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Abstract. The evaluation of the archaeological materials resulting from older excavations is
indisputably conditioned by the standard to which the information regarding their collection
was archived, and the absence of a rigorous record irreversibly vitiates the interpretation of the
data. The training and experience of the person performing the archaeological excavation is a
guarantee of performing it at acceptable standards. There are also happy situations in which the
person carrying out the archaeological excavation has no specialized training, but has performed a
digging and recording of the archaeological data at a high qualitative level. Such an example is
István DÉNES (1954‒2005), a stranger in Paleolithic archeology, but an indisputable personality in the research of karst in southeastern Transylvania. Its speleological activity is mainly
related to the karst area of Vârghiş Gorges. In 1989 I. Dénes carried out the first archaeological
survey in the shelter under the rock Abri 122, research continued until 2003. The resulting materials, as well as all the excavation documentation were handed over by his wife, Ildikó DÉNES,
of the Szekler National Museum in Sf. Gheorghe. I. Dénes paid particular attention to the registration of archaeological material, but also to the identification of the sources of raw materials
used by Paleolithic hunters. From the information we have, the archaeological research from
Abri 112 was the first systematic Paleolithic excavation in which the lithic pieces were individually recorded by reference to three coordinates. This type of approach facilitated, in the
study of the collection, the definition of the spatial distribution of the lithic pieces, as well as
observations on the stratigraphic integrity of the deposits, but also the correlation of the data
resulting with the new archaeological researches in Abri 122. These observations would not
have been possible without the data complete sources of artifacts. Thus, we can say that we are
facing a rare situation in the archaeological approach: the results of the investigations conducted
by a researcher of foreign formation in the field of archeology illustrate, in many aspects, an
approach of a remarkable professionalism.
Keywords: Dénes, Vârghiș, karst, Abri 122, Paleolithic.
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István DÉNES (1954‒2005) este un necunoscut în arheologia paleoliticului,
dar o personalitate incontestabilă în cercetarea carstului din sud-estul Transilvaniei.
După cum afirma Cristian GORAN, “disponibilitatea sa pentru speologie şi natură,
în general, pornite firesc din pasiune şi o voință puternică, erau susţinute de serioase
cunoştinţe despre domenii foarte diverse”1. Preocupările sale în domeniul speologiei
au depăşit nivelul de amator, fapt dovedit de studiile ştiinţifice publicate2. Desigur, formarea sa la “Şcoala postliceală de geologie minieră”, din cadrul Grupului Școlar Minier
din Baia Mare, a contribuit decisiv la profesionalizare preocupărilor sale în domeniul
speologiei. De altfel, încă din anul 1978, documentaţia întocmită de I. Dénes, pentru
înscrierea în “Catalogul Peșterilor” a peşterilor din Cheile Vârghișului, a fost, pentru
multă vreme, singura foarte corect întocmite, cu cartări de detaliu, descrieri şi localizări clare, care puteau fi înregistrate imediat3.
Activitatea sa speologică se leagă în mod principal de aria carstului din Cheile
Vârghişului, unde, începând din anul 1971, sprijinit de membrii “Cercului de Speologie Ursus Spelaeus”, a identificat şi cartat noi peşteri. Prin eforturile sale, numărul peșterilor cunoscute a crescut de la 67, identificate de Traian ORGHIDAN şi Margareta
DUMITRESCU în anii 1952‒'55, la 124.
Acest areal a fost dezvoltat de valea Vârghișului, afluent de dreapta al Cormoșului (care se varsă în valea Oltului pe partea dreaptă), în sectorul său inferior (Fig. 1),
la trecerea prin formațiunile calcaroase acumulate în a doua jumătate a cretacicului.
Procesul de carstificare a debutat la începutul cuaternarului și a evoluat în mai multe
etape care au condus la individualizarea a 4 niveluri carstice în care au fost identificate
peste 130 de peșteri.
Nu ştim de când a început speologul I. Dénes să aibă preocupări în domeniul
arheologiei. De la dr. Viorica CRIŞAN (comunicare personală) ştim că a participat ca
voluntar la săpăturile arheologice din aşezarea dacică de la Mereşti-Dâmbul Pripaşilor,
iar de la soţia sa, Ildikó DÉNES, am aflat că “toate cunoștințele sale despre arheologie şi săpături arheologice au fost însușite în mod autodidact, a participat de mai
multe ori la săpăturile arheologice executate de frații arheologi FERENCZI István
şi FERENCZI Geza”4.
În anul 1989, I. Dénes (Fig. 2) a executat primul sondaj arheologic în adăpostul sub stâncă Abri 122. Ştim acest lucru din meticulosul său jurnal arheologic, document predat, împreună cu materialele arheologice rezultate, de soţia sa, Ildikó DÉNES,
Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe. Acesta afirmă că: “După cartarea streșinii am hotărât executarea unei săpături de verificare, locul putând fi locuit şi în vremurile îndepărtate, cum este folosit şi azi de către speologi şi alpinişti. Fragmentele
ceramice descoperite ne-au încurajat la o astfel de lucrare”. Abri 122 a fost utilizat
o lungă perioadă de timp de echipele de speologi amatori ca loc de popas, pentru că,
ulterior, prin Peștera 33, se puteau vizita peşterile plasate pe versantul drept al carst1

Goran, 2006, p. 42.
Dénes, 1995; Dénes, 2003; Dénes, 2005.
3
Goran, 2006, p. 42.
4
FERENCZI István a predat, după anul 1989, la filiala din Sf. Gheorghe a Universităţii Hyperion.
2
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Fig. 1. Localizarea arealului carstic din Cheile Vârghișului.
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Fig. 2. Speologul István DÉNES (1954‒2005)
(Foto Ildikó DÉNES).
ului Vârghişului. Cu siguranţă că I. Dénes, alături de echipa sa de tineri speologi, a
înnoptat de numeroase ori în aria adăpostului sub stâncă Abri 122.
În anul 1989 au fost săpate suprafețele A, B, C şi E, aceasta din urmă continuată
şi în anul 1990. La reluarea săpăturii, în anul 1995, a modificat indicativul suprafeţelor
astfel: I, II, V – 1995, III, IV, VI, VII – 1996, VIII – 2003, IX – 2001, X – 2002 şi XI
– 2003. Suprafaţa cercetată are aproximativ 16 metri pătraţi, iar grosimea pachetului
sedimentar a fost de aproximativ 1,30 m. I. Dénes nu a evacuat sedimentul rezultat din
săpătura arheologică. Din planul de săpături întocmit de I. Dénes reiese faptul că la
săpătura arheologică au participat şi alte persoane: Iliës L. (1989), Giurgiu M., Tóth
I. (1990), Iliës L., Iliës K., Giurgiu M. (1995), Iliës L., Iliës K. (1996) (Fig. 3).
Cu experienţa obţinută din săpătura iniţiată în Abri 112, dar cu siguranţă conştient de potenţialul arheologic al peşterilor din aria Cheilor Vârghișului, a început, din
anul 1990, să efectueze sondaje în peşterile cu pachete sedimentare consistente: nr. 1, nr.
3, nr. 5, nr. 8 – Cailor, nr. 9 – Lublinit, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13 – Tătarului, nr. 14 –
Peștera Marte/ Orbán Bálasz, nr. 18 – Ursului, nr. 20, nr. 23, nr. 24, nr. 27, nr. 33, nr. 34,
nr. 36 – Urşilor, nr. 40, nr. 57, nr. 58, nr. 74, nr. 87 ‒ Șura de piatră, nr. 92, nr. 97 şi
nr. 106. I. Dénes nu a publicat rezultatele cercetărilor arheologice din aceste peşteri.
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Singura excepţie, este interesanta descoperire din Peştera cu Vase ‒ nr. 1055. Aici, în
anul 1979, după deblocarea intrării, I. Dénes a descoperit două străchini tronconice depuse lângă pereţii micuţei peşteri. Acestea conţineau o umplutură în care vizibile erau
fragmente de oase. Un alt vas a fost depus în apropierea acestora. Intrarea a fost blocată în mod intenţionat, iar peştera nu a mai fost accesibilă post Ariuşd. Tipologic, vasele
pot şi atribuite grupului cultural Ariuşd6.
La finalul campaniei de cercetări arheologice din anul 1989, efectuate în Abri
122, I. Dénes a întocmit un raport de săpătură în care informează asupra importanţei
ştiinţifice a descoperirilor, dar nu ştim dacă acesta a fost transmis către o instituţie muzeală sau arheolog. I. Dénes menționează faptul că la începutul cercetării nivelul de călcare este orizontal şi faptul că nu deţine date privind o cercetarea anterioară. Succesiune culturală şi stratigrafică stabilite în această campania au rămas neschimbate până
la finalizarea cercetărilor sale în aria Abri 122. În secţiunea din anul 1989 săpătura a
atins 0,70 m şi are următoarea succesiune stratigrafică (Fig. 4):
‒ strat de culoare neagră cu material organic şi materiale moderne ‒ 5 cm;
‒ strat de culoare cenuşie, sfărâmicios, cu mici fragmente de calcar şi materiale ceramice din epocile fierului şi bronzului – 25 cm;
‒ strat de culoarea galbenă cu multe fragmente de calcar și materiale litice şi faunistice
atribuite paleoliticului mijlociu – 35 cm;
‒ strat calcaros – argilos, cu multe pietre şi fără material arheologic.
I. Dénes a acordat o atenţie deosebită înregistrării materialului arheologic, dar
şi identificării surselor de materii prime utilizate de vânătorii paleolitici. Din informaţiile
pe care le deţinem, cercetarea arheologică din Abri 112 a fost prima săpătură sistematică paleolitică în care piesele litice au fost înregistrate individual prin raportarea la trei
coordonate. Este adevărat faptul că nu a utilizat un unic punct la care să fi raportat adâncimea pieselor, dar faptul că nivelul iniţial de călcare era relativ orizontal a facilitat
racordarea cu lejeritate a datelor arheologice. Conform datelor oferite de înregistrările
disponibile din jurnalul de săpătură, cercetările sale par a fi fost dominate, în mare măsură, de convingerea că descoperirile efectuate trebuie să fie recuperate integral și riguros documentate. Astfel, eșantionul litic recuperat include nu doar nuclee, suporturi
brute și piese retușate complete, respectiv genul de artefacte care atrag atenția, fie prin
volum, fie prin aspectul deosebit, ci și piese fracturate, resturi de debitaj, fragmente
indeterminate și galeți sparți. De asemenea, majoritatea pieselor litice a fost însoțită
de înregistrări tridimensionale ale poziției acestora în secțiunile din care provin, de identificări ale materiei prime folosite și de o definire preliminară a tipurilor de artefacte.
Acest gen de demers a facilitat, în studiul colecției, definirea repartiției spațiale a pieselor litice, precum și observații asupra integrității stratigrafice a depozitelor.
Materialul litic atribuit paleoliticului mijlociu, descoperit în campaniile derulate de I. Dénes în Abri 122, alcătuiește un eșantion numeros și variat, în ceea ce privește aspectele legate de tehnologie, tipologie și categoriile de materii prime utilizate

5
6

Dénes, Szabó, 2000.
Dénes, Szabó, 2000; Stáncsuj, 2015.
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Fig. 3. Planul săpăturilor întocmit de I. Dénes.

Fig. 4. Stratigrafia sitului Abri 122 întocmită de I. Dénes.
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Fig. 5. Reprezentarea componenței eșantionului litic analizat:
A – categorii de materii prime; B – tipuri de piese litice; C – tipuri de piese
litice, în interiorul categoriilor de materii prime; D – tipuri de piese retușate în
interiorul categoriilor de materii prime.
(Fig. 5). Colecția studiată este formată din 1938 piese litice, din care 121 (6, 24%) sunt
piese retușate. În cele ce urmează, aceasta va fi prezentată pe scurt, printr-o trecere în
revistă a principalelor caracteristici; o prezentare mai detaliată a fost inclusă în întrun studiu apărut recent7.
Dintre tipurile de roci utilizate în debitajul litic, ponderea cea mai mare revine
cuarțitului și liditului, urmate de rocile vulcanice, probabil de origine locală. Alături
de acestea, există și ocurențe izolate (mai puțin de cinci piese din fiecare grupă tehnologică identificată) ale unor materii prime de proveniență necunoscută, cum sunt silexul, jaspul, radiolaritul, sau calcedonia.
Din punct de vedere tehnologic, eșantionul studiat a fost împărțit în următoarele grupe: nuclee, piese corticale, suporturi brute (așchii și lame), piese retușate și
resturi de debitaj. Acestora li se adaugă grupul galeților fracturați, fie intenționat, probabil pentru verificarea omogenității rocii, fie din cauze naturale.
Nucleele din cuarțit și lidit sunt cele mai numeroase, urmate de cele din roci
vulcanice. Piesele sunt globulare sau prismatice, cu planuri de lovire opuse sau adiacente și suprafețe de debitaj extinse, amplasate frontal, sau pe două treimi din circumferința nucleului, cărora li se opun suprafețe corticale. Câteva din suprafețele de debitaj
poartă negative centripete de așchii și/sau negativul central al desprinderii unei așchii
Levallois. Pentru cele mai multe din nuclee, abandonul a survenit într-o etapă avansată
7

Cosac et alii, 2018.
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a producției litice, caracterizată fie de epuizarea volumului util al suportului debitat,
fie de numeroase accidente, ceea ce situează dimensiunile lor în intervale ample, de
40‒97 mm lungime și 30‒80 mm lățime.
Cel mai numeros grup tehnologic este acela al suporturilor brute (așchii și
lame) (Fig. 6, 1‒3), urmat de cel al resturilor de debitaj, în interiorul cărora poate fi
observat și cel mai ridicat procent de fragmentaritate. Majoritatea fracturilor observate
poate fi pusă pe seama accidentelor survenite în cursul producției litice, a utilizării, sau
a factorilor post-depoziționali. Dimensiunile așchiilor complete variază considerabil;
valorile lungimilor sunt, predominant, cuprinse între 30 mm și 56 mm, sau între 65 mm
și 83 mm. Nu este exclus ca acestor intervale de lungime să li se alăture și altele, rămase nedefinite, dar a căror posibilă existență este indicată de lungimea unora din piesele
proximale și distale, grupată în intervale asemănătoare, ceea ce indică valori mai ridicate în stare completă. Unele din suprafețele dorsale ale pieselor poartă negative de
desprindere centripete sau unidirecționale; de asemenea, negative de desprindere accidentale pot fi observate, ocazional, pe suprafețele dorsale și ventrale ale așchiilor. Piesele complete și proximale prezintă taloane netede sau fațetate, cu lățimi cuprinse între
6 mm și 14 mm, cu excepția câtorva taloane netede, care ating lățimi de 20‒22 mm. În
același grup al suporturilor brute trebuie menționate și cele laminare. Chiar dacă apar
în număr redus, producția lor nefiind, aparent, o prioritate, ele sunt prezente în fiecare
categorie de materii prime, cele mai multe fiind fragmentate. Lamele sunt, în general,
rectilinii, cu secțiune transversală trapezoidală și negative de desprindere unidirecționale vizibile pe suprafața dorsală. Taloanele pot fi netede, fațetate sau diedre, însoțite
de bulb de percuție dezvoltat, adesea afectat de stigmate de percuție dură.
Grupul uneltelor formale include mai multe categorii de piese, definite în funcție de extinderea suprafeței retușate și tipul de retușă. O primă diferențiere poate fi
operată între piesele modificate de retușă marginală (subgrupa 1) și cele retușate bifacial (subgrupa 2) (Fig. 6, 5‒8); în categoria pieselor cu retușă marginală se observă
două tipuri de modificări – piese retușate parțial (subgrupa 1.1) și piese retușate extins
(subgrupa 1.2) (Fig. 6, 4‒7; Fig. 7, 1‒4).
În subgrupa 1.1 se regăsesc suporturi ale căror extremități, fie proximală, fie
distală, poartă retușă directă sau, mai rar inversă, probabil în vederea amenajării frontului activ al unor racloirs transversale; o altă opțiune este reprezentată de aplicarea
retușei pe porțiuni restrânse de pe marginile laterale, uneori sub formă de encoches.
Subgrupa 1.2 este formată din așchii și lame cu retușă marginală, continuă, uni/bilaterală, care pot fi definite drept racloirs laterale, transversale și convergente, sau vârfuri.
Ultima subgrupă este aceea a pieselor retușate bifacial, de dimensiuni mari (54‒61 mm/
70‒82 mm lungime, 26‒33 mm lățime și 10‒14 mm grosime, în zona mediană), simetrice sau ușor asimetrice, ovale, cu profil biconvex.
În cursul analizei eșantionului, au fost evidențiate câteva situații în care piese
fragmentate au putut fi racordate. Datorită sistemului de înregistrare cu trei coordonate, a
fost posibilă identificarea poziției fragmentelor, atât în cazul distribuției lor pe orizontală, respectiv secțiunile în care au fost descoperite, cât și al provenienței în funcție de
adâncimi. Trei dintre racordurile efectuate (R1, R2, R3) (Fig. 6, 8‒10) ilustrează maniera în care înregistrarea tridimensională a artefactelor a condus la observarea unor
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Fig. 6. Piese litice: 1‒3, suporturi; 4‒7, piese retușate extins;
8, racord 1 (R1); 9, racord 2 (R2); 10, racord 3 (R3).
aspecte din formarea depozitelor stratigrafice – poziția lor stratigrafică în cuprinsul secțiunilor indică diferențe de 20 cm, până la 77 cm adâncime între ele, ca un prim indiciu
al unui context depozițional remaniat. Coroborarea repartiției orizontale a fragmentelor
racordate cu adâncimile la care a fost găsit fiecare fragment în parte (Fig. 8 B) sugerează o înclinare pe direcția est‒vest a depozitelor din secțiunile XI și III, dar și o înclinare
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Fig. 7. Piese retușate extins (1‒4) și piese retușate bifacial (5‒8)
(desene I. Dénes).
pe direcția vest‒est a depozitului din secțiunea VI și, posibil, VII/VIII. În acest caz, secțiunea IV apare ca fiind una din zonele de acumulare prin scurgere laterală a sedimentului. Un alt aspect are în vedere aglomerarea a mai mult de jumătate din artefacte în
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secțiunile aflate în partea din spate a adăpostului (Fig. 8 A), probabil ca urmare a acumulării depozitelor prin șiroire, pe direcția sud‒nord.
Alături de elementele litice descoperite în urma săpăturilor efectuate în situl
Abri 122, informaţii importante asupra mediului în care trăiau populaţiile umane din
Paleoliticul Mijlociu au putut fi deduse şi pe baza resturilor scheletice de animale identificate în acelaşi context. Spre deosebire de siturile neolitice, în care multe din resturile faunistice aparţin unor animale domestice, oferind astfel date mult mai relevante
despre economia aşezării respective, sau chiar faţă de siturile paleolitice care reprezintă
în mod evident locaţii ale unor aşezări umane, siturile paleolitice cu utilizare discontinuă (tabere de vânătoare, adăposturi naturale, etc.) nu reflectă întotdeauna în mod
direct activitatea umană, o parte din resturile animale putând ajunge în situl respectiv
şi pe cale naturală. În contextul adăposturilor naturale, cum este cazul peşterilor, pe
lângă sursa antropică a materialului, fragmentele osoase pot proveni şi de la animale
care foloseau în mod natural peştera ca adăpost (de obicei carnivore, cum ar fi ursul de
peşteră, leul de peşteră, hiena de peşteră), sau pot fi aduse în peşteră de carnivore şi de
agenţi naturali de transport (de exemplu, ape curgătoare care traversează peştera).
Pe lângă unele oase întregi, elemente dentare, sau fragmente mai mari ale unor
oase, resturile de animale descoperite alături de elementele litice în situl Abri 122 includ destul de multe fragmente de mici dimensiuni, care nu pot fi atribuite cu precizie
unei specii anume. Din acest motiv, elementele scheletice au fost grupate în patru categorii majore, în funcţie de dimensiunea generală a osului căruia i-au aparţinut (Fig. 9).
Cele mai multe fragmente identificate (37% din totalul specimenelor descoperite) au forme caracteristice oaselor provenite de la mamifere ierbivore de mari dimensiuni. Deoarece majoritatea fragmentelor sunt prea mici pentru a se trage o concluzie în privinţa apartenenţei la o anumită specie (cu excepţia unor dinţi izolaţi cele mai
multe fragmente provin din oase ale membrelor, care în general prezintă puţine elemente diagnostice la nivel de specie; Fig. 9), acestea au fost grupate în categoria intitulată
“Bos/Bison”, după denumirile bovidelor mari celor mai răspândite pentru acea perioadă: bourul (Bos primigenius) şi bizonul de stepă (Bison priscus).
Bourul (Bos primigenius), strămoşul direct al vacii domestice (Bos taurus) a
fost una din speciile cele mai răspândite de bovide din timpul Pleistocenului târziu, până
la exterminarea sa prin vânătoare, în timpul secolului al XVIII-lea8. Atingând dimensiuni mari, cu o greutate de până la 1500 kg9, bourul a reprezentat, încă dinaintea domesticirii sale, o importantă sursă de hrană pentru populaţiile umane, existând numeroase
menţiuni ale unor resturi scheletice de bour în situri arheologice de diverse vârste10.
Bizonul de stepă (Bison priscus) a reprezentat cea mai răspândită specie de
bovide din Europa în timpul Pleistocenului mijlociu şi târziu (1,8 – 0,01 milioane de
ani în urmă). Precursor al speciilor moderne de bizon (bizonul american, Bison bison,
şi zimbrul, Bison bonasus), bizonul de stepă avea, cel mai probabil, un comportament
asemănător acestora, formând turme numeroase, adaptate unui mediu deschis, bogat
8

ultimul bour a fost vânat în Polonia în 1627 (Rokosz, 1995).
van Vuure, 2005.
10
Bălăşescu et alii, 2003; Bejenaru et alii, 2011.
9
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Fig. 8. Repartiția spațială a materialului litic: A – reprezentarea aglomerărilor
de material litic în suprafața cercetată; B – reprezentarea spațială a
racordurilor efectuate (R1, R2, R3), cu diferențele de adâncimi dintre
fragmentele racordate (-20/-77 cm) și direcția de înclinare a depozitelor
(direcția est‒vest, pentru secțiunile XI și III, respectiv vest‒est, pentru
secțiunile VI și, posibil, VII și VIII).
în iarbă pentru păscut, unele populaţii fiind întâlnite şi la limita dintre zonele de stepă
şi pădurile de foioase. De asemenea un animal de mari dimensiuni, bizonul de stepă
a reprezentat, ca şi bourul, o importantă sursă de hrană pentru populaţiile paleolitice.
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În România, prezenţa bizonului de stepă este bine documentată, atât în context arheologic11, cât şi în afara acestuia12.
Nici una din cele două specii de bovide mari menţionate mai sus nu prezintă
adaptări pentru un habitat stâncos, cu versanţi abrupţi, cum este cel predominant în zona
Cheilor Vârghişului, astfel încât apariţia lor în depozitele din Abri 122 nu poate fi considerată una naturală – mediul cavernicol nu reprezintă un adăpost pentru astfel de mamifere nici în prezent. Dimensiunea mare a bourului şi bizonului de stepă face improbabil şi transportul unor părţi din carcasele acestora în adăpost de către carnivore. Cel
mai plauzibil mecanism de transport al resturilor încadrate generic în categoria “Bos/
Bison” rămâne, în aceste condiţii, transportul de către oameni, în urma vânătorii. Această ipoteză este dovedită şi prin descoperirea recentă a unui fragment de tibie de bovid
mare care poartă urme lăsate de unelte umane, cel mai probabil produse în timpul tranşării cu unelte de piatră13.

Fig. 9. Reprezentarea părţilor scheletice recuperate pentru fiecare din
grupurile identificate. NISP – numărul de elemente scheletice. În centru este
reprezentată distribuţia resturilor scheletice pe grupe de mamifere.

11

Bălăşescu et alii, 2003.
Apostol, 1967; Apostol, Vicoveanu, 1970; Radulesco, Kovács, 1974; Apostol, Cacoveanu,
1980; Codrea, Ursachi, 2010.
13
Cosac et alii, 2018.
12
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Cantitativ, resturile de bovide mari sunt urmate de oase mai bine conservate,
multe dintre ele întregi, oferind deci mai multe indicii cu privire la animalul căruia i-au
aparţinut, şi anume ursul de peşteră (Ursus spelaeus). De la ursul de peşteră s-au descoperit în special oase ale membrelor distale (falange, metacarpiene, metatarsiene, carpiene, tarsiene; Fig. 9), dar şi dinţi întregi, acestea reprezentând aproximativ 31% din
numărul total de fragmente osoase descoperite.
Ursul de peşteră (Ursus spelaeus) a reprezentat cel mai mare prădător terestru
al faunelor Pleistocenului târziu, intervalul ultimelor glaciaţiuni, din Europa14. Asemănător ursului brun (Ursus arctos), dar de dimensiuni semnificativ mai mari (între 350
şi 600 kg, ajungând în mod excepţional până la 800 kg15), ursul de peşteră este o prezenţă obişnuită şi în asociaţiile faunistice descoperite în peşterile româneşti atât din
Carpaţi, dar şi din calcarele Dobrogei, fiind cunoscute în prezent 163 de locaţii cu resturi de urs de peşteră16. Asocierea cu mediul cavernicol, evidentă şi în denumirea speciei, nu este deloc întâmplătoare, ursul de peşteră folosind golurile subterane în mod
obişnuit pentru a se adăposti sau pentru a hiberna. Din acest motiv, prezenţa resturilor
de urs de peşteră în situl Abri122 poate fi una naturală, fără a implica neapărat intervenţia umană – până în prezent nu s-au descoperit pe elementele scheletice atribuite
acestei specii urme directe ale activităţii umane (urme de tranşare sau de spargere a
oaselor pentru extragerea măduvei). În plus, ursul de peşteră poate contribui la acumularea de material osos şi prin transportul prăzii, reprezentată în special prin mamifere
de talie medie sau mică, în interiorul peşterilor. În cazul sitului Abri 122, această contribuţie nu a fost confirmată prin dovezi directe, cum ar fi prezenţa de oase de ierbivore
roase la capete, urme asociate în mod evident cu carnivorele mari. Prădător impunător,
ursul de peşteră era fără îndoială respectat de către vânătorii din Paleolitic, existând
numeroase descoperiri care sugerează, dacă nu venerarea acestuia, cel puţin depuneri
rituale ale unor resturi de urs de peşteră17.
Resturi destul de abundente (27% din totalul de elemente descoperite) prezintă morfologii şi dimensiuni compatibile cu cele ale unor ierbivore de talie medie, aparţinând familiilor Bovidae sau Cervidae: ibexul (Capra ibex), muflonul (Ovis orientalis)
sau căpriorul (Capreolus capreolus), grupate din acest motiv în categoria “Ovis/Capra/
Capreolus” (Fig. 9). Cu excepţia căpriorului, cervid încă prezent în fauna României,
întâlnit în special în zonele deluroase, cu păduri de foioase, aceste specii de bovide sunt
prezente în ţara noastră exclusiv în stare fosilă.
Deşi în prezent poate fi întâlnit în Europa pe suprafeţe mici în Munţii Pirinei
(Capra pyrenaica) şi Munţii Alpi (Capra ibex), ibexul a ocupat în timpul Pleistocenului târziu habitate extinse de-a lungul lanţurilor muntoase europene. Resturi fosile ale
ibexului au fost descrise şi din România, deşi relaţia dintre specia întâlnită aici şi speciile actuale nu este foarte clară18. Specie foarte bine adaptată terenului abrupt, parcur14

Kurtén, 2007.
Christiansen, 1999.
16
Robu, 2015.
17
Campbell, Loy, 1996; Wunn, 2001; Insoll, 2004.
18
Rădulescu, 1969.
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gând cu mare agilitate pante abrupte şi ajungând adesea pe pajiştile alpine de deasupra liniei pădurilor, trăind în prezent la altitudini cuprinse între 500 şi 3000 m19, ibexul ar fi fost în mod firesc prezent în zona Cheilor Vârghişului în Pleistocenul târziu.
Obiceiul de a se adăposti în peşteri sau alte adăposturi naturale, cum ar fi pereţii în surplombă20, face ca prezenţa ibexului în situl Abri 122 să poată fi una naturală, fără a fi
nevoie ca un prădător (carnivor sau uman) să fie implicat în transportul său. Totuşi,
dimensiunile mai mici (67‒117 kg pentru masculi şi 17‒32 kg pentru femelele ibexului alpin actual21) fac posibilă deplasarea cadavrelor de ibex cu destulă uşurinţă, atât
de către prădători naturali de talie mare şi medie (ursul de peşteră, lupul) cât şi de către
vânătorii paleolitici. Descoperirea recentă, în cursul cercetărilor arheologice din anul
2016, a unui craniu de ibex în situl paleolitic Abri 122, alături de elemente litice confirmă prezenţa contemporană a ibexului şi omului în zonă, o interacţiune directă cu omul
fiind destul de probabilă.
Considerată a fi una din speciile din care se trage oaia domestică22, populaţii
naturale de muflon mai pot fi întâlnite astăzi doar în estul Europei şi Orientul Mijlociu.
Cu toate acestea, în trecut, arealul geografic ocupat de muflon includea şi Peninsula
Crimeea şi Munţii Balcani23. Adaptat, ca şi ibexul, unui habitat montan, întâlnit în zone
abrupte, la limita pădurilor24, muflonul ar fi avut toate condiţiile să populeze Cheile
Vârghişului în timpul Pleistocenului târziu, iar prezenţa sa în adăposturi cavernicole
ar putea fi una naturală. Dimensiunile sale (greutate de 50 kg pentru masculi şi 35 kg
pentru femele25 ar face însă foarte posibil şi transportul muflonului în situl Abri 122 de
către carnivore sau vânători paleolitici.
Grupul cu cel mai mic număr de elemente recuperate (4% din total) include o
vertebră şi câteva oase ale membrelor (Fig. 8) atribuite lupului (Canis lupus). Prezenţa
lupului în timpul Pleistocenului târziu este una comună în Europa. Asemenea ursului
de peşteră, şi lupul putea folosi adăposturile naturale pe post de vizuină. Numărul mai
mic de resturi scheletice poate fi cauzat de competiţia între cele două carnivore întâlnite în situl Abri 122, ursul de peşteră netolerând în adăpostul său lupul, dar şi faptului
că oasele de lup sunt mai mici şi mai fragile, putând fi mai uşor fragmentate şi mai greu
de fosilizat decât cele de urs de peşteră, mult mai masive.
Deşi fragmentare, nepermiţând întotdeauna o identificare precisă a animalului
căruia i-au aparţinut sau a modului în care au ajuns în situl paleolitic Abri 122, resturile osoase de mamifere permit totuşi o estimare a contextului în care trăia omul care
a produs elementele litice descoperite în acest loc. Mai mult decât atât, recuperarea resturilor faunistice din timpul excavaţiilor desfăşurate sub coordonarea lui I. Dénes permite, prin alăturarea acestora la materialul excavat recent, reconstituirea unei imagini
19
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mai clare a contextului natural existent în timpul Paleoliticului mijlociu în Cheile Vârghişului. Urmând drumul deschis de acesta, cercetările recente vor adăuga noi specii
listei faunistice şi vor putea estima cu o precizie mai ridicată în ce mod speciile existente interacţionau cu omul paleolitic.
Aceste observații nu ar fi fost posibile în lipsa datelor complete ale provenienței artefactelor. Astfel, putem spune că ne aflăm în fața unei situații rarisime în demersul arheologic: rezultatele investigațiilor conduse de un cercetător de formație străină
domeniului arheologiei ilustrează, în numeroase privințe, o abordare de un remarcabil
profesionalism. Credem că aceasta este explicația deciziei de a nu săpa în integralitate
pachetul sedimentar din aria Abri 122. Astfel, I. Dénes nu a cercetat şi aria grotei, care
delimitează adăpostul sub stâncă, fapt ce a permis o racordare a datelor arheologice, stratigrafice, paleoclimatice şi cronologice rezultate din noua cercetare începută în anul
201426.

Fig. 10. Imagini din timpul săpăturii efectuate în anii 1995 şi 1996
(foto I. Dénes).
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