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TIPURI DE ANIMALE GOSPODĂRITE ÎN  
DAVA GETO-DACICĂ DE LA CÂRLOMĂNEȘTI, JUD. BUZĂU 
 
 

Georgeta El Susi* 
 
 
* cercetător independent, Reșița; getasusi@yahoo.com 
 
 
Abstract. The Geto-Dacian fortress is located on an oval plateau, with an area of 7500 m2, on 
the edge of the Cârlomăneşti village, about 13 km northwest of Buzău city. Significant amounts 
of animal remains were collected with the resumption of archaeological research in 2001. In 
the present study, the biometrics data of the animal bones, collected during 2005‒'12 campaigns 
will be presented. About 12483 fragments were collected from different features, dated in the 
2nd‒1st centuries BC, of which 6486 (92.14%) were assigned to eight domestic species and 553 
bones (7.86%) to 12 wild species. The material will provide data on the size and body conforma-
tion of domestic mammals managed in the settlement as well as comparisons with specimens 
from other Geto-Dacian sites in Muntenia. Although the size of domestic pigs is increased 
(62‒80.5 cm, average - 73.23 cm), the skeleton is slender, the meat amount being reduced. The 
sheep size is small, of 53.4‒66.3 cm, with an average of 59.28 cm. Two varieties of ewes were 
bred, horned and hornless, the rams bearing strong horns. The goats wore prisca horns, different 
from those of prehistoric sites, with a slightly larger waist than sheep, 62‒71 cm, with an aver-
age of 66 cm. A withers height variation of 107.9‒110.8 cm has been estimated for cattle and 
123.5 cm for a geld specimen. Dimensions on the widths of the bones indicate small and me-
dium-sized animals. The waist of the horses oscillates between 126.6‒137.9 cm and an average 
of 132.4 cm. These are small values even for the Dacian era. We could establish three varieties 
of horses: some with small heights, about 126 cm and semi-massive limbs, another group in-
cludes slightly larger animals, 131 cm, with semi-massive limbs and a third includes horses 
about 137 cm with slightly thinner extremities. 
 
Keywords: Geto-Dacian dava, Cârlomănești, domestic mammals, racial types, biometry. 
 
 

Cetatea geto-dacică de la Cârlomănești este amplasată pe un platou relativ oval, 
cu suprafața de 7500 m2, în marginea satului cu același nume, la 13 km nord-vest de 
municipiul Buzău. Platoul respectiv se individualizează de restul terasei prin ravene 
adânci ale râurilor Buzău şi Nişcov (pe laturile nord şi vest), iar spre sud și est prin pan-
te abrupte. Interfluviul Buzău-Nişcov în care este plasată aşezarea se deschide larg spre 
valea Buzăului, permiţând pătrunderea curenţilor de aer cald, astfel că este zona este 
dominată de un microclimat mai cald și uscată. Vegetaţia este una de tranziţie între 
silvostepă și etajul pădurilor de deal1. Amplasarea biogeografică favorabilă a favori-
zat practicarea agriculturii, creşterii animalelor şi vânătoarea, după cum o ilustrează 

                                                      
1 Udrescu, 1977, p. 365. 
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şi datele de faună preistorică. Zona a beneficiat de o eficientă protecţie naturală, fiind 
locuit atât în epoca bronzului (cultura Monteoru), cât și în epoca dacică, atunci când 
s-a dezvoltat o impresionantă aşezare de tip dava2.  

Din săpăturile arheologice executate între 1973‒'75 s-au prelevat circa 2818 
oase de animale, analiza lor fiind publicată în 19773. Odată cu reluarea cercetării ar-
heologice în 2001, de-a lungul campaniilor 2005‒'12 s-au colectat loturi mari de res-
turi animaliere. În materialul de faţă vom prezenta analiza datelor de morfologie și bio-
metrie corporală a speciilor de mamifere domestice identificate, stabilind principalele 
tipuri rasiale gospodărite în arealul așezării. Din complexele datate între secolele II‒I 
îHr s-au adunat 12483 oase de animale, dintre care, 12313 (98,64%) provin de la mami-
fere, 84 de la păsări, în special găină (0,67%) și 86 de la pești (0,69%). Potrivit statis-
ticilor, 6486 fragmente (92,14%) au fost atribuite la opt taxoni domestici şi 553 oase 
(7,86%) la 12 taxoni sălbatici. Pe lângă cele 7039 resturi faunistice determinate, clasa 
mamiferelor include şi un număr de 5274 fragmente de coaste și așchii neatribuite spe-
cific (42,25%). 

Cu cele 2295 resturi, însemnând 32,6%, suinele domestice prevalează în lotul 
speciilor domestice. În material există numeroase spărturi de craniu, resturi maxilare, 
dentiţie izolată. De regulă, s-au păstrat jumătăţi, care includ orbita, lacrimalul şi zigoma-
ticul, ori regiunea fronto-parietală. Un singur craniu, aproape complet, s-a prelevat din 
complexul 46/V4bN. Are regiunea anterioară deteriorată, regiunea bazioccipitalului 
şi a condililor este decupată, pentru extragerea creierului; scvama occipitalului este 
desprinsă. Osul lacrimal este aproape pătrat, având un indice de 1,18 (lg./înălţime - 
20/17 mm). Craniul nu pare foarte alungit, fruntea este uşor concavă, orbita destul de 
mare, suturile deschise, vârsta fiind în jur de 10‒12 luni. În privinţa valorilor indice-
lui lacrimar, pe fragmentele craniene ale porcului s-a estimat o variaţie de 1,14‒1,85. 
Populaţia de suine era eterogenă sub aspectul morfologiei craniului; existau exemplare 
cu craniul mai puţin alungit şi implicit un lacrimal aproape pătrat (valori în jur de 1), 
cât şi porci cu craniul alungit, lacrimal oblong, cu o valoare a indexului spre valoarea 
2, aidoma mistreţului4. Probabil că, această variaţie trebuie privită şi ca efect al unor 
metisaje accidentale cu mistreţul, bine reprezentat în arealul sitului. Dentiţia suinelor 
nu este masivă, de pildă, media lungimii lui M3 (molarul superior) nu este foarte mare, 
29,3 mm. Ea se delimitează de valorile mistreţului, pentru care există o variaţie de 
41‒47 mm, faţă de 36 limita maximă de variaţie pentru exemplarele domestice. La fel, 
pe lungimea lui M3 (inferior) s-a estimat o medie de 31,8 mm, limita superioară a popu-
laţiei domestice nedepăşind 35 mm (Tab. 1). Dimensionările humerusului, radiusului 
şi tibiei distale se detaşează net de valorile mistreţului (Fig. 1). Seria humerusului dis-
tal prezintă trei aspecte. Piesele aflate în diverse stadii de epifizare distală (animale 
sacrificate în jur de un an sau puţin după) sunt redate cu cerc gol. Cele cu sutura ştear-
să, dar nefuzionate proximal sunt redate cu cerc plin (probabil tăiate peste 16‒18 luni). 
Nici în acest caz nu sunt sesizabile diferenţe date de vârstă. În cazul distribuţiei para- 

                                                      
2 Babeş et alii, 2005, p. 107-109. 
3 Udrescu, 1977, p. 365-374. 
4 Bökönyi, 1974, p. 204. 
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Fig. 1. Distribuţia unor parametrii ai suinelor de la Cârlomăneşti: 

■ roșu - mistreț; ● verde - oase fuzionate de la porc; ○ - oase în fuziune de la porc. 

metrilor radiusului proximal am identificat două situaţii: piese fuzionate proximal pro-
venind de la animale sacrificate peste 12 luni (cerc plin) şi piese în curs de fuzionare 
proximală, cu vârsta în jur de un an (cerc gol), nici una nu este fuzionată distal. Distri-
buţia valorilor acestora oscilează între limite apropiate, greu de separat, toate fiind re-
partizate clasei de vârstă 1‒3 ani. Piese fuzionate distal şi proximal nu există. În cazul 
tibiei distale, cu cerc plin am punctat tibiile provenite de la animale care aveau epifiza 
distală sudată, dar nu şi cea proximală, deci animale tăiate între 2‒3,5 ani. Cu cerc gol 
am reprezentat epifizele abia fuzionare distal (în jur de 2 ani) şi cu cruce pe cele fuzio-
nate recent proximal (în jur de 3,5 ani). Sub raport valoric nu se constată diferenţe în-
tre cele trei clase de vârstă. Se pare că există omogenitate valorică pe acest parametru, 
dar şi faptul că dezvoltarea lăţimii tibiei distale variază mai puţin cu vârsta, reprezen-
tând un parametru de stabilitate, util de folosit în caracterizările dimensionale ale sche-
letului postcefalic5.  
                                                      
5 Albarella, Payne, 2005, p. 596-597. 
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Stabilirea intervalului de variație al taliei, pentru specia domestică s-a făcut 
oarecum arbitrar, întrucât există o continuitate valorică între datele porcului şi mis-
treţului. Pentru specia domestică am considerat limita superioară pe la 75 cm. Deci pe 
o variaţie de 61,37‒74,79 cm s-a stabilit o medie de 70,63 cm (N-32). Intervalul de 
variaţie 77,48‒80 cm ar putea încadra valorile metişilor şi de pe la 80 cm ar începe 
oscilaţia înălțimii la greabăn a mistreţului. Pe primul lot de la Cârlomăneşti s-a estimat 
o medie de 63 cm, iar pe materialele de la Radovanu (primul lot publicat) şi Piscu 
Crăsani, valori în medie de 65 cm6. Pe oasele suinelor de la Radovanu-Gorgana a do-
ua (analiza unui nou lot)7 s-a estimat o variație de 69‒70 cm. În schimb, la Borduşani-
Popină, sit plasat pe malul Dunării, cu condiţii ambientale propice unei densităţi spo-
rite a mistreţului, valorile sunt crescute. S-a stabilit o variație de 69‒78 cm (media - 
74,66 cm) pentru specia domestică și 87‒96 cm pentru cea sălbatică8. În general nu 
sunt variaţii mari de la un sit la altul, în privința acestui parametru. Cam aceeaşi popu-
laţie de porcine cu multe caractere de primitivitate se exploata în regiunile sudice şi 
sud-estice ale Câmpiei române. Deşi talia acestui mamifer este crescută în epoca La 
Tène, scheletul este totuşi gracil, cantitate de carne obţinută fiind mică. Sunt multe 
exemplare rezultate din metisajele cu mistreţul, sugerându-se creşterea sa liberă, în 
împrejurimile aşezărilor. 

Cu cele 1854 fragmente reprezentând 27,87%, ovinele și caprinele se plasea-
ză pe locul secund în eşantionul analizat. Doar 512 piese au fost determinate ca specie, 
dintre ele, 196 sunt resturi de capră (38,28%) și 316 resturi de ovine (61,72%); circa 
1342 resturi sunt neatribuite specific. De la capră s-au determinat 18 procese cornulare 
separate de frontale şi trei ataşate acestora. Două fragmente de neurocraniu, incluzând 
orbita, maxila, au coarnele îndepărtate de la bază. Din cele 21 coarne, doar 12 sunt di-
mensionabile. Dintre acestea, opt provin de la femele şi patru de la masculi. Piesele 
femelelor aparţin tipului prisca; au secţiunea bazală biconvexă, plan-convexă, sunt 
arcuite în diverse grade, două specimene slab arcuite, sunt apropiate de tipul aegagrus. 
Cele cinci coarne de berbec au secţiunea biconvexă, plan convexă spre vârf, muchia 
nucală rotunjită, majoritatea dintre ele poartă urme de tăiere la bază pentru îndepărtare. 
Talia caprinelor oscilează între 63,38‒71,3 cm, cu o medie de 65,45 cm (n=10). Pe 
primul eşantion din aşezare s-au estimat valori ceva mai mici, de 60,8‒68,4 cm, cu o 
medie de 63,3 cm8. Medii apropiate s-au estimat și la Piscu Crăsani (63,5 cm), Rado-
vanu (66,1 cm)9. Per ansamblu, pe oasele caprinelor din siturile geto-dacice din aşe-
zările utilizate spre comparaţie s-a estimat o variaţie a taliei de 58,6‒71,3 cm, cu o 
medie de 65,5 cm (Fig. 2). Şi dimensionările lăţimilor oaselor confirmă robusteţea 
caprei faţă de oaie în epoca La Tène. 

De la ovine s-au păstrat 27 fragmente de craniu, incluzând şi regiunea frontală. 
În unele cazuri s-au păstrat jumătăţi de craniu incluzând frontalul, parietalul şi orbita 
de aceeaşi parte (4 piese), în alte cazuri frontalul cu cornul aferent (16 piese), ori nu- 

                                                      
6 Udrescu, 1984, p. 85, fig. 3. 
7 El Susi, 2009, p. 141. 
8 Bălăşescu, 1997, p. 123-125. 
9 Udrescu, 1982, p. 190. 
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Fig. 2. Înălțimea la greabăn a unor specii domestice în situri La Tène. 

mai cornul (7 piese). Spărturile de bazioccipital, occipital şi parietal (fără frontal) sunt 
numeroase. Potrivit datelor de mai sus se pare că decuparea craniului pentru extragerea 
creierului se făcea, fie prin înjumătăţirea craniului pe linia fronto-parietală, fie prin 
decuparea regiunii occipitale. Pe materialul cefalic s-au identificat 19 coarne de femele 
şi 8 de masculi. Din acest punct de vedere, raportul pe sexe: mascul/ femelă este apro-
ximativ 1/2. Craniile femelelor sunt de două tipuri, acornut şi cornut (Fig. 7). Rapor-
tul dintre cele două tipuri este de 11/ 8. În cazul craniilor acornute, există varianta cu 
lipsă totală de corn, frontalul este neted (5 piese) sau frontalul prezintă o protuberanţă 
(6 piese). Posibil ca prezenţa acestor protuberanţe să reprezinte faze ceva mai avan-
sate de vârstă. Se pare că tipul de femelă acornut este bine reprezentat în turmele de 
ovine crescute în epoca La Tène. Craniile cornute au coarne mici, de tip caprin. Cele 
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opt coarne de berbeci au secţiunea bazei triunghiulară, două muchii ascuţite, a treia 
rotunjită, cu tendinţă de răsucire spre exterior. Este tipul comun identificat în siturile 
geto-dacice amintite în bibliografie. Nu am identificat frontale de batali, deşi în eşan-
tionul precedent de la Cârlomăneşti10, cât şi la Vlădiceasca-Valea Argovei11, s-au găsit 
astfel de piese.  

În privinţa taliei ovinelor, se constată o largă variaţie dimensională, cuprinsă 
între 53 şi 73 cm, cu o medie de 61,24 cm pe metapodii şi 58,53 cm pe alte oase lungi 
(Fig. 2). Per ansamblu există o variaţie de 53,4‒73 cm, cu o medie de 60,1 cm (n=26). 
Media taliei ovinelor de la Cârlomăneşti este identică cu cea obţinută pe lotul anteri-
or (60,6 cm)12. Medii ceva mai mici s-au estimat pentru ovinele de la Radovanu, 59,7 
cm; 56 cm13 şi Vlădiceasca, 58 cm14. O medie ceva mai crescută, de 62 cm, notăm la 
Borduşani15. În general, ovinele siturilor geto-dacice din părţile sudice ale ţării sunt 
mici ca talie, aceasta oscilează între 50‒73 cm, cu o medie de 60,2cm, valoarea maxi-
mă fiind notată la Cârlomăneşti. Este o valoare mică, mult mai joasă decât cea a epo-
cii bronzului, pentru care s-a estimat o medie de 64 cm16. Potrivit opiniei lui Mircea 
Ștefan UDRESCU17, aceste valori reduse ale parametrilor ovinelor ţin și de inexis-
tența preocupărilor pentru îmbunătăţirea genofondului local, fie că vorbim de selec-
tarea unor reproducători de calitate, fie de condiţii mai bune de întreținere. Dimensio-
nările pe lăţimile oaselor punctează o oarecare robusteţe a caprinelor faţă de ovine, 
după cum rezultă din datele metrice. 

Cu cele 1962 fragmente (26,34%), bovinele se plasează pe locul trei în eşan-
tionul analizat. Există mai multe cranii fragmentare (cel puţin nouă), din păcate neîn-
tregibile şi nedimensionabile. Spargerea avansată cât şi deteriorarea din strat nu au 
permis detalieri ale caracteristicilor morfologice ale pieselor respective. Decuparea 
lor pentru extragerea creierului s-a făcut, fie la jumătatea liniei intercornuale antero-
posterior, păstrându-se în multe cazuri regiunea temporală şi orbita de aceeaşi parte, 
fie la nivelul parieto-occipital. În alte cazuri se păstrează orbita, un fragment de nazal 
şi maxila de aceeaşi parte. Există situaţii în care decupajul calotei s-a realizat la nive-
lul parieto-occipital, deci nu exista un tipic pentru spargerea craniilor. În cele mai multe 
cazuri coarnele au fost îndepărtate cu grijă de la bază, posibil pentru obţinerea părţii 
cornoase în vederea prelucrării. Detaşarea capului de trunchi s-a executat în numeroa-
se cazuri la nivelul axisului ori a condililor occipitali, aceştia prezentând urme evidente 
de tăiere. Conform unor caracteristici morfo-dimensionale18, din cele zece coarne di-
mensionabile, şase aparţin masculilor şi patru femelelor (două provin de la exemplare 

                                                      
10 Udrescu, 1977, p. 370. 
11 Udrescu, 1988, p. 83. 
12 Udrescu, 1982, p. 142. 
13 Udrescu, 1992, p. 47; El Susi, 2009, p. 141. 
14 Udrescu, 1988, p. 87. 
15 Bălăşescu, 1997, p. 58. 
16 Haimovici, 1968, p. 200. 
17 Udrescu, 1988, p. 83. 
18 Sykes, Symmons, 2007, p. 518-519. 
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subadulte). Din complexul 4 provine un frontal de taur, cu linia intercornuală plană, 
coarnele puternic curbate, orientate anterior, cu lungimea maximă. ca. 130 mm. Pere-
ţii sunt subţiri, cu şanţuri longitudinale, semn că nu s-a încheiat creşterea. Piesele au 
un aspect îndesat, cu secţiunea bazei ovală şi un indice de aplatizare de 78,26. Pere-
chea incluzând piesele nr. 4, 5 fac parte dintr-un craniu fragmentar, recoltat din com-
plexul 52. Ele sunt mai scurte, semicirculare pe secţiune, potrivit indicelui de aplatizare. 
Se arcuiesc în lateral şi în faţă, fiind scurte şi îndesate. Linia intercornuală este uşor 
concavă, cu distanţa intercornuală de 165 mm. Craniul respectiv este destul de gracil, 
pare de femelă, în raport cu coarnele, ce au dimensiuni caracteristice masculilor. De 
pildă, pe material similar din dava de la Răcătău, pentru masculi distanţa intercornuală 
era estimată la 250, 223 mm19. Craniul se depărtează de tipul primigenius ca şi morfo-
logie. Posibil ca discordanţa dintre lăţimea intercornuală şi mărimea coarnelor să se 
datoreze vârstei imature a exemplarului respectiv. Piesele nr. 8 şi 9 provin din com-
plexul 41 şi aparţin unor masculilor imaturi corporal; piesa nr. 8 are urme de secţio-
nare la bază pentru îndepărtarea părţii cornoase; piesa nr. 9 este arcuită anterior, cu 
tendinţă de răsucire în sus. Acesteia îi aparţine şi un fragment de linie intercornuală 
plană, specifică tipului primigenius. Dintr-un complex excavat în anul 2012 provine 
un neurocraniu de femelă, cu lăţimea intercornuală de 145 mm. Profilul frontal este 
concav, linia intercornuală ondulată, suturile deschise, nu există pedicel la baza cepi-
lor cornoşi, aceştia fiind îndepărtaţi. În general, coarnele femelelor sunt mici, gracile, 
de tip brahyceros și încadrăm aici piesele nr. 1, 2, 3, 10 (Tab. 2). Ele sunt slab curbate, 
cu traiect lateral, ovale pe secţiune, cf. indicilor de aplatizare. Se pare că se utiliza 
cornul, partea cornoasă, dovadă, din cpl. 25 provine un cep cornos ce prezintă o urmă 
clară de tăiere. El este perfect tăiat, deci îngrijit, nu la întâmplare, dovadă că voiau să-l 
îndepărteze cu grijă (Fig. 5).  

Dentiţia vitelor este puţin masivă, variaţia lui M3 superior nu trece de 30 mm, 
iar cea a lui M3 inferior se menţine în limite medii, cu un maximum de 37 mm. În pri-
vinţa scheletului postcefalic, măsurătorile pe lăţimea oaselor indică valori mici şi medii, 
cu puţine date crescute sugerând masculii. Eterogenitatea dimensională este evidenți-
ată prin coeficientul de variație. Valori crescute ale acestuia se înregistrează în cazul 
radiusului proximal, trohleii humerale, lăţimii laterale a astragalului; factorii de eroare 
l-ar reprezenta dimorfismul sexual cât existenței unor piese nefuzionate complet, greu 
de identificat (Tab. 1). În nici un caz, nu ar fi vorba de existenţa mai multor tipuri rasi-
ale, populaţia de bovine exploatată fiind compusă din exemplare gracile, neamelio-
rate, autohtone.  

În privinţa taliei vitelor din aşezare (Fig. 2) situaţia se prezintă astfel. Un 
humerus întreg a furnizat o înălţime la greabăn de 123,5 cm. Valoarea este cu mult 
deasupra celor calculate pe metapodii, piesa a aparţinut unui mascul, sacrificat în jur 
de 3,5‒4 ani. Pe baza unui radius neepifizat distal s-a estimat o talie de 116,9 cm, pie-
sa provine de la un mascul, potrivit măsurătorilor epifizei proximale. Animalul res-
pectiv a fost sacrificat între 2‒3 ani. Pe baza celor cinci metacarpe şi trei metatarse 
(Fig. 6) s-a estimat o variaţie a taliei de 105‒120,3 cm, cu o medie de 113 cm (Matol-

                                                      
19 Haimovici, 1989, p. 305. 



590 

csi). Adăugându-se şi valoarea taliei pe radius, media sporeşte la 114,2 cm. Pentru 
femele s-a estimat o medie de 110,6 cm şi pentru masculi una de 120,3 cm. Potrivit 
datelor primului eşantion de la Cârlomăneşti (notat Cârlomăneşti 1), talia vitelor vari-
ază între 107,6‒127,6 cm, cu o medie ceva mai mare, de 116,7 cm20. În Fig. 2 sunt 
redate limitele de oscilaţie şi mediile înălţimii la greabăn pentru bovinele din aşezări 
La Tène din Muntenia. Se constată valori apropiate, exceptând situl de la Borduşani, 
cu parametrii foarte mici, chiar de 99 cm21. La Pietroasele-Gruiul Dării22 s-a estimat 
o valoare de numai 104,2 cm iar la Grădiştea o medie de numai 109 cm23. Menţionăm 
că, în cazul siturilor de la Cârlomăneşti 1, Radovanu 124, Mărgăriteşti şi Piscu Crăsani 
s-au utilizat coeficienţii Ţalkin în estimarea înălţimii la greabăn. În restul siturilor am 
utilizat coeficienţii Matolcsi, acolo unde s-a putut, am recalculat cu acest coeficient. 
Diferenţa între cele două metode de estimare este mică. Aşa cum se sugera anterior, 
una din explicaţiile posibile ale diferenţelor dimensionale ar putea-o reprezinta preo-
cuparea pentru selecţionarea în vederea reproducerii a unor exemplare mai bine dez-
voltate25, deci posibile preocupări de ameliorare locală. Trebuie avut în vedere şi ra-
portul pe sexe sau prezenţa/ absenţa exemplarelor castrate. Per ansamblu vitele geto-
dacilor din aşezările menţionate erau de talie mică, gracile, se pare că multe exemplare 
sacrificate erau femele. Practic talia vitelor dacice mergea de la 1 m (chiar sub) şi până 
pe la 1,30 m, aşa cum e surprinsă, de pildă la Zimnicea, unde există multe piese întregi, 
care acoperă întreaga paletă de variaţie dimensională. Legat de practicarea castrării, 
fenomenul este puţin răspândit în lumea geto-dacică, punându-se întrebarea dacă nu 
cumva femelele şi caii se utilizau mai mult la tracţiune26. Metapodii de la astfel de 
animale sunt puţine (1‒3 piese), fiind identificate în eşantioanele de la Grădiştea27, 
Vlădiceasca-Valea Argovei28, Zimnicea29, Cârlomăneşti şi Radovanu30.  

Cu un procent de 4,64% (326 oase) calul se plasează pe locul patru în lotul 
domestic. Oasele prelevate sunt deşeuri menajere, multe dintre ele cu urme de tăiere, 
tranşarea carcasei executându-se aidoma altor mamifere utilizate în consum. Dentiţia 
fiind în cea mai mare parte disparată, s-au obţinut puţine date asupra vârstelor de tăiere, 
ceva mai multă informaţie au oferit seriile mandibulare. O singură mandibulă completă 
a permis setul de măsurători adecvat. Lungimea seriei jugale de 176 mm sugerează 
un craniu cu bot lung şi relativ masiv. Dimensional piesa se apropie de craniul nr. 3 
din necropola getică de la Zimnicea. Acesta provenea de la un exemplar cu o înălţime 
la greabăn de 146 cm (estimare dată de valoarea lungimii bazale), deşi pe baza mem- 
                                                      
20 Udrescu, 1977, p. 367. 
21 Bălăşescu, 1997, p. 49. 
22 Bălăşescu, 2001, p. 51. 
23 Udrescu, 1992, p. 47. 
24 Primele eşantioane publicate din cele două situri, 
25 Udrescu, 1977, p. 370. 
26 Haimovici, 1969, p. 409. 
27 Udrescu, 1992b, p. 50. 
28 Udrescu, 1988, p. 86; Ionescu, 1976, p. 141. 
29 Haimovici, 1972, p. tab. 3. 
30 Udrescu, 1982, p. 142. 



591 

 
Fig. 3. Distribuţia spațială a unor parametrii ai metapodiilor de ecvidee  

la Cârlomăneşti: ● roșu - Cârlomăneşti; ■ lila - Căscioarele;  
▲ albastru închis - Zimnicea. 

brelor avea numai 129,5 cm, fiind vorba de un exemplar de duzină cu aspect primitiv, 
craniu mare şi extremităţi scurte31. Lungimea lui M3 inferior variază în limite restrânse 
(30‒34 mm, cu o medie de 32,17 mm); valorile sugerează o dentiţie inferioară masivă.  

                                                      
31 Haimovici, 1971, p. 173. 
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Fig. 4. Harta siturilor La Tène amintite în text. 

Pe baza metapodiilor s-au estimat următoarele înălţimii ale greabănului (Fig. 8). 
Pe metacarpe s-a obţinut o variaţie de 126,77‒138,62 cm, cu o medie de 131,15 cm. 
Indicele de gracilitate oscilează între 16‒17,39, cu o medie de 16,56 şi o deviaţie stan-
dard (SD) de 0.5477. Valoarea SD-ului nu este foarte mare, sugerând un material rela-
tiv omogen, prevalând exemplarele cu extremităţile anterioare groase (Tab. 3, Fig. 3). 
Un singur metacarp a furnizat o înălţime la greabăn de 138,62 cm, piesa fiind şlefuită 
pe traiectul diafizei, nu s-a calculat indicele diafizar. Observaţia somatoscopică indică 
un metapod ceva mai subţire. Pe materialul din epoca fierului din sud-estul Europei 
(sunt incluse România, Bulgaria, Ungaria) s-a publicat o variaţie a acestui indice, de 
14,36‒15,98, cu o medie de 15,17 şi un SD de 0,5432. Şi valorile indicelui distal se 
corelează valoric cu materialul epocii fierului pentru zona balcanică. Pe materialul nos-
tru există o variaţie a acestui indice de 21,5‒23,9, cu o medie de 22,6. Valorile se core-
lează cu media de 22,4 pentru zona balcanică (arealul G în analiza autorului)33.  

Pe metatarse există o variaţie a taliei de 126,34‒137 cm, cu o medie de 131,19 
cm. Pentru indicele diafizar există o variaţie de 11,84‒13,35, cu o medie de 12,88. Faţă 
de ecvideele din arealul G, pentru care există o variaţie a acestui parametru de 10,83‒ 
13,31, cu o medie de 11,7; materialul nostrum relevă cele mai mari valori. Sunt chiar 

                                                      
32 Johstone, 2004, p. 296, tab. 6.34. 
33 Johstone, 2004, p. 312, tab. 6.45. 
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şi mai crescute decât cele ale cailor din Europa vestică, Galliei în speţă34. În privinţa 
indicilor proximali şi distali, mediile de 18,56 şi 18,44 sunt aidoma celor pentru epoca 
fierului în arealul G, adică extremităţile respective nu aveau articulaţii prea dezvoltate, 
raportat la diafize. Faţă de materialul de la Zimnicea-necropolă, mediile indicilor dia-
fizari ai metacarpului şi metatarsului sunt ceva mai mari. La Zimnicea ei sunt de 15,85 
şi 12,88, probabil că aici sunt prezente mai ales, exemplare de călărie, cu extremităţi 
gracile35. Valorile metacarpului şi metatarsului cumulate au stabilit o variaţie a taliei 
ecvideelor la Cârlomăneşti de 126,34‒137 cm, cu o medie de 131,17 cm (n=11). Par 
cele mai scăzute valori din tot setul de aşezări folosite spre comparaţie (Fig. 4). O va-
loare la fel de mică - 132 cm are şi exemplarul din groapa nr. 1 de la Căscioarele36; 
132,8 cm este media estimată pe materialul de la Zimnicea, din aşezare37. Valori apro-
piate, de 131‒135 cm se înregistrează la Piscu Crăsani şi la Radovanu (131,7‒132,7 
cm) 38. Toate aceste date caracterizează dimensional caii ordinari. Metapodii de la cai 
înalţi, de elită s-au identificat în necropola de la Zimnicea (exemplare de 145,5 cm înăl-
ţime)39, Mărgăriteşti (139,1 cm) şi Grădiştea (139,7 cm)40. Sándor BÖKÖNYI susţi-
nea că au existat două tipuri de cai în epoca fierului, care au avut probabil origini dife-
rite. Primul grup a constat din cai mari şi robuşti, aparţinând grupei estice, ale căror 
rămăşiţe s-au găsit în situri din Ungaria, România etc. Grupa vestică include exempla-
rele din zona Dunării superioare (Austria, Elveţia şi sudul Germaniei). În grupa estică 
sunt incluşi caii scitici şi ruseşti din sudul Rusiei, caii scitici din Ungaria, cei traci din 
Bulgaria şi cei din epoca timpurie a fierului din România. În general, caii geţilor şi 
illyrilor, potrivit spuselor lui Arrian, erau mici şi nearătoşi41. Grupa vestică include 
caii hallstattieni din Austria, Germania, caii celtici din Elveţia, Germania. Pentru pri-
ma grupă, pe metacarpe există o variaţie a taliei de 121,1‒149,4 cm (media-136,15 
cm), cu un indice mediu de gracilitate de 15,24. Pe metatarse variaţia este de 120,4‒ 
151,9 cm (media-137,12 cm), cu un indice de 11,59. Per ansamblu, valoarea medie a 
înălţimii la greabăn este de 135,52 cm. Pentru grupa a doua s-a estimat o medie a taliei 
de 126,07 cm, deci cu aproape 10 cm mai mică decât cea a grupei estice42. Revenind 
la materialul nostru, se constată că media generală estimată este cam cu 5 cm sub media 
cailor estici. Şi asta pentru că nu au fost identificate şi exemplare robuste, de elită, ci 
doar mici, cu utilizări multiple, tracţiune, călărie. Probabil că acest tip de cal cu multiple 
utilizări era componenta de bază a hergheliilor locale. Localnicii nu par să fi apelat la 
material scitic pentru îmbunătăţirea calului local, aşa cum se proceda în epocă.  

Şi falangele proximale confirmă pondere majoritară a exemplarelor cu talie  

                                                      
34 Johnstone, 2004, p. 323, tab. 6.49. 
35 Haimovici, 1971, p. 179. 
36 Udrescu, 1992a, p. 34. 
37 Haimovici, 1972, p. 201. 
38 Udrescu, 1982, p. 142. 
39 Haimovici, 1971, p. 173. 
40 Udrescu, 1992b, p. 48. 
41 Bolomey, 1966, p. 390. 
42 Bökönyi, 1974, p. 246-252. 
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Fig. 5. Coarne de bovine de la Cârlomănești. 
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joasă şi extremităţi groase. Una singură cu lungimea maximă de 88,5 mm ar proveni 
de la un exemplar ceva mai înalt, cu extremităţi subţiri43. Indicii de gracilitate ai falan-
gei proximale variază între 38,15‒45,45, cu o medie de 41,76, valoare ceva mai mică 
decât cea înregistrată pe materialul de la Zimnicea (medii de 42,94 şi 42,43)44. În pri-
vinţa falangei III (copita), calculând indicele GB/BF (lăţimea maximă/ lăţimea feţei 
articulare proximale) s-au obţinut o serie de valori care oferă informaţii utile asupra 
formei copitei (largă ori îngustă). Cele câteva exemple, acoperă o scară de variaţie, 
cuprinsă între 161,36‒172,09, cu o medie de 168,17 şi o deviaţie standard de 4,001, 
ceea ce sugerează o eterogenitate redusă a populaţiei de cabaline. Ea era alcătuită, mai 
ales din exemplare cu extremităţi îndesate şi copita mai lată. Există doar un singur ex-
emplu de copită îngustă (indicele-161,36), în rest, valorile trec de 166. În general, par 
să fie mai multe copite late, provenite de la cai mici, robuşti, mai bine adaptaţi unui 
climat mai rece, umed şi un teren accidentat. Tipul de copită îngustă, şi un metapod 
înalt şi gracil avantajează mai bine cabalinele pentru spaţiile deschise stepice şi cu teren 
mai dur45. Pentru speciile actuale regula funcţionează şi estimarea acestui indice este 
utilă. Pentru materialele sub-fosile, mai trebuie avute în vedere şi alte criterii, de pildă 
proporţia segmentelor, lungimea oaselor, gracilitatea ori robusteţea lor. De pildă, robus-
teţea oaselor ar sugera un climat mai rece, umed, iar gracilitatea unul mai uscat, cald. 
Oasele mai lungi indică un mediu deschis, cele scurte unul împădurit. Aceste inter-
pretări paleoecologice sunt utile, dar nu definitorii, potrivit autoarei studiului respec-
tiv46.  

O piesă deosebit de interesantă, provenită din complexul 29/2011, este un meta-
tars cu lungimea maximă de 231 mm, pe baza lui estimându-se o înălţime la greabăn 
de 119,94 cm. Potrivit valorilor metrice mult mai mici, cât şi prin comparaţie cu mate-
rial similar de la Zimnicea47 şi Histria-tumulul XII48, l-am atribuit măgarului. Dar valo-
rile indicilor proximal, diafizar şi distal sugerează apartenenţa la un catâr. Valoarea 
indicelui diafizar (11,69) nu este convingătoare în stabilirea speciei, valoarea lui fiind 
comună cailor, măgarilor şi catârilor. Valorile indicelui proximal (18,4) şi distal (19,26) 
se racordează, mai degrabă, intervalului de variaţie al catârului49. Indiferent că este 
vorba de catâr sau nu, atestarea indirectă a măgarului în acest areal trebuie notată ca 
atare. Exemplarul nostru a avut o înălţime la greabăn de 119,94 cm. Din cpl. 22/V1bN 
provin un fragment de mandibulă, cu M3 şi M2 păstrate. M3 are lg./lţ. de 31/15 şi M2 
valori de 24,5/15,5 mm. Atribuirea fragmentului la un catâr s-a realizat pe baza urmă-
toarelor considerente morfologice50. Şanţul bucal pătrunde adânc între metastilid şi 
metaconid, iar şanţul lingual are formă de V. Din păcate, este singurul fragment pe 

                                                      
43 El Susi, 2004, p. 280. 
44 Haimovici, 1971, p. 179. 
45 Eisenmann, 1984, p. 186-187. 
46 Eisenmann, 1984, p. 186. 
47 Haimovici 1972, p. 201. 
48 Bolomey 1966, p. 396. 
49 Johnstone, 2004, p. 333-345, tab. 6.54; 6.63; 6.67. 
50 Baxter, 1998, p. 9-10. 
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care sunt exprimate clar caracteristicile morfologice ale dentiţiei.  
Catârii au fost prezenţi în sud-estul Europei prin sec. VIII‒VII îHr, fiind incluşi 

în jocurile olimpice elene în sec. VI îHr. Ei vor fi răspândiţi în Europa prin interme-
diul coloniilor greceşti de la Marea Neagră, de pildă în unele situri din sudul Ucrainei 
s-au găsit mii de oase de catâr51. Prezenţa unui schelet de catâr în cimitirul tracic din 
a doua jumătate a sec. III îHr de la Swestari (şi indirect a măgarului) se datorează schim-
burilor comerciale cu coloniile greceşti de la Marea Neagră52. Nu este de mirare pre-
zenţa acestui element în fauna locală, la Cârlomăneşti. El a fost introdus pe filieră gre-
cească, dacă nu cumva a fost obţinut prin încrucişări locale cu măgarul, care desigur 
tot pe filieră grecească (ori romană) a ajuns în ţinuturile sud-dunărene. Din strat53 pro-
vine un radius distal cu lăţimea distală 56 mm, care se detaşează valoric de restul măsu-
rătorilor. Piesa ar putea proveni de la un asin. De asemenea, un molar/premolar cu 
caracteristici tipice asinidelor (şanţul bucal nu pătrunde între metastilid şi metaconid, 
iar şanţul lingual are formă de V54) confirmă prezenţa acestui element faunistic în zonă. 
Oase de măgar domestic apar cel mai timpuriu, în Ukraina sudică, în secolele IX‒VIII 
îHr, deşi potrivit lui Pliniu cel Bătrân “această creatură dintre toate se împacă cel mai 
prost cu frigul, din această cauză, nici unul dintre ei nu sunt crescuţi în Pont”55. Prin 
intermediul grecilor este răspândit în coloniile de la Marea Neagră şi în Europa56. El 
apare în număr mare la Olbia, în nivelele din secolele VI‒I îHr, cât şi în nivelele greco-
romane din alte situri scitice57. Potrivit lui Aristotel, asinii din Illiria, Tracia şi Epir 
(sec. II îHr) erau destul de mici ca talie58. În regiunile sud-carpatice, oase de măgar 
s-au găsit la Vlădiceasca59 (un astragal) şi în aşezarea de la Zimnicea60. În acest ultim 
caz este vorba de un radius şi un metatars, pe baza lor estimându-se înălţimi la grea-
băn de 109,8 şi 122,5 cm. 

S-au determinat 47 oase de câine (0,67%), dintre care 14 resturi provin din 
scheletul cefalic, 24 din scheletul apendicular şi șapte din coloană. Ele au fost atribui-
te unui număr de opt exemplare, unul ceva mai mic, restul de talie medie şi mare. Din 
cpl. 8A/V4bS s-au recuperat mandibula dreaptă (lungime Dahr- 167,7), un atlas, trei 
vertebre cervicale, o tibie distală şi metacarpele II‒V din laba anterioară; toate elemen-
tele provin dintr-un singur schelet. Din cpl. 45/V4bS s-au prelevat metacarpele IV, V 
şi metatarsul II din labele anterioară şi posterioară ale aceluiaşi individ. În groapa me-
najeră (cpl. 4/V4bN) s-au aruncat oase din scheletul a cel puţin trei (patru) indivizi: 
un exemplar de 4‒5 luni (maxila dr. şi mandibulele cu M2 neerupt), doi adulţi de mări-
                                                      
51 Bökönyi, 1974, p. 305-306. 
52 Johstone, 2004, p. 408-409. 
53 Materialul din strat nu a fost introdus în statisticile prezentate în articol, observaţiile faunis-
tice fiind realizate exclusiv pe complexe. 
54 Baxter, 1998, p. 9-10. 
55 Plinius Secundus, apud Holland 1601, 123. 
56 Bökönyi, 1974, p. 72. 
57 Baxter, 1998, p. 4. 
58 Bökönyi, 1974, p. 301. 
59 Ionescu, 1976, p. 144. 
60 Haimovici, 1972, p. 202.  
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me medie şi unul de talie submedie (46,92 cm)61. Din cpl. 45 provin metacarpele IV, 
V din laba anterioară şi metatarsul III din cea posterioară, piesele au mărime mare, po-
sibil să fi aparţinut unui câine lup. În general, multe metapodii izolate sunt dispersate 
în umplutura complexelor, dar în cazurile amintite oasele fac parte din nişte conexiuni. 
Pe baza resturilor maxilare s-a stabilit o variaţie a lungimii bazale craniene Dahr de 
161,9‒179,3, valorile corespund unor exemplare de talie medie şi supramedie62. Prin 
analogie cu seria scheletelor complete de la Brăneşti-Vadul Anei sunt exemplare cu talia 
peste 50 cm63. În general, valoarea carnasierei inferioare oscilează între limite obişnuite 
pentru epoca dacică, 20,5‒22 mm. Lăţimi ale tibiei distale de 23‒25 mm indică exem-
plare destul de robuste. De pildă, asemenea valori am obţinut pe tibia scheletului de 
câine de la Şeuşa-La cărarea morii, pentru care s-a calculat o talie medie de 60 cm64. 
Se pare că materialul canidelor provine de la cel puţin opt exemplare, unul ceva mai 
mic, restul de talie medie şi mare.  

Păsările sunt notate cu 80 resturi dintre care 47 aparţin găinii domestice (Gallus 
domesticus). S-au păstrat doar elemente din scheletul extremităţilor şi câteva coaste. 
Măsurătorile indică exemplare de talie mică. Cele câteva valori mai mari, în speţă, un 
femur şi un tarsometatars, cu lungimile de 77 şi 80 mm, caracterizează valoric masculii. 
Oase de păsări au fost identificate în aproape toate siturile La Tène de la noi, dar există 
puţine date metrice publicate, prin urmare nu se pot face referiri asupra speciei în peri-
oada vizată. Cel puţin primul eşantion de la Cârlomăneşti nu conţinea oase de păsări. 
Eşantionul nostru include resturi de la minimum 12 exemplare, dintre care 4 juvenili/ 
subadulţi şi 8 adulţi. Dintre adulţi, trei sunt cocoşi, patru găini şi unul neprecizat (esti-
mare pe baza tarsometatarsului).  

Potrivit lui Barbara WEST și Ben-Xiong ZHOU65, expansiunea masivă a găinii 
domesticite în Europa a avut loc în epoca fierului, deşi cele mai vechi dovezi provin 
din neoliticul şi bronzul timpuriu al Greciei şi Ucrainei. Una din posibilele căi de expan-
siune a găinii domestice (şi a păsărilor de curte în general) în Europa este filiera sudică, 
incluzând India, Persia, Asia Mica şi Tracia66. Se ştie că în Grecia era cunoscută drept 
pasăre persană, fiind introdusă de perşi în secolul al VI-lea îHr. În sec. al V-lea îHr 
găina este comună lumii rurale greceşti, fiind legată de cultul lui Asclepios. Creşterea 
ei pentru carne şi ouă s-a făcut secundar, în principal fiind utilizată pentru luptele de 
cocoşi şi în ritualurile magice. În afară de filiera balcanică, o altă posibilă cale de ex-
pansiune ar fi din ţinuturile nord-pontice, prin Ucraina, unde există numeroase desco-
periri din sec. XI‒VIII îHr67 şi Dobrogea68. Probabil că în ţinuturile noastre va fi pătruns 
pe una din cele două căi (ori ambele). Menţionăm că resturi ale unei găini de talie mică 

                                                      
61 Estimare realizată pe o ulnă cu lg. maximă 171 mm. 
62 Haimovici, 1968, p. 195. 
63 Moise, 2000, p. 24-26. 
64 El Susi, 2004, p. 280-285. 
65 Kyselý, 2010, p. 10-12. 
66 Boev, 2004, p. 126. 
67 Kyselý, 2010, p. 20. 
68 Boev, 2004, p. 126. 
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(Gallus gallus) s-au găsit în siturile preistorice de la Borduşani-Popină şi Hârşova69, 
de asemenea, în aşezări eneolitice şi ale bronzului timpuriu din Bulgaria70 (destul de 
controversate după unii autori). Dar cele mai timpurii dovezi sigure de găină domesti-
că în Bulgaria sunt legate de sanctuarul de la Kabyle (Yambol) din sec. VII îHr71. În 
prezent, cea mai timpurie şi certă dovadă pentru Europa Centrală provine din hallstattul 
B3 de la Ostrov-Zápy, din Cehia72. De asemenea, din aşezarea hallstatiană (C-D) de 
la Doroslovo (Serbia)73 provin două resturi. Deocamdată, în siturile hallstattiene de pe 
teritoriul României, cercetate sub raport faunistic doar la Vlaha-Pad (Transilvania)74 
s-au identificat astfel de oase. În schimb, în locuirile La Tène de la noi specia este rela-
tiv frecventă. 

În concluzie, speciile domestice gospodărite în arealul așezării de la Cîrlomă-
nești aparțin unor tipuri primitive, neameliorate, cu productivitate limitată. Poate doar 
în cazul câinelui să fi existat ceva preocupări . Întrucât cercetarea sitului nu s-a înche-
iat, la fel nici evaluarea întregului material osteologic, analizele viitoare oferă noi posi-
bilități de abordare a acestei teme. 
  

                                                      
69 Gál, Kessler, 2001, p. 261. 
70 Boev, 2009, p. 49. 
71 Boev, 2004, p. 126. 
72 Kyselý, 2010, p. 29. 
73 Bökönyi, 1981, p. 107. 
74 Kelemen, 2012, p. 19. 
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Tab. 1. Parametrii de variaţie ai unor specii domestice 

Parametru75 N Min Max M 
(mm) 

ES DS CV 

Suine domestice 

Maxilla-LM3 22 25 34 29,29 0,54 2,56 8,74 
Mandibula-LM3 22 27 35 31,88 0,43 2,05 6,45 
Humerus-BT 25 22 33 28,58 0,47 2,36 8,27 
Tibia-Bd 20 22 32 27,63 0,49 2,21 8 
Talus-GLl 18 33 44 40,16 0,69 2,96 7,37 

Bovine 

Maxilla-LM3 7 25 30 27,71 0,63 1,67 6,06 
Mandibula-LM3 9 33 37 35,2 0,52 1,58 4,17 
Humerus-BT 17 63,5 77 69,7 1,13 4,68 6,72 
Radius-Bp 15 65,5 86,5 73,1 1,57 6,09 8,33 
Metacarp-Mp 10 49,5 63,5 56,85 1,62 5,14 9,04 
 Metacarp-Bd 8 50,5 70 60,43 2,29 6,48 10,73 
Tibia-Bd 23 54 68,5 59,84 0,73 3,52 5,88 
Metatars-Bp 12 40,5 52,5 46,58 1,1 3,81 8,19 
 Metatars-Bd 10 46,5 66,5 54,2 2,01 6,35 11,72 
Talus-GLl 36 56,5 69,5 62,4 0,52 3,13 5,01 
 Talus-Bd 30 30,5 47 38,95 0,58 3,22 8,28 

Ovine și caprine 

Humerus-Bt/Ovis 20 26,5 32 28 0,34 1,55 5,55 
Radius-BFp/Ovis 27 25 33 28,31 0,38 2 7,08 
Radius-BFp/Capra 12 26 31,5 29 0,57 1,97 6,81 
Radius-Bd/Ovis 14 26 29,5 28 0,27 1,01 3,63 
Metatars-Bd/Ovis 22 21,5 28,5 23,61 0,33 1,55 6,59 
Tibia-Bd/Ovic. 29 24 31 26,81 0,31 1,69 6,31 

N-nr.; Min-minima; Max-maxima; M-media; ES-eroarea standard; DS-deviaţia stan-
dard. 
 
 
 
 
 

                                                      
75 Von den Driesch, 1976. 
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Tab. 2. Parametrii coarnelor de bovine și rumegătoare mici 

Complexe Nr. 
crt. 

Gl Gd Sd Circomf Gd*Sd/ 
100 

Gen 

Bovine 

Cpl. 41/V4bS 1 141 44 36 126 81,82 F 

Cpl. 8B/V3bN 2 48 43 F 

Cpl. 25/V4bN 3 163 50 31,5 134 63 F 

Cpl. 52/V4bN 4 171 62 51 181 82,26 M 

Cpl. 52/V4bN 5 170 62 51 181 82,26 M 

Cpl. 4/V4bN 6 230 69 54 196 78,26 M 

Cpl. 4/V4bN 7 231 69 54 197 78,26 M 

Cpl. 41/V4bS 8 63 46,5 175,5 73,81 M 

Cpl. 41/V4bS 9 66 49 189 74,24 M 

Cpl. 25/V4bN 10 54,5 40,5 148 74,31 F 

Ovicaprine 

Cpl. 8A/V3bN 1 33 25 95 Capra F 

Cpl. 19A/V4bS 2 115 32 19 81 Capra F 

Cpl. 25/V4bN 3 155 33,5 24 90 Capra F 

Cpl. 8A/V3bN 4 180 38 26 97 Capra F 

Cpl. 36/V4bN 5 26,5 19 72 Capra F 

Cpl. 49/V4bS 6 28 18 78 Capra F 

Cpl. 1/V4bN 7 35,5 28 101 Capra F 

Cpl. 21A/V4bS 8 31 22 84 Capra F 

Cpl. 25/V4bS 9 150 53 34 142 Capra M 

Cpl. 4/V4bN 10 175 48,5 33 124,5 Capra M 

Cpl. 21A/V4bS 11 183 Capra M 

Cpl. 51/V4bN 12 31,5 Capra M 

Cpl. 19A/V4bS 13 80 24,5 15 Ovis F 

Cpl. 41/V4bN 14 44 juvenil Ovis F 

Cpl. 43/V1bN 15 24,5 14 Ovis F 

Cpl. 41/V2bS 16 39 32 119 Ovis M 

Cpl. 22/V1bN 17 165 48 35 138 Ovis M 

Cpl. 19A/V4bS 18 191 52,5 49 143 Ovis M 
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Tab. 3. Parametrii metapodiilor de ecvidee 

Metapod GL GLl I diaf. I. prox. I distal Talia 
(cm) 

Metacarp 204 198 16,42 23,04 22,79 126,77 
Metacarp 207 198 17,39 22,46 22,7 126,77 
Metacarp 213 204 16,2 22,53 23,94 130,62 
Metacarp 214,5 204,5 16,78 24,47 23,07 130,94 
Metacarp 215,5 208 16 22,97 21,57 133,18 
Metacarp 221,5 216,5    138,62 
Metatars 243,5 237,5 13,35 19,3 18,48 126,61 
Metatars 244 237 13,32 19,06 18,44 126,34 
Metatars 263 257 13,11 18,25 19,01 137 
Metatars 266 255,5 11,84 18,23 17,48 136,21 
Metatars 250 243,5 12,8 18 18,8 129,78 

Metatars* 231 225 11,69 18,4 19,26 119,94 

* asin/ catâr. 
 
 

 
Fig. 6. Metapodii de bovine de la Cârlomănești. 
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Fig. 7. Frontale de femele de ovine de la Cârlomănești. 

 
Fig. 8. Metapodii de cal de la Cârlomănești.  
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