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Abstract. The Necropolis of Urziceni-Vamă is the largest Eneolithic cemetery of the Bodrog-
keresztúr culture (4300–4000 BC), dug up to date in Romania.  79 tombs were uncovered before 
2015 and another 17 untill 2016. Excavations are still under way. About 15 graves contained 
animal offerings, of which 11 graves (73.33%) contained sheep bones (M. 11, 41, 46, 50, 56, 
59, 62, 71, 77, 80, 84); another two graves (13.33%) contained pig bones (M. 14, 29), one grave 
sheep and pigs (M. 61) and another one sheep and bovine remains (M. 83). The sheep have 
predominantly provided the meat offerings. They do not appear with whole skeletons, but only 
with parts of their limbs and thorax (ribs). Thus, pieces of meat come from belts and proximal 
limbs and less their feet. In some cases, fragments in the thoracic area, either singular (M. 41, 
50), or in combination with the limb parts, such as e.g. in M. 62, 77, 83 and 84 were found. 
Probably, when the front legs were cut, some ribs were attached. Also, parts of the limbs were 
chosen for the pig's offering. With regard to slaughter ages, in the case of sheep, two animals 
(15.38%) belong to the infant group, meaning slaughter under three / four months. Seven sheep 
(53.85%) were killed as juvenile (between 3–18 months), only one as subadult (7.69%), respec-
tively 1.5–3.5 years and three (23.1 %) in the adult stage (over 3.5 years). Of the four presumed 
pigs, two were killed as infant (under 6 months), one as juvenile (6–15 months) and another 
one as subadult (15–36 months). All the bones have reddish pigmentation, more or less visible 
suggesting the meat was roasted before consumption and deposition. Only cattle bones make 
an exception. Comparisons with contemporary necropolis of Hungary (Tiszavalk-Tetes, Tisza-
valk-Kenderfőld and Magyarhomorog) suggest that small ruminants were mostly used as offer-
ings, and cattle and pig lesser. 
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Localitatea Urziceni este situată în NV României, în câmpia Careiului, pe gra-
nița româno-maghiară. Necropola a fost identificată pe terasa văii mlăștinoase a pârâ-
ului Negru, până în prezent, reprezentând cel mai mare cimitir eneolitic al culturii 
Bodrogkeresztúr din România. Până la nivelul anului 2015 au fost cercetate 79 de mor-
minte1, iar în campania lui 2016 s-au identificat încă 17 contexte funerare2, săpăturile 
continuând şi în prezent. Necropola a fost descoperită în anul 2003 cu ocazia construirii 

                                                      
1 Szücs-Csillik, Virag, 2016, p. 593. 
2 Virag, Astaloş, 2017, p. 151. 
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vămii româno-maghiare şi a unor Duty Free Shop-uri în zona liberă a frontierei. În mate-
rialul de faţă vom prezenta analiza oaselor de animale din ofrandele de carne, descope-
rite în necropola respectivă. Am avut în vedere mormintele săpate în campaniile 2003, 
2005, 2014 şi 2016. Necropola se caracterizează printr-un inventar deosebit, cu multe 
vase ceramice, podoabe şi arme din cupru, podoabe din scoica Spondylus, piese litice 
şi piese din aur3. Ea se datează între 4300–4000 BC4. 

1. Descrierea resturilor osoase din ofranda animală 
M. 11/2003 avea drept inventar trei vase şi ofranda animală5. Din ofranda de 

carne s-a păstrat un femur stâng de oaie, nefuzionat distal, aparţinând unui animal sacri-
ficat sub 1,5–2 ani.  

 
Fig. 1. Ofrandă în M. 14. 

           M. 14/2003 conţinea un schelet uman 
chircit pe stânga, având ca inventar şapte va-
se şi un capac6. Chiar dacă nu se specifică la 
descoperirea lui că a existat ofrandă alimen-
tară, menţionăm că am găsit totuşi un frag-
ment de femur distal de porc, de la un exem-
plar juvenil (Fig. 1). Dată fiind dimensiunea 
redusă a piesei aceasta va fi fost greu de sepa-
rat de oasele umane.  
           M. 29/2005 conţinea un schelet de 
femeie, în poziţie chircită, culcat pe partea 
stângă, orientat E–V; pe lângă vase specifi-
ce culturii Bodrogkeresztúr, s-a identificat o 
podoabă din aur în orificiul vertebral al atla-
sului defunctei, iar a doua podoabă în pămân-
tul din calota craniană7. Alături de podoabe 
și vase ceramice au fost descoperite oase de 
animale (Fig. 2, 10). Oasele provin de la doi 
porci. O mandibulă dr. cu Pd4 în eroziune 
uşoară aparţine unui individ de 2–4 luni. Un 

femur nefuzionat distal, o tibie fuzionată distal şi un talus provin din piciorul stg. al unui 
alt porc, sacrificat între 2–3 ani. Pe baza astragalului s-a estimat o talie de 70,32 cm. 

M. 41/2014 conţinea scheletul unei femei de 23–29 ani, cu două piese de aur 
plasate în zona craniului8. Ofranda animală constă în circa 20 spărturi de coastă de la 
o ovină tânără.  

M. 46/2014 a furnizat următoarele resturi osoase. Din membrul anterior stg. 
al unei ovine provin un fragment de humerus şi o ulnă iar din membrul posterior de  

                                                      
3 Virag, Astaloş, 2017, p. 151. 
4 Virag, Astaloş 2017, p. 151. 
5 Gindele et alii, 2004, p. 45. 
6 Virag, 2004, p. 45. 
7 Virag, Marta, Hago, 2006. 
8 Virag, 2015, p. 4. 
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Fig. 2. Ofrandă în M. 29. 

aceeaşi parte, un femur, o tibie şi un fragment 
de ischion. Animalul sacrificat avea peste 
2–3 ani, oasele respective fiind fuzionate la 
capete (Fig. 3, 10).  
           Din M. 50/2014 provine o coastă frag-
mentată de la un ovicaprin.  
           Din M. 56/2014 provin mai multe oase 
şi anume şase spărturi dintr-un humerus stg., 
o pereche de radiusuri şi trei spărturi din me-
tacarp (lateralitate neprecizată), toate de la 
acelaşi individ. Ovina respectivă a fost sacri-
ficată sub 3–4 luni, având în vedere faptul că 
radiusurile nu erau fuzionate proximal, nici 
humerusul distal.  
           Din M. 59/2014 provin 24 oase, din-
tre care două coaste, restul fiind spărturi din 
membrele unei oi. Din membrul toracic drept 
am determinat scapula, humerusul, radiusul 
şi ulna iar din cel stâng, aceleaşi oase cu ex-
cepţia humerusului (Fig. 4, 10). Întrucât exis- 

 
Fig. 3. Ofrandă în M. 46. 

tă circa 10 spărturi, este posibil ca ele să aparţină humerusului lipsă. Din coxalul dr. s-a 
determinat doar un fragment de ilion; din membrul pelvin drept am identificat un rest 
de femur distal, iar din cel stg. o parte de tibia distală. O falangă proximală cu sutura 
vizibilă sugerează sacrificarea individului puţin peste 7–10 luni. Radiusurile sunt fuzio-
nate proximal, la fel şi humerusul distal, în schimb, tibia nu este sudată distal, limi-
tând vârsta de sacrificare la maximum 12 luni. Oasele au o pigmentaţie roşcată, accen-
tuată pe unele piese.  

M. 61/2014 conţinea ofrandă de la porc şi ovine. De la prima specie s-au păs-
trat fragmente din femurul, tibia şi coxalul de pe partea stângă. Piesele aparţineau 
unui animal sacrificat sub 12 luni, oasele coxalului nefiind sudate la nivel de cavitate  
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Fig. 10. Poziţionarea oaselor din ofrandă pe regiuni scheletice 

pentru M. 29, 46, 59, 62. 
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Fig. 5. Ofrandă în M. 61. 

 

Fig. 4. Ofrandă în M. 59. 

acetabulară. Totuşi, după aspectul oaselor, animalul nu avea mai mult de 5–6 luni la 
tăiere. Femurul este roşcat iar tibia este arsă la capete. De la o ovină provin trei spăr-
turi din scapula şi humerus stg. (fuzionat distal) şi vreo 10 spărturi dintr-un metacarp 
nefuzionat distal stg.? (Fig. 5). Animalul a fost sacrificat cândva între 8–18 luni, con-
form stadiile de epifizare a oaselor. Resturile oasoase au pigmentaţie roşietică.  

          Din M. 62/2014 s-au prelevat mai mul-
te fragmente de la o ovină. Astfel, din mem-
brul anterior drept am determinat scapula, 
humerusul, radiusul (neepifizat distal), ulna, 
metacarpul şi o falangă proximală. În plus, 
două spărturi de coaste şi trei fragmente din-
tr-un femur, fără a putea preciza lateralita-
tea. Circa 5 aşchii mici provin din oasele de 
mai sus. Animalul respectiv a fost sacrificat la 
peste 6–7 luni, humerusul distal şi radiu-sul 
proximal nefiind fuzionate. Nu se poate 
preciza dacă specimenul a depăşit 10 luni, 
întrucât falangei I îi lipseşte partea proxi-
mală. Deoarece nici metacarpul nu este fu-
zionat distal, vârsta animalului se plasează 
sub 18 luni. Şi aceste oase au pigmentaţie 
roşietică (Fig. 6, 10). 

 
Fig. 6. Ofrandă în M. 62. 

M. 71/2016 avea drept inventar patru vase, două vârfuri de săgeată şi un cuțit 
din silex9. Din ofranda alimentară s-au păstrat oase aparţinând membrelor. Astfel, din 
membrul toracic dr. am identificat humerusul distal, radiusul, ulna, metacarpul distal; 
din cel stg. scapula, humerusul distal, radiusul, metacarpul, capitato-trapezoidul şi pri-
mele două falange (Fig. 7, 11). Din membrul pelvin dr. avem femurul, talusus şi pri-
mele două falange; din piciorul stg. s-au păstrat femurul distal şi tibia, cu mai multe  

                                                      
9 Virag, Astaloş, 2017, p. 150. 
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Fig. 7. Ofrandă în M. 71. 

 
Fig. 8. Ofrandă în M. 77. 

spărturi. Oasele provin de la o ovină sacrificată în jur de 2,5–3,5 ani, potrivit fuzionă-
rilor recente ale humerusului proximal, radiusului distal şi ulnei. Pe baza radiusuri-
lor întregi, cu lungimea de 138 mm s-a estimat o talie de 55,48 cm. Valoare mică, cât 
şi indicele diafizar (10,14) indică un exemplar femel. Pe lungimea astragalului s-a 
obţinut o valoare apropiată, de 55,56 cm. Menţionăm că pe trohleea astragalului s-au 
evidenţiat urme fine de tăiere, apărute în urma jupuirii animalului. Şi aceste resturi 
prezintă o pigmentaţie roşcată.  

M 77/2016 este mormânt de înhumație în poziție chircită, inventarul său inclu-
zând două vase şi ofranda de carne10. Ea constă în următoarele resturi: din membrele 
anterioare s-au păstrat omoplaţii, humerusurile, radiusurile, iar din cele posterioare, 
părţi de femur, tibie, astragal, calcaneu şi coxal de pe partea stângă (Fig. 8, 11). Cu si- 

 
Fig. 9. Ofrandă în M. 80. 

guranţă şi oasele respective vor fi fost întregi, 
având în vedere cele peste 24 spărturi din ele. 
În plus, s-au recuperat vreo 10 fragmente de 
coaste. Resturile provin de la o ovină subadul-
tă, sacrificată între între 0,5–2 ani. Limita in-
ferioară este stabilită de radiusul proximal, 
acetabularul fuzionate iar cea superioară de 
femurele nefuzionate proximal. Oasele au 
urme de contact cu focul, mai ales humeru-
sul şi radiusul. 
           M 80/2016 avea în inventarul său patru 
vase, o piesă de os, un nucleu şi o lamă de ob-
sidian11. Din ofranda de carne s-au păstrat 
resturi de la două ovine, una sacrificată între 

18–20/26 luni şi alta peste 3 ani. De la primul animal s-a păstrat un fragment de hume-
rus dr., o tibie stg. fuzionată doar distal, fapt ce a determinat estimarea vârstei respective.  

                                                      
10 Virag, Astaloş, 2017, p. 150. 
11 Virag, Astaloş, 2017, p. 150. 
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Fig. 11. Poziţionarea oaselor din ofrandă pe regiuni scheletice 

pentru M. 71, 77, 80, 83. 
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De la specimenul adult am determinat scapula, humerusul proximal şi o spărtură din 
diafiza radiusului, toate din membrul toracic dr. Din membrul pelvin de aceeaşi parte 
s-au determinat femurul distal şi calcaneul, ambele epifizate (Fig. 9, 11). Pe baza lor s-a 
stabilit că animalul depăşise 3 ani în momentul tăierii. Metacarpul dr. cu o lungime de 
106 mm a permis estimarea unei talii de 51,83 cm (Teichert). Specimenul respectiv 
era o femelă cu conformaţie gracilă şi talie mică, fapt sugerat şi de indicele diafizar 
al metacarpului (11,32).  

M 83/2016 este mormânt de inhumație în poziție chircită, având ca inventar trei 
vase, o lamă de silex, un străpungător de os şi ofranda alimentară12. Oasele de animale 
recuperate din acest context provin de la o vită sacrificată în jur de 24–30 luni şi o ovi-
nă sacrificată între 12–18 luni. Pe baza astragalului, cu lungimea maximă de 22,5 mm 
s-a estimat o talie de 51,03 mm. De la vită provin cinci spărturi dintr-un humerus dis-
tal stg. cât şi doi molari superiori (M2+M3). Dinţii provin de la un specimen de circa 
24–26 luni, având în vedere stadiul de erupţie incipientă al lui M3. Este greu de explicat 
provenienţa dinţilor de vită în ofranda de carne, humerusul şi-ar avea locul. Nu exclu-
dem ca molarii să fi ajuns acolo cu pământul de umplutură al mormântului. Oasele ovi-
nei provin din cele patru membre (Fig. 11). Astfel din piciorul dr. anterior s-au păstrat 
scapula, humerusul şi radiusul. Din cel stg., porţiuni de humerus, radius şi ulnă. Din 
piciorul posterior dr. resturi de femur tibie, astragal şi o parte de coxal (ischion). În plus, 
12 spărturi de coaste întregesc eşantionul faunistic din acest mormânt. Întrucât tibia 
nu este fuzionată distal, la fel nici femurul şi radiusul distal, ci doar radiusul proximal, 
humerusul distal şi acetabularul, credem că animalul a fost sacrificat cândva între 8–
10/12 luni.  

M. 84/2016, conţinea pe lângă scheletul uman, ofranda compusă din cinci vase, 
o lamă de obsidian, mărgele din scoică şi oase de animal13. Este vorba de resturi din 
membrele anterioare (omoplaţii, humerusurile, radiusurile, ulnele) iar din cele posteri-
oare doar tibiile, în plus vreo 10 spărturi de coaste. Ovina respectivă a fost sacrificată 
sub 5–6 luni, ca reper sunt radiusurile proximale şi humerusurile distale nefuzionate. 

Tab. 1. Distribuţia oselor de animale în morminte. 

Context M 11 M 14 M 29 M 29 M 41 M 46 M 50 

Specie Oaie Porc Porc Porc Oaie Oaie Ovic. 

Molari sup. 

Mandibula d 

Scapula 

Humerus s 

Radius 

Ulna s 

Coxal s 

                                                      
12 Virag, Astaloş, 2017, p. 150. 
13 Virag, Astaloş, 2017, p. 150. 
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Femur s s s s 

Tibie s s 

Patela 

Carpalia 

Metacarp 

Talus s 

Calcaneu 

Metatars 

PH I 

PH II 

Coaste 20 1 
 

Context M 56 M 59 M 61 M 61 M 62 M 71 M 77 

Specie Oaie Oaie Porc Oaie Oaie Oaie Oaie 

Molari sup. 

Mandibula 

Scapula s, d s d s s, d 

Humerus s d s d s, d s, d 

Radius s, d s, d d s, d s, d 

Ulna s, d d s, d 

Coxal d s s 

Femur d s s/d s, d s, d 

Tibie s s s s, d 

Patela d 

Carpalia s 

Metacarp s/d s s/d d s, d 

Talus d s 

Calcaneu s 

PH I 1 d d 

PH II d 

Coaste 2 10 
 

Context M 80 M 80 M 83 M 83 M 83 Total % 

Specie Oaie Oaie Oaie Vită Oaie cazuri  

Molari sup. 2  1 5,26 

Mandibula  1 5,26 

Scapula d d s, d 8 42,1 
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Context M 80 M 80 M 83 M 83 M 83 Total % 

Humerus d d s, d s s, d 12 63,16 

Radius d d s, d s, d 9 47,37 

Ulna s s, d 6 31,58 

Coxal d  5 26,32 

Femur d d  11 57,9 

Tibie s d s, d 9 47,37 

Patela  1 5,26 

Carpalia  1 5,26 

Metacarp d  6 31,58 

Talus d  4 21,1 

Calcaneu d d  3 15,79 

PH I  3 15,79 

PH II  1 5,26 

Coaste 12 10 6 31,58 
s - stâng; d - drept. 

2. Distribuţia speciilor în morminte 
Pe baza rezultatelor analizei faunistice se pot preciza următoarele aspecte: 

pentru ofranda alimentară s-au sacrificat trei specii, oaia, porcul şi vita (Fig. 12). Din 
cele 15 morminte cu ofrandă, analizate până în prezent, 11 morminte (73,33%) conţin 
resturi de ovine (M. 11, 41, 46, 50, 56, 59, 62, 71, 77, 80, 84), două morminte (13,33%) 
resturi de suine (M. 14, 29), unul ovine + suine (M. 61) şi altul ovine + bovine (M. 83).  

 
Fig. 12. Distribuţia speciilor în morminte. 

Practic, în afară de M. 14 şi M. 
29 cu resturi de suine, toate ce-
lelalte conţineau resturi de ovi-
ne. Cu siguranţă factorul eco-
nomic va fi contat în alegerea 
speciilor, rumegătoarele mici 
având un ciclu reproductiv 
scurt şi oarecum facil de între-
ţinut, faţă de bovine, de pildă. 
Pe de altă parte, datele arheo-
logice evidenţiază caracterul 
păstoresc al economiei lor, ref-
lectat şi de aşezările mici, sezo-
niere14. Mormintele M. 29, 61, 
80, 83 conţineau ofrandă de la 
două animale, fie de la aceeaşi  

                                                      
14 Lazarovici, Lazarovici, 2007, p. 286. 
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specie (M. 29 - porc, M. 80 - ovine), fie de la specii diferite, M. 61 porc + oaie, iar M. 
83 vită + oaie (Tab. 1). Faptul că în M. 29 a fost îngropată o persoană, femeie cu un 
anume statut social, având în inventar şi piese din aur, poate să fie legat şi de faptul 
că s-au sacrificat două animale?  

3. Repartiţia oaselor pe regiuni anatomice 
Ovinele au furnizat preponderent ofranda de carne. Ele nu apar cu schelete în-

tregi ci doar cu părţi din membre şi din torace (coaste). Astfel, bucăţile de carne depuse 
includ centurile şi părţile proximale, bogat carnate ale membrelor (stilopodul, zeugopo-
dul) şi mai puţin părţile lor distale, seci (autopodul). În câteva cazuri apar şi fragmente 
din zona toracală, fie singulare (M. 41, 50), fie în asociere cu părţile din membre, ca 
de ex. în M. 62, 77, 83 şi 84. Probabil, când s-au tăiat picioarele anterioare s-au prins 
şi ceva resturi cu coaste. Întrucât nu există vertebre printre oasele din ofrandă ci doar 
câteva coaste, se pare că nu s-au depus părţi din coloană. Din păcate, starea fragmen-
tară a resturilor osoase nu a permis observarea eventualelor urme de tăiere a părţilor 
respective. Doar într-un caz, al lui M. 71, urmele de incizie pe talus au ca origine acţi-
unea de scoatere a pielii. Posibil ca membrele anterioare să fi fost tăiate la jumătatea 
inferioară a omoplatului, întrucât nu am găsit acest os întreg, doar partea sa distală. Şi 
în cazul porcului s-au ales ca ofrandă tot părţi din membre. În tabelul 1 sunt figurate 
cu o nuanţă de gri deschis oasele din membrele anterioare şi cu o nuanţă mai închisă 
cele din membrele posterioare. O statistică referitoare la frecvenţa părţilor depuse ara-
tă că cea mai mare utilizare o aveau extremităţile proximale (bogat carnate) ale membre-
lor anterioare; în speţă omoplatul cu 63,16%, humerusul şi radiusul cu câte 78,9% fie-
care, iar ulna cu 52,6%. Părţile din membrele posterioare au o reprezentativitate ceva 
mai mică; femurul 68,4%, tibia 63,16% şi coxalul doar 26,3%. Se pare că au depus pre-
ponderent părţi din membrele anterioare şi mai puţin din cele posterioare. Extremităţi-
le distale ale picioarelor (metapodiile, falangele, carpienele, tarsienele) sunt puţine: 
metacarpul reprezintă 31,58%, talusul şi falangele 21%, calcaneul 15,8% şi carpalele 
5% (Fig. 13). În toate cazurile părţile distale ale membrelor posterioare nu s-au depus; 
ele au fost tăiate deasupra metatarsului. Coastele apar în proporţie de 31,5%. 

Departajând cele 13 morminte15 în funcţie de numărul părţilor de corp depuse 
am obţinut următoarea statistică; morminte cu o singură parte (picior)16 - M. 11, 14, 
29, 61; morminte cu două părţi de carne - M. 46, 56, 62 şi morminte cu patru părţi - 
M. 59, 71, 77, 80, 83, 84 (Fig. 14). Prima categorie reprezintă 30,77%, ce-a de-a doua 
23,08%, iar ultima 46,15%. Deocamdată nu deţinem toate datele pentru a identifica 
(dacă există) corelaţii cu sexul persoanelor decedate, vârsta, inventarul şi cantitatea 
de ofrandă depusă. Faptul că au fost depuse în morminte părţile cu valoare alimentară 
ridicată din animalele sacrificate, uneori vizând chiat segmente mari (sferturi de ani-
mal), sugerează nu numai importanţa ce se acorda defunctului (anumitor membrii cu 
un statut social), cât şi o anumită prosperitate a comunităţii respective. Întrucât numărul  
                                                      
15 Din cele 15 morminte cu ofrandă se exclud din statistica pe părţi M. 41 şi M. 50 ce au doar 
fragmente costale. 
16 VÖRÖS István foloseşte termenul de sfert de trunchi, evident, fără coloană (Vörős, 1986, p. 
81). 
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Fig. 13. Frecvenţele elementelor osoase în morminte. 

 
Fig. 14. Ponderea pe părţi (sferturi) a animalelor în morminte. 

de morminte cu ofrandă este destul de mare, posibil ca şi restul contextelor funerare 
fără oase de animale să fi avut depunere de ofrandă. Probabil, utilizarea unei bucăţi de 
carne fără osul aferent nu a lăsat urme. 
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4. Vârstele de sacrificare ale speciilor depuse 
În cazul ovinelor, datele de sacrificare sunt următoarele: din cele 13 animale 

estimate, două animale (15,38%) aparţin grupei infans, adică au fost sacrificate sub trei 
/patru luni 17. Şapte ovine (53,85%) au fost tăiate în stadiul juvenil (adică între 3–18 
luni), doar una în stadiul subadult (7,69%), respectiv între 1,5–3,5 ani şi trei (23,1%) 
în stadiul adult (peste 3,5 ani). Este normal ca proporţia adulţilor să fie mai mică, aceş-
tia fiind principalii furnizori de lactate, piei, lână, într-o economie axată pe creşterea 
rumegătoarelor mici. Nici proporţia mieilor nu este foarte mare, doar 15,38%, fapt legat 
tot de gospodărirea eficientă a turmelor. În schimb, grupa juvenililor a furnizat peste 
50% din specimenele tăiate. Constatăm că nu sunt prea multe sacrificări de porcine; 
probabil că economia alimentare a comunităţilor Bodrogkeresztúr din zonă nu era axa-
tă pe creşterea lor, deşi condiţii de întreţinere existau. Din cele patru exemplare de suine, 
două aparţin grupei infans (sub 6 luni), unul stadiului juvenil (6–15 luni) şi altul sub-
adulţilor (15–36 luni) (Tab. 2, Fig. 15). Absolut toate resturile osoase au pigmentaţie 
roşcată, mai mult sau mai puţin accentuată, sugerând frigerea cărnii înainte de consum 
şi depunere.  

Tab. 2. Stadiile de vârstă ale animalelor sacrificate 

Specia  -  vârsta / stadiu dezvoltare 

Context Ovis aries Sus domesticus Bos taurus 

M 11 <18–24 luni / juvenil 
M 14 Juvenil 

M 29 
 

2–3 ani / subadult;  
2–4 luni / infans  

M 41 Juvenil 
M 46 >2–3 ani / adult 
M 50 
M 56 <3–4 luni / infans 
M 59 10–12 luni / juvenil 
M 61 8–18 luni / juvenil <6 luni / infans 
M 62 Juvenil 
M 71 2,5–3–3,5 ani / adult 
M 77 8–26 luni / subadult     
M 80 18–26 luni / subadult     
M 80 >3 ani / adult     
M 83 8–12 luni / juvenil   24–26 luni / subadult 
M 84 < 6 luni / infans 

 

                                                      
17 Clasele de vârstă stabilite cf. Forest, 1997, p. 955-956. 
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Fig. 15. Distribuţia speciilor pe grupe de vârstă. 

5. Evaluări metrice ale speciilor utilizate în ofrandă 
În cazul ovinelor, pe baza câtorva piese întregi s-a estimat o variaţie a înălţimii 

la greabăn de 51,03–55,56 cm, cu o medie de 53,5 cm (N=4). Datele sugerează exem-
plare mici şi gracile, comune eneoliticului din arealul pannonic. Astfel oile epocii 
cuprului din Ungaria aveau înălţimi de 57–60 cm (pe metapodii)18. De pildă, pe oasele 
lor din cimitirul Bogrogkeresztúr de la Tiszavalk-Tetes s-a estimat o variaţie de 54,5–
60,2 cm19. Despre fauna exploatată în situri Bogrogkeresztúr din zonele noastre nu se 
ştie aproape nimic, în lipsa unor eşantioane osteologice adecvate. Există unele date 
despre fauna de la Cheile Turzii (toarte pastilate). Potrivit lor, ovine erau mici cu înăl-
ţimi de 52,3–63,3 cm, valorile fiind calculate pe metacarp20. În privinţa suinelor, pe 
materialul de la Urziceni am estimat o singură înălţime la greabăn, de 70,32 cm, valoa-
re ceva mai mică decât ceea obţinută pe materialul de la Tiszavalk-Tetes (74,5–76 cm, 
cu o medie de 75 cm)21. 

6. Concluzii 
Studiul materialor faunistice din necropole şi aşezări Bodrogkeresztúr din 

Ungaria au oferit informaţii preţioase studiului nostru. Astfel, la Tiszavalk-Tetes, din 
cele 25 morminte săpate, 16 conţineau ofrandă de carne. Aceasta provenea de la ovine 
(13 morminte), vită (4 morminte), porc (3 morminte) şi bour (un caz). În cazul cimiti-
rului de la Tiszavalk-Kenderfőld, din 55 morminte săpate 24 conţineau ofrandă alimen-
tară. Rumegătoarele mici au fost utilizate în 11 cazuri, bovinele în 8 cazuri şi porcul 

                                                      
18 Bökönyi, 1974, p. 171, fig. 49. 
19 Vörös, 1986, p. 84. 
20 Bindea, 2008, p. 151-152. 
21 Bindea, 2008, p. 151-152. 
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în 5 cazuri. De asemenea, la Magyarhomorog, din 84 morminte săpate, 7 morminte 
aveau ofrandă de la ovicaprine, 4 de la porc şi câte unul de la vită şi bour22. Aşadar, 
în depunerile de ofrandă în mormintele culturii Bodrogkerestztur prevalau rumegătoa-
rele mici, vita şi porcul fiind utilizate mai puţin. Luate separat, cimitirele şi aşezările 
oferă procentaje uşor diferite ale principalelor specii de animalelor23. Astfel, în aşeză-
rile de la Tarnabod şi Derecske predominau resturile bovinelor, urmate de suine şi ovi-
caprine. Potrivit autorului cercetării faunistice, vita şi ovinele reprezentau baza econo-
mică în siturile Bodrogkeresztúr; totuşi în cimitire prevalau ovicaprinele.  

Raportat la neolitic se constată o creştere a rolului ovicaprinelor în economia 
epocii cuprului. De pildă, loturile faunistice din nivelele eneoliticului mijlociu şi târziu 
de la Polgár-Basatanya diferă de cele neolitice prin predominanţa rumegătoarelor mici 
şi porcinelor24. Probabil că şi în siturile de la noi, din eneoliticul mijlociu se amplifică 
rolul rumegătoarelor mici şi suinelor ce surclasează bovinele. Doar eşantionul de la 
Cheile Turzii (toarte pastilate) oferă ceva date despre epoca respectivă. În aşezare, rata 
ovicaprinelor este de 26,11%, asemănătoare cu a vitelor (26,8%) şi apropiată de cea a 
suinelor (25,7%)25. Dacă ne raportăm la teritoriul României, în materie de necropole 
Bodrogkeresztúr cu ofrandă animală, informaţia este lacunară. Literatura arheologică 
aminteşte o singură descoperire de acest gen. Este vorba de mormântul, M. 22 de la 
Ostrovul Corbului. El conţinea scheletul unei femei de circa 25 ani26 cât şi resturile 
osoase din ofranda animală. Potrivit autorilor descoperirii, ea consta într-un omoplat 
de bovideu (?)27 plasat într-un vas28. Având în vedere dimensiunile vasului, la o simplă 
estimare ochiometrică, omoplatul respectiv ar fi putut, mai degrabă aparţine unui spe-
cimen mai mic (ovicaprin, porc, vită tânără?). Studiind ofrandele eneolitice de la Ostro-
vul Corbului, doar în M. 42 am identificat resturi de animale. Este vorba de o parte 
din membrul anterior drept al unei capre subadulte, depuse într-o strachină29. 

În concluzie, datele arheozoologice preliminare asupra resturilor animale din 
mormintele de la Urziceni-Vamă au evidenţiat predominanţa ovinelor în depunerile 
rituale. Au fost depuse părţi cu valoare alimentară ridicată (părţile proximale ale mem-
brelor), de regulă, de la o singură specie (individ), mai rar de la două specii (doi indi-
vizi). Deocamdată nu deţinem date complete asupra locului de depunere al bucăţilor 
de carne. Cercetările în necropolă fiind în curs, datele viitoare vor completa şi lămuri o 
serie de alte aspecte asupra acestui subiect. 
 
 

                                                      
22 Vörös, 1986, p. 91, tab. 6. 
23 Vörös, 1986, p. 91, tab. 6. 
24 Gál, 2005, p. 151. 
25 Bindea, 2008, p. 76. 
26 Miu et alii, 2012, p. 43.  
27 Deşi am analizat materialele faunistice din necropola şi aşezările de la Ostrovul Corbului nu 
am găsit oasele respective. 
28 Roman, Dodd-Opriţescu, 2008, p. 34. 
29 El Susi, 2012, p. 277. 
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