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ARDEU-CETĂŢUIE. DATE RECENTE PRIVIND
GESTIONAREA RESURSELOR ECONOMICE DE
ORIGINE ANIMALĂ LA DACI
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* Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti;
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didi48912002@yahoo.fr
Abstract: Ardeu-Cetăţuie. Recent data related to Dacians’ animal economic resources.
The article presents the data issued from the analysis regarding a collection comprising 11
animal bones discovered during 2013 archaeological campaign and preserving various skinning
and butchery marks. They are dated from the Second Iron Age – Classical Dacian Civilization (I century B.C. – I century A.D.). There are attested several species as: cattle, sheep/
goat and pig. The skeletal elements are: long bones, ribs, short bones (astragalus). The analysis
of the osteological remains used a series of optical means of study (optic microscope, zoom
×10 – ×40; digital microscope, zoom ×10 – ×400); complete sets of photos (microscopic,
inclusive) at various scales were taken. All parameters of the pieces were registered (species,
anatomic element, conservation status, types of butchery marks, dimensions etc.) and allowed
the initiation of a database containing osseous elements preserving various traces of intentional modification – cut marks (skinning, butchery). The assemblage offers the first systematically collected data related to these aspects of economy in the site. The data can probably
define some specific patterns regarding the treatment of carcasses of domestic species during
the Dacian times.
Keywords: animal resources, Ardeu, butchery marks, Dacian civilization, Latène, database,
economy, microscopy.

1. Context
Satul Ardeu este situat în partea de nord-est a jud. Hunedoara, fiind parte
componentă a comunei Balşa. Întreaga zonă are aspect colinar, însă abrupturile stâncoase în care se deschid numeroase cavităţi naturale dau peisajului o notă aparte.
Aflat la cca 17 km de Valea Mureşului, dealul numit “Cetăţuie”, care prin poziţia sa
permite controlul drumului spre Munţii Apuseni, are caracteristici potrivite pentru
amplasarea unei fortificaţii. Distanţa mică faţă de principala cale de acces din sudul
spaţiului intracarpatic facilita, probabil, aprovizionarea1.
1

Ferencz, 2012a; Ferencz, 2012b; Ferencz, 2012c.
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Cetatea a fost semnalată în literatura domeniului la sfârşitul sec. al XIX-lea2,
însă pe parcursul secolului al XX-lea a fost rareori menţionată. O primă etapă a cercetărilor, importantă pentru cunoaşterea antichităţilor de pe dealul “Cetăţuie” de la
Ardeu, s-a desfăşurat în anul 1973, când Larisa Nemoianu, de la Muzeul Naţional de
Istorie al României din Bucureşti şi Ioan Andriţoiu de la Muzeul Judeţean Hunedoara, Deva, au realizat un sondaj arheologic3. Anvergura redusă a cercetărilor a
creat anumite incertitudini, care au marcat interpretarea sitului în anii '70 şi '80 ai secolului trecut. Astfel, Ioan Glodariu îl include printre cetăţile dacice4, în timp ce Ion
Horaţiu Crişan, câţiva ani mai târziu, îl considera a fi aşezare fortificată5. Îndoiala în
ceea ce priveşte încadrarea fortificaţiei într-una dintre cele două categorii este formulată cu claritate într-o lucrare din anul 19896. Tot din acelaşi motiv, Ferenczi
István presupunea, citându-l pe Téglas Gábor, că zidurile fortificaţiei erau realizate
din blocuri de calcar, asemănătoare celor din Munţii Orăştiei7.
În ultimii ani, cetatea dacică de la Ardeu a devenit tot mai cunoscută datorită
interesului acordat de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva8. Ea a
fost reşedinţă nobiliară din prima jumătate a sec. I îHr şi până la războaiele cu romanii de la începutul sec. II dHr9.
Incinta avea ziduri din piatră locală, lipită cu lut, întărite şi înălţate cu structuri de lemn, care înconjurau culmea dealului numit astăzi “Cetăţuie”. Suprafaţa a fost
împărţită în două; partea nordică, unde un mamelon stâncos domină întregul platou,
era destinată amplasării locuinţei nobilului. “Palatul”, adică aşa-zisul turn-locuinţă,
numit astfel în baza terminologiei propuse de Ioan Glodariu10, datorită asemănării cu
donjoanele medievale, domina întregul platou, fiind construit pe mamelonul menţionat. Partea sudică era rezervată, cu toată probabilitatea, membrilor “curţii” sale,
războinicilor şi familiilor lor11.
În partea vestică au fost descoperite urmele unui atelier în care se confecţionau obiecte din fier, bronz, dar şi din os şi corn12. Acesta se pare că nu a fost singurul atelier de bronzier descoperit la Ardeu, urmele altuia fiind identificate la baza
versantului sudic13.
Poarta cetăţii era amplasată, după toate probabilităţile, în zona de sud-vest a
platoului superior, însă până în acest moment nu există dovezi certe. Făcând apel la
memoria localnicilor, care ţineau mieii la înţărcat pe această culme, am aflat că acce2

Téglas, 1885.
Nemoianu, Andriţoiu, 1975.
4
Glodariu, 1983, p. 82.
5
Crişan, 1986, p. 149.
6
Daicoviciu et alii, 1989, p. 52.
7
Daicoviciu et alii, 1989, p. 55.
8
Ferencz, Roman, 2010, p. 174; Ferencz, 2012a, p. 70.
9
Ferencz, Roman, 2010, p. 174-175.
10
Glodariu 1983, p. 25-29.
11
Ferencz, 2007.
12
Ferencz et alii, 2005; Ferencz et alii, 2010; Ferencz et alii, 2011.
13
Ferencz, Bodó, 2003.
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sul se făcea pe un drumeag care pornea de pe versantul nordic. El ocolea dealul prin
vest, urcând o pantă uşoară, amenajată şi ajungea în partea sud-vestică a platoului,
acolo unde presupunem că se găsea poarta.
Numeroase obiecte descoperite pe parcursul mai multor campanii de cercetări (2002–'10, 2013–'14) probează locuirea cetăţii cu mare intensitate în epoca Regatului Dac; sunt prezente şi vestigii aparţinând altor epoci istorice14. Printre artefactele dacice se remarcă arme15, piese de port16, variate artefacte din materii dure animale17 ori piese provenind din lumea romană18.

2. Materialul
Cercetările arheologice desfăşurate în campania 2013 în situl de la Ardeu,
punctul “Cetăţuie”, de către un colectiv condus de dr. Iosif Vasile Ferencz19, au prilejuit recuperarea unui lot de materiale arheozoologice provenind de la specii
domestice, precum vita, oaia/capra şi porcul. Elementele scheletice provin din nivelul de locuire atribuit celei de a doua epoci a fierului, respectiv perioada Regatului
Dac (sec. I îHr–I dHr)20.
Examinarea acestui lot a permis identificarea unor piese anatomice prezentând urme ale intervenţiilor tehnice în scop alimentar şi al prelevării pieilor, respectiv
aplicarea operaţiilor legate de jupuire, tranşare, dezarticulare, descărnare etc.21.
Scopul analizei de faţă este acela de a iniţia constituirea unei baze de date şi
a unei bănci de imagini, la diverse scări, cuprinzând aspectele complexe ale studiului
urmelor de procesare a carcaselor în scopul prelevării pieilor şi al consumului alimentar. Prezenţa urmelor de acest gen a fost constatată frecvent pe elementele scheletice recuperate în sit în campaniile arheologice derulate până acum22. Este vorba de
parametri care sunt înregistraţi şi analizaţi sistematic, precum: identificare specifică,
identificare anatomică, starea de conservare, tipologia urmelor de intervenţie şi localizarea scheletică, morfometria etc.
Tratarea sistematică a acestei categorii de date şi analiza statistică pot conduce
la formularea unor concluzii legate de predilecţia consumului unor specii domestice,
aplicarea unor scheme de transformare a carcaselor (măcelărie), gradul de fragmentare etc.
14

Ferencz, Roman, 2010, p. 175.
Ferencz, Dima, 2009; Ferencz, Gurgu-Ţârdoiu, 2009.
16
Ferencz, 2003; Ferencz, 2006.
17
Beldiman, 2012a; Beldiman, 2012b; Beldiman et alii, 2012a; Beldiman et alii, 2012b;
Beldiman et alii, 2013.
18
Ferencz, 2005.
19
Ferencz et alii, 2014.
20
Ferencz, 2012a; Ferencz, 2012b; Ferencz, 2012c; Ferencz-Roman, 2010; Ferencz et alii,
2005; Ferencz et alii, 2010; Ferencz et alii, 2011 – cu bibliografia.
21
O primă versiune a acestui articol a fost publicată ca raport de analiză (Beldiman, Sztancs,
2014).
22
Ferencz, Beldiman, 2012; Beldiman, 2012a; Beldiman, 2012b; Beldiman et alii, 2012b;
Beldiman et alii, 2013; Beldiman, Sztancs, 2014.
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Constatarea (pentru România) rarităţii sau chiar absenţa unor astfel de acumulări de date, puse la dispoziţia mediului de cercetare, a constituit un îndemn suplimentar pentru demararea proiectului.
Urmele diverse ale intervenţiei antropice pe oase, coarne de cervide, procese
cornulare etc., altele decât cele care se înscriu în etapele “lanţului operator/operaţional”, sau “secvenţele de transformare” tehnică a elementelor scheletice, tratate ca
materii prime pentru artefacte (ceea ce numim “industria materiilor dure animale”)
sunt prezente şi se pot identifica în majoritatea loturilor osteologice analizate de
arheozoologi, provenind din Transilvania şi datând din a doua epocă a fierului23.
Materialele descoperite în cetăţuia dacică de la Ardeu nu fac, în acest sens,
excepţie. Ocazia recentă a analizei resturilor animaliere, oferită de proiectul realizării expoziţiei şi a catalogului artefactelor dacice din materii dure animale a permis
o primă abordare a acestei problematici24.
Ne propunem, în etapa următoare, alimentarea bazei de date cu informaţiile
care se vor extrage în urma analizei loturilor vechi, cu scopul de a procesa totalitatea
materialului arheozoologic recoltat din situl menţionat.
Piesele osteologice cu urme de intervenţie antropică intenţionată recoltate în
campania 2013 sunt atribuite epocii dacice şi provin din stratul de cultură.

3. Metodologie, repertoriu
Lotul studiat cuprinde 11 piese anatomice (N total = 11) – Tab. 1–2; Fig. 1–
11). El se păstrează în colecţiile Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
(provizoriu, fără număr de inventar). Starea de conservare a suprafeţelor este bună şi
foarte bună, permiţând efectuarea optimă a observaţiilor impuse de studiul lor complex.
În prima etapă a studiului s-a realizat identificarea specifică, apoi suprafeţele
fiecărei piese au fost examinate în microscopie de mică putere. Analiza pieselor osteologice a recurs, în mod sistematic, la mijloace optice de observare (microscop optic,
măriri ×10 – ×40; microscop digital, măriri ×10 – ×400); au fost realizate seturi
complete de fotografii la diverse scări, inclusiv cu ajutorul microscopului, iniţiindu-se
banca de imagini aferentă bazei de date.
Elaborarea repertoriului lotului şi alimentarea bazei de date au impus ca fiecare piesă să poată fi identificată printr-un indicativ, compus din sigla sitului şi
numărul curent (exemplu: ARC/2013_3).
Fiecare element scheletic a fost tratat după un protocol standard, cu mai multe
paliere şi componente, vizând înregistrarea extensivă/exhaustivă a datelor (Tab. 1).
Acestea sunt etalate/sintetizate statistic/tabelar.
Se înregistrează parametri precum: ● indicativ ● instituţie deţinătoare/
colecţie ● număr de inventar ● apartenenţă culturală ● fig. ● datele contextului ●
identificare specifică; ● identificare anatomică; ● stare de conservare (piese întregi,
fragmentare, fragmente) şi starea suprafeţelor; ● urme de intervenţie tehnică: morfo23
24

Bindea, 2008, p. 294, 296, 314; El Susi, 2007a; El Susi, 2007b.
Ferencz, Beldiman, 2012; Beldiman, 2012a; Beldiman, 2012b; Beldiman et alii, 2012b.
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logie, localizare, orientare, origine, scopul ipotetic al operaţiei/operaţiilor care a(u)
generat producerea urmelor; unelte folosite, identificate ipotetic; ● dimensiuni (mm)25.

4. Urme ale intervenţiei tehnice pe elemente scheletice
Tipurile de urme de intervenţie antropică se referă la: retezare (topor), tăiere
oblică sau transversală (cuţit), fracturare prin impactul produs cu tăişul uneltei metalice (topor, cuţit).

5. Specii şi elemente scheletice. Aspecte economice
Speciile domestice atestate sunt în număr de trei: porcul (6 cazuri); vita (3
cazuri); oaia/capra (2 cazuri). Părţile anatomice prezente sunt, pe specii, în număr de
şapte: la porc: tibia 1, corp costal 3, femur 1, os hyoid 1; la vită: humerus 2, falangă
1; la oaie/capră: corp costal 1, omoplat 1 (Tab. 2).
Uneltele utilizate pentru procesarea carcaselor au fost, foarte probabil, cuţitul şi toporul. Ca procedee tehnice (uneori combinate: jupuire-dezarticulare; jupuiredescărnare) atestate prin analiza suprafeţei oaselor se numără: jupuirea prin tăiere cu
cuţitul (3 cazuri); dezarticularea cu cuţitul şi toporul (8 cazuri); descărnarea cu cuţitul (4 cazuri) (Tab. 1).

6. Concluzii
Analiza pieselor scheletice animale descoperite în situl de la Ardeu, punctul
“Cetăţuie”, jud. Hunedoara a permis cuantificarea observaţiilor, prelevarea parametrilor, iniţierea bazei de date şi a băncii de imagini relative la tratarea corpului
animal după sacrificare: jupuire; procesarea carcasei destinate consumului alimentar,
punând în evidenţă practici legate de dezmembrare, dezarticulare, descărnare, care
se vor dovedi, probabil, prin avansarea cercetărilor şi alimentarea “la zi” a bazei de
date, ca fiind aplicate în mod rutinier în etapa dacică de locuire a sitului. Viabilitatea
şi coerenţa concluziilor formulate în viitor vor depinde de cantitatea datelor acumulate şi de aplicarea sistematică a formularului complet de încărcare a bazei.

7. Repertoriu
Fişa standard pune la dispoziţie datele despre fiecare piesă anatomică, în
structura menţionată supra, cf. Metodologie, repertoriu26.
ARC/2013_1 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr–I dHr ● Fig. 1 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Porc domestic (Sus
domesticus) ● Tibia distală ● Piesă fragmentară, fracturată în vechime; suprafeţe în
stare de conservare bună. ● La nivelul epifizei se observă două urme ample de tăiere
cu toporul, dispuse pe două planuri oblice distincte, suprapuse; urme produse în

25

Beldiman, 2007; Sztancs, 2011; Ferencz-Beldiman, 2012; Beldiman et alii, 2012a; Beldiman
et alii, 2012b; Beldiman et alii, 2013; Costamagno, David, 2009 – cu bibliografia.
26
Abrevieri utilizate în repertoriu: Ad. – adâncime; ARC – Ardeu-Cetăţuie; Diam – diametru; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; FNI – Fără număr de
inventar (provizoriu); Gros – Grosime; L – Lungimea; Lăţ – Lăţimea; L tot – Lungimea
totală; Max – Maxim; MCDR – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva; N – Număr; N
tot – Număr total; SP – Suprafaţa.
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scopul dezarticulării. ● Dimensiuni (mm): L 52,85; EP 27,92/19,23; L planuri de
tăiere 9,85, 11,49. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_2 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 2 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Vită (Bos taurus) ●
Humerus ● Aşchie diafizară distală prezentând urme de fracturare produse în
vechime şi recent; suprafeţe în stare de conservare bună. ● Urme de tăiere (5) dispuse transversal, produse cu toporul în scopul dezarticulării şi descărnării. ●
Dimensiuni (mm): L 71,03; lăţ max 20,10; gros 5,02. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_3 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 3 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Porc (Sus domesticus) ● Corp costal ● Segment proximal, fracturat în vechime; suprafeţe în stare de
conservare bună. ● Urme scurte de impact şi tăiere cu toporul suprapuse; urme
produse în scopul dezarticulării şi descărnării. ● Dimensiuni (mm): L 36,38; diam
23,22/16,67; L urme tăiere cca 5. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_4 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 4 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Porc domestic (Sus
domesticus) ● Corp costal ● Piesă fragmentară, segment de corp costal fracturat în
vechime şi recent; suprafeţe în stare de conservare bună. ● Urme discontinui de
tăiere transversală cu cuţitul; urme produse în scopul jupuirii şi descărnării. ●
Dimensiuni (mm): L 49,26; lăţ 16,95; gros 7,01; L urme tăiere 13,44. ● Beldiman,
Sztancs, 2014.
ARC/2013_5 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 5 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Oaie/capră (Ovies
aries/capra hircus) ● Corp costal ● Segment; fracturat în vechime prin impact;
suprafeţe în stare de conservare bună. ● Urme de impact (2) paralele dispuse
transversal pe o faţă, produse cu toporul, în scopul dezarticulării. ● Dimensiuni
(mm): L 47,10; lăţ 10,36; gros 4,94; L urme de tăiere 7,80-8,21. ● Beldiman,
Sztancs, 2014.
ARC/2013_6 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 6 ● SP 5 Passim Din sitarea sedimentului. ● Porc (Sus
domesticus)? ● Os hyoid (stylohial)? ● Piesă fragmentară, fracturată în vechime şi
recent; suprafeţe în stare de conservare bună. La una dintre extremităţi se observă un
plan oblic de tăiere cu toporul; tot aici se localizează 2 urme de impact scurte, dispuse transversal şi oblic; urme de roadere produse de câine; urme de tăiere cu toporul produse în scopul dezarticulării. ● Dimensiuni (mm): L 25; extremitatea tăiată
11,48/6,72; capăt fracturat recent 10,04/5,90. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_7 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 7 ● SP 5 Carourile 2, 7, 12, 17 Passim Din nivelul scurs adâncime
-0,97 – 1,26 m. ● Vită (Bos taurus) ● Humerus ● Fragment distal, fracturat în
vechime; suprafeţe în stare de conservare bună. La extremitatea dinspre partea mezială
se conservă o urmă scurtă de tăiere cu cuţitul, dispusă transversal; urmă de tăiere
produsă în scopul jupuirii şi descărnării. Pe una dintre margini fractură de contur
semicircular, realizată prin impact de pe faţa periostală (pentru extragerea măduvei?)
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● Dimensiuni (mm): L 124,23; lăţ max 29,83; gros max 6,04; L urmă tăiere 4,57;
diam fractură semicirculară 22. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_8 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 8 ● SP 5 Carourile 2, 7, 12, 17 Passim Din nivelul scurs adâncime
-0,97 – 1,26 m. ● Oaie/capră (Ovis aries/Capra hircus) ● Omoplat ● Segment
proximal-mezial. Extremitatea proximală (suprafaţa articulară – fossa articularis)
păstrată parţial; fracturi produse în vechime şi recent; urme de roadere produse de
câine la nivelul fossei articularis şi al colului; urme de impact/tăiere produse cu
toporul, dispuse oblic, suprapuse, localizate pe spina scapulae; urme de impact/
tăiere produse în scopul dezarticulării. ● Dimensiuni (mm): L 70,80; lăţ max 31,24;
gros max 9,06; ED 22,43/12,35; L urme de tăiere 12-21; lăţ urme de tăiere 1-1,5; ad
urme de tăiere 1-3. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_9 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec. I
îHr – I dHr ● Fig. 9 ● SP 5 Carourile 2, 7, 12, 17 Passim Din nivelul scurs adâncime
-0,97 – 1,26 m. ● Vită (Bos taurus) ● Falangă proximală ● Piesă întreagă. Suprafeţe
în stare de conservare mediocră; urme de coroziune. Pe faţa dorso-abaxială prezintă
3 urme de tăiere dispuse oblic, suprapuse; urme de tăiere cu cuţitul produse probabil
în scopul jupuirii. ● Dimensiuni (mm): L tot 58,85; EP 29,94/26,88; ED
25,50/16,96. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_10 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec.
I îHr – I dHr ● Fig. 10 ● SP 5 Carourile 8-9 Nivelul cu pietre mărunte La sitarea
sedimentului. ● Porc? (Sus domesticus) ● Os lung (femur?) ● Fragment diafizar,
fracturat în vechime prin impact; suprafeţe în stare de conservare bună. 2 urme de
impact paralele, dispuse oblic; urme de tăiere cu toporul produse în scopul
dezarticulării. ● Dimensiuni (mm): L 50,56; lăţ max 16,42; gros max 3,52; L urme
impact 3-5,5; lăţ urme impact 0,7-1; ad urme impact 0,5. ● Beldiman, Sztancs, 2014.
ARC/2013_11 ● MCDR – FNI (provizoriu) ● A doua epocă a fierului, sec.
I îHr – I dHr ● Fig. 11 ● SP 5 Caroul 7 Nivelul cu pietre mărunte La sitarea
sedimentului. ● Porc (Sus domesticus) ● Corp costal ● Segment proximal; fracturat
în vechime; suprafeţe în stare de conservare bună. Urme de impact produse cu
toporul, suprapuse, care au dislocat un sector al marginii; o urmă de impact se
observă pe marginea opusă, iar altele la extremitate; urme de tăiere cu toporul
produse în scopul dezarticulării. ● Dimensiuni (mm): L 93,70; lăţ max 23,42; gros
max 15,54; L urme impact 4,5-6-10; ad urme impact 2-4,5. ● Beldiman, Sztancs,
2014.
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Indicativ/
Tip

Epocă/Datare/
Cultură

Context

ARC/2013_1

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr
Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului
SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului

Porc

ARC/2013_3

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului

Porc

Corp
costal,
segment

ARC/2013_4

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului

Porc

ARC/2013_5

sec. I îHr – I dHr

ARC/2013_6

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului
SP 5 Passim Din
sitarea sedimentului

Oaie/
capră
Porc

Corp
costal,
segment
Corp costal,
segment
Hyoid,
segment

ARC/2013_7

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

Vită

Humerus,
fragment

ARC/2013_8

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Carourile 2, 7,
12, 17 Passim Din
nivelul scurs adâncime -0,97 – 1,26 m
SP 5 Carourile 2, 7,
12, 17 Passim Din
nivelul scurs adâncime -0,97 – 1,26 m

Oaie/
capră

Omoplat,
segment

ARC/2013_9

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

Vită

Falangă

ARC/2013_10

Latène târziu

Porc?

Femur?,
fragment

ARC/2013_11

Latène târziu
sec. I îHr – I dHr

SP 5 Carourile 2, 7,
12, 17 Passim Din
nivelul scurs adâncime -0,97 – 1,26 m
SP 5 Carourile 8-9
Nivelul cu pietre
mărunte La sitarea
sedimentului
SP 5 Caroul 7 Nivelul cu pietre mărunte
La sitarea sedimentului

Porc

Corp
costal,
segment

ARC/2013_2

Specia

Vită

Element
anatomic
Tibia
distală
Humerus,
aşchie

Tipuri
urme
antropice
Tăiere topor
dezarticulare
Tăiere topor,
dezarticulare,
descărnare
Impact, tăiere
topor,
dezarticulare,
descărnare
Tăiere cuţit,
jupuire,
descărnare
Impact topor,
dezarticulare
Tăiere topor,
impact topor,
dezarticulare
Impact, tăiere
cuţit, jupuire,
descărnare
Fracturi
impact, urme
impact/tăiere
topor
dezarticulare
Tăiere cuţit,
jupuire
Urme
impact/tăiere
topor,
dezarticulare
Urme impact/
tăiere topor,
dezarticulare

Tab. 1. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara (2013).
Material arheozoologic cu urme de intervenţie antropică. Date generale.
Specia

Nr.

Porc
Vită
Oaie/capră
3

6
3
2
11

Hyoid

Humerus

Element scheletic
Omoplat Femur Tibia

1

1

Coastă

1

3

1

1
4

2
1

2

Falangă
1

1
1

1

1

Tab. 2. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara (2013). Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. Distribuţia pe specii şi elemente scheletice.
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Fig. 1. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_1.
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Fig. 2. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_2.
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Fig. 3. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_3.
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Fig. 4. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_4.
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Fig. 5. Ardeu Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_5.
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Fig. 6. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_6.
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Fig. 7. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_7.
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Fig. 8. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_8.
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Fig. 9. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_9.
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Fig. 10. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_10.
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Fig. 11. Ardeu-Cetăţuie, jud. Hunedoara. Material arheozoologic cu
urme de intervenţie antropică. ARC/2013_11.
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