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J n the Ticău, the direclion of lhc schislosily 1s generalfy NN W-SSE, with 
north-~as t crn fa lls; lo\~a.rd s Stejara it passes Lo the ENE-WSW direction with 
soul l~~ 1 n fa lls, tbe lrans1t1on towards the characte1istic directions of ll1e p · / 
ma ss I tl k' 1 r ie ura 
1 

1. 1~s la 111g pace . . n lhe lat Ier, the crystalline schisls lrnve very constantl y 
~ 1e duect1011 NE-SW, w1th a prevalent north-western slope one can however 
ollow six folds (anticline + syncline) on a length of severa! kilomete~s ' TI r Id ' 

·1 re prob bi r l . . . . . 1e 10 s 
< • a Y o a 1er:rn 1~ ongrn beiug aslanl in comparison with the outward 
?ull1nc of the crysla ll rne islands. Towarcls lhe nortb , the crys taU ine of Pre/ura 
1~ bou ncl ed by a deep fau lt ; tl~e '.tulbor has also detcrm ined anolher fou ll of the 
s<1 111e systcm, o r1ented EW, w1lh1n tbe massif. 
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În săpătu ra care s-a făcut în a ugust 1956, de către Muzeul ele Istoria Mol
dovei, l aşi 1), pe terasa inferioară a Baliluiului, de lîngă satul Holboca (sat aşezat 
cu 6-7 km spre E ele l aşi) , s-a descoperit un cra niu de Elephas aproape complet, 
avîncl conservată relativ în bună sta re den tiţia şi unul din cei doi fildeşi. 

După resta urarea acestui craniu de Carol Borsiczki (restaurator la Muzeul de 
Istorie Natura l ă „Gr. Antipa" din Bucureşti), reiese că este o piesă interesa ntă, nu 
numai din punct de vedere muzeistic, dar şi paleontologic. Acest craniu aparţine, 
după toate probabi li tăţile, unui exemplar de Elep/ias trogo11t/ierii Pobl. 

La noi în ţară, prezenţa acestei specii de mamut a fost semnala tă pentru 
pri ma dată de Sa b ba Ştef ă n e s c u (8), pe baza unor molari proveniţi din 
prundişuri le ce se găsesc la baza loessoidelor din Cîmpia Ro111Î11ă. 

În ceea ce priveşte Moldova, prima pi esă atribuit:l. lui El. trogontherii Pohlig, 
este o mandibulă găs ită îo 1915 ln Movila Ruptă, pe Prut (rn . Săveni) şi d escrisă 
de I. Simion e s c u (7). Mandibula descri să 2) de acest autor, aparţinea unui 
exemplar complet matu r, avînd în funcţie numai M:1. Suprafaţa de masticaţie 
a acestor molari era foa rte roasă şi prezenta 10- 11 lame, cu smalţul gros. Frec
venţa lor l amelară mică , de 4,5, a determinat pe E t. P a t t c (5) să nu confirme 
faptul că această mandibulă a a parţinu t unui individ de El. trogo11t/1erii Pohl. 
După părerea noast ră a parţinea probabil unui El. 111eridio11nlis Nesti. 

Pentru Moldova, E t. P at te (5) atribuie numai unui Ma ca apa rţ i nînd 
lui El. trogontherii Pohlig, găsit pe l'alea Trotuşului la Jc/l>reni (Bacău). 

Cei mai mulţi mola ri, pe care E t. P a t te (5) îi atribuie lui El. trogo111herii 
Pohl. provin însft din prund i şurile de sub locssoidul din Cîmpia Romînă , din 
j uru l Bucureştiului (de la Colentina, El/neasa, Lacul Fundeni ş i Vasi/af i) . 

E t. P a t te (5) a găsi t de asemenea (după revizuirea cc a făcut în 1935) 
un număr de molari ce aparţi n lu i El. lrogontherii Pobl. ş i în colecţia Laboratorului 
de geologie de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Ch{i, molari c::irc au fost colec
ţionaţi din aluviuni le Someşului din cuprinsul acestui oraş. Aceşti molari fuseseră mai 

1) Săp<itură cxccutatf1 de N. Zoltoria, la sczisarea răcut [1 de către medicul D um iLru Di111c\ . 
") S-a p ierdut în 1944, în timpul războiulu i, 



- - -----
înainte atrib uiţi lui El. pri111ige11ius Blumb s· f ·- .· . - . 
El. trogont/Jerii Pobl. de către M p . - mt a~ute Y a.lte citan de molari de 
în general. I. Z. Barbu (1) cit~ ra ~1 ca (4)1 dm C1111prn Romînă, în să nunni 
1

. 
1 

.. aza 10 cataooul său de 't b ·· ' 
iogont ier~1 Pohl. numai mandibula descrisă de J° S . . vei e l<1te pentru m. 
. E. Ltt e anu(3)afirmă eămolaruldel ·„ 1.m1?n.esc u (7) . 

fui El. ll'ogontherii Pohlig provine d . ~ r:as'.(afi, atnbmt de El. Pa r l e (5) 
acesl a utor le consideră ; issiene Yîr;:~l „n1s1pu1 ile .. cte !'f ostiştea" pc care lnsii 
diferite oase de Elepha s (6) se . . '- acestor n1s1pun, din care se cunosc si r. I rl · ' pat e ca nu este încă destul d b' · 

. .oc_u .. e !{âsire. Materialul care urmează să- l I ' .· . . e rn: pr~cizal<1. 
drn lutarnle d111 marginea de SW 

1 
. c esci 1e111 " fosl gas1l 1n una 

,Jz vom/ Pîndamlui". , a SC1t u. UJ Holboca (laş i) , la punctul numir 

Aic'. de. fapt sîntcm, după cum am anu ţ t d . . . . -
a Bah/wu/111. Lehmul loessoid galb b. o a eJCI , pe te1asa rnfenoara (de JO m) 
sime de cca 8 m Sub loessoid . en- _iun, ce acoperă această terasă are o gro-
. d . . u1 meaza - pe o grosime de . 2 

s1 unc . e marne argiloase subtiri si nisi uri I • . . . v1 eo. m - o succe-
prun c.l 1 ş urilc terasei inferioare' a Bahl .PI . ~f1Stru1. Acestea din urmă stau pc 
El. lrogont/Jerii Pohl., de care ne ocuu1~~u . i v~lul la c~ re s-a găsit. cra~1iul de 
deasupra prundisurilor terasei C1·a111· pl ' ebstcl 111 J oe~so1d , la aproXJmat1 v 3 m 

· · u are o ta cra111an - d ' t - · aşezat pc faţa lui superioară, cu molarii î.n .· ' a .1s rusa ş1 s-a găsit 
(a se vedea planul de s itua ţie fig I) S b sus ~J cu defensele tndrepta te spre NW 
d O 60 O 7 , . . u crnn1u era un frag t d e ' - , Om, ia r sub vîrful clcfensci s t' . I . mcn e coastă lung 
de 0,50 m. rngi un a t fragmen t de coasl{i lung 

J o„ 

"s 
" s 

,Fig. 1-- Planul de situaţie . k _ craniu· c _ co·i l . " 
defeusă; s111- silex mustcrian ta rÎiv · s ,bseă1!' ~v~rtebre; o - alte oase ; d -vîrfde 

' ' - uc 1 le silex; P - bucă\i de piatră . 

D~fensa dreaptă probabil că initial ' L fosl • . - -
ba.za ei, pe o lungime de O 40 111 f1·1·nc1'c·a- .' t I mttea~a. S-a pastrat însă numai 
• · d - ' ' 1 es u a fost distrus ·· -rna1ote e sapă lura făcută de noi. · ' Plin sapa reC1 lutulu i. 
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lu jurul craniului, la acelaşi nivel cu acesta, s-au mai găsit două resluri 
foar te rău păstrate, de vertebre mari, provenind probabil de la acelaşi individ, cît 
şi un molar inferior izolat de Elephas. Tot la acelaşi mvel s-a găs it un vîrf de 
defensă (de vreo O, l5 m lungime) şi unele fragmente de oase mari 111detenn inabile. 

Ceea ce este ioteresanL este faptul că la nivelul craniului s-a descoperit o mică 
unealtă de silex neagră-albăstrnie, de forma unui vi1f musteria11 tardiv, cît ş i a lte 
cîteva aşchii de silex. S-au mai găsi t apoi cîteva lespezi mici de piatră şi mici 
fragmente de cărbuni . La cca. 2 m spre nord, la acelaşi ni vel cu crnniul, s-a 
descoperit (în septembrie 1957) o mandibulă (sprijini tă pe faţa ei in ferioară) par\ial 
distrusă din cauza săpături lor din lu tă rie, care, foarte proba bil , CI apar\inut cra
niului menţionat mai sus. Totodată s-a mai găsit şi o mandibulă incompletă 
de Rhilloceros. 

în cele două mici sondaje de control, ce s-au ex.ecu tal la vre-o I O rn spre 
sud de locul găsirii craniului, s-au descoperi t Ia acelaşi nivel cîreva aşcbii de 
silex, din care una era cu urme de desprinderi încrucişate, cît ş i un molar de 
El. primigenius Blumb. 

Poziţia de găsire a craniului (poziţia s-a păstrat ş i după restaurarea acestuia), 
prezenţa aşchiilor de cremene (dintre care o unealtă) şi prezenţa restu rilor de 
cărbuni ne arată că acest craniu este o piesă de vînat a omului ca re CI tră it pro
babil pe la sfîrşi tul Paleoliticului mediu şi începutul celui superior. 

în lehmul loessoid de la nivelul craniului şi de deasupra lui, am colectionat 
o serie de gasteropode terestre. Acestea sînt următoarele: Ja111inia (Cllondrula) 
tridens MLi ll. (20. ex.); Succinea oblonga Drap. (8 ex.); Fmcticicola (Tricllia) 
hispida L. MiHl (5 ex.) ; Helice/la geyeri So6s (3 ex.); Vitrea crystallina MULI. 
(3 ex.); Vertigo pygmaea Drap. (I ex.) ; Cepaea cfr. vindobonensis Pfeif (1 ex.). 

Sub nivelul craniului , din marnele argiloase şi din nisipurile intercalale aces
tora am coleciionat: Tropidiscus planorbis L. (40 ex.) ; Bithynia tentaculata L. (I ex.); 
Radix sp. (1 ex.); Sphaerium (Cyc/as) sp. ( l ex.). 

Lista de mai sus este co nfirmată de gasteropodele care s-au colecţionat din 
cele două sondaje de control. Astfel din lehmul loessoid am cules: Jaminia (Chon
drula) tridens Mii li. ( l ex.); Helice/la geyeri So6s. (l ex.); Helice/la ( Ca11did11/a) 
w1ifasciata Poirel (3 ex.) ; iar din nisipurile argiloase de sub lehmuri: Trop idiscus 
planorbis L. (1 ex.). 

Cele mai multe din gasteropodele ce s-au colecţiona t dio lemnul loessoicl , 
ne arată un climat de stepă cu alternanţe de secetă şi umiditate, nu prea departe 
probabil de cl imatul actual al văii Balt/11i11/11i. l ar stratele de argi le nisipoase, cuprin
zînd moluşte dulcicole, sînt aluvionare ş i fac parte din depozitele propri u zise a le 
terasei. 

OESCRTEREA PALEONTOJ.OGICĂ 

Elephas trogonthuii Pohlig. (Syn. cl upă Cil . Deperet et L 1\.fayet (2) cu: 
El. armeniacus Fa!co11er ş i El. wiisti Marie Pa1'1011

). 

Această specie este reprezentată în săpăturile de la Ho/baca (laşi) , d upă cum 
am spus mai sus, printr-un craniu incomplet, o mal1dibulă şi un mola r izolat. 



\. \Im 1m •• •11 ; ~; \'. 7.11huri11 

Craniul (pi. I , fig. 1-4). Are bolta craniană distrusă, aşa încît nu pu tem 
da descrierea ace5tei bolţi şi nici a deschiderilor nazale. In schimb, partea occipi 
ta lu, cea in fonoani ş i cele laterale ale acestui craniu sîn t clesrul de bine păstrate 1). 

Partea din marginea superioară, ca re s-a păstrat din regiunea occipitală, 
arat<I că holta craniană este destul ele largă. Regi unea occipitală (aşa cum a fost 
restaurată) are rorma mai mul t sa u mai puţin trapezo ida l ~i (pi. IV, rig. I), cu 
partea centrală relativ adînci tă. srîrşind sub cei 2 1.:ondili occipita li . În tre aceştia 
se g;1seş te deschiderea occi pita l ă, uşor alungi!H de la dre<l p t<l spre stînga. 

Llrgimca Ceţei occipita le, la partea superioa ni 0,70 lll 

0,67 m 
0,50 111 

0,1 1 m 
0,07 111 

0,08 111 

Acei aşi lă rgime, la partea in ferioară .. . ... .. ... . . ... . ...... . 
înă lţimea feţei occipitale ... . ...... . .. . ... . ....... ....... . . 
Lungimea condi lilor occi pitali .. .. .. . .. ... . ...... . . . . . .. .. . . 
Uirgimea condililor occipital i . . ............ .... .... .... ... . 
Lungimea deschiderii occipitale ......... ...... .. . . ........ . 

Pe feţele latera le ale cra niulu i, a u fost resta urate arcadele zygomatice, semi
circula re, robuste, între oasele temporale şi cele jugale. 

Molarii. În cele 2 maxilare su perioare se v:icl molarii avînd între ei oasele 
palatine. Aceşti a sînt reprezentaţ i prin M 2 stîng ş i M ~ drept, intraţi complet în 
ru ncţi une şi prin M'1 neintraţi de loc în runcţiun e. Distan\a în tre mola rii rvF, 
deasu pra oaselor pala tin e este ele O, 12 m. 

1\1
2 

(pi. 1, fig. 2). Pe supra faţa lor de mas t icaţie se văd 12 lame înclinate 
dinainte spre îndără t, plus ta lonul posteri or dintr-o singură lamă. Smalţ u l lamelor 
este destul de gros, puţin ond ulat ş i rării sinus loxoclont. Ta lonul posterior este 
ros, cel anteri or li pseş te . Frecvenţa la melarii este 7. Suprafaţ<l de masticaţie 
-„ 160 ~· 75 111111. Înălţimea peste bordul a lveolar este de 5-6 cm. Lamele sî11t 
cl~stul ele apropiate între ele, însă cimentul lor este relati v larg. 

M1 (pl. I , fig. 2-4). Ultimii molari n-nu funcţiona t, fiind învel iţi încă în 
alveole. Molaru l ullim, clin dreapta, a rămas însă descoperit de înveli ş u l s[Ju 
osos la resta urare. Se vede că este rorma t din 22 lame întregi. Lungimea C1cestui 
mola r este de aproximativ 26- 27 cm. 

D<fe11~e/e (pi. l , fig. I). S-a păst rat înt reagă numai clerensa stingă, iar cca 
dreaptă numai pe o lungime de 0,40 111, avînd cliam~tru l sc :ţiu n i i de 11 - 12 cm. 

Defensa stîngă are lungimea de 1,95 111 . es te rela tiv puţin rec:urbat.:i în sus 
~1 lateral , cu secţiunea Ftproape circulară. Lăţimea maxilarului, la baza clefenselor 
eslc de 0,38 m. 

Este ci ;: observat Cil cleJcnsele sînt mai curbate la E/epha.1· ( tvla111111011te11s) 
pri111ige11 i11s Blum b„ chia r la indivizii fon rtc tineri, pe dncl la Elephas meridio11alis 

1
) Este restaurat ş i expu> I:! Muzeul J..: istoria Moldovei , cl in Palatu l Culturi i, l aşi. 



1. E/ephas 1rogo111herii Poblig. 
2. 
3. 
4 

PLANŞA l-a 

Craniul văzul ventral (ca. 1/ 15 din măr. nat.). 
mo la rii M2 şi M3 (ca. 1/4 din măr. nat.) 
Craniul văzul lateral, partea stîngă (ca. 1/10 din măr. nai.) 
Craniul văzut la teral, partea dreaptă (ca. 1/ 10 din măr. nat.) 



PLANŞA A lI-a 

I. Elephas trogo11therii Pohlig. Mandibula văzută lateral (ca. 1/4 din măr. uat.) 

2. Mandibula văzută pe fa \a de masticaţie a molarilor (ca. l/ 4 din 

3. 
4. " 

măr. nat.) 

M2 drept (ca. 1/3 din rnră. 11a t.) 

M2 + M3 slîng (ca. 1/3 din măr. na t.). Origi.rn lul se găseşte la 
Muzeul de istorie naturală din Iaşi , 



l . E lcphas frogo111herii PohJjg, 
2. 
3. 

OriginaJul din fig. 2-3 

PLANŞA A IH-a 

Craniul văzu t ventra l (ca. J /7 din măr. nai.) 
M sting (găsit izolat), ca 2/3 din măr. nat.) 
acelaşi M2, văzu t latera l, ca 1/2 din măr. nat. 

se găseşte la Muzeul de istorie naturală din Iaşi . 



PLANŞA A IV-a 

1. Elep/ias trogontherii Pohlig. Partea occipita lă a . . I . . 
2. Eleplias pri111ige11i11s Blumb M2 ~ t f ' cta11Ju u1 (ca I /8 din măr. nal.) 

3
. „ · • v~zu pe aţa de masticaţie (ca. 2/3 din măr. nat) 

„ ., Acelaşi M2 văzul I 1 I ( 21 . · 
Originalu l dia fi . 

2
_ 1 .- .' ' a era. ca: 3 dm măr. nat.). 

g · se g.iseşte J,i Muzeul de istoric naturală di·n I~ ,· oŞI. 

IG7 

Nesti sînl în general foarte puţin curbate. Defensele de la exemplarul nostru 
sînt ceva mai curbate decît la Elephas meridionalis, deci sînt intermediare între 

cele două specii menţionate mai sus. 
Mandibula (pi. II, fig. J- 5). A fost găsită în acelaşi zăcămînl , la cca. 2 m 

spre NE de cra niul descris mai sus 1). După dimensiuni şi dentiţie pare a fi apar
\inul aceluiaşi individ căruia îi aparţine craniul deja descris. Această mandibulă 
are ma1 bine păstrată ramura slîngă decit cea dreaptă, care este ruptă pe jumătate. 
încă si ramura sttngă este incompletă, fiindcă îi lipseşte condvlul. La partea ante
rioară, simfiza este întreagă ş i terminală cu un mic plisc îndreptat ÎD jos. 

Molarii. In cele două ramuri a le acestei mandibule se vede cîte un M„ si 
cite un M

3
. Ultimii de-abia încep să iasă din alveolă. • ' 

M
2 

(pl. II, fig. 4--S). Este bine conservat exemplarul stîng, care c formal 
din 8 lame plus talonul posterior (numai dintr-o lamă), cel anterior lipsind. Smalţul 
este destul de gros, foarte puţin ondulat şi fără sinus loxodont. Frecvenţa lamelară 
este 6,5. Suprafaţa de masticaţie = 155 X 75 mm. Lamele sînt înclinate dinainte 

spre îndărăt. 
Exemplarul drept este rupl spre partea lui posterioară, fiind prezente numai 

7 lame. Smal ţul este destul de gros, foarte ondulat şi lipsit de sinus loxodont. 
Frecvenţa lamelară este 6,5. Suprafaţa de masticaţie = 130 X 75 mm. 

M
3

. Se vede ieşind din alveolă, fiind complet conservat numai exemplarul 
stîDg, care lasă să se vadă un talon anterior cu un început de eroziune. Exem
plarul drept este rupt, odată cu partea dreaptă a mandibulei, nefiind reprezentat 

dccîl pria 3-4 lame incomplete. 
în apropiere de craniu s-a mai găsit un M 2 izolat (pl. III, fig. 2-3) destul 

de asemănător ca aspect cu M 2 stîng din mandibula descrisă mai sus. Este format 
însă din 10 lame plus una a talonului posterior. Lamele sînt relativ înguste, 
înclinate spre îndărăt cu smalţul nu prea gros, slab ondula t şi cu o uşoară loxo
donaţie a celor 2-3 lame anterioare. Frecvenţa lamelară esle 7 ,S-8. Rădăcina 
conservată aproape întreagă. Înălţimea 130 1mn2). 

După caracterele arătate mai sus, reiese că atît craniul, cit şi mand.ibula
3 

şi 
molarul izolat aparţin aceleiaşi specii de Elephas. După aspectul general al smal
ţului care formează lamele (slab ondulat şi fără sinus loxodont) şi după frecvenţa 
acestora, cît şi după numărul lamelor, forma noastră este intermediară între Elephas 
meridionalis Nesti şi Elephas primigenius Blumb. După părerea lui Cit . Deperet 
şi a lui L. Mayer (2) forme de felul acesta urmează să fie atribuite unor exem
plare de El. trogo11therii Pohlig. Avînd însă în vedere dimensiunile mai nlici pentru 
molarii descrişi decît cele date de autori (2, 5), cît şi defenselc slab curbate, s-ar 
putea admite că este vorba de un individ femel , încă destul de tînă r, cu toate 

că molarii M 2 sînt intraţi complet în funcţiune. 

1) A fost descoperită de C. Mindru şi Bica Io11esi, cercetători la Muzeul de istorie naturală, Iaşi. 
2) Acest molar se apropie destul de mult, ca aspect, de figurile date de Maria Pav/ov pentru 

El. Jrogonlfterii. (pl. I, fig. 15- J 8 în „Les elepftas fossi/es de la Russie". Nouv. Mem. Soc. Nat. 
Moscou, t. XVII , livre 2, Moscou, 1910). 

3) Mandibula aceasta se găseşte restauralfl la Secţia de ştiinţele oatmci <liD Palatul Cul turii 

- Iaşi. 
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ELEPHAS PRIMlGENCUS Blumb. 

Această specie es te reprezentată ri . . 
un M format din 13 lame plus tal p /1t1-L111 .molar destul d e brne păstrat. Este 
înguste, aproape vertical e ~a poziţieon~ 1 p~ste;i~r (pi. IV, ~ig. 2-3). Lamele sînt 
pe margini. Smalt.ul este s u bţire si . e: .-~ ame a1~tenoare sîn t uşor curbate 
caţie = 170 X 85 ~lm. Înă l timea 90 mc1 e~t· oarte m arunt._ Suprafaţa de masti
parţ ia l păstrată. · mm. i ecvenţa l amelara este J 1. Rădăcina 

RINOCEROS (TICHORHJNUS Cuv.) ANTIQUITATIS Blumb. 

Acestei specii îi aparline 0 mandibul " . • 
mai bine partea ei stîngă. purtînd ulf ~ i ncf1~pleta , de l a ca re s-a con servat 
acestei m andibule s-a pă~trat . ~mu . mo ai .CMa). pe la partea dreaptă a 

Co l „ D' . 1 numai JUmatatea ei rnfenoară1) 
ne uzu. 1n ce e expuse în nota d e rar ll w w A • • 

dibuia aparţin unu i exemplar femei de El t· re~u a ca ~~1t cra~1rnl cît şi man-
Prezenţa · · t ep ws 11 ogonthem Pohhg. 

unui 111s rument de cremene sub /." . . · • f · 
a unor aschii de c i·eineile c'it 

5
· • . JOI ma un Ul vir mustenan tardiv 

• , 1 a unor restu d • ·b · • - ' 
de craniu şi cele lalte bucăti de ~as l • n e ~a t u111, ~rata ca aceste piese 
de omul ce a tră it pe te~asa infe~i~:} 111~t7~c'. s11~t restun de vîn~toare lăsate 
Paleoliticului mediu şi începutu l Paleo/iti~:1~· a 7 ~.1u:lll,. foarte probabil la sfîrşitul 
c.e s-au colecţionat din lehmul loessoid ~ sufe' 10.1. Lista de gasteropC:d~ terestre 
şi celelalte piese, ind ică un climat de st re a nivelul l a care s-~u gas1t craniul 
cu al tele re lativ umede care corespund ep,~ c:J alter.nanţe de perioade secetoase, 
putui Wiirmianului. pro a I unei faze calde încă de la înce-

N umăru l important de oase, sub~ r r d · • . · - . 
men te paleolitice, pun problema unir m~ _e P~.ese .rn t 1eg1'. alatun de unei~ instru-
ar trebui să fi e execu ta te în vi itoru l ' t sa p~lu11. a1.heologico-paleon tolog1ce care 
la Ho/baca sa u ce l J)lltin a t1110 · cd1 .ma i ap1op1a t, la ,,Tzvoru/ Pindarului" ele 

' , < I SO n <lJe. 
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Ilpu pacKonKax, ocy1uece11eID1b1x My3eeM .llkropm1 MoJJAOBhI (5l.ccbr) B 

aerycTe 1956 r. , Ha JIH)J<MCH. Teppacc .6ax11yH y cena Xon601<a-Jfccb1 6bm HaH.n:en 
•icpen Eleplws c coxpamrnw ei1cH HH'>1.ruel1 qaCThl-0 BMecTe c 3y6aMH H 

KJ!blKaMH, cpe.un I<OTOP'bIX TOJThl(O JieBbriÎ coxpamrncsr TIOJJ ll OCTbl-0. 
He.naneKO OT •1epeoa 6hrna Hal1,UeRa •1emoCTb, n o pa3MepaM: OTHOenw.ancSl K 

TOMY )J(e HHAWBH,Uy, •ITO H •1epen . 3y6bl BepxHeM ' ICJ11-0CT11 •1cp ena COCTOflT M3 BTOpbIX 
KopeffifbIX 3y600 nom1ocTbJ-O 0orne.n.1111-1x B .nel1cTBHe. Ha )KeBaTeJJbHofr noaepx
HOCTH BH,UHbl 12 TTJiaCTHHOK c Hal<JJOHOM ua3a)l. nmoc 3a)l,Hl1H TaJIOH, COCTOITT.l.(ID! 
w3 OJJ.HOM rmacnnum. Ilnow.a.nh )Kesamrn pae1-1a 160 X 75 MM. BbtCOTa n•1eeK 
S0- 60 MM. qacToTa rrnacTHliOK = 7. 3MaJJb cpaeHMTeJlhHO Tomcasr co cna6o 

JaMeTHhlMR HepOBHOCTSlMH. 
B 3a,n:Heli •meni eepxHe1'1 •1emocTH BM)l.HbI TPH KopeHHhlX 3y6a, Haxo.n.ml.(aecn 

noJJHOCThfO B w1efu<ax . 
IlpaBhJH: TpeTHH Kope1-1 1-1 oi1 3y6 npH pecraepaum1 •tepena ocrnncn 061-ia'lKeHHbIM 

6e3 ceoero KOeTHOro noI<poea 11 TaKHM o6pa30M BH)l.HO, 'lTO OH o6pa30BaH 113 
22 CJIO)J(HbIX nnaCTHHOK. )J,nHHa 3TOro Kopemmro 3y6a 0,25-0,27 M. 

110 BH.UY 3Mam1, no •rncny nnacnrnoI<, rro paJMepy :>t<eBaTeJJbHOM nnoll.(a)l.H 
H no •1aCTOTe nnaeTHUOK BTOpbTX KOpemlblX 3y60B, .naHHhl H. •1eperr, no BCCH Bepo
HTHOCTM, np1rna.nne)J(Jff HH.llHBH.llY E/ephas trogontherii Pohlig. 

Y •1epena 1:1e coxpaHMJH!Ch HH '-lepen1-10(1 ceo)l., HH eepxmrn •1acTb JaTblnO'IBOH 
o6naeT.H. 3aro B ero 6oKOBbIX 'Jaernx BH,llHbJ )l.OBOJlbHO xopowo coxpaHMBLUl1CC$1 

cKynoBhie apI<M no11y1<p yrrroli cpopMbl. 
Y upaaoro J<JibJKa eoxpam1JJach TOJTht<O HH)J<Hm1 'laCTb ,n:nHuoH. 0,40 M., HMe10-

masi f!O'IH C OKpyrnblH pa3pe3. JleBhrii l<Jl bf!C ,llJIHHOH l ,95 M coxpaH HJlCSl rromcoeTbIO, 

c11a60 cornyT BBepx H n60T<. 
'4emoCTh coxpaHRJlaCb HeilOJlHOCTblO l1 fuv!eeT TOJlbKO BTOpbie KOpeHHbl e 

3y6bJ. Cpe,mi: HHX 6onee xopowo coxpa1rn11cH neBbIH, 06pa3oea1-1Hbtii 113 8 HaKno
HeHHhIX Ha3aL( nnacnIHO'K IJJll-OC 3a,llHHH TaJJOH H3 O.LJ.HOM nnaCTHllKH. )KesaTeJib
HaH IlJIOlll.aL(b = 155 X 75 MM. lfacTOTa JJJJaCHI.HOK - 6,5. 3MaJJb co cna6b1Ml1 
HepOBHOCTHM». CJaL(R BToporo KopeHHoro 3y6a BH.LJ.eH li3 fl'leHKl1 TpeTl1H Kope1moH: 
3y6 TOJihKO c He60JTblUHM Ha•iaJlOM 3p03HH Ha nepBh!X .lJ.BYX nnaCTHJIKax. Ilo BH.llY 
BTOpb!X I<opeHH.bIX 3y60B 11 no 'JaCTOTe li no pa3MepaM IJJJaCTHHOK [,( p a3MepaM 
'-lemocnc BH,llHO, qro .n:amian rieJl!OCTh npHHaL(Jie)l(_HT TOMY )l(e HH,l:(HBH.ll.Y, '!TO H 

•1eperr Elephas tragontherii Pohl. 
B 3T011 )J(e paCKOlll<e 6b1Jl HaH,neH OT,lleJihHO BTOpOM KopeHHOH 3y6 , KOTOphIH 

MO>KHO TaJ<)J(e OTHeCTH K El. trogontherii Pohl. TaK)J(e 6bIIDI 11aw.neH BTOpoli 
KopeHHoli Jy6 El. primigenius . BI u mb IJ 1 taCTb 11eJ1lOCTH Rhinoceros (tichorhinum 
Cuv.) antiquilatis Blum b. 

KpoMe roro 6btrm nai1.neu bi oeKonKa Kp eMH5l, cp e.n11 T<orophrx JaocrpeHHhriî 
KOHeu; M)'CTepbepcKoţ'r KYJlbTypbl na11eOJJRTa, OCTaTKH yrnsi li l<YCKH Heonpe.ne
JUIMbl X l<OCTC-M. 

Bce 3TO uoKaJbrnaeT, 11To Bb1weonwca1-1Hb1e •iacTH namrJ-OTCfl ocTaTT<aMH or 
OXOTbI •teJJOBeKa, J<OTOpblM ')l<Mll Ha HH'.>KFieM reppace Eaxnysr, no aceH. eepOSITHOCTH 
a KOHTJ,e cpe,n:Hero 11 a Fia11a11c eepx11ero naneomITa. 
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THE MAMMOTH (ELEPHAS TROGONTHERIJ POHLIG) OF HOLBOCA (IAŞI) 

AB STR AG'!' 

D uring tbe excavations carried out in August 1956 by the Iaşi Museum of 
Moldavian History on the lower lerrace of the Bahlui r:iver in the village of 
Holboca-Iaşi, a skull of Elephas, with its inferior part preserved w:ith its dentition 
and tusks, of which only tbe left one îs entire, was found. 

Tn the vicinity of the skull a mandible was also found, whicb according to 
its size belongs to the same individual as the skull. 

The dentition of the superior maxillary of that skull is formed of thc molars 
M 2 wbich bad been in full operation. On their mastication surface are seen 12 
Iaminae sloping backwards plus tbe posterior stu b formed of a single lamina. 
Their mastication surface is 160 X 75 mm. The height over the edge of the sockets = 
= 50-60 mm. Laminar frequency = 7. The cnamel is relatively thick and very 
sligh tly ripplecl. 

Tbe Jvf3 molars completely covered in their sockets a re also seeo towards the 
hind part of the upper maxillary. But a t the restauration of the skull the rigbt 
M3 molar rernained free of its bony covering so that one can see that it îs formed 
of 22 complete laminae. The Jength of this molar is 0.25-0.27 m. 

According to the enamel, to the number of laminae, the dimensions of the 
mastication surface aud the lam.inar frequency of the M 2 molars, thi s skull most 
probably belonged to an Elephas trogontherii Pohlig. 

Tbe cranial vault and the upper part of tbe occipital region are not preserved. 
But on its lateral parts the zygomatic a rcbes, robust and semicircularly-shaped 
are fairly well preserved. 

The right tusk is preserved only at the basis on a length of 0.40 m. with 
an almost circular shape. T he left tusk is entire, it bas a Iength of 1.95 m. and 
is slightly curved upwards and laterally. 

Tbe mandible is incomplete and also had in operation only tbe JvP rnolars. 
From these, the best preserved is the left specimen formed of 8 laminae sloping 
backwards, plus the posterior stump formed of a single lamina. The mastication 
surface is 155 X 75 mm. Tbe .laminar frequency = 6.5. Tbe enamel is slightly 
dppled, M 3 comes out of the socket behind M2, aud has only a beginning of 
erosion at the first two laminae. According to the aspect of the lv.f2 molars, 
to their laminar frequency and to their dimensions and those of the mandible 
tbere results that thls mandible belonged to the same Elephas trogontherii Pohl. 
individual as the skull. 

Tn the same excavations in which the afore-mentioned pieces were found, was 
also fou nd an isolated M2 which can also be attributed to the El. trogontherii 
Pobl. Tbere were also found an Jv12 of El. primigenius Blumb. and an incomplete 
mandible of Rhinoceros (tichorhinus Guv) antiquitatis Blumb. 

In the same deposit were also found chips of flint among which a late mus
teria11 tip, thc11 fragments of coal and undeterminable small pieces of bone. 

All tbese prove tha t thc pieces of Elephas described above are remains of 
hunting left by the man who lived on the lower terrace of the Bablui, most 
probably al the end of t he medium Paleolithic aud thc beginning of the upper 
Paleolithic. 

socTET ATE/\ DE 
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COMUNICĂRl D.C GEOLOGIE 
(1960-1961) 

DE 

RESTURI DE FAUNĂ DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA 
LA VALEA LUPULUI-IAŞI, APARTINÎND CULTURll 

„NOUA" (EPOCA BRONZULUI) 

S. HJ\IMOVICL 

Co1111111icatii (11 şcdi11{a r/i11 23 aprilie /961 

Î1l decursul mai multor campanji de săpături arh~ologice, care ~-a~ executat 
odată cu lucrări de construcţii, în vecinătatea sa~u~UJ ~alea Lupulw_, s1_tuat cam 

k d I · • 1·1necli"ata apropiere a alb1e1 majore a Bahlwulw, au fost la 5 m vest e aşi, 111 ' . • . . • · d' . 
descoperite mai multe resturi de Jocmre, cit ~1 m~_rmmte de ID?umaţ;e 19~~ vi e~c~ 
orînduirii comunei primitive şi din epoca m1graţ1ilor. -~stfel, Jf a~u N :, a oJe 
cercetată 0 aşezare de tip zolniki (cenuşare) aparţim:i~ _cu _tum „ ?ua , un 
- rintre alte resturi de cultură materială - a fos~ gas1ta . ş1. o ca? t1tate des_t~~ 

p d f t e (2 3) al dror studiu constituie obiectul lucrar11 de mare e ragmeo e osoas , , ' ' 

de fată. · · d- „ b1·011zult11· cam 
Cultura „Noua" s-a dezvollal în a treia_ pen oa a. a. epoc~~ .;- • '. _ • 

la sfîrşitul mileniului l[ î.e.n„ pe un spatrn foarte rntms, ~u~d iasprnd1~a 11~ 
Moldova Transilvania ş i înglobînd probabil o parte a Munt:m~i de est. ~na. e~ 
s-a extin'.c; spre răsărit pînă la Nistru în R. S. S. Moldoveneas_ca ş1 si:_re nor .! pma 
• · b . t' - R s S Ucrainiene (7). Se pare ca aceasta cultura avea 
m regiunea su ca1pa ica a · · · · • · .· - • na de ste ă i 
afinităţi cu culturile care s-au dezvoltat m acec_aş1 pe110ada m zo P Ş 
si lvo-stepă din partea de vest a R. S: ~· Uc~ama. . . „ . . 

Cercetări privitoare la resturile faumstice di_n staţ1~nile e~ocn broi:z~~m hp~~sc 
aproape cu totul la noi ţn ţ~ră ; abia în

7 
~!tunul llm~ a mce~,ul sa 1e stu iat 

materialul faunistic provenit din unele aşezau ale culturi~ }foua (6). . 1 . 
Materia lul faunistic descoperit în cenuşarelc aşczarn de_ 1~ Valea ~u~u u_1 

se compune din J327 resturi. Toate sînt fr~gme1~t? o~oasc apar~11und rnallllfere~o1., 
nici 0 altă clasă de vertebrate nefiind 1dent1f1cala. De asemenea nu am gas1t 

de loc cochilii de moluşte. . . . . 
Din totalitatea materialului osos am . de_te_n_nmat 1088 fiagmcnte, ca1e at 

roveni ele la un număr prezumat de 137 md1v1z1. . . . . 
p Speciile identificate sînt următoarele : Canis famzlwns L. Ca111s lupus L. 
lvf eles meles L. Sus sero/a domesticus L., Sus scrofa feru~ L.,_ Cervus _ e/aphus L„ 
Capreo/us capreolus L., Bos ta11rus L„ Capra hircus L. , 0111s anes L., Equ11s cabal-

lus L., Equus hemi11uos Pall. 


