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FAUNA DIN PIAȚA LIBERTĂȚII DIN TIMIȘOARA 
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Abstract. Fauna from Piața Liberății from Timișoara discovered during the preventive 
archaeological research, 2013–2014 Campaign. The studied bone remains are from an 
archaeological excavations occurred in Piața Libertății (Freedom Square) in Timișoara (Timiș 
County, RO) conducted from December 2013 to June of 2014. 

The fauna analyzed comes from a number of archaeological levels and structures, dated 
during the medieval period and during the two phases of construction and use of the Turkish 
baths, during the Ottoman administration in the Citadel of Timişoara. These times will be noted, 
from the earliest to the latest, for medieval – MED (XIVth century – the first half of the XVIth 
century), for the first phase of the Turkish baths – BT I (the second half of the XVIth century) 
and for the second phase of the Turkish baths – BT II (XVIIth century). 

Zooarcheological study reveals that the faunal remains originating from domestic 
mammals (for all the study periods) have the highest percentage, forming a value of 94.8%. 
Hunting activity has a reduced intensity in this community. The faunal remains originating 
from wild mammals is very poor, being located around the value of 12% in medieval period 
and goes down to 1% in the last phase of the Turkish baths.   

Our study revealed the predominance of cattle, in all the three phases mentioned, 
remained largely constant. Between pigs and caprines we can observe some changes from one 
phase to another, which were normal in terms of employment Timișoara Citadel by the Otto-
mans. In the medieval period, caprines have a small share (5%) compared with pigs that are 
around 20%. But with the installation of Turkish rule, there is a significant decrease in the 
percentage held by pigs, which reaches up to the value of 4% and the percentage of the cap-
rines climbs to 30%. 

Taking into account in this zooarcheological study the slaughter age of the animals, is 
noticed, in all three phases of the study, a preference to use cattle especially for the meat and 
caprines for the mixt exploitation (for meat, milk and derivatives of milk). 

Therefore, according to this zooarcheological study in the medieval period, in this area, 
and during the Ottoman administration, around the Turkish baths area, it can be noted the changes 
taking place in the food preferences, and the purpose for which these species were breed. 
 
Keywords: zooarcheology, Timișoara, Banat, medieval period, Ottoman era. 
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1. Prezentarea situației arheologice 
1.1. Localizarea sitului arheologic 
Orașul otoman Timișoara speculează singura locație favorabilă de pe cursul 

mijlociu al Begăi, în zona de subsidență ce face trecerea de la Câmpia Înaltă a Vingăi 
la Câmpia Joasă a Timișului. Relieful orașului și al împrejurimilor sale nu a fost per-
fect plat, el fiind caracterizat de grinduri, popine și crovuri specifice unei zone mlăș-
tinoase. În vatra orașului Timișoara cea mai joasă cotă se află în vestul cartierului 
Mehala (Ronaț), la 84 m, iar punctul cel mai înalt, la 95 m, în partea de nord-est, în 
cartierul “Între Vii”. 

Săpăturile arheologice din 2013–2014 din Cartierul Cetate al Timișorei au 
relevat faptul că suprafața terenului în interiorul orașului prezenta, “insule” cu locuințe 
care se aflau pe zonele mai joase, cu un subsol tipic mlăștinos, iar clădirile de for pub-
lic (geamii, hammam-urile, alte clădiri administrative) se aflau pe terenuri solide, fără 
substrat mlăștinos, nivelul sterilului având diferențe de aproximativ 1,5–2 m.  

 
Fig. 1. Plan situație al cercetării arheologice a Băilor Turcești din  

Piața Libertății, Timișoara. 
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Baia turcească sau hammam-ul descoperit în urma săpăturilor arheologice pre-
ventive din Piața Libertății avea dimensiunea de 39 × 13 m și ocupă latura de NE a aces-
teia, cu o orientare NV–SE, în conformitate cu rețeaua stradală din perioada ocupației 
otomane, când această clădire se afla cu una dintre laturile scurte la frontul stradal al 
Uliței Lalelelor (Fig. 1). Întreaga piață se află suprapusă peste o zonă cu grădini, măr-
ginită la SV de Ulița Porții Cocoșului, la N de Ulița Hambarului Mare, iar la SE de Ulița 
Lalelelor. Forma acestui grind natural, ușor mai înalt decât terenul din jur, era deci tri-
unghiulară, principalele clădiri fiind dispuse de jur-împrejurul acestuia. 

1.2. Strategia de cercetare 
Cercetarea arheologică din zona “Cetate” a necesitat o metodologie strâns lega-

tă de evoluția lucrărilor edilitare efectuate de beneficiar. Excavarea s-a realizat în pla-
nuri artificiale, iar complexele conturate au fost săpate în negativ. Documentarea s-a 
efectuat conform normelor arheologice: poziționarea secțiunii în sistemul național de 
coordonate Stereografic 1970 și măsurarea tuturor situațiilor arheologice din timpul 
cercetării, documentarea grafică (desen și fotografie) și documentarea scriptică (fișe 
de unitate, fișe de complex). Identificarea primelor asize de cărămidă aparținând fun-
dațiilor băilor turcești au fost sesizate imediat după îndepărtarea mecanică a primului 
strat de asfalt, beton și pământ, la adâncimea de 0,5 m. Surprinderea aliniamentului 
zidurilor exterioare a dus automat la deschiderea unor suprafețe mari de cercetare, care 
să faciliteze excavarea tuturor încăperilor, precum și cercetarea stratigrafiei interioare 
și exterioare hammam-ului. Încăperile au fost notate de la 1 la 12 și au fost excavate 
separat, documentându-se fiecare cameră, iar materialul arheologic și osteologic a fost 
colectat pe adâncimi, cu individualizarea tuturor caracteristicilor stratigrafice. 

1.3. Stratigrafia generală și dispunerea complexelor 
Edificiul cel mai important (Faza II) pus în evidență de săpăturile arheologice 

de salvare prezintă un plan regulat dreptunghiular de aprox. 39 m lungime și 13 m lăți-
me. Prima informație care a susținut ipoteza funcționalității acestei clădiri ca baie, în 
a doua jumătate a secolului XVII și începutul secolului XVIII, a fost podeaua suspen-
dată de tip hipocaust, preluată de către otomani din lumea romană pe filieră bizantină. 
Stratigrafia nu este complexă, deoarece în interiorul băilor s-a descoperit un strat com-
pact de moloz rezultat din demolarea clădirii, imediat după 1716. 

După o cercetare amănunțită, și după îndepărtarea molozului, a reieșit că acest 
hammam avea camera fierbinte în latura de SV, zonă distrusă parțial de Clădirea Bib-
liotecii Județene construită aici în sec. XIX. În centru clădirea băilor avea o încăpere 
în formă de cruce, cu patru havlet-uri şi patru inwan-uri. Din păcate, doar două din cele 
trei camere specifice pot fi identificate, camera caldă (Camera 11) şi posibil camera 
temperată (Camera 10) (Fig. 2). Zona rece, cel mai probabil, era Camera 2 situată în 
latura de NV, opusă camerei calde. Cuptorul nu a fost identificat, dar după urmele de 
cenușă, prezența pilaștrilor de suspendare a podelei și orientarea apeductului de aduc-
țiune a apei, acesta trebuie să fi fost amplasat în latura de SE, cu alimentare din lateral. 
În acest moment putem presupune faptul că funcţia de havlet o aveau camerele 3, 5, 7, 
9; iar funcţia de inwan camerele 4, 6, 8. Baia este similară atât cu Csaszar Hammam 
din Budapesta cât şi cu Bey Hammam din Salonic.  
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Fig. 2. Plan situație arheologică a camerelor Fazei II (BT II). 
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Edificiul descoperit sub Baia turcească (Faza II) pare să fie o clădire cu rol 
administrativ incert, posibil Saray sau Hammam, el funcționând în a doua jumătate a 
secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII. Dimensiunile păstrate ale clădirii 
sunt de 21 m (NV) × 20 m (NE). Au fost excavate 4 încăperi și o sală centrală cu încăl-
zire în podea de tip hypocaust, suspendată pe pilaștrii din cărămidă pentru a permite 
circulația aerului cald. Clădirea a fost dezafectată la un moment dat pentru a face loc 
noii băi a orașului. 

2. Metodologie arheozoologică 
Materialul faunistic analizat provine dintr-o serie de nivele și structuri (com-

plexe) arheologice care sunt datate în timpul perioadei medievale dinaintea stăpânirii 
turcești (anterior anului 1552) și din cele care sunt încadrate în timpul celor două faze 
de construcție și utilizare ale băilor turcești, pe durata administrației otomane în 
Cetatea Timișoara. Așadar, aceste perioade vor fi notate după cum urmează: MED 
(secolul XIV – prima jumătatea a secolului XVI), BT I (a doua jumătate a secolului XVI 
– prima jumătate a secolului XVII) și BT II ( a doua jumătate a secolului XVII până 
în anul 1716).  

Perioada Medievală (MED) se caracterizează printr-o serie de resturi osteolo-
gice, care provin din Caseta 9 și două nivele ale Secțiunii 6 (  3,05–3,68 m) (Anexa 1). 

Materialul faunistic încadrat în Faza I Băi Turcești (BT I) rezultă din trei 
nivele ale Secțiunii 6, două nivele din Secțiunea 7 și din nivelele Secțiunilor 10, 11, 
12 și 13 (Anexa 1). 

Faza II Băi Turcești (BT II) este reprezentată prin resturile osteologice desco-
perite în camerele fazei a doua de construcție a băilor turcești (camerele 1, 2, 3, 5, 6 și 
12) și din nivelele care corespund acestei perioade din Secțiunile 3, 4, 6 și 7 (S3  
0,30–1,10 m; S4  0,15–1,15 m; S6  0,90 m și S7  2,50–2,90 m). (Anexa 1) 

Tipul de prelevare al materialului arheozoologic folosit în cazul acestei cer-
cetări arheologice de tip preventiv (de salvare) a fost cel direct (la ochi). Această 
metodă prezintă o serie de avantaje și dezavantaje, fapt care a mai fost reliefat și cu 
alte ocazii1. Totuști, recoltarea materialului faunistic a fost realizată cu foarte multă 
atenție având în vedere suprafața cercetată, timpul acordat cercetării arheologice și 
sezonul în care aceasta a fost desfă-șurată (decembrie 2013–iunie 2014).  

Pentru realizarea studiului arheozoologic s-au folosit o serie de lucrări de spe-
cialitate. Astfel, determinarea anatomică și taxonomică a mamiferelor s-a realizat cu 
ajutorul lucrărilor metodologice ale lui Robert Barone2 și Elisabeth Schmid3. De ase-
menea, s-a apelat și la mica colecție de anatomie comparată din cadrul laboratorului 
de cercetare arheologică din cadrul Facultații de Litere, Istorie și Teologie a Univer-
sității de Vest din Timișoara.  

Estimarea vârstelor de sacrificare ale mamiferelor a fost realizată după erup-
ţiile dentare, apelând tot la lucrarea lui E. Schmid, și după uzurile dentare, pentru bovi-

                                                      
1 Popovici et alii, 2002. 
2 Barone, 1976. 
3 Schmid, 1972. 
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ne fiind folosite lucrările lui Annie Grant4 și Pierre Ducos5, pentru ovicaprine lucrarea 
lui Payne6, iar pentru suine au fost utilizate lucrările lui Annie Grant7 și Marie-Pierre 
Horard-Herbin8. 

Întregul eșantion arheozoologic, descoperit în urma cercetării arheologice preven-
tive din Piața Libertății din Timișoara, provenit din cele trei perioade, Medievală, Faza 
I Băi Turcești și Faza II Băi Turcești, însumează un număr total de 1182 resturi osteo-
logice faunistice. 

3. Prezentarea materialului faunistic 
În cele ce urmează vom prezenta materialul arheozoologic pe perioade istorice 

pornind de la nivelurile cele mai vechi către cele mai noi. 
3.1. Perioada Medievală (MED). Așa cum am precizat, pentru această peri-

oadă (sec. XIV – prima jumătatea a secolulului al XVI-lea), materialul arheozoologic 
provine din Caseta 9, iar materialul este împărțit pe cinci nivele: Nivelul 1  0,80 m; 
Nivelul 2  0,95 m; Nivelul 3  1,20 m; Nivelul 4  1,40 m; Nivelul 5  2,00 m) și 
din cele două nivele din secțiunea S6 (  3,05–3,35 m și  3,47–3,68 m). Materialul 
însumează un lot total de 351 resturi osteologice, din care 52 sunt indeterminabile 
(14,8%). Distribuția faunei pe nivele, structuri și casete se regăsește în Anexa 1. 

Majoritatea resturilor descoperite în această perioadă sunt reprezentate de spe-
cii de mamifere, sălbatice și domestice. Dintre mamiferele domestice, locul primar îl 
ocupă bovinele, care sunt reprezentate de un număr total de 152 fragmente osteologice 
(Tab. 1). 

Suinele domestice ocupă locul secund, însumând 67 fragmente osteologice. 
Alte mamifere domestice întâlnite în acest eșantion faunistic sunt ovicaprinele, repre-
zentate prin 19 resturi și calul care este atestat prin 18 resturi (Tab. 1).  

Mamiferele sălbatice sunt cel mai bine atestate din punct de vedere numeric de 
mistreț, cu 19 resturi. Locurile secunde sunt ocupate de către căprior și cerb, acestea 
fiind prezente printr-un număr de 8 și respectiv 6 resturi. Iepurele se regăsește și el în 
cadrul acestui lot de resturi faunistice cu 2 fragmente osteologice (Tab. 1). 

În cadrul aceluiași eșantion s-au identificat și o serie de resturi de pasăre (8), 
care provin numai de la găină (Tab. 1). 

3.2. Faza I Băi Turcești (BT I). Pentru această perioadă istorică, materialul 
arheozoologic provine din secțiunile arheologice a căror datare corespunde primei faze 
de construcție și utilizare a băilor turcești (a doua jumătate a secolului XVI – prima 
jumătate a secolului XVII)  și anume secțiunile S6 (Nivel 1  1,56–1,75 m; Nivel 2 

 1,85– 2,05 m; Nivel 3  2,30–2,50 m); S7 (Nivel 1  1,14–1,26 m; Nivel 2  
1,70–2,00 m); S10 (  3,10 m – Plan 6); S11 (  1,20–1,50 m); S12 (  1,20–2,00 m); 
S13 (  1,50–1,80 m). 

 

                                                      
4 Grant, 1982. 
5 Ducos, 1968. 
6 Payne, 1973. 
7 Grant, 1982. 
8 Horard, Herbin, 1997. 



7 

SPECIA NR9 % NR NMI10 % NMI 
Bos taurus 152 52,2 15 32,6 
Ovis aries / Capra hircus 19 6,5 4 8,7 
Sus scrofa domesticus 67 23 14 30,4 
Equus caballus 18 6,2 4 8,7 
mamifere domestice 256 88 37 80,4 
Cervus elaphus 6 2,1 2 4,3 
Capreolus capreolus 8 2,7 3 6,5 
Sus scrofa attila 19 6,5 3 6,5 
Lepus europaeus 2 0,7 1 2,2 
mamifere sălbatice 35 12 9 19,6 
Total mamifere determinate 291 100 46 100 
Mamifere indeterminate 52 
Total mamifere 343 46 
Păsări 8 2,3 2 4,2 

TOTAL 351 48 

Tab. 1. Repartiția speciilor pentru perioada medievală (MED). 

SPECIA NR % NR NMI % NMI 
Bos taurus 197 47,4 26 38,8 
Ovis aries / Capra hircus 132 31,7 21 31,3 
Sus scrofa domesticus 28 6,7 7 10,4 
Canis familiaris 28 6,7 4 6 
Equus caballus 16 3,8 3 4,5 
mamifere domestice 401 96,4 61 91 
Cervus elaphus 3 0,7 2 3 
Capreolus capreolus 9 2,2 3 4,5 
Sus scrofa attila 3 0,7 1 1,5 
mamifere sălbatice 15 3,61 6 9 
Total mamifere determinate 416 100 67 100 
Mamifere indeterminate 53 
Total mamifere 469 67 

TOTAL 469 67 

Tab. 2. Repartiția speciilor pentru Faza I Băi Turcești (BT I). 

Materialul arheozoologic încadrat în această perioadă însumează un lot de 460 
resturi osteologice, din care 53 sunt indeterminabile (11,5%). Întregul eșantion este com-

                                                      
9 NR = număr de resturi. 
10 NMI = număr minim de indivizi. 
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pus numai din fragmente care provin doar de la mamifere, acestea fiind reprezentate 
de ambele grupe, domestice și sălbatice. 

Dintre mamiferele domestice, din punct de vedere al numărului de resturi, 
primul loc îl dețin bovinele, reprezentate prin 197 de resturi osteologice (Tab. 2). 

Locul secund este ocupat de ovicaprine, care dețin un număr de 132 de frag-
mente faunistice. Pe locurile următoare se află porcul și câinele, fiecare cu câte 28 de 
resturi osteologice. Un alt mamifer domestic determinat în cadrul acestui eșantion este 
calul, cu 16 resturi (Tab. 2). 

Mamiferele sălbatice, reduse ca număr, doar 15 fragmente osteologice (3,6%), 
sunt cel mai bine reprezentate de căprior, care deține 9 resturi. Cerbul și mistrețul ocu-
pă locul secund cu câte 3 fragmente osteologice (Tab. 2). 

3.3. Faza II Băi Turcești (BT II). Materialul arheozoologic studiat, încadrat 
în această perioadă istorică (a doua jumătate a secolului XVII – anul 1716), provine din 
cercetarea arheologică a interiorului camerelor 1, 2, 3, 5, 6 și 12, care corespund celei 
de a doua faze de construcție și utilizare a băilor turcești, cât și din secțiunile 3, 4 și 
dintr-un nivel al secțiuni S6 (  0,90 m) și un nivel al secțiuni S7 (  2,50–2,90 m). 

Materialul arheozoologic însumează un total de 362 de resturi osteologice, din-
tre care 40 sunt indeterminabile (11%). 

În acest lot faunistic predominante sunt mamiferele și mai precis cele domes-
tice, dat fiind faptul că cele sălbatice sunt reprezentate doar prin 3 resturi osteologice 
(1%), care aparțin iepurelui de câmp (Lepus europaeus) (Tab. 3). 

Mamiferele domestice însumează 306 resturi osteologice. Cele mai bine repre-
zentate din punct de vedere al numărului, sunt bovinele, cu 173 de resturi (Tab. 3).  

SPECIA NR % NR NMI % NMI 
Bos taurus 173 56 19 38 
Ovis aries / Capra hircus 109 35,3 21 42 
Sus scrofa domesticus 15 4,9 4 8 
Canis familiaris 4 1,3 2 4 
Equus caballus 5 1,6 2 4 
mamifere domestice 306 99 48 96 
Lepus europaeus 3 1 2 4 
mamifere sălbatice 3 1 2 4 
Total mamifere determinate 309 100 50 100 
Mamifere indeterminate 40 
Total mamifere 349 50 
Păsări 11 3 4 7,3 
Broască țestoasă 2 0,6 1 1,8 

TOTAL 362 55 

Tab. 3. Repartiția speciilor pentru Faza II Băi Turcești (BT II). 
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Acestea sunt urmate de ovicaprine, care dețin 109 fragmente (Tab. 3). Suinele 
domes-tice însumează doar 15 resturi osteologice. Câinele și calul sunt reprezentate, 
de 4 și respectiv 5 fragmente faunistice (Tab. 3). 
Păsările sunt atestate prin 11 fragmente osteologice, care provin numai de la găină. 
Din categoria reptilelor, au fost identificate 2 resturi care provin de la o broas-că 
țestoasă (Tab. 3). 

4. Economia animalieră din Cetatea Timișoarei – eșantionul din 
Piața Libertății 
În urma studiului arheozoologic, se poate observa că resturile care provin de 

la mamifere domestice (în cazul tuturor perioadelor studiate) dețin procentajul cel mai 
mare atât ca NR (94,8%) cât și ca NMI (89,6%). 

Făcând o comparație între cele trei perioade, pentru principalele specii domes-
tice exploatate (bovine, ovicaprine și suine), se poate observa că bovinele, care sunt 
predominante ca NR, prezintă un procentaj care nu osciliază foarte mult între perioa-
de, plecând de la o valoare de 52,2% în MED, coborând puțin la 47,4% în BT I și, mai 
apoi, urcând în BT II la 56% . 

Situația se schimbă însă în cazul porcinelor, unde, ca NR, se observă o scă-
dere a procentajului între nivelurile mai vechi și cele mai noi, deoarece în MED, aces-
tea ating 23%, iar mai apoi ajung la 4,9% în BT II. 

  MED BT I BT II Total eșantion 

SPECIA NR %NR NR %NR NR %NR NR %NR 
Bos taurus 152 52,2 197 47,4 173 56 522 51,4 
Ovis aries / Capra hircus 19 6,5 132 31,7 109 35,3 260 25,6 
Sus scrofa domesticus 67 23 28 6,7 15 4,9 110 10,8 
Equus caballus 18 6 16 3,8 5 1.6 39 3,8 
Canis familiaris – – 28 7 4 1,3 32 3,1 
mamifere domestice 256 88 401 96,4 306 99 963 94,8 
Cervus elaphus 6 2,1 3 0,7 – – 9 0,9 
Capreolus capreolus 8 2,7 9 2,2 – – 17 1,7 
Sus scrofa attila 19 6,5 3 0,7 – – 22 2,2 
Lepus europaeus 2 0,7 – – 3 1 5 0,5 
mamifere sălbatice 35 12 15 3,6 3 1 53 5,2 

Total mamifere 
determinate 

291 100 416 100 309 100 1016 100 

Mamifere indeterminate 52 – 53 – 40 – 145 – 
Total mamifere 343 – 469 – 349 – 1161 – 
Păsări 8 2,3 – – 11 3 19 1,6 
Reptile (Broască țestoasă) – – – – 2 0,6 2 0,2 

TOTAL 351 469 362 1182 

Tab. 4. Frecvența resturilor osteologice faunistice (NR) pe perioade istorice. 
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În schimb, în cazul ovicaprinelor, situația este opusă față de cea întâlnită la 
porcine, acestea pornind ca NR de la un procentaj de 6,5% în MED, ajungând mai apoi 
la 35,3% în BT II. 

Celelalte specii de mamifere domestice descoperite în cadrul eșantionului 
arheozoologic (calul și câinele), nu constituie un lot numeros și astfel este dificil de sur-
prins evoluția în timp a acestora în cadrul perioadelor menționate (Tab. 4 și Fig. 3). 
Trebuie avut în vedere și faptul că aceste specii nu au importanță în alimentație, ele 
nefiind consumate. 

 
Fig. 3. Distribuția procentuală a resturilor osteologice faunistice (NR)  

provenite de la mamifere domestice pe perioade istorice  
(alte mamifere domestice – câine și cal). 

 
Fig. 4. Distribuția procentuală a NMI pe mamifere domestice pe  

perioade istorice (alte mamifere domestice – câine și cal). 
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În ceea ce privește NMI, situația este asemănătoare cu cea întâlnită în cazul NR. 
Astfel bovinele păstrează o valoare relativ constantă, situată între 32,6% și 38,8%, în 
vreme ce porcinele descresc de la 30,4% în MED la 8% în BT II, iar ovicaprinele cresc 
de la 8,7% în MED, ajungând la un procentaj de 42% în BT II (depășind astfel bovi-
nele ca NMI) (Tab. 5 și Fig. 4). 

MED BT I BT II Total eșantion 

SPECIA NMI %NMI NMI %NMI NMI %NMI NMI %NMI 

Bos taurus 15 32,6 26 38,8 19 38 60 36,8 
Ovis aries/Capra hircus 4 8,7 21 31,3 21 42 46 28,2 
Sus scrofa domesticus 14 30,4 7 10.4 4 8 25 15,3 
Equus caballus 4 8,7 4 6 2 4 10 6,1 
Canis familiaris   3 4.5 2 4 5 3,1 
mamifere domestice 37 80,4 61 91 48 96 146 89,6 
Cervus elaphus 2 4,3 2 3   4 2,5 
Capreolus capreolus 3 6,5 3 4,5   6 3,7 
Sus scrofa attila 3 6,5 1 1,5   4 2,5 
Lepus europaeus 1 2,2 2 4 3 1,8 

mamifere sălbatice 9 19,6 6 9 2 4 17 10,4 
Total mamifere 

determinate 
46 100 67 100 50 100 163 100 

Mamifere 
indeterminate         
Total mamifere 46 67 50 163 
Păsări 2 4,2 4 7,3 6 3,5 
Reptile/Broască țestoasă 1 1,8 1 0.6 

TOTAL 48 67 55 170 

Tab. 5. Frecvența numărului minim de indivizi (NMI) pe perioade istorice. 

Așa cum menționam mai devreme, mamiferele domestice sunt mai bine repre-
zentate față de cele sălbatice. Astfel, făcând o paralelă între totalul de mamifere domes-
tice și cele sălbatice, pentru fiecare perioadă din cele trei studiate, se poate observa că 
NR, procentajul mamiferelor domestice, pornește de la 88% în MED, ajungând până 
la 99% în perioada otomană. În ceea ce privește mamiferele sălbatice, ale căror resturi 
faunistice ne oferă informații despre activitatea de vânătoare și interesul acordat vâna-
tului în cadrul economiei animaliere a unei comunități, acestea pornesc de la 12% în 
perioada medievală (MED) și coboră la 1% în BT II (Fig. 5.A).  

Ca NMI situația este asemănătoare, mamiferele domestice prezintă un procen-
taj de 80,4% în MED, care atinge 96% în perioada otomană, în timp ce sălbaticele au 
19,6% în perioada medievală (MED) și se stabilesc la 4% în BT II (Fig. 5.B). 

Legat de vânătoare se poate observa și o diferență în ceea ce privește prefe-
rințele cinegetice ale comunitățiilor umane surprinse aici. Astfel în perioada medie-
vală (MED) se poate remarca prezența vânatului de talie medie și mare, cum este cazul 
mistrețului și al cervideelor (cerb și căprior), pe când în BT I ponderea unor astfel de 
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resturi scade relativ, ajungând ca în BT II să lipsească cu desăvârșire, acestea fiind 
înlocuite cu resturile de vânat de talie mică (iepurele de câmp).  

 
Fig. 5. A. Distribuția procentuală a resturilor (NR) de mamifere domestice și 
sălbatice, pe perioade istorice; B. Distribuția procentuală a numărului minim 

de indivizi (NMI) de mamifere domestice și sălbatice, pe perioade istorice. 

O informație foarte utilă în înțelegerea relațiilor dintre oameni și animale este 
ceea obținută din studiul vârstelor de sacrificare, în special asupra principalelor specii 
de animale domestice exploatate (bovine, ovicaprine, porcine). Aceste date ne furni-
zează o imagine asupra scopului pentru care aceste animale erau crescute (carne, lână, 
lapte și derivatele lui, reproducere și/sau tracțiune). 

Așadar, în urma studiului arheozoologic, în cadrul acestui eșantion, se observă 
că majoritatea bovinelor erau sacrificate în stadiile de subadult (între 2–3,5 ani) și adult 
(3,5–6 ani). Această observație ne sugerează că această specie domestică era utilizată 
cu precădere pentru consumul carnat, dacă avem în vedere că peste 53% dintre ani-
male erau tăiate între 2 și 3,5 ani, când probabil bovinele atingeau maximul ponderal 
și randamentul la tăiere era relativ mare (Tab. 6). Secundar, specia era folosită și pen-
tru producția de lapte și reproducere (în acest stadiu al cercetării nu avem dovezi că 
specia ar fi fost folosită și la tracțiune).  

        Clase de 
vârste

   Perioada 
infans juvenil subadult adult 

adult 
bătrân 

MED – 1 6 4 – 
BT I 1 3 12 7 – 
BT II – 2 9 6 – 

Tab. 6. Repartiția bovinelor pe perioade istorice și clase de vârstă11. 

În cazul ovicaprinelor există o variație a vârstelor de abataj, fiind întâlnite atât 
resturi osteologice provenite de la animale tinere, cât și de la animale subadulte și adulte 
(Fig. 9). Astfel de observații sugerează faptul că aceste animale erau sacrificate atât pen-

                                                      
11 după Forest, 1997. 
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tru consumul unei cărni de bună calitate, provenită de la animalele tinere, cât și pentru 
lapte, lână și reproducere lucru atestat de animalele de vârstă subadultă/adultă (Tab. 7). 

        Clase de
 vârste

   Perioada 
infans juvenil subadult adult 

adult 
bătrân 

MED – 1 2 1 – 
BT I 1 2 10 6 – 
BT II 1 2 9 7 – 

Tab. 7. Repartiția ovicaprinelor pe perioade istorice și pe clase de vârstă12. 

Pentru suine, majoritatea vârstelor de sacrificare ne indică animale subadulte 
(Fig. 10), iar cele tinere sunt foarte rar întâlnite în cadrul eșantionului faunistic (doar 2 
indivizi). Avem o singură excepție, în perioada medievală când procentajul adulților îl 
depășește pe cel al subadulților (Tab. 8).  

        Clase de 
vârste

   Perioada 
infans juvenil subadult adult 

adult 
bătrân 

MED – 1 5 6 – 
BT I 1 – 2 2 – 
BT II – – 2 1 – 

Tab. 8. Repartiția porcinelor pe perioade istorice și pe clase de vârste13. 

Din punct de vedere al activităților de tranșare, pe suprafața oaselor au fost 
evidențiate o serie de urme rezultate din pregătirea cărnii de animal pentru gătire. Aces-
tea, au putut fi observate cu ușurință, deoarece aceste urme sunt relativ adânci și net 
evidențiate, ele fiind realizate cu ajutorul unor obiecte mari de tăiere. Cele mai multe 
urme de tăiere s-au identificat pe resturile osteologice din zona membrelor. Studiile 
arheozoologice anterioare desfășurate în zona Centrului Vechi al Timișoarei arată că 
aceste tranșări se făceau prin intermediul unor barde sau cuțite de măcelărie14. 

Din punct de vedere al repartiției resturilor osoase pe elemente anatomice, în 
special la mamiferele domestice, se poate observa (Tab. 9–11) că majoritatea fragmen-
telor osteologice provin din zonele bogate în carne ale animalelor sacrificate, și anu-
me zona membrelor (scapula, humerus, radius, ulnă, coxal, femur, tibie și fibulă) și a 
scheletului axial (vertebre și coaste) (Fig. 6–8). Probabil că activitatea de tranșare a 
animalelor destinate consumului alimentar se desfășura în alte locații din Cetatea Timi-
șoarei, iar în zona băilor turcești erau aduse părțile de corp care aveau o importanță 
(pondere) mare în procesul de gătire.  

 

                                                      
12 Ibidem. 
13 după Forest, 1997. 
14 Drașoveanu et alii, 2007, p. 281. 
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Fig. 6. Distribuția resturilor de mamifere domestice pe părți de corp  

în perioada medievală (MED). 

 
Fig. 7. Distribuția resturilor de mamifere domestice pe părți de corp în BT I. 

 
Fig. 8. Distribuția resturilor de mamifere domestic pe părți de corp în BT II.  
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5. Concluzii 
Așa cum am precizat și la începutul studiului, eșantionul însumează doar 1182 

de resturi osteologice. Acestea provin în mare pare de la animale care au contribuit la 
dieta comunităților umane din perimetrul Cetății Timișoara. 

Datorită existenței mai multor nivele în cadrul cercetării arheologice din Piața 
Libertății, care sunt datate ca aparținând epocilor medievală și otomană, se pot remar-
ca o serie de modificări ale ponderii speciilor de la o perioadă la alta. Astfel se poate 
observa influența culturală cauzată de cucerirea otomană, regăsită și în componența 
resturilor de faună analizate.  

Studiul nostru a pus în evidență predominarea bovinelor în toate cele trei faze 
descoperite ponderea acestora rămânând, în mare parte constantă. În cazul ovicapri-
nelor și al porcinelor se observă unele modificări, de la o fază la alta, care erau nor-
male sub aspectul ocupării Cetății Timișoara de către otomani. Așadar, în perioada 
medievală ovicaprinele au o pondere scăzută (5%) comparativ cu porcinele care se 
află în jurul valorii de 20%. Însă odată cu instalarea dominației turcești, se observă o 
scădere semnificativă a procentajului deținut de porcine, care ajunge până la 4%, iar 
procentajul ovicaprinelor urcă până la 30% ca NR. Ca NMI se observă că ovicaprinele 
depășesc procentajul bovinelor în Faza II Băi Turcești (BT II). 

Același fenomen de creștere a ponderii ovicaprinelor și de reducere a impor-
tanței porcinelor în dieta comunităților umane de la Timișoara a fost observat și în 
Piața Sf. Gheorghe15 ceea ce demonstrează că aceste modificări sunt strâns legate de 
cucerirea otomană, fiind știut faptul că în lumea musulmană carnea de porc este pro-
hibită.  

Din punct de vedere al vârstelor de sacrificare, se observă, în toate cele trei faze 
studiate, o preferință a folosirii bovinelor, în special pentru consumul carnat, în timp 
ce în cazul ovicaprinelor se observă o exploatare mixtă, atât pentru carne, cât și pen-
tru lapte, lână și obținerea derivatelor din lapte. În acest stadiu al cercetării nu avem 
dovada folosirii bovinelor la tracțiune, nefiind observate patologii specifice acestei 
utilizări la nivelul oaselor. 

Mamiferele sălbatice au un procentaj de sub 10% în perioada medievală și de 
sub 5% în perioada otomană ca NR, ceea ce înseamnă că vânatul are o pondere redusă. 
De-a lungul evoluției culturale se observă că dacă în perioada medievală, mistrețul și 
cervideele sunt predominante, în faza BT II, talia animalelor vânate scade și interesul 
pentru vânat se diminuează foarte mult, noi identificând doar o singură specie, și anu-
me iepurele de câmp.  

Din punct de vedere al activităților de tranșare, pe suprafața oaselor au fost 
evidențiate o serie de urme grosiere rezultate din pregătirea cărnii de animal pentru 
gătire, aceste urme fiind lăsate de un cuțit sau un topor (bardă). În majoritatea cazu-
rilor, nu s-au observat lovituri nereușite de topor sau cuțit, și, la fel cum menționează 
și alte studii arheozoologice care au fost realizate în zona Cetății Timișoara, această 

                                                      
15 Bălăşescu et alii, 2015. 
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observație poate însemna că activitatea de tranșare a animalelor era realizată de per-
soane obișnuite și specializate în această activitate16.  

De asemenea, remarcăm și consumul păsărilor domestice, în special găina, dar 
și al broaștei țestoase (Fig. 11). Ponderea acestora la nivelul sitului este relativ redusă.  

Așadar, în urma acestui studiu arheozoologic, atât în perioada medievală, cât 
și în perioada cuceririi otomane, în zona băilor turcești, se pot observa schimbările care 
au loc la nivelul preferințelor alimentare, și de asemenea, se evidențiează scopul pen-
tru care aceste specii erau crescute.  
  

                                                      
16 Drașovean et alii, 2007, p. 283. 



17 

E
L

E
M

E
N

T
 A

N
A

T
O

M
IC

 
    B

os
 ta

u
ru

s 

O
vi

s 
ar

ie
s 

/ C
ap

ra
 h

ir
cu

s 

S
u

s 
do

m
es

tic
u

s 

E
qu

u
s 

ca
ba

ll
u

s 

C
er

vu
s 

el
ap

hu
s 

C
ap

re
ol

us
 c

ap
re

ol
us

 

S
u

s 
sc

ro
fa

 a
tt

il
a 

L
ep

u
s 

eu
ro

pa
eu

s 

Cranium 1 1 

Neurocranium 5 

Viscerocranium 2 2 1 

Dentes superior 3 

Mandibula 2 1 5 1 

Dentes inferior 1 

Dentes 1 

Vertebrae 20 2 14 5 

Costae 19 3 18 2 8 

Scapula 5 2 8 2 1 

Humerus 9 2 3 1 1 1 

Radius 4 1 1 2 1 1 

Ulna 1 1 1 1 

Radio–Ulna 2 

Carpalia 2 1 1 

Metacarpus 7 1 1 3 1 

Pelvis 16 1 2 1 1 

Femur 16 3 2 2 1 1 1 

Tibia 18 2 3 5 1 1 

Calcaneus 9 1 

Metatarsus 10 1 1 2 

Phalanx 2 4 

Phalanx lat 1 

TOTAL 152 19 67 18 6 8 19 2 

Tab. 9. Repartiția resturilor osteologice provenite de la mamifere pe  
elemente anatomice în perioada medievală (MED). 
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Cornua 1 
Cranium 2 1 
Neurocranium 5 6 1 2 
Viscerocranium 2 1 1 
Dentes superior 8 4 
Mandibula 15 10 5 1 3 1 1 
Dentes 3 3 
Atlas 2 
Vertebrae 15 8 2 6 1 
Costae 40 19 5 4 
Sternum 1 
Scapula 5 10 3 2 1 
Humerus 12 8 2 1 4 1 
Radius 24 9 1 2 1 
Ulna 4 2 2 
Radio–Ulna 1 
Carpalia 1 
Metacarpus 8 8 1 1 
Pelvis 6 13 1 1 1 
Femur 10 7 3 2 2 1 
Patella 1 
Tibia 12 17 4 4 1 1 

Calcaneus 6 1 
Metatarsus 10 5 1 1 1 3 
Metapodalia 1 
Phalanx 1 1 
Phalanx 2 4 1 

Phalanx 3 1 
TOTAL 197 132 28 16 28 3 9 3 

Tab. 10. Repartiția resturilor osteologice provenite de la mamifere 
pe elemente anatomice în faza BT I. 
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Cranium 1 1 

Neurocranium 4 2 

Viscerocranium 4 

Dentes superior 5 4 1 

Mandibula 11 9 3 

Dentes inferior 2 

Dentes 1 1 

Hyoid 1 

Atlas 1 

Vertebrae lumbar 1 

Vertebrae 33 11 2 1 

Costae 24 12 

Scapula 5 8 

Humerus 9 9 3 1 

Radius 11 1 1 

Ulna 1 1 1 

Radio–Ulna 8 

Carpalia 3 

Metacarpus 11 8 

Pelvis 5 5 1 

Femur 15 10 2 2 1 

Patella 1 1 

Tibia 13 9 1 

Calcaneus 2 1 

Metatarsus 12 9 

Metapodalia 1 

Phalanx 1 1 

Phalanx 2 1 

TOTAL 173 109 15 5 4 3 

Tab. 11. Repartiția resturilor osteologice provenite de la mamifere pe 
elemente anatomice în faza BT II. 
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Fig. 9. 1. Dentiție suine (Caseta 9-Nivel 4), uzură dentară: 24–30 luni, 22–24 

luni și 16–20 luni; 2. Mandibule ovicaprine (S4), uzură dentară: 2–3 ani și 4–6 
ani; 3. Mandibule ovicaprine (S3), uzură dentară: 1–2 ani, 2–3 ani și 3–4 ani;  

4. Cranii Ovis aries și Capra hircus: A. Vedere frontală; B. Vedere dorsală. 
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Fig. 10. 5. Corn și metatars de Capreolus capreolus;  

6. Mandibule ovicaprine (S6-Nivel 3), uzură dentară: 2–3 și 4–6 ani;  
7. Mandibule suine (S6-Nivel 3): A. mascul (30–36 luni); B. femelă (22–24 luni);  

8. Mandibulă Sus scrofa attila (S6-Nivel 4);  
9. Metatars de Equus cabalus cu urme de prelucrare pentru patină (S6-Nivel 4). 
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Fig. 11. 10. Humerus de Canis familiaris: S7-Nivel 2; 11. Mandibule de Canis 

familiaris (S7-Nivel 2); 12. Femur de Canis familiaris (S7-Nivel 2);  
13. Fragmente viscerocraniu de Canis familiaris (S7-Nivel 2);  

14. Radius de Canis familiaris (S7-Nivel 2);  
15. Fragmente carapace de broască țestoasă (Camera 3).  
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ANEXA 1. Distribuţia speciilor pe secţiuni şi nivele 
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