolico-religioasă excepțională a speciei și a acestor elemente 
anatomice. Cel puțin în regiunile sud-estice ale Europei, majoritatea imitațiilor sunt 
cunoscute din eneolitic (mai ales în mediul cultural Cucuteni-Ariușd, dar și în alte cul- 

                                                           
35 Beldiman, 2005a; Beldiman, 2007; Cârciumaru, Nițu, 2018; Cârciumaru et alii, 2019; Mărgărit, 
2008; Mărgărit, Boroneanț, 2020; Mărgărit et alii, 2021. 
36 Beldiman, 2007; Măndescu et alii, 2019; Ferencz, Beldiman, 2012; Beldiman et alii, 2014. 
37 Beldiman, Sztancs, 2005a; Beldiman, Sztáncs, 2005b; Beldiman, Sztancs, 2007; Beldiman, 
Sztancs, 2008; Beldiman, Sztancs, 2009; Dergaciov, 1998; Dumitrescu, 1957; Ghemiş et alii, 
2020; László, 1911; Marinescu-Bîlcu, Cârciumaru, 1992; Măndescu et alii, 2019; Mărgărit et 
alii, 2021; Mărgărit, 2019; Mărgărit, Boroneanț, 2020; Mărgărit, Vintilă, 2015; Monah, 2003; 
Sztancs, 2014; Sztancs, Beldiman, 2011; Sztáncs, Beldiman, 2005; Sztáncsuj, 2005; Sztáncsuj, 
2015; Ţurcanu, 2013; Ţurcanu, 2019; Ursachi, 1992. 
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turi, precum Vădastra, Stoicani-Aldeni, Decea Mureșului)38. 
Unele pandantive mici triunghiulare sau rectangulare, plate sau cu suprafețe 

convexe, pot fi interpretate ca I-CRC (descoperiri la Ariușd – Fig. 9/1; Cărbuna39); 
Costești, Scânteia, Vorniceni – Fig. 10/7‒9)40. 

Unele piese de os I-CRC duble arată unul din modurile de fixare pe fir ale CRC 
și ale imitațiilor (adosate), probabil pentru a figura un simbol falic (depozitul de la Căr-
buna) (Fig. 10/1, rândul 1 de sus, piesa a doua). Amenajarea plană prin abraziune a 
suprafeței caninilor reziduali de cerb din depozitul de la Câlnic, indică același mod 
de atașare pe fir (Fig. 8/7)41. 

Cel mai consistent lot de analogii pentru piesa descoperită la Homorod (Rupea 
7) este furnizat de depozitele cu obiecte de prestigiu aparținând culturii Cucuteni-Ari-
ușd, analizate într-un studiu special42. Datele relative la aceste analogii sunt redate mai 
jos. 

Ariușd, jud. Covasna (datare: Cucuteni A-B; 80 CRC/11 CRC păstrați în co-
lecție; 1 I-CRC)43; Brad, jud. Neamț (datare: Cucuteni A3-A4; 118 CRC; 65 I-CRC)44; 
Cărbuna, Republica Moldova (datare: Cucuteni A1-A2; 112 CRC; 12 I-CRC)45; Chetro-
șica, Republica Moldova (datare: post-Cucuteni?; 90 CRC și I-CRC fără precizări)46; 
Hăbășești, jud. Iași (datare: Cucuteni A2; 20 CRC; 2 I-CRC)47; Izvoare, jud. Neamț 
(datare: Cucuteni A2; 13I-CRC)48 (Fig. 9‒10). 

Piesele izolate reprezentând imitații ale caninilor reziduali de cerb (I-CRC) – 
menționate selectiv cu acest prilej – au fost confecționate din materiale diverse (pia-
tră, ceramică, os, dinți, scoică) și sunt semnalate la: Păuleni-Ciuc, jud. Harghita (2 I-
CRC, os)49; Traian-Dealul Fântânilor, jud. Neamț (1 I-CRC, os de culoare neagră, 
similară celei de la Păuleni-Ciuc)50; Poienești, jud. Vaslui (1 I-CRC, os)51; Costești, 
jud. Neamț (1 I-CRC, ceramică; pandantiv?)52; Vorniceni, jud. Botoșani os (1 I-CRC, 
os; pandantiv?)53; Suceveni, jud. Galați (1 I-CRC, cochilie de scoică)54 (Fig. 9‒10). 

                                                           
38 Beldiman, 2005a; Beldiman et alii, 2012b; Sztancs, 2014. 
39 Beldiman, Sztancs, 2007, p. 59, fig. 9/839; Dergaciov, 1998. 
40Ariușd: Sztáncsuj, 2005, p. 88, fig. 4/13-24; Costești: Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/7; Scânteia: 
Țurcanu, 2019, p. 44, fig. 3/4; Vorniceni: Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/8. 
41 Sztancs, 2014; Diaconescu, 2013. 
42 Beldiman, Sztancs, 2007. 
43 Sztáncsuj, 2005; Beldiman, Sztancs, 2007. 
44 Ursachi, 1992; Beldiman, Sztancs, 2007. 
45 Dergacev, 1998; Beldiman, Sztancs, 2007. 
46 Monah, 2003; Beldiman, Sztancs, 2007. 
47 Dumitrescu, 1957; Beldiman, Sztancs, 2007. 
48 Marinescu-Bîlcu, Cârciumaru, 1992; Beldiman, Sztancs, 2007. 
49 Beldiman et alii, 2012a, p. 227, pl. 3/3 și 3/4. 
50 Țurcanu, 2013, p. 77, pl. I/5. 
51 Țurcanu, 2013, p. 77, pl. I/4. 
52 Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/7. 
53 Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/8. 
54 Beldiman et alii, 2012b, 225, pl. 186/SCS 68. 
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Descoperirile din zone apropiate celei în care a apărut piesa de la Homorod 
(Rupea 7) (CRC și I-CRC) sunt cele de la Ariușd, jud. Covasna55 și Păuleni-Ciuc, jud. 
Harghita56 (Fig. 9‒10). 

Astfel de descoperiri se semnalează și în țările vecine României, precum Bul-
garia, Ungaria, Serbia, dar discutarea unui asemenea context lărgit depășește cadrul 
prezentului articol57. 

Pentru alte epoci trimitem la datele sintetizate într-un studiu recent, care valo-
rifică o descoperire din mediu funerar databilă în prima epocă a fierului, făcută în jud. 
Argeș58. La aceasta se adaugă o altă lucrare referitoare la descoperiri recente și mai 
vechi din a doua epocă a fierului59. 

Caninii reziduali/vestigiali de cerb au fost considerate de la începuturile colec-
tării lor ca valoroase elemente care marchează prestigiul posesorului, ținând cont de 
raritatea unor astfel de dinți (două piese la fiecare exemplar, cele masculine mai mari, 
cele feminine mai mici); în același timp, trebuie avută în vedere simbolistica magico-
religioasă – legată de simbolistica speciei. Acești dinți erau purtați de ambele sexe și 
la diferite vârste, cum dovedesc descoperirile din mediul funerar (cităm aici doar ne-
cropola de la Cernica60).  

Caninii de cerb simbolizează puterea, viața, perpetuarea vieții, sunt foarte pro-
babil simbol falic/al glandelor seminale (dinți în perechi). A se vedea supra, exemplul 
unei piese din depozitul de la Cărbuna și al celor din depozitul de la Câlnic. Simbolul 
astfel rezultat este întâlnit relativ frecvent încă din paleoliticul superior şi, anticipând 
asupra concluziilor legate de semnificaţia unor elemente de podoabă, el este în cone-
xiune cu simbolistica sexuală, respectiv cu aceea legată de fertilitate, apariţia şi perpe-
tuarea vieţii. Atunci când luăm în considerare şi faptul că elementele respective (cani-
nii reziduali) provin de la cerb, animal-simbol al reînnoirii perpetue a naturii, ne putem 
apropia de semnificaţia preistorică a acestor simboluri ca legate de prestigiul purtăto-
rului, atragerea forţelor benefice legate de fecunditate, forţele vitale ale naturii, perpe-
tuarea vieţii, rolul apotropaic etc.  

Ne-am propus să alăturăm articolul de faţă exemplelor de aplicare detaliată a 
parametrilor cadrului metodologic şi analiza exhaustivă a parametrilor morfologici, 
paleotehnologici şi funcţionali ai imitațiilor caninilor reziduali de cerb. Pe această bază 
sunt furnizate date care, de regulă, dată fiind minuțiozitatea reclamată de analiză, au fost 
neglijate sau subexploatate, ceea ce dovedeşte, o dată în plus, necesitatea şi importanţa 
unor astfel de studii, ca şi potenţialul informaţional excepțional al podoabelor din mate-
rii dure animale, ca și al celor confecționate din alte materiale. 

Aplicarea sistematică a unui protocol de analiză unitar se dovedeşte singura 

                                                           
55 László, 1911; Sztáncsuj, 2005, p. 88, fig. 4/13-24. 
56 Beldiman et alii, 2012a, p. 227, pl. 3/3 și 3/4. 
57 Markova, 2020; Choyke, 2001; Choyke, 2008; Choyke, 2010; Vitezović, 2012 - toate cu bib-
liografie.  
58 Măndescu et alii, 2019. 
59 Beldiman et alii, 2014; Ferencz, Beldiman, 2012. 
60 Mărgărit, Vintilă, 2015. 
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cale viabilă de abordare a unor astfel de descoperiri, încărcate de multiple semnifica-
ţii simbolice pentru comunităţile preistorice, în general, şi cele aparţinând eneoliticului 
(complexului cultural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie sau culturii Petrești), în special. 

În sistemul credinţelor şi al simbolisticii de epocă, un rol major par să-l deţi-
nă dinţii perforaţi; este vorba preponderent de caninii reziduali de cerb și imitațiile lor, 
piese întâlnite cu frecvenţă foarte mare, nesemnalată anterior, asamblate în coliere sau 
brăţări şi combinate cu alte elemente de anfilaj (mărgele) sau cusute pe suporturi di-
verse din material textil sau de piele.  

Studiul tehnologic relevant se referă la realizarea dispozitivului de suspenda-
re (perforaţia sau perforaţiile) şi acesta pune în lumină aplicarea exclusivă a perforării 
unilaterale sau bilaterale prin rotaţie rapidă cu ajutorul sfredelului. Prepararea preala-
bilă a suprafeţei pe care se plasa perforaţia este o practică relativ frecventă. Imitaţiile 
caninilor reziduali de cerb perforaţi subliniază valoarea simbolică şi de prestigiu deo-
sebită a acestor artefacte. Reţinem atât forma foarte apropiată de a celor anatomice, a 
unora dintre piese, cât şi cea aproximativă, relativ grosieră, geometrizată, cu feţe para-
lele, a altora, care formează majoritatea efectivelor respective semnalate sau publicate. 

Pentru imitațiile din materii dure animale, materia primă au furnizat-o cel mai 
frecvent fragmentele diafizare de oase lungi de mamifere, foarte probabil bovine domes-
tice. "Schema operatorie" a fabricării locale a acestor imitaţii respectă, în linii mari, pe 
aceea a fabricării mărgelelor de os. În acest sens, nu avem, deocamdată, la dispoziţie 
elemente tehnice revelatorii, precum piese ilustrative aferente diverselor stadii de pre-
lucrare.  

Cele două mari etape ale "lanţului operator" se pot preciza prin analogie şi pe 
baza observaţiilor făcute pe obiectele studiate. Este vorba de un debitaj riguros prin 
tăiere transversală şi şănţuire axială, care să permită obţinerea unor baghete sau plă-
cuțe. Prin fragmentare precisă, realizată prin tăiere transversală, baghetele furnizează 
eboşele acestor imitaţii, având forme geometrice (probabil rectangulare). 

Etapa fasonării implică recurgerea la procedeul larg utilizat în neo-eneolitic, 
şi anume abraziunea în mediu umed pe substrat dur fix (lespede de gresie). Este de 
precizat că avem de-a face cu piese fasonate integral, care nu mai păstrează aspectul 
anatomic al materiei prime organice (feţele anatomice externă şi internă ale osului), 
dar şi cu piese fasonate parţial, pe margini şi la extremităţi.  

Atunci când sunt sesizabile, urmele de uzură se localizează pe trei sau patru 
sectoare distincte ale perforaţiilor: segmentul superior/lateral, ceea ce corespunde unei 
fixări axiale/oblice pe fir; segmentul inferior; segmentele laterale, ceea ce corespunde 
unei fixări laterale, probabil cu unul sau două fire.  

În perspectivă, rezultatele acestor analize trebuie supuse unui demers compa-
rativ cu loturile de piese de podoabă aparţinând altor culturi eneolitice şi descoperite 
în situri, dar mai ales în necropole, pentru valorificarea aportului acestor date în plan 
paleotehnologic, dar mai ales tipologic (al asamblării) şi funcţional-simbolic61. 

Toate aceste aspecte au fost pe deplin ilustrate prin analiza artefactului desco-
perit la Homorod (Rupea 7). 

                                                           
61 Beldiman, Sztancs, 2007. 
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4. Importanța descoperirii. Concluzii 
Cercetările arheologice de suprafață derulate în ultimii ani în zona orașului 

Rupea au condus la rezultate notabile, înregistrate într-un spațiu neglijat din punctul 
de vedere al estimării locuirilor preistorice, protoistorice și antice. Recuperarea micu-
lui artefact de os analizat în rândurile de mai sus se înscrie într-un astfel de context.  

El este databil, pe baza indiciilor tipologice, cu mare probabilitate, în eneolitic 
(culturile Cucuteni-Ariușd sau Petrești) și se remarcă prin raritatea apariției, dar mai 
ales prin starea de conservare bună și perfecțiunea execuției, fiind și prima piesă de 
acest tip din zonă.  

Recurgerea la mijloace optice de observare (cu producerea imagisticii aferen-
te, incluse în articol) a pus în lumină toate aspectele privind tehnologia de fabricare și 
urmele de utilizare.  

Artefactul se putea folosi ca element de podoabă unic (pandantiv), ca piesă a 
unui obiect de podoabă cu multielemente, de același fel sau diferite ca tipologie și mate-
rie primă (colier – șirag de piese de os/piese de os și mărgele) sau ca element al unui 
ansamblu de piese fixate prin coasere pe veșminte sau alte suporturi de piele/material 
textil. Dar nu sunt excluse alte moduri de purtare (împletirea în păr etc.).  

Subliniem încă o dată că este vorba de primul artefact de acest tip semnalat în 
sud-estul Transilvaniei (regiunea Brașov), databil, pe baza indiciilor tipologice, proba-
bil în cursul eneoliticului. 
 
 

ABREVIERI 

B.P. Before Present I-CRC 
Imitații de canini reziduali  
de cerb 

CRC Canini reziduali de cerb Jud. Județul 
dHr după Hristos (e.n.) Lăț. Lățimea 
Diam. Diametrul Ltot Lungimea totală 
ED Extremitatea distală MD Marginea dreaptă 
e.n. era noastră MS Marginea stângă 
EP Extremitatea proximală Nr. inv. Număr de inventar 

FAU 
Friedrich-Alexander-Univer-
sität (Erlangen-Nürnberg) 

p., pg. Pagina, pagini 

FI Fața inferioară Perf. Perforație 
Fig. Figura(ile) PM Partea mezială 
FS Fața superioară PP Partea proximală 

Ha Hectar(e) RAN 
Repertoriul Arheologic 
Național 

 
  



256 

 
Fig. 2. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual de 

cerb. Vederi generale (1 a‒h). Vederi de detaliu – extremitatea proximală și 
fața superioară (2 a‒c). Vederi de detaliu – extremitatea proximală și fața  

inferioară (3 a‒c). Fața superioară și secțiuni (4)62. 
 
 

                                                           
62 Fotografiile, schemele și desenele digitale din Fig. 2‒8 au fost realizate de C. Beldiman. 
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Fig. 3. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual de 
cerb. Convențiile descriptive ale morfologiei (1 a-d). Convențiile morfometriei 
(2 a-b). Convențiile descriptive ale amplasării urmelor de utilizare în interiorul 

perforației (3). 
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Fig. 4. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual de 
cerb. Vederi ale detaliilor microscopice – partea distală și extremitatea distală 

(1‒8). 
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Fig. 5. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual 
de cerb. Vederi ale detaliilor microscopice – extremitatea proximală (1‒8). 
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Fig. 6. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual 

de cerb. Vederi ale detaliilor microscopice – partea proximală și perforația (1‒8). 
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Fig. 7. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual 

de cerb. Vederi ale detaliilor microscopice – marginile părții proximale (1‒8). 
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Fig. 8. Homorod (Rupea 7), jud. Brașov. Imitație de os a unui canin rezidual de 
cerb. Propunere de reconstituire a "lanțului operator" al fabricării și ipoteze de 
utilizare ca element de podoabă unic – fixarea pe fibră: materia primă (metapod 
de vită) și debitajul pentru extragerea unei baghete dreptunghiulare (1‒2); seg-
mentarea baghetei pentru obținerea plăcuțelor dreptunghiulare (eboșe) (3‒4); 

fasonarea pentru obținerea formei generale grosiere (5); perforarea (6); fasona-
rea pentru obținerea formei finale (7); atașarea verticală pe fibră (8); atașarea 
orizontală prin coasere bilaterală (9); atașarea orizontală prin coasere unilaterală 

stânga/dreapta (10‒11). 
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Fig. 9. Canini reziduali de cerb (CRC) și imitații (I-CRC) realizate în diverse 
materiale (eneolitic). 1. Ariușd, jud. Covasna, depozit, 12 CRC, 1 I-CRC pro-
babil fragment de scoică sau de canin de mistreț63; 2. Ariușd, jud. Covasna, 

depozit, 10 CRC64; 3. Păuleni, jud. Harghita, 1 I-CRC de os65; 4. Păuleni, jud. 
Harghita, 1 I-CRC de os66; 5. Traian-Dealul Fântânilor, jud. Neamț, 1 I-CRC de 
os67; 6. Brad, jud. Neamț, depozit, 10 I-CRC68; 7. Câlnic, jud. Alba, depozit, 3 

CRC69; 8. Hăbășești, jud. Iași, depozit, 20 CRC, 2 I-CRC de os (desen și foto)70; 
9. Decea Mureșului, jud. Mureș, depozit, 9 I-CRC de os71; 10. Chetroșica, Repub-

lica Moldova, depozit, 92 CRC72; Scări diferite. 
 
 

Fig. 10. Canini reziduali de cerb și imitații realizate în diverse materiale (eneolitic). 
1. Cărbuna, Republica Moldova, depozit, 17 CRC, 12 I-CRC, 1 molar uman per-
forat73; 2. Poduri, jud. Neamț, 1 I-CRC de os74; 3. Hăbășești, jud. Iași, 1 I-CRC 
ceramic75; 4. Ruginoasa, jud. Iași 1 I-CRC ceramic76; 5. Frumușica, jud. Botoșani, 
1 I-CRC defensă de mistreț77; 6. Vorniceni, jud. Botoșani, 1 I-CRC de os78; 7. 
Costești, jud. Neamț, 1 I-CRC ceramic79; 8. Scânteia, jud. Iași, 1 I-CRC litic80; 
9. Poienești, jud. Vaslui, 1 I-CRC litic81 (în articol este menționat ca și CRC); 

10. Suceveni, jud. Galați, 1 I-CRC fragment de scoică82; 11. Izvoare, jud. Neamț, 
depozit, 12 I-CRC de os83; Scări diferite. 

 
 
 
 

                                                           
63 Apud Sztáncsuj, 2005, p. 88, fig. 4/13-24. 
64 Apud Sztáncsuj, 2005, p. 92, fig. 7/6-15. 
65 Apud Beldiman et alii, 2012a, p. 227, pl. 3/3. 
66 Apud Beldiman et alii, 2012a, p. 227, pl. 3/4. 
67 Apud Țurcanu, 2013, p. 77, pl. I/5. 
68 Apud Beldiman, Sztancs, 2007, p. 56, fig. 7/57-66. 
69 Apud Sztancs, 2014, p. 627, fig. 6/1-3. 
70 Apud Beldiman, Sztancs, 2007, p. 60-61, fig. 11-12/17-18 (foto). 
71 Apud Sztancs, 2014, p. 630, fig. 12. 
72 Apud Beldiman, Sztancs, 2007, p. 59, fig. 10. 
73 Apud Beldiman, Sztancs, 2007, p. 57, fig. 8/450-482. 
74 Apud Țurcanu, 2019, p. 44, fig. 3/2. 
75 Apud Țurcanu, 2019, p. 44, fig. 3/3. 
76 Apud Țurcanu, 2019, p. 44, fig. 3/5. 
77 Apud Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/9. 
78 Apud Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/8. 
79 Apud Țurcanu, 2019, p. 46, fig. 5/7. 
80 Apud Țurcanu, 2019, p. 44, fig. 3/4. 
81 Apud Țurcanu, 2013, p. 77, pl. I/4. 
82 Apud Beldiman et alii, 2012b, 225, pl. 186/SCS 68. 
83 Apud Beldiman, Sztancs, 2007, p. 63, fig. 14/1-12. 
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