
s. HA/MOV/CI, R. URECHE 

STUDIUL PRELIMINAR Al FAUNEI DESCOPERITE ÎN 
AŞEZAREA FEUDALA TIMPURIE DE LA CAPIDAVA. 

Materialul studiat de no.i provine din binecunoscuta aşeza re de la 
Capidava şi aparţine nivelelor feudele timpurii, În care, intre anii 1968-
1974, Radu Florescu şi N. Cheluţă-Georgescu au executat săpăturil e 
arheologice. ,) 

Resturile faunistice ou fost găsite În locuinţe ŞÎ gropi . Deşi săpătu ra 
nu a fost exha u stivă, materialul apare rel ativ abundent, fiind reprezentat 
prin aproximativ 1800 piese. 

Materialul se găseşte Într-o stare de conservare rela tiv bună, dar el 
opare destul de fragmentat. Modul cum sînt rupte, despicate şi sfărîmate 
oasele erată clar că sintem in faţa unor resturi de bucătărie . Menţionăm 

de p semenea că exist5 şi cîteva fro'gmente osoase care poartă u rmele 
unor dinţi , ele fjind, cu cea mai mare probabilitate. roase de căt re ciini. 
Î ntr-o măsură foarte mică s-au găsit şi piese cioplite sau cu tăieturi, ele 
alcătuind probabil ma terial prim in vederea -=xecutării unor unelte, sau 
mai degrabă resturi provenite de la confecţion area unor obiecte din corn 
şi o s. Cele de mai sus 'lÎn să orate că materialul descoperit reprezintă 
deşeurile rezultate din activitatea . gospodă rească mu!tiple. a !ocuitorilor 
aşezării, resturi fau nistice asupra cărora nu s-a executat nici o selec ţie; 

ele pot furniza astfel 'dute des!u! de certe despre carcctc ristice!e acestei 
activităţ i. 

Din materialu l rezu lta t pri n săpături au putut fi determinate 146G 
restur i faunistice. Acestea aparţin la gr~pe !e ele animale trecute in tabelul 
1. tVientionăm Însă că asa zisul materia l nedeterm inabi! (circa 350 frag-
8cnte ~soa5e) apa r\ ine i~ relitate mamifere lor, dor noi "nu am reuşit, pen
tru aceste resturi, să dăm o diagnoză generică sau specifică ; apare astfel 
-foorte evident faptul că f)rupul mamiferelor alcătuieşte În rcalitate mai 
mult de 7Gfj/o din restu ri, in cedrul materialului descoperit la Capidava. 

1 R. Florescu şi N. Cheluţă-Georgescu , Săpăturile de la C{J,Oidovo in Pont;ca 8, 
1975, p. 77-85. , 
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Tabelul 

Grupele de animale. alături de frecvenţa lor, in codrul resturi lor faunistice 
de la Capidava 

Grupa de animale I Nr obs. I % 
I 

Molu$te 16 1,10 

Peşti 370 25,34 

Reptile (Chelonieni) 1 0,07 

Păsări 45 3,08 

MOl1)ifere 1028 70,41 

TOTAL 1· 1460 

I 

Cele 1.6 resturi aparţinînd acestui grup sînt reprezentate prin 13 valve· 
fragmentare de lamelibranhiate, putindu -se determina genul Unia şi prin 
trei cochilii de gasteropode şi anume două de Cepaea şi una de Helix. N u 
putem considera că resturil e moluştelor au ajuns Întîmplător in materialul 
faunistic descoperit şi este ev ident că cel puţin scoici!€:' erau consumate de 
către locuitorii aşeză rii. Surprinde totuşi penuria Iar, dat f iind că in jurul 
staţi unii ele se găsec u desigur din abundenţă. 

PEŞTI. 

Peştilor le apa rţin ci rca 1/4 din materialul faunist ic de la Capidava. 
Am pus in evidenţă numai teleosteen i şi cu toate că resturile sînt foarte 
fragmentare am reuşit să evidenţiem, pe baza unor oase ale scheletului 
cefalic, dinţi faringieni. verteb re, rodii ele aripicoielor, nu număr de şcpte 
specii de cum urmează : 

Fam. Esocidae : Esox lucius 

Fam, Cyprinidae : Cyprinus carpio 
Abrom i~ brama 
Aspius aspius 
Carassius carassius 

Fam. Siluridae: Silurus glanis 

Fam. Percidae: Perea fluvialilis 
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Este foarte pnobabil '5,<' f i exist?t Ji,: lte sr:edi pe. l î ngă .ceJe,j enume
ra te (a proa.pe cu si g uranţa cel puţin Inca doua ·speclI de C,pnn ,l:le), dar' 
pentnu cec' malÎ m a re pa rte a mat~r Î a l luhujJ ne-a fost imposibil să dăm· 
a diagnoză specifică. 

Somnu'lu i îi aparţin cele mai multe restur i determinate, poate şi dato
rită .0 ptl1hui că a cea stă specie a.inge o tal ie relat iv mare ş i materialu l 
osos se pă st rează de aceea moi bine, fragmentarea sa f iind mai puţin. 
avansată. Am 'DUS astfel in ev i denţă doi ~ i nd i v i z i ou o l'Ungime cokuia tă 
cam de 1,10-1,20 m ş i deci cu o g reutate de circa 10 1<;) ; celelalte exem
pl'ore a le acestei .specii sînt Însă mai mici. Facem de a ltfel rema'rea oă, i,n 
genel10t ,resturi,le peşbil or din materialul nostru provin de rla indivizi de· 
talie relativ mică . Dacă dintre speciile citate mai sus, carasul şi bibanul 
sînt În tr-adevăr de talie speci fică mică , nu a celaşi lucru il putem spu ne 
despre şiiucă, crap, p l ătică şi aval. Totuş i nici unu l dintre exemplarele 
determinate !ea IOparţin;nd acestor patru speci i n'u Întrec o talie calcullată,. 
de 35- 40 cm, avînd, În generaol deci, sub un kilogram g'reutate. 

REPTILE 

Acea'stă gnu pă este reprezentată doa r printr-un singu r rest osos opar
ţin î nd 'Unui chelonian şi anume o bucată din epiplastrorwl drept de la 
TestuClo. Este aproape sigur că această piesă a ajuns Întîmplător printre 
materialele din aşezare, ea ,aparţ i nind probabil unui ind iv.id de broO'scă 
ţestoasă de luscat care şi-a ' săpat culcuşul În dreptul nivelul ui feu'C!a l tilTl 
puriJu, cu mu lt ma i tirz,iu şi 'O pierit acolo. 

PASARI 

Restu rile păsări,lor 'sÎnt relativ ab'undente şi a'ceasta se datorează fap
tului că, pe lîngă fragmente osoase aparţ i nînd unor specii sălbatice, au 
fost găsite păsăr i domestice reprezentate prin găină şi gîscă. 

Gallus domesticus prezintă un Inumă'r de 32 piese osoase care or 
proveni de la minimum şapte indivizi. Cu excepvia 'unOr restu ri de cnaniu 
şi de vertebre cervicale a u fost găsite toate părţile sche letu lui. Măsurăto
rile executate arată că sintem in faţa ·un'ui tip de găină de talie mică ase
mănătoare cu cea găs ită de noi 1,0 Buoov şi Dinogeţia 2, ca dealtfel .i În 
evul mediu d in Europa oentrală ; dimorfism ul sexual apare destul de ş t ers , 
ta rsometata rsele de masouli nefii nd sensibil mai lungi şi mai masive decit 
cele de femeie. Este interesa nt că din cei şapte indivizi pre:z;u1maţi (cJintre 
care unu l tînăr) trei sînt ma,sculi. 

Anser domesticus are doa'r patnu resturi care a r oorespunde 1'0 dor 
indivizi. După toate probobilir1:ăţil e sîntem in faţa unei gişte domestici te,. 
dar penuria materia lului nu ne îngăduie să aducem ş i alte detalii. 

2 Material studiat de noi, dar Încă nepublicat. 
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U n număr de nouă fragmente osoase aparţin unor păsări sălbatice, 
probabil trei specii diferite dintre core una' foarte ma,re, poate o barză şi 
două de ta lie moi mică , posibil nişte e)rete ; nu om putut do insă O diag
noză specifică. 

MAM/ FERE 

Aşa cum am văzut, materialul faunisUc .cel mai o·bundent. aparţine, 
cum era de altfel de aşteptat, acestei grupe cu rol atit de important in 
economia societăţii omeneşti. 

Pe Iingă mamHerele domestice reprezen,tate prin tourine, ovicoprine. 
porci ne, cal, o'sin, la care se mai ada.ugă şi cîinele, a,u mai fost găsite şi 
şase specii de mamifere sălbatice (vezi tabelul II), 

Tabelul 1\ 

Speciile de mamifere şi frecvenţa lor in materialul Faunistic de la Capidava, 

I 

Specia 
I Frogmente 

I 
Indivizi 

Nr. abs. I % Nr. obs. 1 '/, , 
Bos taurus 523 50,87 33 33.67 
Ovicoprinoe 245 23,83 21 21,43 
(Ovis et Capra) 
SU3 scrofa domesticus· 172 16,73 20 20,42 
Equus ca ba llu.i 15 1,46 4 4,08 
Asinus domesticl!s 1 0,10 1 1,02 
Canis famili aris 6 0,58 2 2,04 

Cervus elophus 27 2,63 5 5,10 
Copreolus copreolus 8 0,78 3 3,06 
Sus serota feru s 28 2,72 6 6,12 
Coster Fiber 1 0,10 1 1,02 
l epus europoeus 1 0, 10 1 1,02 
Meles meres 1 0,10 1 I 1, 02 

-

I TOTAL 1028 98 I 
MAMIFER ELE DOMESTICE 

Taurinele (Bas taurus) ou frecvenţa cea ma,i r idicată, ele reprezentînd 
cam jumătate dintre resturile aparţinînd mamiferelor. 

Cu tot materialul abundent nu toate părţile scheletului sint -Ia fel de 
bine reprezentate. Astfel, nu a m găsit de loc fragmente mai ma'ri de 
coarne. ia r resturile de craniu apar şi ele foarte semnificative. Totuşi , pe 
un fra gment de craniu, probabil de femelă, se poate distinge <) regiune 
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frontală usor bombată, cît si o linie intercornuală care devine convexă 
. către pla,,~1 med iosagital ; p~ un alt ,rest Încă ş i mai fragmenta'!, dar pro

venind probabil de la un mascul sol, de la un ca strat (are şi o mică por
ţiune a bazei cornului), se poate observa cum linia intercornuală are 
tendin~a de a lu rca mult către pl'onul mediosagita·1, Aceste caracteristici 
plasea'ză vitele de la Capidava În cadrul tipulu i brach icer, tip cu coarne 
mici şi graci le, care a fost 9·ăsit de noi de Q,semenea şi la Dinogeţia cît 
şi l'a Bucov. 3 • 

Măsură1!odlle executf:ate pe diferite fragmente osoase arată şi ele că 
taurinele de la Capidava sint de to·rie mică şi se aseamănă, În general. 
În această privÎ'nţă (ou ,ce!e d,e la Dinogeţia şi B:ucov 4. Se obser>/ă tot
odată o mare amplitudine de vari'obilrit ate a acestor dimensiuni, fenomen 
caro'cterist\c pentru' resele primitive neameliorate; menţionăm de aseme·· 
nea că nu OIU fost puse de loc În evidenţă exemplare de talrie ma're . . 

Pe un n'umăr de nouă ,metapodale Întreg i a fost . posibilă oalcu·larea 
Înălţimii l,a greabăn (co",form coeficienţi lor lui Talkin şi Fock). Ea apare 
in medie de 116,8 cm, deci cu circa' patru centimetri mai inalt;ă decit cea 
găsită de noi 'Ia vi,tele de la Dinogeţia şi Bucov, Trebuie de făcut Însă 
rema rca oă patnu d int,re cele nouă meta,podale provin de la mascu l i cas 
troţi , ceea ce dUlce implioit ,l,a o medie mai înaltă; dacă am calcula talia 
doar după cele cinci femeie, ea ar fi numai 108,1 cm. 

Resturile de maxilare cu dinţi ne dou unele i n dicaţii privind vÎrsia 
de sacrificare CI' vitelor de către 'Ioouitorii aşezării. Se poarte constata că 
dom circa 1/6 dintre indivizi sînt tineri şi subaduiţi ; cei mai mulţi au Înt re 
2- 5 ani, dar am găsit şi exemplare chim de 7- 10 "ni . 

. Ovicaprinele sînt reprezentate atît prin genul Ovis dt şi prin genul 
Capra; pentru o pa'rte a materialul·ui o$1os am putut exeouta o bună diag
noză diferenţi,aIă. 

Ovinele se caracterizează prin aceea că masculili prezentau coarne 
deloc puternice, cu baza evident tiiunghiula-ră ; din păcate nu am putut 
executa măsură,tori. Femelele probabil nu prezentau deloc coarne sau 
cel puţin dominalu exemplarele acornute întrucît am găsit trei fragmente 
de craniu avind pe frontlale doar mici tuberculi osoşi, core pe viu nu 
puteau apare evident deas:upra ~eg·umentului. Menţionăm un oorn de ovin 
lung de circa 110 mm, cu ciroumfeninţa' la bază de 98 mm, prezentind o 
faţă plană şi alta convexă (deci dom două much i i evidente) cît şi o uşoară 
răsuci re . S-ar putea ca acest corn, cu ia spect oarecum caprin, să fi apar
ţinut unui mascul ca strat. totuşi nu putem vorbi cu siguranţă despre exis
tenţa bata li lor la Capidava. 

3 G. Gheorghiu şi S. Haimovid, Caracteristicile mamiferelor domestice descope. 
fite in aşezarea leudală timpurie de la Garvăn (Dinogeţio), În An. St. Un iv . Iaşi, ser:a 
biol. 11, 1, 1965, p. 175. S. Hoimovici şi M. Onofrei, Caracteristicile mamiferefor des
bicI. 11, 1, 1965, p . 175. S. Haimovici şi M. Onofrei, CaracterÎsticile mamiferelor des
coperite În staţiunea feudală timpurie de la Bucov, in An. St. Univ . Iaşi, seria biol.. 
13, 1, 1967, p. î83. 

4. Ibidem, p. 177 şi tabelul 1 ; p. 183 şi tabelul 4. 
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Ta belul 1 

Măsurători executate pe resturile de Bos la urus (in mm) 

, I Nr. I Va riaţia I Med:o 
- I 

Maxila r su perior I 
lung M '_M 3 1 77 
lung M' 5 28-33 30,40 

Mandibula 

lung M l- MJ 1 74 
lung M3 4 31-35 33,25 

Omoplat 
I -

lung, cap, ortic . 3 I 56-68 63,33 
lung. supr. art:c. 3 49-58 53,00 
lărg. min., git 3 40-55 46,67 

Humeru:; 

16rg. epif. infer. 6 63-89 76,17 
I ărg. SUpt. a rtie. infer. 6 63- 76 69,33 

Radius 

Iărg . epif. super. 9 71-91 79,00 
Iărg_ epif. infer. 3 62-76 67,00 

Metacarp • 
Iărg. epif. su per. 11 49- 66 55,18 
larg. ep:f. in fer. 4 51 - 69 61 ,25 

Tibia 

lorg. epif. infer. 7 4\0-64 57,00 

Astrogol 

lung. mox. 13 58-66 62,46 

Calco neu 

lung max. 6 120-138 130,67 

Metatars 

I ărg . epif. super. 10 38-53 45,00 
lorg. epif. infer. 7 44-63 52,71 

Pe baza măsurătorilor executate pe oasele 'lungi se constată şi 10 
ovine o o\mplitudine mare de varia'ţi,L În medie Însă ,ele erau mai mici 
decît cele din aşezarea de la Dinogeţio 5, dar asemănătoare cu oile de la 

5 G. Gheorgf1iu şi S. Hoimovicj, Caraderisticele mamiferelor dO{f1estice descope-. 
rile in aşezarea timpurie de la Gatvăn (DinogeţiaJ, p. 177 şi tabelul II I. 
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Măsurători executate pe metapodole intregi de Bos taurus (in mm.) 

Matacarp 
Lungimea 211 ·206 (183) (178) 
lărg. epif. super. 66 65 56 --
lărg. epa, inter. 69 67 - 58 
lă rg. min. dicf. 37 33 32 -
!ndice epif. super. 31,28 31,55 3G,60 -
Ind:ce epif. infer. 32,70 32,52 - 32,58 
Indice diaf i ză 17,54 16,02 17,49 -
Sex castrat costrat femel femel 
lnălţ. greabăn 1293 1263 1099 1068 

Metocorp 
Lung imea 235 233 206 
lărg. epif. super. 50 53 42 
lărg ep if. inter. 58 63 51 
Lărg_ min. dicf. 26 31 24 
Indice ep; f. super. 21,28 22,75 20,87 
Indice epif. infer. 24,68 27,04 24,76 
Ind ice d iafiză 11,06 13,30 11,65 
Sex - costrot CQstrat fem el 
Inălţ. greobăn 1281 1270 1102 

MăsurătorI exec1uta te pe resturile de Ovis Qfles (in mm) 

Humerus 

16rg. epif. infer. 
16 rg . SUpT. '"cutie. infer. 

Radius 
1 ăr9. epif. super. 
1ăr9 . epif. inter. 

Metocarp 
16r9. epif. super. 

iărg . epif. infer . . 

Astrogo l 
lung. max, 

Colcaneu 
kmg. max. 

Metatars 
I ărg. epif. super. 
I ărg. epif. infer. 

N" 

7 
7 

4 
3 

2 

2 

4 
2 

Variaţia 

26-34 
25-32 

31-35 
28- 34 

22- 23 
25 

30- 31 

57-64 

19-21 
23-25 

163 

Tabelul 2 

177 
49 
51 
27 

27,68 
28,81 
15,25 
femel 
1062 

201 
38 
44 
21 

18,91 
21 ,89 
10,45 
femel 
1075 

Tabelul 3 

Med:a 

30,71 
28,71 

32,25 
30,67 

22,5 

30,50 

60,50 

20,00 
24,00 
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Bucov 6 şi din epoca feudală timpurie din centru Europei. De altfel şi înălţi
mea la greabăn, calculată după două metpodale, este de numai 60 cm (Ia 
Dinogeţi'a atinge în medie 66,5 cm). Astfel, acel component esteuropoid, 
a -dus de popo'orele migraboare, -care a fost pus in eviden~ă pe ovinele , de 
la Dinogeţia, ducînd la o înălţare a taliei lor, pare să nu fi existat 'pentru 
turmele crescute de locuitori·j de la Capidava, . ' 

Caprinele, intrucît au mtIte ri al osos Încă mai puţin decît ovinele. 
caraderele :Ior marfal'ogice şi dimensionale se pun mai greu În evidenţă. 
Am găsit un sj'ngur corn de mascul ou aspect destul de m'osiv, dar avind 
totuşi o oarecare rdsucire a muchiei an terioare, ceea ce-II apropie mai 

T abelu/ 4 

Măsurători precu tate pe resturi le de Capra hitcu s (in mm) 

I N" I 
Variaţia I Med;a 

Humerus 
16rg. epif. infer. 4 28-33 31,00 
Iărg. supr. artic. infer. 4 2'/-30 28,75 

Metocarp 
larg. epif. super. 1 23 

Astragal 
lung. max. 1 33 

Metatars 
Iărg. epif. infer. I 1 23 

mult de lOşazisul tip prisca decit de forma aegagrus. Trei fro'gmente micI 
de coarne provenite de la femeie, ar'otă o puternică gracilizare a l ături de 
ca-radere mai degrabă aegagroide. Dimensional, capra de la Capidava, 
se aseamăna cu cea de la Dinogeţia şi Bucov 7. 

Se poate constata, pe baza fragmentelor de maxHo're cu dinţi că ovi
caprinele tinere erau sacrificate În tot C'ursul anului. Am găsit resluri de 
la indivizi de 2-3 luni şi pînăla vîrsla de 4-5 ani; sînt preponderente 
exempiarele mature. I 

Porcinele (Sus scrofa domesticus) prezint';; resturi foarte fragmentare, 
unele provenite de la tineri încît s-au putut executa puvine m6surători. 
Remarcăm însă că, proporţ i onal, s-au păstrat mai multe maxilare ou dinţi 
decît la a·l·te specii domestice, 

Pe un fragment mic de cran'iu la care Însă se păstrează lacrim'O./ul se 
poate constata că iQc~sta este oblnng CU un indice desllul de marre, egal 
,cu 1,25. Un r~st de mandibulă, ma'i puţin fragmentară, prezintă o simfiză 

5 S. Haimovici si M. Onofrei. Caracteristicile mamiferelor descoperite in staţiu
nea feudală timpurie de la Bucov, p. 184 şi tabelul 4. 

7 Aceeaşi ca la nota 5 p. 177 şi nota 6 p. 184. 
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I 

Tobelul 5 

Măsurător; executate pe resturile de Sus scorla domesticus (in mm) 

I Nr. I Variaţia I Med':a 

Maxi lar superior I 

lung imea M 3 1 30 

Mondibula 
lu ng. simf izei 1 61 
lung. M l-M 3 1 64 
lung. M 3 1 32 

Omcplot 
30-32 31,00 lung. cap. artic. 2 

lunţ. supr. a rti c. 2 25-26 25,50 
Iărg. min. gît 2 18-23 20,50 

Humerus 
Iărg. ep:f. infer. 1 34 

Rcdius 
lărg. epif. super. 1 23 

T!bio 
28,00 Iă rg. epif. Înfer. 4 27-29 

Astrogo l 
38,33 lung. mox. 6 30-43 

Calconeu 

wl lung. max. 1 77 

cu O lungime de 61 mm . Aceste cifeva caradere morfo' liO(~ic.e arati) că 
porcu l era reprezentat pnintr-o formă primi tivă 'cu 'un bot prelung. 

Dimens ional, se poate constata că porcinele de la Capidava ero·u de 
talie mică, aceasta f iind infer i oană ace leia găs i te pentru porcul de la 
Dinogeţio' şi Bucov 8 şi astfel mai asemănătoa re cu tolha p.orcin elor din' 
cşezări feuda le timpurii din E·uropa centraiă şi de nord-vest. 

În ceea ce priveşte vîrsta de sacrifica re se poate constata că avem 
maxilare cu dinţi care apa·rţin atit purceilor de iapte cit şi subodulţiior, 
adu l ţil or ş i matu ril or, dar nu şi lunor indiviz i care să depăşească trei a ni ;
frecvenţa cea ma i Înaltă o au exemplarele 'O că ro r vî rstă se plasează cam 
la un ono 

Ca lu l (Equus caballus) are restu,ri puţ i ne care ne foc să nu putem 
detalia prea' mu l t caracterist ici'1e sale lQ1orfo logice şi dimensiona le. 

După cei cit iva d in ţi jugali, ce sint rela tiv masivi, se poate constata 
că protoconul apare relativ scu rt ilar plisarea sma lţu l .ui · de pe faţa oeluzară 
este foarte sl abă sau ch iar nulă; l,a molarii inferiori, imed iat sub supra
faţa de masticaţ i e, sma lţu ,1 periferic prezin~ă ingro şă ri care dau ch iar un 

a Aceeaş i ca la nota 5 p. 179 .şi tabelul 4 ş i nota 6 p. 185 ş i tabe lul 7. 
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fel de brî ie. Aceste ca racterist ici arată că exemplarele respect ive aRarţin 
grupei cailor estici. 

Un metacarp' Întreg , destul de masiv, dă posibi lita1ea cal'culării înă l
ţim ii la- grea băn care este 1,34 m, deci o mărime submij'locie ; calu l res
pectiv era probabi l fo losit mai degrabă pentru tracţiune. 

Asinul (Asinus domes!icus). Singurul rest provenit de la această spe· 
cie este reprezentat de o fa langa II , probabi l a'nterioară, cu o lungime de 
34 mm ş i lărg i mea epifizei superioare de 35 mm : exemplaru'l respectiv ar 
avea astfel o tal ie mică. 

Tabelul 6 

Măsurăto ri executate pe metocarpul întreg de Equus caballus (in mm) 

Lung . maximă 
LlII1g. externă 
Larg . epif. super. 
larg . epif. in fer. 
Lărg. min. diafiză 
Indice glocililate 
Inălţimea la greabăn 

224 
210 

50 
48 
35 

15,63 
1346 

Cîinele (Canis fami/jaris). Această specie fără importanţă economica 
directă, nefolosită pentru hrană, ore, in materia lul nostl'1u, tocmai datorită 
acestei cauze, resturi puţine, da r totodată des~ul de bine păstrate. Fe 
lîngă patru frag mente ale oaselor ext remi<ăţilor (dcYU'ă radiusuri, lun coxal 
şi o ti bie) s-au găsit ş i do'uă cran ii . Unu l dintre acestea este complet şi 
aparţi ne unui individ de talie mare (183 mm lungimea bazaIă), dar cu 
creasta sag itală n'u prea dezvo ltată; botul este relativ in.]ust dar nu prea 
lung. Ce l ă lalt - proveni t de la 'un indi vid abia adult - este reprezentat 
doar prin cranj'ul neurat balul fi i,nd r,upt; are o mărime mijlocie, cu o 
lungime baro l ă ca lculată de circa 150 mm. . 

Nu credem că existau la Capidava mai multe tipuri bi'ne distincte de 
cîini: probabil sîntem in fa ţa vari a biH tă ţii individuo'le a' ci inilor obişnuiţi, 
care nu aparţin la o rasă oa·recare, 

MAMIFERELE SĂLBATICE 

Acestea sînt reprezentate prin trei specii de o rtiodactile : cerbul, 
căpri.oru l şi mist reţu l. două de rozătoare : ·castorul şi iepurele şi o specie 
de caTn ÎvorÎ : bursucul. 

Cerbu l (Cervus e/aphu, ) p-rez i n tă un număr rela.!iv mare de resturi, 
dar fa cem remarca ·că nu am găsit de loc fragmente de coarne ş i crani'u 
ci numai resturi de oase ra le ex~re mităţil'or. Nu 'putem face astfe l vreo 
precizare qsu.pra' -unor caracte re t i po.l~gice, dar menţi onăm că din punct 
de vedere dimensionaL n,u pa re să se observe o m icşorare a tal ie; cerbu
lui de la Capidava în raport cu ce l p revenit din staţiuni dobrogene a par-
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T oheful 7 

Măsurătorile executate pe resturile de Cervus e/ophus (în mm) 

I Nr. I Variaţia 
I 

Med';o 

Omoplat 
lun'g. cap. arf;c. 1 73 
lung. supr. ortÎc~ 1 54 
Jărg. min. gît 1 47 

Radius 
Jărg. epif. super. 1 59 

Tibia 
1ăr9. epif. super. 1 51 

f\1e tacarp 
1ăr9. epif. super. 4 4.2-54 47,75 
larg. epif. infer. 1 45 

Metata rs I 
1ăr9. epif. super. 1 

I 
41 

16rg. epif. infer. 1 50 

Fa!anga J I 
lung. mox. 2 62-66 64,00 
larg . epif. super. 2 22-24 23,00 
Iărg. min. d:af. 2 18-22 19,00 

Fa ianga II 
lung. mox. 3 ' 48-49 48,67 
larg . epif. super. 3 21-24 23,00 

ţj 'nind 'unor epoci mai vechi; acest fapt ar o'răta că În jurul aşezarij 
exista , la sfîrşitul mileniului I e.n., un mediu optimal de t rai pentru spe
cia respectivă. 

Se şt i e că a~tUlalm6nte cerbul Ofe un areal pericarpatic de unde îi 
vine 'şi numel,e ,de ,cerbul "oo'rpatin". Aşa cum om constatat de nenumă
rate ori, -studiind materia l paleofaunisti'c provenit d in aşezări situate cro
nologic in epocHe de dinai,ntea erei noastre, ·cerbul era răspîndit atunci 
pe tot cuprimul ţă"ii, fiind chiar obundent în zonele de joasă altitudine, 
indusiv regi1uni'le o'diacen te Dunării. Prezenţa 'Sia şi chia'/'" relativa abun
denţă la nivelele feud ale timpurii de la Capidava, mediul optimal de trai 
in aceast,ă zonă, of10,tă că areolul act>ual a l speciei este evident restri-etiv 
:şi că e l ·are totodată, sub o'ceastă f,ormă, o origine foarte recentă; astfel 
cerbui mai reprezenta încă, acum circa un milenru, un element tipic al 
maorofaunei dobrogene. 

Căpri orul (Coprea/us capreo/us), de la ,oa re am găsit atît restur i de 
coarne şi crani'u cit şi fragmente ale oo'selor extremităţilor, este mlUlt mai 
s.lab rep rezentat la Capidava decit cerbul, deşi el es,le actualmente sin
gurul cervideu core se mai menţine i,n f,o'una dobrogeană. De a,ltFe! noi 
am conslacat, 'pe baza studiului materi'o lelar paleofaunistice, că densita
tea sa specifi-că era în peri-oadele pne şi protoistorice În1\Jotdea una mai 
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joasă decît cea a cerbuJ,ui şi că această specie core prezintă un oare
care caracter antropofil, a deveni t foa rte frecventă abia in t impurile 
moderne, dar aceasta in dauna lui Cervus e/aphus. 

Mistreţul (Sus serofa ferus) este re lativ abundent, ocupind , după cum 
se vede i n cifrele tabelu+ui ,II, primul loc printre mamiferele sălbatice ' des
coperite la Capid·ava . Desigu r că el găsea, ca şi aoum, un mediu optim 
de t rai in pădurile dunărene de luncă. 

Facem remarca că nu am pus În evidenţă la Capidava resturi a-le 
baurului (805 primigenius), specie care insoţea intotdeauna pe cele trei 
menţionate mai 'sus in fauna descoperită În diferite staţiuni pre şi proto
istorice de pe teritoriul ţă rii noast re. Credem că ei ero, la' sfi rşi tul mile
niul ui I e.n ., o specie de acum dispăeută de pe meleaguri.le dobrogen e. 

Castorul (Caslor liber) este reprezenta,t printr-un ,sin'Jur rest ş i an,ume 
un femur fragmentat. Prezenţa sa la Capidav.a este importantă intrucit ea 
d emonstrează că O'ceastă specie mai exista pe cursul Dunării inferi oare 
acum drca ,un mileniu, d i spariţia sa din zonă fiind aşadar tot de dată 
destu l de recen tă: 

Iepu rele (Lepus europaeus) prez intă de osemenea o s ingură piesă şi 
anume un coxa l. 

Bursucul (Meles me/es) este reprezentat tot printr-un rest .de coxal. 

* * '" 
Pe ba za studi,ului materialulu i paleofa.unistic avem posib i·li.tatea de a 

eviden ţia o serie de c10raderislici al e genului de viaţă , a €'conomiei şi, În 
generel, a cu luuri i materia le a locuitorilor din nivelele feuda le timpurii de 
la Capidava . 

CuJesul moluştelar era cu totu l negl ijot deş i existau cond i ţii mediale 
foarte propice -pentru executarea sa. Este adevă rat că a d'unatul scoicilor 
nu poate substitui alte ocupaţii de prim plan prin care se asigură nece
sităţil e de h,ană, dar ne-am fi aşteptat ca el să f i avut o i mportanţă ceva 
mai mare; S-ar putea 'ca o oareca re stare infloritoare a economiei aşe 
zăr ii să nu fi ohligat fa exeoU'ta rea o'Ceslei ocu poţi uni. 

Pescuitul era folosi t din plin, D,unărea şi bălţi l e sole reprezentind un 
bun domeni u de exploatare in această p ri v inţă. Deş i peştii aldtuiesc 
cam 1/4 d in materia.hu l osos descoperit, totu ş i nu trebuie să exagerăm 
ponderea economioă IQ aoestei ooupaţiuni, inlLrucÎt tali a specifică a peş
tilor nu poate fi comparată de exemplu ou aceea a mamiferelor dom es
tice . Aşa cu m am văz,ut, in general, nlU am g ă sit printre resturile osoase 
de peşti exemplare mari ş i foarte mari; ne punem intreba rea dacă nu 
cumva ace'astă categorie de talie ero' fo l:OiSită cu precădere pentru comer-
ciolizare. . 

O t mportanţă deloc neg li jabil 'ă o avea vînătoarea, du pă cum reiese 
ş i d in cifre le tabelulu i III, ch ior dacă prin această ocupaţie nu se acope
rea o cantitate prea 'mare din necesarul de h rană an ima lă a popu l a ţ i ei 
umane de la Ca pidava . 

intrucit erau vinate în mod expres cele trei specii de a·rt iodact il e ani 
male de talie more, este evident că vînătoarea ,avea un pregnant ca ro'der 
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Tobelul /II 

Cota parte a speciilor sălbatice in codrul rr.oteria lului osteolog:c 
provenit de la mamifere 

Fragme:1te 'ndi': ;zi 

Nr. obs. I '10 Nr. abs. I '10 
I 

I 
-\ I 66 I 6,43 17 17,34 

I 
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alimentar, deşi desigur de la cerb se folosea 'u şi coarnele drept materie' 
primă pentru fabricarea unor unelte şi obiecte. 

Reamintim că existen ţa' pri ntre resturil~ păsăril'or a unei cantităţi mici 
de fragmente osoase provenite de Ilo specii sălbatice e rată că şi vinarea 
lor vene'Q să completeze, Într-o foarte mică măsură Însă, nevoil e de hran ă 
a nimală_ 

Una d int·re ocupaţiile de prim ordin t rebu ie socotită creşterea ani 
ma lelor domestice, 

'În co-d nul acesto ra, loou l piim este oC'upat de către I\:a urine, dacă 
luăm În considerare atît frecvenţa resturilor de Bas taurus, cit ş i talia sa 
specifică mare. Trebuie să menţionăm că taurinele erau ţinute de fapt ma i 
ale.s pentru scopu1ri utilitare şi este de remarcat că masculii castraţ i a'u o 
f recvenţă relati v "idicată, ei fiind probabil folosi ţ i penlru muncile ag ri co la 
dar şi pentnu cărăuş ie ; aşa Qu m am vă zut, elementu l preponderent este 
Însă reprezentat de către femeie. 

Ovkaprinele ş i apoi po rcinele, vi n cu mult În u rma to-urinelo r (dacă 
ţinem cont iarăş i de facto nul talie specifică). 

În oadwl ovkoprinelor, care erau ş i ele crescute mai cu sea mă pen
t ru scopuri lutHitare, este de menţio nat ponderea oarecum liidica tă a capri
nelo-r, rapo rtul oaie-capră aj ungind ca m pină la 3/l. 

in ceea ce :priveşte porcin ele tablou l vîrstei de sa'crifioare ne arată 
foarte ev,ident că ero!u ţinu te expres ca furni zoare de carne. 

Ecvidele - ca lul ş i asi nu l - au o frecvenţă joasă, aceasta datorÎn
du -se p oate şi faptului că probabil nu ero-u folosite in alimenlaţie. Tre
buie să remarcăm că penuria măgarulu i la Capidava ca şi de altfel la 
Dinog eţia 9 ne arată că devenirea asi nului domeslic o componentă inte..' 
grotă -a p"i;sajului dobro" ean trebuie să fi e de dată destul de recentă, 
datorindu-se probabil influenţe i otomane. 

Nu trebu ie să uităm menţion ore!O păsă rilor de curte: gisca dar mai 
ales găina, deşi rolu l lor economic, dat ~iind ta lia lo r specifică, este , in 
raport de cel jucat de ma'miferel e domestice, foarte mic. 

Mai facem precizarea că ~ipurile pri JTItitive core caracterizează an i
malele domestice crescute de locuito ri i de la Capidava, vin să arate
desigur o rentabili ta-te economică scăzută a acestora. 

9 Aceeaşi ca la nota 5 p . 180. 
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RESUME 

L'1:TUDE PRWM/NA/RE DE LA FAUNE DU COMMENCEMENT DU MOYEN-AGE 
mCOUVERTE DANS L '1:T ABLlSSEMENT DE CAPIDAV A 

l es auteurs ont recherche les restes fauniques decouverts pa r des fou~lIes execu
tees dans les couches du commencement du Mayen-Age, dans la cite bien cannue de 
Copidova, situee sur le bord du Danube dans la pravince de Dabraudja. 

le materiei est le resultat des restes menagers. On a determine des . fragments 
appartenant aux mollusques, aux passions. aux che loniens, qux osieaux et aux mammiferes. 
La frequence de ces graupes est exposee dans le tableau 1. Les poissons representent 
CI peu pres 1/4 du materiei osseux. Les oiseaux sant reprthenh~s surtout par la pouie. 
La repadition des especes de mammiferes est exposee dans le tableou II, tand;s que 
la quontite des restes provenont des momm:feres souvages se trouve dans le tableau III. 

les animaux domestiQ!1es sant representes par des types primitifs, generalement 
semblables i:r Ceux trouves en d'autres etoblissements du commencement du Moyen-Age 
de /latre pays et de ['Europe centrale. Paur etablir leurs dimensions an a presente a ussi 
des tableaux metriques. 

Pa rmi les mammiferes SQuvages on signale la frequence Qssez haute du cerf, 
reti((~ oujaurd'hui -dans les regions per;carpatiques, ainsi que la presence du ca stor. 

Les hobitcnts de I'etabtissement s'occupo ient surtout de I'elevage, particu!iere
ment des tauri nes, les avicapr.nes et les parci ne oyant un râie de beaucap plus redui t. 

La chasse et la peche etaient d'une importonce secandaire, mois elles assuroiel't 
,quand meme une partie de la nourriture anrmale necessai re CI la populatian. 


