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Abstract. The article analyzes a fauna sample collected from a villa rustica in Rapoltu Mare, 
Hunedoara county, RO. The material, which was gathered during the 2014–2017’ seasons con-
sists of 1,406 fragments, 1,049 of which are fragments from the Roman levels (2nd‒3rd centu-
ries AD), and 357 are post-Roman fragments. Cattle dominate the Roman Phase I sample with 
33.33%, followed by sheep/goats with 22.22% and pigs with 16.66%. Cattle dominate as frag-
ments in the phases II–III, accounting for 32.02%, followed by small ruminants with 28.43% 
and pigs with 26.47%. The bones of the dog total 1.31%, while those of the horse, 6.21%. Hunt-
ing was a recreational activity, used to obtain furs, hides, antlers, with little impact on food 
supplying. Hunted prey include hare, roe deer, red deer, beaver and various small carnivores. 
Sheep and goats account for 34–37% (NISP/MNI) of livestock at the post-Roman level, fol-
lowed by pigs (26‒27%) and bovines (18–24%). The horse has a threefold quota in comparison 
with the Roman levels, about 13‒15%. 
 
Keywords: Rapoltu Mare, villa rustica, animal breeding, age profiles, hunting. 
 
 

1. Introducere 
Satul Rapoltu Mare se găsește în nord-vestul Culoarului Orăștie, la circa 1,5 km 

în amonte de confluența râurilor Strei și Mureș. Situl arheologic din punctul La Vie a 
fost identificat în nord-vestul localității Rapoltu Mare, pe a doua terasă a Mureşului, la 
1,5 km depărtare de malul său drept şi la cca. 440 m nord de drumul judeţean 107A. 
Cercetările arheologice sistematice reluate în vara lui 2013 au scos la lumină urme de 
locuire din preistorie până în vremurile moderne. Însă perioada romană este cel mai 
bine documentată prin villa rustica construită pe terasa Mureșului, datată între seco-
lele II‒III dHr1. Cercetările arheologice de până acum au vizat un complex de clădiri 
aflate pe latura sudică, vizând intrarea în ansamblu (Sp. I) precum şi o construcție cen-
trală, investigată prin suprafața/ Sp. II (Fig. 1).  

Săpăturile au evidențiat mai multe faze şi subfaze de evoluție ale ansamblului 
de clădiri din cele două suprafețe cercetate (Sp. I, II). Sub raport cronologic, în peri-
oada romană au existat două mari etape de locuire a terasei, despărţite printr-o scurtă 
perioadă de abandon. Prima etapă debutează în primul sfert al secolului al II-lea dHr,  
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1 Barbu et alii, 2019a, p. 245. 
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Fig. 1. Distribuția spațială a oaselor în cele două suprafețe la Rapoltu Mare2. 

                                                      
2 apud Barbu et alii, 2019a, fig. 2. 
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când se nivelează botul terasei şi se ridică o structură uşoară, cu pereţi din lemn. Con-
strucţia efemeră a servit, cel mai probabil ca adăpost în timpul lucrărilor de realizare 
a primelor clădiri din piatră. Pe parcursul primei faze au fost ridicate mai multe edi-
ficii precum şi un zid perimetral ce delimita o incintă de formă patrulateră. Tot acest 
ansamblu de clădiri sfârșește violent în urma unui incendiu3.  

În a doua etapă de locuire (faza a doua de construcţie) ce debutează în ultima 
parte a secolului al II-lea dHr se reface zidul de incintă și se ridică noi construcții. Pe 
parcursul secolului al III-lea dHr continuă a doua etapă de locuire, ridicându-se noi 
clădiri în interiorul incintei. A treia fază de construcție a fost cel mai bine evidențiată 
în Sp. II/2016. Așezarea romană sfârșește violent, întreaga reședință fiind distrusă pe 
la mijlocul secolului al III-lea dHr4. După dispariţia provinciei Dacia, zona este în con-
tinuare folosită de către comunităţile umane, artefactele ceramice post romane fiind 
prezente în toate unităţile stratigrafice de la Rapoltu Mare5.  

În urma cercetărilor arheologice dintre 2014‒'17 au rezultat și oase de anima-
le, analiza lor făcând obiectul materialului de față. Eșantionul faunistic include 1406 
fragmente, din care 1049 provin din nivelele datate în secolele II‒III dHr și 357 din 
nivelele post romane. În plus, din nivelele neolitice timpurii s-au recoltat 18 fragmen-
te și 15 din cele medievale, prezentarea lor făcându-se cu altă ocazie.  

2. Tafonomie 
Materialul faunistic care aparţine mamiferelor este puternic fragmentat, neexis-

tând oase întregi, cu excepția unor falange, tarsiene. Spart este și materialul cabaline-
lor, canidelor. În cazul câinelui, fragmentele sunt "rătăcite" din schelete, probabil arun-
cate altundeva. Circa 20 fragmente, care aparținând primei faze de construcție, sunt 
calcinate, ca urmare a incendierii structurilor respective. Vreo 30 oase din faza III-a 
sunt calcinate și 10 au urme de contat cu focul (pete negre, roșcate). Printre ele, un 
radius distal de cal spart, în prealabil pe lung, cu arsură pe partea spartă. Dintr-un alt 
radius distal de cal provin cinci așchii, arse. Ambele piese au fost culese din Sp. II/ 
S8. Din Sp. II/S5 provin un humerus distal de porc, o coastă și o spină scapulară și 
trei falange, toate de la vită, arse (negre). Pe lângă deteriorările datorate focului, le men-
ționăm și pe cele datorate rădăcinilor de plante (Fig. 10/c). 

Urmele de tăiere sunt relativ puține, identificarea lor fiind îngreunată de frag-
mentarea accentuată a materialului. Câteva piese au urme de dezarticulare, spargere 
a carcasei în părți mici, descărnare. Din faza timpurie, de sub nivelul zidului/Z 22 pro-
vine un humerus distal de porc cu urme fine de tăiere pentru a scoate mușchii. Restul 
pieselor cu astfel de urme provin din nivelul III. Din Sp. II/S5 avem un omoplat de vită 
cu tăieri deasupra articulației; din același context o tibie distală de vită, spartă longitu-
dinal și cu tăieri pe margine (Fig. 8/b); un fragment de coxal cu tăieri pe ilion, deasu-
pra acetabularului; o falangă I de vită, din Sp. II/S2 cu tăieri succesive grosiere pe o 
margine, pentru îndepărtarea copitei (Fig. 8/c); un corn de capră cu două tăieri spre 
bază, pe fața medială pentru a fi îndepărtat de pe frontal (Sp. II/S2). Două coaste de 
                                                      
3 Barbu et alii, 2019a, p. 246-248. 
4 Barbu et alii, 2019a, p. 246-248. 
5 Barbu et alii, 2016, p. 289. 
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porc și una de vită din Sp. II/S5 au urme oblice de tăiere (Fig. 8/d‒f). Din zona de 
procesare a metalului provine un calcaneu de bovină, proximal nefuzionat6 cu tăieri 
distale, pentru a îndepărta partea distală a piciorului (Fig. 8/a).  

O altă categorie de urme, de regulă fine, apar când se scot pieile, ligamentele; 
ele sunt observabile, mai ales pe falangele proximale și astragalele de bovine. Să no-
tăm o falangă de vită cu urme fine de tăiere pe diafiză, (Fig. 10/c) colectată din Sp. II/ 
S5. Un astragal de vită cu incizii fine provine din Sp. II/S2. Din nivelul post roman 
avem o falangă I de vită cu urme fine de tăiere (Fig. 9/c). Din grupa oaselor cu urme 
de folosire, menționăm un metacarp distal de vită din Sp. II/S 2‒5 cu uzură pe condili 
(Fig 10/a); posibil să fi fost utilizat ca lustruitor (?); o coastă de vită cu urme de folosi-
re pe lungime, utilizată pentru a degresa pielea a fost descoperită în nivelul post roman. 
Categoria patologie include un molar inferior de vită (M3) cu eroziune inegală, în cupă7, 
animalul respectiv având o vârstă înaintată, 9‒11 ani.  

3. Distribuția spațială a oaselor de animale în structurile fazei I 
Lotul de faună ce ilustrează prima fază de construcție însumează 182 resturi 

animaliere, 54 recuperate din Sp. I și 128 din Sp. II. Din cele 54 resturi, 20 piese au 
fost prelevate din curtea amenajată la N de zidul Z.38. Este vorba de patru oase de vită 
(Tab. 3) de la un juvenil și un adult. De la un cal adult provin o diafiză de radius+ulna 
și un molar inferior; în plus mai avem patru oase de la o ovină de 10‒12 luni și 10 spăr-
turi mici nedeterminate. Din substrucția podelei a unei camere de la etajul turnului 
incendiat s-au prelevat o spărtură pietrificată dintr-un corn de cerb și un humerus distal 
de capră. De sub zidul Z.1 provin patru spărturi nedeterminate și un os lung de broas-
că (Rana sp). Alte 26 oase provin de deasupra unui strat de lut din zona pavajului (Cx. 
6), surprins la est de Z. 59. Este vorba de nouă oase de la două vite (un subadult și un 
adult tânăr) și două oase de la un porc de 16‒18 luni. Un omoplat cu GLP/LG=26/31/ 
26,510 provine de la un câine robust, probabil peste 60 cm talie; alte 14 așchii nedeter-
minate.  

Tot fazei timpurii aparțin și cele 128 oase adunate din diverse contexte ale su-
prafeței Sp. II. Astfel, din nivelul de arsură provin 31 spărturi, dintre care 25 nedeter-
minate, cele mai multe calcinate. În plus, s-au identificat două resturi de la un ovica-
prin (coastă, centrotarsal), două resturi dentare de la o scroafă adultă, o spărtură dintr-
un corn de bovină și un fragment dintr-un plastron de broască țestoasă. De sub nivelul 
lui Z, 22 provin 37 oase, dintre care 20 sunt determinabile. De la porc provin 11 piese 
sugerând cel puțin un specimen femel, subadult. Unei ovine de 12‒14 luni aparțin trei 
fragmente; de la un căprior avem o spărtură de metapod, iar de la un șoarece, o mandi-
bulă. Posibil ca acest taxon să nu aibă legătură cu depunerea arheologică respectivă. O 
ulnă cu GL (lungime maximă) de 40 mm a fost atribuită unei păsări de mărimea turtu-
relei.  

                                                      
6 Provine de la un mascul sub 3 ani. 
7 Haimovici, Hrisanidi, 1969, p. 218. 
8 Băeștean et alii, 2015, p. 121. 
9 Băeștean et alii, 2015, p. 122. 
10 Măsurători cf. Von den Driesch, 1976, p. 75. 
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Și, în final, cele 60 resturi, care completează lotul roman timpuriu din Sp. II, 
au fost prelevate din S8, subsecțiunile nord, sud, adâncimea 0,50‒0,85 m11. Printre ele, 
41 sunt așchii nedeterminabile. Materialul determinat include o falangă 2 de castor, un 
metatars, o spărtură de corn și o mandibulă de la o oaie cu vârsta de 4‒6 ani. Un calca-
neu, un molar superior și o falangă nefuzionată proximal indică o altă rumegătoare mică 
sacrificată sub 7‒10 luni. De la două vite sacrificate sub 3‒4 ani și peste 9‒10 ani pro-
vin șase resturi, iar de la un porc matur, alte patru oase. În plus, amintim un fragment 
de cochilie de scoică și o bucată dintr-un plastron de Testudo sp. Concluzionând, din 
nivelul timpuriu al villei (prima jumătate a sec. II dHr) s-au analizat 182 oase, dintre 
care 177 provin de la mamifere și cinci de la alte grupe de animale (Tab. 1). Vita pre-
valează cu 32,78%, procent apropiat are porcul (31,15%) și ceva mai mic rumegătoa-
rele mici (26,23%). Calul însumează 4,92%, iar câinele 1,64%. Speciile domestice 
totalizează 96,72%. Căpriorul și castorul au câte 1,64% fiecare (Tab. 2; Fig. 2). Evi-
dent, sunt procentaje intermediare, cercetarea sitului fiind în derulare.  

Eșantionul analizat a generat minimum 18 indivizi, dintre care 16 provin de la 
mamifere domestice (88,88%) și doi de la cele sălbatice (11,12%). Printre cele șase spe-
cimene bovine unul este juvenil, doi subadulți, doi adulți și unul matur/senil12 (Tab. 
5; Fig. 3). Cele 19 resturi de porc provin din scheletul a trei indivizi, dintre care doi 
sacrificați între 14‒18 luni și unul peste 5 ani (Tab. 7). Cele 16 oase de ovicaprine pro-
vin de la trei specimene juvenile și un adult (Tab. 6; Fig. 6). Cele trei oase de cal apar-
țin unui exemplar sacrificat/decedat? Între 3‒5 ani. Pentru doi indivizi nu se poate 
preciza vârsta. 

Pentru o centralizare a datelor referitoare la distribuția elementelor scheletice 
am utilizat următoarele clase: A-craniu (skull), B-coloană (axial), C, D-părțile carnate 
ale centurilor și membrelor anterioare (scapulă, humerus, radius, ulnă) și posterioare 
(pelvis, femur, tibie, fibulă, patella). Extremitățile distale ale membrelor, fără valoare 
alimentară (carpale, tarsals, metapodii and falange), au fost incluse în categoria E. Dis-
tribuția oaselor conform celor cinci regiuni corporale13 evidențiază următoarele aspec-
te: în cazul bovinelor predomină elementele corporale din categoriile C, D (bogat car-
nate) în proporție de 40%; în cazul suinelor cele mai multe sunt resturile cefalice și din 
coloană; oasele mici din scheletul labelor aproape lipsesc. În cazul oilor și caprelor 
predomină elementele din scheletul apendicular (Tab. 3; Fig. 4). 

De cal provine un rest dentar, un radius și o ulnă, ultimele două cu urme vechi 
de spargere. Deși cele două resturi provin dintr-o regiune corporală cu valoare alimen-
tară, ele nu reprezintă dovezi concludente de utilizarea cărnii de cal în dieta umană. În 
cea mai mare parte a literaturii antice, consumul de cărnii de cal nu este deloc mențio-
nat, carnea de cal nereprezentând o parte normală a dietei romane. Potrivit opiniei ar-
heozoologice, puținele urme de tăiere pe oasele de cal pot fi asociate cu jupuirea ani-
malelor și tăierea lor în bucăți înainte de a le îngropa. Uneori este posibil ca o parte din 

                                                      
11 Băeștean et alii, 2017, p. 111. 
12 Forest, 1997, p. 951-958. 
13 Reitz, Wing, 2008, p. 217. 
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carne să fi fost folosită pentru a hrăni câinii14. Oricare ar fi motivul, cei care se consi-
derau romani consumau carne de cal doar în situații de urgență15. 

4. Distribuția spațială a oaselor de animale în structurile fazei a II-a 
Faza a II-a este puțin documentată sub raport arheozoologic, materialele da-

tându-se în ultima parte a sec. al II-lea dHr16. Dintre cele 21 oase de animale recupe-
rate, trei provin din Sp. I și 18 din Sp. II. Din dărâmătura camerei de la etaj a turnului 
de poartă (Sp. I)17 s-au adunat două coaste de ovicaprine și un fragment din craniul 
unui porc (regiunea temporală). Aceleiași perioade aparțin și cele 18 fragmente din 
Sp. II. Printre ele menționăm un condil mandibular de cal, un femur de la o ovină cu 
vârsta puțin peste 18‒26 luni18, o coastă și un metatars proximal de vită. 14 resturi sunt 
neatribuite specific (Tab. 1). Per ansamblu, din acest nivel s-au adunat oase de la o vită, 
un porc, un cal și două ovicaprine. Întrucât a doua etapă de locuire continuă pe parcur-
sul secolului al III-lea dHr, oasele din fazele II și III au fost cuantificate împreună19. 

5. Distribuția spațială a oaselor de animale în structurile fazei a III-a 
Eșantionul atribuit acestei etape de construcție, datată în prima jumătate a sec. 

III dHr este cel mai consistent. El include 846 fragmente, dintre care 53 provin din 
Sp. I și 793 din Sp. II. Cele 53 oase aparțin mai multor unități stratigrafice. Astfel din 
curtea construcției din Sp. I/S1 provin o falangă medie de vită, două spărturi de meta-
podii, plus un fragment de corn de la o ovină; alte trei resturi sunt nedeterminate. Din 
dărâmătura bogată în materiale de construcție, care aparțineau camerei de la etaj a tur-
nului de poartă s-au prelevat 30 oase, dintre care 19 sunt nedeterminabile; restul au fost 
atribuite următoarelor specii: o valvă unei scoici, un astragal cu GLl/GLm/Bd=40/37/33 
mm, aparținând unui porc20 și patru resturi de la două bovine: o vertebră cervicală, două 
diafize din metapodii și un molar/M2 superior. Cele două vite de la care provin oasele 
respective au fost sacrificate puțin după 24‒30 luni21 și între 6,5‒9 ani22. Din același 
context provin un humerus, o ulnă, o coastă, o vertebră și un cap femural, toate de la 
un cal cu vârsta sub 3‒3,5 ani. De pe nivelul podelei ‒ opus signinum (Cx1)23 ‒ provin 
16 resturi, printre care amintim o valvă de scoică (Unio sp.), un humerus de șoarece, 
o tibie de porc subadult, un incisiv de cal tânăr și trei oase de la o vită sacrificată în jur 
de 3,5‒4 ani. Acestea sunt: o tibie distală cu Bd/Dd=78,5/56 mm, un os maleolar și un 
femur abia fuzionat distal. Alte nouă resturi sunt neatribuite specific. 

A treia fază de construcţie a fost surprinsă și în Sp. II/2016, cu ocazia cerce-
tării unui corp de clădiri amplasat în partea centrală a vilei. Structura de tip vagon era 

                                                      
14 Lauwerier, 1988, p. 163 și bibliografia anexată. 
15 Johnstone, 2004, p. 64. 
16 Barbu et alii, 2019a, p. 247. 
17 Barbu et alii, 2019b, p. 68. 
18 Long bones fusing apud Udrescu et alii, 1999, tab. 3.7, p. 60. 
19 Barbu et alii, 2019a, p. 248. 
20 Animalul respectiv avea o talie de 73,9 cm. 
21 Metacarp abia epifizat distal. 
22 H/DT pentru M2=1,5 apud Blaise, 2009, fig. 35, p. 132. 
23 Barbu et alii, 2019b, p. 68-69. 
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compusă din 4 camere, fiind ridicată după anul 205 dHr conform datelor arheologice24. 
Materialul faunistic a fost recuperat în cea mai mare parte din nivelul de dărâmătură 
de sub acoperișul prăbușit al clădirii, cât și din nivelele de călcare din camere25. Lotul 
faunistic include 793 piese, dintre care 786 provin de la mamifere. De la o pasăre săl-
batică de talie mică provine un humerus cu GL=35 mm, de la scoica de râu cinci co-
chilii, iar din plastronul unei broaște țestoase (Emis orbicularis) un fragment. De la 
speciile vânate provin 17 resturi, atribuite următorilor taxoni: cerb, căprior, castor, ie-
pure, vulpe și jder. 263 fragmente ilustrează grupul domestic, incluzând următoarele 
specii: vită, porc, oaie, capră, cal și câine (Tab. 1). Bovinele prevalează cu 88 de frag-
mente atribuite la minimum 14 indivizi. Dintre aceștia doi au fost sacrificați sub 2‒ 
2,5 ani, șapte între 2‒3,5/4 ani, doi între 3,5/4‒6,5 ani, unul între 6,5‒9 ani și doi pes-
te 9‒11 ani (Tab. 5). În privința repartiției oaselor pe regiuni corporale (Tab. 4), 25% 
sunt elemente cefalice și 19,32% din coloană. Aci intervine ca factor de eroare canti-
tatea însemnată de coaste nedeterminate clar, grupate în categoria nedeterminate. Men-
ționăm că în toate contextele, categoria este subreprezentată. Am inserat în eșantionul 
speciilor doar acele părți mai mari de coaste, sau cele care conțin capetele de inserție. 
Cele mai multe resturi de bovine provin din părțile cu valoare alimentară ridicată ale 
membrelor (28,41) și din extremitățile lor distale (27,27%). Cele 78 de oase atribuite 
porcului provin de la 11 indivizi, sacrificați astfel: doi sub 6 luni, doi între 6‒10 luni, 
patru între 1‒2 ani, unul între 3‒6 ani și altul peste această limită (Tab. 7). Resturile 
maxilare fiind elemente ce se păstrează bine, ele totalizează 21,8%. Ponderea lor mare 
sugerează sacrificarea și prelucrarea carcaselor de suine în arealul așezării. Elementele 
din coloană sunt relativ numeroase, însumând 25,64%. Oasele din extremităţile distale 
au ponderi mici, de numai 12,83%. Probabil, aceste părţi se consumau şi ele de către 
om, animale; fiind elemente mici au fost rulate, rătăcite în strat. Circa 39,74% din ele-
mentele osoase provin din părțile carnate ale membrelor (Fig. 4).  

De la rumegătoarele mici s-au păstrat 81 oase, dintre care 11 au fost atribuite 
ovinelor, 23 caprinelor și 47 fără specificare de taxon. Oasele grupului provin de la 
17 animale, dintre care șase sunt ovine și cinci caprine. Oasele ovinelor provin de la 
un individ tăiat sub 12‒21 luni, trei între 3,5‒6 ani și doi peste 6 ani. Materialul capri-
nelor provine de la un animal sacrificat între 10‒12 luni, doi între 1‒2 ani, unul între 
2‒3 ani și altul între 4‒6 ani. În plus, s-au identificat oase de la alți șase indivizi neatri-
buiți specific, sacrificați astfel: doi sub 3 luni, doi între 6‒12 luni, și doi între 3,5‒6 ani 
(Tab. 6; Fig. 6). 34,56% dintre resturile ovicaprinelor provin din categoria E, 28,4% 
din categoriile C, D, 27,16% din craniu și doar 9,88% din coloană. Ponderea mică a 
coastelor și vertebrelor este și rezultatul spargerii lor accentuate, majoritatea fragmen-
telor fiind incluse în categoria material indeterminabil.  

Deocamdată, diferențele dintre distribuțiile scheletice ale oaselor speciilor iden-
tificate nu au o semnificație aparte. Ele sunt rezultatul unei cercetări parțiale a sitului. 
La toate speciile, fragmentele de craniu, dinții izolați, metapodiile și falangele sparte 
sunt omniprezente. Chiar și la speciile mari (bovine, cal, căprioare roșii), predomină 

                                                      
24 Băeștean et alii, 2017, p. 111. 
25 Băeștean et alii, 2019, p. 160. 



364 

spărturile mici din oasele lungi, dinții izolați, falangele, fragmentele mari fiind arun-
cate în altă parte. 

De la cal s-au păstrat 12 resturi, dintre care trei dinți izolați, un atlas, o coastă, 
două carpale și cinci fragmente din părți cu valoare alimentară: trei fragmente de radius, 
o ulnă și un ilion. Acestea își au originea în scheletul a trei specimene cu vârste, sub 
3‒5 ani, 3‒5 ani și 5‒7,5 ani, deci specimene tinere. Prezența cailor morți la o vârstă 
imatură este o dovadă de creștere a lor în zona villei. Cele patru resturi de câine provin 
de la un specimen de talie mare, asemănător lupului și un altul mai mic. De la primul 
exemplar provine o mandibulă cu P1-M3/M1= 81/ 23 mm26 și un metapod. Din sche-
letul animalului mai mic s-a determinat o carnasieră (M1) cu lg. de 17,5 mm și un canin. 
Caninul respectiv prezintă două tăieturi (Fig. 10/b).  

Printre speciile vânate, amintim iepurele cu șase oase ale unui adult (Tab. 6). 
Dintre cele șapte resturi de cerb, trei sunt spărturi de corn și patru sunt fragmente din 
metatars și craniu. Din scheletul unui căprior adult s-au determinat trei falange medii. 
O tibie distală cu Bd/Dd=15/ 11 mm (ruptă recent) și un metapod. Castorului îi apar-
ține un incisiv, iar unui jder o tibie distală (ruptă recent), cu Bd/Dd=10,5/ 6,5 mm. Din 
scheletul unor rozătoare (șoareci) s-au păstrat un neurocraniu, două mandibule, un fe-
mur și o tibie. Sunt elemente intrusive, probabil din aceeași epocă, având în vedere 
pigmentația asemănătoare cu a celorlalte oase de animale.  

 6. Nivelul post roman 
În anumite zone ale suprafeţelor cercetate s-au evidențiat urme de locuire, la 

scurt timp după căderea acoperişurilor structurilor romane. În imediata apropriere a 
clădirii din secolul al III-lea dHr, în suprafaţa Sp. II au fost evidențiate fragmente de 
vase lucrate manual, deșeuri de reciclare a metalului dar și spărturi din os și corn27. 
Astfel, la sud de Z. 31, dintr-un posibil atelier de prelucrat cornul28 s-au adunat mai 
multe spărturi din corn de cerb (deșeuri de prelucrare) și două oase de la un porc cu 
vârsta de 13‒16 luni. Este vorba de o vertebră și o falangă I, recent fuzionată proxi-
mal. În Sp. II/S5 a fost identificată o structură târzie, realizată după dezafectarea clă-
dirii romane de tip vagon, în interiorul uneia dintre camerele clădirii mai sus amintite. 
Aceasta era compusă dintr-o platformă din piatră căreia i se lipise un cuptor din lut 
(cx. 20). Pe lângă fragmentele ceramice de factură romană (cele mai numeroase) s-au 
găsit şi fragmente lucrate cu mâna dar și oase de animale29. Este vorba de patru spăr-
turi nedeterminate (calcinate), un metacarp proximal și un incisiv de lapte, de la un porc 
tânăr. În plus, s-a prelevat o pereche de coxale de cal (Fig. 9/a). Pe fața de articulație 
a acetabularului stâng sunt vizibile tăieri fine pentru scoaterea din articulație a capu-
lui femural. Simfiza pubiană nu este sudată, se pare că nici creasta iliacă, sugerând 
un specimen sacrificat sub 4‒5 ani. Diametrul acetabular este de 63 mm. Posibil să 
fie vorba de un pelvis de femelă având în vedere forma găurii obturate, ilionul fiind 
mai lung și pubisul mai subțire. Tuberculul pubian pare slab dezvoltat. 
                                                      
26 Lungimea bazală Dahr =190,9. 
27 Barbu et alii, 2019a, p. 248. 
28 Datat la finele sec. III dHr. 
29 Barbu et alii, 2019a, p. 254. 
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Din nivelul post-roman s-au cuantificat 357 oase de animale, dintre care 104 
au fost determinate integral și 246 neidentificate; în plus, o cochilie de scoică și șase 
oase din scheletul unor șoareci (Tab. 2; Fig. 2, 3). De la mamiferele domestice provin 
103 oase (99,4%), cele mai multe fiind atribuite rumegătoarelor mici. Cele 36 oase de 
ovicaprine provin de la 10 exemplare. Dintre ele două au fost sacrificate între 3-6 luni, 
unul între 10‒12 luni, două între 1,5‒2 ani, patru între 3,5/4‒6 ani și una peste această 
limită. În materialul dimensionabil includem un metatars de berbec cu GL=144 mm, 
sugerând o înălțime la greabăn de 67,39 cm. Este o talie înaltă, apropiată de valorile 
epocii romane. Circa 39% sunt resturi maxilare, dentiție izolată și 33,3% sunt spărturi 
de metapodii și falange. Părțile cu valoare alimentară (categoriile B‒D) reprezintă doar 
27,67%. Pe locul secund se plasează suinele cu 28 oase, de la minimum șapte indivizi. 
Acestea au următoarele vârste de sacrificare: două între 0‒3 luni, două între 12‒18 luni, 
două între 18‒24 luni și una între 3‒6 ani. Resturile lor provin în proporție egală din 
toate regiunile corporale (Fig, 5).  

De la bovine s-au determinat 25 oase atribuite la minimul cinci exemplare, sa-
crificate în următoarele stadii: sub 2‒2,5 ani, între 2‒3 ani, între 3,5‒4 ani, 4‒6,5 ani 
și 6,5‒9 ani. Și oasele lor sunt disparate, prevalând dinții și spărturile de metapodii. De 
la cabaline am identificat 14 oase, printre care două resturi dentare, două din coloană, 
patru din extremitățile distale ale membrelor și șase din părțile bogat carnate (omoplat, 
ulnă, femur, coxale, tibie) (Fig. 9/b‒e). Cu mare probabilitate, carnea de cal să fi fost 
consumată, dacă avem în vedere și procentul mai mare al oaselor sale. Resturile pro-
vin de la patru exemplare cu următoarele vârste: puțin peste 12‒18 luni (Ph. I abia fu-
zionat proximal), sub 3‒5 ani, între 3‒5 ani și peste această limită (Fig. 7).  

7. Dinamica speciilor pe nivele 
Deocamdată, nivelul timpuriu a furnizat puține oase care să permită schițarea 

unui anume tipar al activităților economice și de consum ale locatarilor vilei. Pe baza 
celor 182 oase se poate sugera că speciile vânate era neimportante sub raport alimen-
tar. Erau vizate elemente ale faunei sălbatice din împrejurimi: căprior, cerb, castor și 
altele, care nu pot fi deocamdată menționate. În sectorul domestic se exploatau vita, 
oaia, capra și porcul. Procentajele pe resturi ale celor trei grupe de mamifere sunt apro-
piate, doar ca număr de indivizi apar unele diferențe. Ele sunt influențate și de ponde-
rea mai mare sau mai mică a resturilor maxilare, cele care generează numărul de indi-
vizi. Prin această prismă, vitele prevalează cu 33,33%, oile și caprele pe locul secund 
cu 22,22% și porcul cu 16,66% (Tab. 2). Posibil ca, pe măsură ce se vor acumula noi 
eșantioane, procentajele vor suferi unele modificări. În privința profilelor de sacrifi-
care, nu se poate decela un anume tipar, fiind depistați indivizi din toate grupele de 
vârstă. Faptul sugerează creșterea și sacrificarea animalelor în arealul vilei. 

Analiza faunei din nivelele II+III permite mai multe sugestii asupra modelului 
economic practicat. Ca NISP, prevalează bovinele cu 32,02%, apoi rumegătoarele mici 
cu 28,43% și porcul cu 26,47%. Oasele calului însumează 6,21% și cele ale câinelui 
1,31%. Ca MNI prevalează rumegătoare mici cu 29,51%, apoi vita cu 27,87% și por-
cul cu 21,31% (Tab. 2). Totuși diferențele procentuale între taxonii domestici nu sunt 
foarte mari pentru a însemna ceva. Deocamdată, se poate preciza că rumegătoarele mari 
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și mici contau mai mult decât porcul în economia așezării. Probabil și condițiile ambi-
entale vor fi fost propice creșterii lor. În plus, bovinele și ovicaprinele furnizau pe lângă 
carne și piei, lapte, lâna, părul de capră, forța de tracțiune. Este probabil consumul oca-
zional al calului. Vânătoarea este nesemnificativă sub raport alimentar, practicându-
se în scop de agrement, procurarea blănurilor, cornului. Se vâna iepurele, căpriorul, 
cerbul și o serie de carnivore mici. În general, siturile romane se caracterizează prin-
tr-o cotă mică a vânatului, care rareori depășește 5%. Exemple: Oarda de Jos (villa 
rustica) - 1,52%30, Suceag - 4% (așezare rurală), Târnăvioara - 4% (așezare rurală) 
Porolissum - 0,4‒1% (clădirile L7, LM3, taverna) ... etc31. 

În privința sacrificărilor vitelor, precizăm următoarele aspecte: 37,5% din ani-
malele identificate au fost tăiate în stadiile de adult și matur. Prevalează totuși speci-
menele juvenile și subadulte în proporție de 62,5%. Având în vedere natura sitului cer-
cetat, pare justificat consumul preponderent al cărnii de vită tânără. În lotul analizat 
nu am găsit oase de la animale foarte tinere, tăierile erau echilibrate existând o grijă 
pentru conservarea cirezii. O bună parte din imaturii corporali sacrificați pentru carne 
erau masculi, fapt confirmat de datele metrice. Se pare că o treime din stoc era păstrat 
pentru produsele lactate, tracțiune, reproducere.  

În cazul ovinelor și caprinelor, 44,43% sunt adulții și maturii păstrați pentru 
lapte, lână, reproducere. Se pare că în stadiile juvenil și subadult se sacrificau pentru 
carne, mai ales caprele; evident și ovinele, în procent mai mic. Sacrificările din primă-
vară (sub 3 luni) sunt puține (11,11%), ele cresc după 8 luni. Să fie vorba de unele pen-
dulări sezoniere? Până la 2‒3 ani se tăia aproximativ 44,46%. Exploatarea porcinelor 
implică sacrificări de 36,36% până la un an și tot atâta până la doi ani. În primul an 
de viață se sacrifica pe toată durata anului, neexistând o anume periodicitate. 27,27% 
este stocul reproductiv, însemnând animale tăiate între 3‒6 ani și peste 6 ani. Utiliza-
rea altor resurse alimentare, broaște țestoase, scoici se făcea ocazional. Deocamdată, 
despre pescuit și utilizarea cărnii de pasăre nu există dovezi. 

 Procentajele speciilor din nivelul post roman diferă de cele din locuirea roma-
nă. Conform statisticilor, ponderea cea mai mare, atât ca NISP cât și ca MNI, o au ovi-
caprinele. Ele totalizează 34‒37%. Pe locul secund se plasează suinele cu 26‒27%, iar 
vita reprezintă doar 18‒24%. Calul are o pondere triplă față de nivelele romane, de cir-
ca 13‒15%. Oase de câine nu avem în acest nivel. De la speciile sălbatice s-a identi-
ficat un singur fragment de cerb. Aplicând testul Chi2 pe numărul de resturi al princi-
palelor specii din faza I versus fazele II+III nu rezultă diferențe semnificative statistic 
(p=0,89)32. În schimb, apar diferențe semnificative statistic în ceea ce privește ponde-
rea oaselor de cal între nivelele romane (fazele I‒III) și post romane (p=0,04). Concret, 
oase de cal sunt mai puține în nivelele romane decât în cele post-romane (Tab. 8). Co-
munitățile din acea vreme au mâncat carne de cal, au crescut mai multe rumegătoare 
și au prelucrat oase și coarne, multe asemănări cu comunitățile migratoare. 

                                                      
30 Date personale. 
31 Gudea et alii, 2008, p. 43. 
32 Prelucrările statistice s-au făcut utilizând software-ul PAST împreună cu documentaţia afe-
rentă, cf. Hammer, 1999-2016, p. 78-79. 
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8. Evaluări metrice 
Datorită fragmentării avansate puține oase au fost măsurate. În cazul bovi-

nelor, marea majoritate a pieselor provin de la animale de talie mică (femele), exce-
ptând câteva dimensionări. Ele sunt trecute cu asterisc în anexa datelor metrice: un 
humerus distal cu BT/Bd/Dd= 89/101/94 mm, o mandibulă cu LM3=39; 41 mm, două 
tibii distale cu Bd/Dd= 76/ 52 mm și 77/ 56 mm ... etc. Credem că este vorba de indi-
vizi de talie mare, probabil exemplare importate. Am utilizat spre comparație siturile 
de la Stolniceni33 și Tác-Gorsium34, bine documentate pe subiect. Pe măsură ce datele 
metrice se vor îmbogăți, vom putea tranșa problematica importurilor de material gene-
tic de calitate pentru îmbunătățirea tipurilor locale. În cazul suinelor domestice, puținele 
dimensionări indică animale gracile. Pe baza unui astragal cu Gl=40 mm s-a estimat 
o înălțime la greabăn de 73,9 cm, valoare normală pentru epocă35. În cazul caprinelor 
există unele dimensionări pe baza cărora se sugerează existența unor exemplare de 
mărime medie, cu schelet robust. Din faza a III-a provine un corn de capră (femelă) 
de tip prisca. Este planconvex pe toată lungimea, având dimensiunile bazei de 31/22/ 
98 mm. Din perioada post romană provine un metatars de ovină cu GL 144 mm, esti-
mându-se o talie de 67,39 cm (Țalkin) Este o valoare mare, atribuită unui mascul. Va-
lori apropiate s-au estimat pentru ovinele dintr-o serie de situri romane din Transilvania: 
Micia, Porolissum-taverna, templul Liber Pater de la Apulum36. 

Se pare că populația de cabaline era omogenă sub raport dimensional, preva-
lând prin analogie cu materiale similare, animalele mici37. Menționăm două falange pro-
ximale de următoarele dimensiuni: GL/Bp/Sd/Bd=70/48,5/31/39,5 mm și GL/Sd=80/ 
35 mm. Al doilea os a fost fuzionat recent proximal și aparține unui subadult. Un meta-
carp proximal (Fig. 9/b) are Bp/Dp=48,5/33 mm. Probabil erau exemplare cu utilizare 
multiplă, tracțiune, călărie, sursă alimentară. În ceea ce privește canidele, exista o diver-
sitate de tipuri în epoca romană38. În cazul nostru, cele două resturi mandibulare pro-
vin de la două specimene: unul ceva mai mic și altul mare.  

Deocamdată, analiza celor 1406 oase reprezintă o bază de pornire în studiul 
economiei alimentare și utilitare a locuirilor romană și post romană de la Rapoltu Mare. 
Datele preliminare au evidenţiat clar faptul că, pe toată durata de funcționare a villei, 
cât și după, economia animalieră a depins în bună măsură de produsele furnizate de 
speciile domestice. În plus, materialul de faţă a schițat diferite strategii de creștere a 
animalelor cât şi modele de utilizare ale lor. Rapoltu Mare a reprezentat un centru de 
consum, în care nevoia de carne și produse secundare a fost acoperită, probabil, în cea 
mai mare parte de animalele crescute pe domeniu. Aşa s-ar putea explica şi ponderea 
mare a speciilor domestice pe toată durata de funcționare, fără o contribuție susținută a 
vânatului. Deocamdată, informațiile sunt lacunare și în materie de date metrice, însă 

                                                      
33 Udrescu, 1979, p. 104-108. 
34 Bökönyi, 1984, p. 128. 
35 Gudea, 2002, tab. 14, p. 91. 
36 Gudea, 2002, tab. 13, p. 91. 
37 Bökönyi, 1984, p. 193-196. 
38 Udrescu, 1979, 108; Gudea, 2002, tab. 16, p. 92. 
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există indicii pentru unele preocupări de ameliorări locale ale vitelor, oilor. În ceea ce 
privește nivelele post romane, par a se contura unele preferințe alimentare, cu accent 
mai mare pe oi și cabaline. Sperăm ca eșantioanele noi vor oferi (sau nu) mai multe ar-
gumente în susținerea ideilor de mai sus. 

9. Măsurători 
 Coarne 

Nivel OC BA BB BC Taxon 

roman 130 31 22 98 capră, F 

Mandibula    
Nivel P1-M3 

M1-
M3 

M3/M1 Taxon 

roman 
  

17,5 câine 

roman 81 39 23 câine 

roman 
  

20 oaie 

roman 
 

91 39 vită 

roman 
  

41 vită 

roman 
  

29 cal 

post roman 72,5 49 23,5 capră 

Scapula     
Nivel SLC GLP LG Taxon 

roman 
 

83,5 68,5 vită 

roman 
 

78 64 vită 
 

roman 22 36 28 porc 
 

roman 23 35,5 31 porc 
 

roman 28 
  

porc 
 

roman 26 31 26,5 câine 
 

post roman 
 

57 48 cal 
 

Humerus    
Nivel BT Bd Dd Taxon 

roman 89 101 94 vită 

roman 33 39 36 porc 

roman 28 27 
 

capră 

roman 31 33 
 

capră 

post roman 29 
  

oaie 
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          Radius 

Nivel BFp Dp 
BFd/
Bd 

Taxon 

roman 47,5 
  

vită 

roman 72 43 
 

cal 

roman 
  

61/72 cal 

Metacarp 
Nivel Bd Dd Taxon 

roman 57 31 vită 

roman 60 33 vită 

roman 28 18 capră 

roman 29 17 capră 

roman 29,5 18 capră 

post roman 48,5 33 cal 

Metatars    
Nivel GL/Bp Dp Bd Taxon 

roman 
  

57 vită 

roman 
  

54 vită 

roman 
  

27,5 capră 

post roman 144/23 22,5 26,5 oaie 

Tibia     
Nivel Bd Dd Taxon 

roman 76 52 vită* 

roman 77,5 56 vită* 

roman 27 23 capră 

roman 30 22 capră 

roman 15 11 vulpe 

roman 10,5 6,5 jder 

           Talus 
Nivel GLl GLm Bd Taxon 

roman 40 37 23 porc 

roman 68 
 

40 vită 
 
 



370 

Femur 
Nivel Bd Taxon 

post roman 84 cal 
 

Acetabular 
Nivel LA Taxon 

roman 26 porc 

roman 63,5 cal 

post roman 63 cal 
 

Ph I 
Nivel Gl Bp Taxon 

roman 56 25 vită 

roman 66,5 33,5 vită 

roman 69 34,5 vită* 

roman 
 

36 vită 

roman 35 15,5 porc 

post roman 63 30,5 vită 
 
 
ABREVIERI 
 

BA diametru mare bază GB lăţime maximă 
BB diametrul mic bază GL lungime maximă 
BC circumferinţa bazei GLl  lungime laterală 
Bd lăţime distală GLm  lungime medială 
Bfd lățime față articulație distală GLP lungime cap articular 
BFcr lăţime faţă cranială LAR lăţime cavitate acetabulară 
BFcd lăţime faţă caudală LG lungime faţă articulară 
BFp lăţime faţă articulaţie proximală M1 carnasieră 
Bp lăţime proximală M3 molar 3 inferior 
BT lăţime trohlee M1-M3 lungime şir molari 
Dd diametrul distal OC lungime pe curbura mare 
Dp diametrul proximal P2-M3 lungime şir de dinţi 
  Sd  lăţime diafiză 
  SLC lăţime minimă col 
  Sp.  suprafaţă 
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Fig. 2. Frecvențele speciilor (ca fragmente) în nivelele de la Rapoltu Mare. 

 
Fig. 3. Frecvențele speciilor (ca nr. minim de indivizi) în  

nivelele de la Rapoltu Mare. 
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Fig. 4. Distribuția elementelor osoase din faza 1 pe regiuni corporale 

la Rapoltu Mare. 

 
Fig. 5. Distribuția elementelor osoase din faza 3 pe regiuni corporale  

la Rapoltu Mare. 
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Fig. 6. Profile de vârstă ale vitei, ovicaprinelor și porcului  

din prima fază de la Rapoltu Mare. 

 
Fig. 7. Profile de vârstă ale vitei, ovicaprinelor și porcului  

din a treia fază de la Rapoltu Mare. 
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Fig. 8. Oase cu urme de tăiere de la Rapoltu Mare. 

 
Fig. 9. Oase de cal de la Rapoltu Mare: a - pelvis ventral;  

b - proximal metacarpal; c - proximal falanx; d - distal femur; e - scapula. 
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Fig. 10. Oase cu urme de folosire (a - metacarp de vită) și tăiere 

(b - falanga I de vită, c - canin de câine) de la Rapoltu Mare. 
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Tab. 1. Distribuția oaselor în Sp. I și Sp. II 

Datare 
Prima jumătate a  

sec. II dHr 
Sfârșit sec. II Faza 3/ sec. III dHr 

Faze (F) 
Sp. I/ 
F. 1 

Sp. II/ 
F. 1 

Total 
F. 1 

Sp. I/ 
F. 2 

Sp. II/ 
F. 2 

Sp. I Sp. II 
Total 
F. 3 

Vită 13 7 20 
 

2 8 88 96 

Porc 2 17 19 1 
 

2 78 80 

Oaie/capră 5 11 16 2 1 3 81 84 

Cal 3 
 

3 
 

1 6 12 18 

Câine 1 
 

1 
   

4 4 

Domestice 24 35 59 3 4 19 263 282 

Cerb 
      

4 4 

Căprior 
 

1 1 
   

3 3 

Castor 
 

1 1 
   

1 1 

Iepure. 
      

6 6 

Vulpe 
      

2 2 

Jder 
      

1 1 

Sălbatice 
 

2 2 
   

17 17 

Determinate 24 37 61 3 4 19 280 299 

Coaste 
 

2 2 
 

5 2 51 53 

Așchii 28 84 112 
 

9 29 446 475 

Rozătoare 
 

1 1 
  

1 6 7 

Corn cerb 1 
 

1 
   

3 3 
Total 
mamifere 

53 124 177 3 18 51 786 837 

Păsări sălb. 
 

1 1 
   

1 1 

Broască 1 
 

1 
     

Broască 
țestoasă  

2 2 
   

1 1 

Scoici 
 

1 1 
  

2 5 7 

Total lot 54 128 182 3 18 53 793 846 
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Tab. 2. Frecvențele speciilor ca număr de fragmente (NISP) și indivizi (MNI) la 
             Rapoltu Mare 

Datare Faza 1 Fazele 2‒3 

Taxoni NISP % MNI % NISP % MNI % 
Vită 20 32,78 6 33,33 98 32,02 17 27,87 

Porc 19 31,15 3 16,66 81 26,47 13 21,31 

Oaie/capră 16 26,23 4 22,22 87 28,43 18 29,51 

Cal 3 4,92 2 11,11 19 6,21 5 8,2 

Câine 1 1,64 1 5,56 4 1,31 1 1,64 

Domestice 59 96,72 16 88,88 289 94,44 54 88,53 

Cerb 
    

4 1,31 1 1,64 

Căprior 1 1,64 1 5,56 3 0,98 1 1,64 

Castor 1 1,64 1 5,56 1 0,33 1 1,64 

Iepure 
    

6 1,96 2 3,27 

Vulpe 
    

2 0,65 1 1,64 

Jder 
    

1 0,33 1 1,64 

Sălbatice 2 3,28 2 11,12 17 5,56 7 11,47 

Determinate 61 100 18 100 306 100 61 100 

Coaste 2 
   

58 
   

Așchii 112 
   

484 
   

Rozătoare 1 
   

7 
   

Coarne cerb 1 
   

3 
   

Total 
mamifere 

177 
   

858 
   

Păsări sălb. 1 
   

1 
   

Broască 1 
       

Broască 
țestoasă 

2 
   

1 
   

Scoici 1 
   

7 
   

Total lot 182 
   

867 
   

(Continuă) 

Epocă Total epoca romană post romană 

Taxoni NISP % MNI % NISP % MNI % 
Vită 118 32,15 23 29,11 25 24,04 5 18,52 

Porc 100 27,25 16 20,25 28 26,92 7 25,93 

Oaie/capră 103 28,07 22 27,85 36 34,62 10 37,04 
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Epocă Total epoca romană post romană 

Taxoni NISP % MNI % NISP % MNI % 
Cal 22 5,99 7 8,86 14 13,46 4 14,81 

Câine 5 1,36 2 2,53 
    

Domestice 348 94,82 70 88,6 103 99,4 26 96,3 

Cerb 4 1,09 1 1,27 1 1 1 3,7 

Căprior 4 1,09 2 2,53 
    

Castor 2 0,55 2 2,53 
    

Iepure 6 1,63 2 2,53 
    

Vulpe 2 0,55 1 1,27 
    

Jder 1 0,27 1 1,27 
    

Sălbatice 19 5,18 9 11,4 1 0,96 1 3,7 

Determinate 367 100 79 100 104 100 27 100 

Coaste 60 
   

10 
   

Așchii 596 
   

236 
   

Rozătoare 8 
   

6 
   

Coarne cerb 4 
       

Total 
mamifere 

1035 
   

356 
   

Păsări sălb. 2 
       

Broască 1 
       

Broască 
țestoasă 

3 
       

Scoici 8 
   

1 
   

Total lot 1049 
   

357 
   

 
Tab. 3. Repartiția oaselor din fazele 1-2 pe regiuni corporale la Rapoltu Mare 

Faze Sp. I - faza 1 Sp. II - faza 2 

Elemente Vită Porc Ovic. Cal Câine Vită Porc Ovic. 
Neurocraniu/ 
ossa corni      

1 
 

1 

Viscerocrani
um  

1 
    

2 
 

Dentes super. 
      

1 1 

Mandibula 2 
 

1 
   

1 1 

Dentes infer. 
 

1 
 

1 
 

1 1 
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Faze Sp. I - faza 1 Sp. II - faza 2 

Elemente Vită Porc Ovic. Cal Câine Vită Porc Ovic. 

Vertebrae 3 
     

3 
 

Costae 
      

3 2 

Scapula 
    

1 
  

1 

Humerus 2 
 

1 
  

1 1 
 

Radius 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

Ulna 
   

1 
  

1 
 

Metacarp 1 
       

Pelvis 
  

1 
   

1 
 

Femur 1 
    

1 1 1 

Tibia 1 
       

Calcaneu 
       

1 

Metatars 1 
     

1 1 

Tarsalia 1 
      

1 

Phalanx 1 
       

1 

Phalanx 2 
     

2 
  

Metapodii 
  

1 
     

Total 13 2 5 3 1 7 17 11 

(Continuă) 

Faze Sp. II – faza 1 Sp. I - faza 2 Sp. II - faza 2 

Elemente Căprior Castor Porc Ovic. Vită Ovic. Cal 
Neurocraniu/ 
ossa corni   

1 
    

Mandibula 
      

1 

Dentes inf. 
       

Costae 
   

2 1 
  

Femur 
     

1 
 

Metatars 
    

1 
  

Phalanx 3 
 

1 
     

Metapodii 1 
      

Total 1 1 1 2 2 1 1 
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Tab. 4. Repartiția oaselor din faza 3 pe regiuni corporale la Rapoltu Mare 

Faze Sp. I / faza 3 Sp. II / faza 3 

Elemente Vită Porc Ovic. Cal Vită Porc Ovic. 
Neurocraniu/ 
ossa corni   

1 
 

3 2 1 

Viscerocr. 
    

1 5 2 

Dentes sup. 1 
   

3 2 6 

Mandibula 
    

8 6 3 

Dentes inf. 
   

1 7 2 10 

Atlas 
     

2 
 

Axis 
     

1 
 

Vertebrae 1 
  

1 5 4 1 

Costae 
   

1 12 13 7 

Scapula 
    

8 7 1 

Humerus 
   

1 
 

4 3 

Radius 
    

3 1 9 

Ulna 
   

1 2 4 1 

Metacarp 1 
 

1 
 

1 
 

3 

Carpalia 
    

1 
  

Pelvis 
    

2 6 1 

Femur 1 
  

1 2 4 2 

Tibia 2 1 
  

8 5 6 

Talus 
 

1 
  

3 1 
 

Calcaneus 
    

1 
  

Metatars 1 
   

4 1 3 

Tarsalia 
      

3 

Phalanx 1 
    

5 3 9 

Phalanx 2 1 
   

6 3 8 

Phalanx 3 
    

2 2 2 

Metapodii 
  

1 
 

1 
  

Total 8 2 3 6 88 78 81 

(Continuă) 
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Faze Sp. II / Faza 3 (sec. III dHr) 

Elemente Cal Câine Cerb Căprior Castor Iepure Vulpe Jder 
Neurocra-
niu/ossa 
corni 

  
1 

     

Viscerocr. 1 
       

Dentes sup. 
  

1 
     

Mandib. 
 

1 
      

Dentes inf. 2 2 
      

Atlas 1 
       

Costae 1 
    

1 
  

Scapula 
        

Radius 3 
    

1 
  

Ulna 1 
    

1 
  

Carpalia 1 
       

Pelvis 1 
       

Femur 
    

1 
   

Tibia 
     

1 1 1 

Talus 
     

1 
  

Metatars 
  

2 
     

Phalanx 2 1 
  

3 
    

Phalanx 3 
        

Metapodii 
 

1 
   

1 1 
 

Total 12 4 4 3 1 6 2 1 
 
Tab. 5. Profile de sacrificare a bovinelor 

Faze F. 1 F. 2 F. 3 F. 2+3 
post 

roman 
 

Vârsta 
Sp. 
I 

Sp. 
II 

Sp. I Sp. I 
Sp. 
II 

Tota
l 

% Total Stadii 

< 2 ani  1 
   

2 2 12,5 1 juvenil 

2-3  
   

1 4 5 31,25 1 

subad. 3-3,5  
    

1 1 6,25 
 

<3,5-4  1 1 
  

2 2 12,5 
 

(Continuă) 
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Faze F. 1 F. 2 F. 3 F. 2+3 
post 

roman 
 

Vârsta 
Sp. 
I 

Sp. 
II 

Sp. I Sp. I 
Sp. 
II 

Tota
l 

% Total Stadii 

3,5-4  1 
   

1 1 6,25 1 

adult 
˃3-4  1 

       
4-6,5  

    
1 1 6,25 1 

6,5-9  
   

1 1 2 12,5 1 

9-11,5  
    

1 1 6,25 
 matur/

senil >11,5  
 

1 
  

1 1 6,25 
 

Total 4 2 1 2 14 16 100 5  

Vârsta? 
  

1 
  

1 
  

 
 
Tab. 6. Profile de sacrificare a ovicaprinelor 

Faze F. 1 F. 2 F. 3 F. 2+3 post roman Stadii 

Vârsta 
Sp. 
I 

Sp. 
II 

Sp. 
I 

Sp. 
I 

Sp. 
II 

Total % Total % 
 

0-3 luni 
    

2 2 11,11 
  infans 

3-6  
       

2 20 

juvenil 

<7-10  
 

1 
  

1 1 5,56 
  

8-10  
    

1 1 5,56 
  

10-12  1 
   

1 1 5,56 1 10 

12-14  
 

1 
  

1 1 5,56 
  

18-24  
    

2 2 11,11 2 20 
subad. 

24-42 
  

1 
 

1 2 11,11 
  

42-72 
 

1 
  

6 6 33,32 4 40 adult 

˃72 luni 
    

2 2 11,11 1 10 matur 

Total 1 3 1 
 

17 18 100 10 100 
 

Vârsta? 
   

1 
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Tab. 7. Profile de sacrificare a porcinelor 

Faze F. 1 F. 2 F. 3 F. 2+3 
post 

roman 
Stadii 

Vârsta Sp. I Sp. II Sp. I Sp. I Sp. II 
Total 

%   
0-3 luni 

    
1 9,09 2 

infans 
3-6  

    
1 9,09 

 
6-8  

    
1 9,09 

 
juvenil 8-10  

    
1 9,09 

 
12-14  

    
1 9,09 1 

14-18  1 1 
  

2 18,18 1 

subadult 18-24  
    

1 9,09 2 

24-36  
       

3-6 ani 
 

1 
  

1 9,09 1 adult 

˃6 ani 
    

2 18,18 
 

matur 

Total 1 2 
  

11 100 7 
 

Vârsta ? 
  

1 1 
    

 
Tab. 8. Valorile testului Chi2 

 
Faza 1 

 
Fazele 2+3 

Valori observate teoretice observate teoretice 
Vită 20 20 98 98 

Porc 19 17 81 83 

Ovic. 16 17 87 86 

Cal 3 4 19 18 

Chi2: 0,61763 p=0,89 df-3 

 
Roman, F. 1-3 post roman 

Vită 118 110 25 33 

Porc 100 98 28 30 

Ovic. 103 107 36 32 

Cal 22 28 14 8 

Chi2: 8,3151 p=0,039 df-3 
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