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T HE MAMMOTH (E LEPHAS TROGONTH ERII POHLIG) OF H OLBOCA

(IAŞI )

soc rnTATEA D E

STJI NTE NATURALE Şl GEOGRAFI E DI N R.P.R.
.

COMUNlCĂRl DE GEOLOGIE
(1 960- 1%1)

AB S'fHACT

During the excavations carried out in August 1956 by the Iaşi Museum of
Moldavian H istory on the Jower terrace of the Bahlui river în the village of
Holboca-Iaşi, a skull of Elephas, with its inferior part preserved with its dentition
and tusks, of which only the Ieft one is entire, was found.
Tn the vicinily of the skull a mandible was also found, which according to
its size belongs to the same individual as the skull.
The dentition of the superior maxillary of that skuU is formed of the molars
M 2 w11ich had becn in full operation. On their mastication surface are seen l2
Jaminae sloping backwards plus the posterior stub formed of a single la mina.
Their mastication surface is 160 X 75 mm. Tbe height over the edge of the sockets =
= 50- 60 m m. Laminar frequency = 7. The enamel is relatively thick and ve ry
slightly rippled .
The Af3 molars completely covered in their sockets arc also seen towards the
bind part of the upper maxillary. But at the restauration of the skull the right
M 3 molar remained free of its bony covering so that one can see that it is fo rrned
of 22 complete Jaminae. The Jcngth of this molar is 0.25- 0.27 m.
According to the enamel, to tbe number of Jaminae, the dimensions of the
mastication surface and the laminar frequency of the M 2 molars, this skull most
probably belonged to an Elephas trogontherii Pohlig.
The cranial vault and the upper part of the occipital region are not preserved.
But on its lateral parts the zygomatic arches, robust and semicircularly-shaped
are fairly wcll preserved .
The rigb t tusk is preserved only at the basis on a length of 0.40 m. with
an almost circular shape. The left tusk is entire, it has a length of 1.95 m. and
is slightly curved upwards aud laterally.
The mandible is incomplete and also had în operation only the M 2 molars.
F rom these, the best preserved îs the left specimen formed of 8 larninae sloping
backwards, plus the posterior stump formed of a single lamina. The mastication
surface is 155 X 75 mm. The laminar frequency = 6.5. The enamel is slightly
rippled, Ma comes out of the socket behind M 2 , and has only a beginning of
erosion at the first two laminae. According to the aspect of the M 2 molars,
to tliei r lamina r frequency and to their dimensions a nd those of the mandible
there results that this mandible belonged to the same Elephas trogontherii Pohl.
individual as the skull.
In t he same excavations in which the a fore-mentioncd pieces were found , was
also fo und an isolated M 2 which can also be attributed to tbe El. lrogonlherii
Pohl. There were also found a n M 2 of El. primigenius Blumb. and a n incomplete
mandible of Rl1inoceros (tic/1orhinus Guv) antiquitatis Blumb.
In the samc deposit were a lso found chips of flint among which a late m usterian tip, then fragments of coal and undetermina ble small pieces of bone.
AH these prove that the pieces of Elephas described above are remains of
hunting left by thc man wb o lived ou the lower terrace of the Bahlui , most
proba bly a t the end of the medium Paleolithic ancl the beginning of the uppcr
Paleolithic.

RESTURI DE FAUNĂ DESCOPERITE îN AŞEZAREA
DE LA VALEA LlJPULUI--IAŞI, APAR'flNÎND CULTUlUI
„NOUA" (EPOCA BRONZULUI)
S. H ALMOVIC I
Co1111111icaf<I î11 şerfi11{a din 23 aprilie 1961

In decursul mai multor campanii de săpături arh.eologice, care ~-a u. executa t
odată cu lucrări de construcţii, în vecină tatea sa!u~u1 r:alea L upulw.' s1_tuat c. .am
· 'm imediata apropiere a alb1e1 maj ore a Bahluwlw, au iost
la 5 k m ves t cIe Ja şi ,
.
, .
.
în]
f d·
.
·
descoperite mai multe resturi de locmre, cit ~1 m<?!mmte de _rnma .;e 19~~ v1 e~e~~
orînduirii comunei primitive şi din epoca nugraţiilor. . ~stfel, 111 a?.u
:, a os
cercetată o asezare de tip zolnilci (cenuşare) aparţuu:i~ ~eul.turn „N?ua ' dun:~
rintre alte' resturi de c ultură m aterială - a fos~ gas1ta. ş1 . o ca_ntitate es~ ~ .
de pmare d e f·ra grnen t e osoase (2, 3), al că ror studiu const1tt11e obiectul lucram
de f~~·ltura „N oua" s-a dezvolta t în. a treia_ perioadă, a . epoc~~ br~~1zu}ui,_ :a~1
la sfîr itul mileniului lI î.e. n., pe un spa ţiu foarte 1nt111s, ~u~d raspmd1_~a 1~
M oldoJa Tran silvania şi în globînd p robabil o parte a Munte._m~i de est. ~ua. e~
s-a extin~ spre răsări t pînă la N istru în R. S . S. Moldoveneas__ca ŞI si:_re nor ...? pma
•
·
b . t. ~
R S S Ucrainiene (7). Se pare ca aceasta cultma avea
m regrnnca su cai pa lCa a . . .
,
.
.·
~ ,
d ste ă si
afinităţi cu culturile care s-au dezvoltat rn ace~aş1 peu oada m zona e
P ,
silvo-stepă din partea ele vest a R . S. S. Ucra111a. . .
„
.
.
Cercetări privitoare la resturile faunistice di? stat1_u111lc e~ocn broi:zu~m lip~~sc
aproape cu totul la noi î_n ţ~ră ; a bia în~ ~!tunul tunf a mce~~t sa fie stu iat
materialul fa unistic proverut dm unele aşezau ale cultu11~ ,~Ţ'Toua (6). , L
1.
M aterialul fa unistic descoperit în cenuşarele aşczarn de_ 1~ Valea . u~JU u.1
se compune di n 1327 resturi. Toate stnt fr~gmei:t~ o~oasc aparţ11lllld mam.ife1e~o1_,
nici 0 altă clasă de ver tebrate nefiind 1dent1f1cata. De asemenea nu am gc1s1t
de loc cochilii de moluşte.
.
. r
Din totalitatea materialului osos am . de_t~n?1nat 1088 fiagmente, ca1 e a
proveni de la un num ăr prezumat de 13 7 mdlVlz~.
.. .
.
Speciile identificate sînt urm ătoarele : Ca111s f a1111lians L. Cams lupus L.
JV!eles meles L. S us sero/a domesticus L. , S us sero/a feru~ L.,. Cervus e!aplu'.s L.,
Capreolus capreolus L., Bos tmtrus L. , Caprn hircus L. , Ov1s an es L., Equus caballus L. , Equus he111i1111os Pall.
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Repartiţia resturilor o.soase va iia ză foarte m ul t d e la 0 specie la a lta .
. . ~n t a blo ul
se m_e nţ10nează pen tru fiecare specie î n parte numă rul de ind 1vm ~rezu maţi (în cifre absolute şi în proce nte), care a r coreSJJLmde restur'I .
dete rmmate.
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Tabloul I
Nr.
erl.
I

2
3
4

5
6
7

I

8
9
10
11

Ind ivizi

S pecia

_ _ __ ________!__
Ca nis fa milia ris
Canis lupus

N r. abs.

- -,- - - 1

3

Meles meles
Sus serofa do mestieus
Sus scro fa ferus
Cer vus claphus
Carpeolus ea rpeolus
Bos taurus
O vicaprinae *)
Equus ca ba Uus
Equus hemioaus

I
J7
4
I
I
68
27
J3
l

I

137

I

--1

-0_/11

2, 19
0,73
0,73
12,41
2,92
0,73
0,73
49,63
19,71
9.49
0,73

'' ) Întrucîl nu se poate stabili în to tdea una pe resturi osoase frag menta re d iferenţa în tre
genurile Capra ş i O vis, am trecut fra gmente le de oaie şi capră s ub denumirea co im 1Mt de
O vic<1 pri11ae.

. Se p~ate c? nstata imedia t că majorita tea covîrşiloare a indiviz ilor determinaţi aparţme a nima lelor domestice : boul, ovicaprinele, p orc ul, calu l si că mamiferele săl bat i ce re prezintă doar o mică pa rte în ma te ria lul osteologic identi ficat
la Valea Lupului. Într-a~evă r, fac!nd o regrn parc a speciilor det ermina te, du pă
apartenenţa lor la ca tegona do mes tică sau sălbatică , ajungem la urmă torul rezu lta t :
T a b lo ul II ne a rată că pentru lo c uito rii zolni kului de p e Valea Lupului,
Tabloul fi
a pa rtinînd cult urii „N oua " vînătoa
, --- - -- Indi vizi
rea îş i pierduse ca rac terul de perm a nenţă şi se executa probabi l do a r
- - Ca tego-=-:_
I nr. a bs. I
"/11
spora d ic, această ocupa ţie nema iavînd
o i mportanţă e.::ono mică , ueces itătile
Mam ife re d omestice
128
93,43
alim enta re (carne) şi ut ili tare (piei, oa~e)
l Mnm irere sftlbatice
9
6,5 7
ale locuitorilor fiind sati sfăcut e a proa pe
e xclusiv el e c reşterea a nima le lo r d o mes ti ce. Aproa pe acel ea ş i ca racte ri stici le prezin tă ş i faun a desco per i tă în ase·
~a rea de I.a Btr/ad, ~ pa rţiuînd c ultur ii ., No ua" (6), sta ("Îllne si tuată ele asemen.ea
111 tr-o regiune de srl vo-step:i step i z1 t ă , ca ş i aceea de Ja Valea Lupului- laşi.

i

de far111a - -l?esluri
-----

- -- - - - - -

rn/1111a 11011ă - -- ·
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Mentionăm fa ptul că în neolitic- pe a ria c ul tu rii Cucuteni, în cadrul aşeză
rilor situ~te în regiunea su bcarpatică (8), d a r şi în zona de ~ ilvo-stepă a Mol:
dovei (5), cantitatea resturilor aparţinî~d mamiferelor sălbatice era m~1lt 2n~ 1
mare, fiind foarte bine reprezentat mai .a le~ cerbul. Este toarte p~·obab;l ~a 111
decursul perioadei de mai bine de uu mile1u u, care desparte neoht1cul t1rz1u ue
sfîrşitul epocii bronzul ui, cî 1~d s-~ d~z~o.l la t cu ~t L~ra „NOL~~t", să fi av~t loc!" ,lv!o l ~
dova 0 scădere a numărul ui de 111d1v1z1 a parţ1 nmd spec11lor de copitate salbat1ce.
căprioara, mistreţul şi ma i cu seamă cerb u ~. D~s i ~ur că, pe l î~~ă„ acţ i u1~~a unor
!'acto ri c limat ici, omul a av ut un rol activ 10 d11111nuarca clens~taţ11 sp.ec1ilor res.~
Jective, fie uirect priu vîn ătoa re, f ie ind irect prin defrişarea păd unlo r, cre1nd cond t\11
:iefavorabile de viaţă, ma i a les cerbului şi silindu -l totodali'i să se retragă spre
regiu nile precar patice cu al ti tud ine ma i înaHă..
.
.
Aproape toate resturi le osoase descop~ n t e__ rn sta ţnmea ele la ya lea L upul:ll
aparţin mam ife relor domesti ce, cele să l bati ce fii nd reprezenta te p rmtr-un numar
foart e mic de indiviz i.
Iată constatăril e cu pri vire la speciile d e animale do mest ice.
Boi1inele. D u pă c um rezu ltă d in tabl o ul de m a i j os, în ca re este înscrisă
frecventa diferitelor specii de mam ifere do mestice, boul ocu pă primul loc, reprezentînd' j um ă tate di n întregul materia l osteologic determinat, fapt co nstata t de
asemenea şi pen tru fauna cercetată de no i, descope rită în a lte aşezări a parţinînd
c ul turi i „Noua" (6).

Tabloul 1li

I Nr.
1

I

I

crt.
1
2
3
4

I

Indi vizi
S pecia

I

Bos lau rus
Ovica prinae
Sus scrofa clomesticus
, Equus caballus

I

l__s_l_~anis

fa miliar is _

Nr. a bs.

'' 'o

68
27
17
13

53, 13
2 1,10
13,27
J0,1 6
2,34

3

M a teria lu l osos p rea fragme ntar n u ne perm ite să stabilim c u pre~i zie r~sa
bovinelo r crescute de locuitorii aseză ri i ele la Valea Lupului. D a tele b1ometnce
ne arată că aceste vi te erau de tali~ mij locie spre mică , femelele a vînd o înălţime
la grebăn cam de 1,20 m , iar masculii de circa 1,30 m, destu l d e asemănătoare
cu aceea a bovinelor din aseză ri lc d e la Bir/ad ş i Piatra Neam{ (6).
Măsurători l e execu ta te pe di verse piese anatom ice de bovine sînt trec u te în
tab loul IV:
Print re resturile de ma xilare cu cli nti se găses le o cantitate a precia bi l ă provenind de la an imale tinere şi chia r de 1;1 viţei mici de cîteva Juni ; a m iden.t ificat
însă si indiv izi c u d en titie erodată. Di n st udiul fragmentelor de oase lungi, proven ind de la indi viz i rnat L;ri, se con sta tă că majoritatea resturi lor aparţin e, cu probabLlitate, femelelor.
Pe baza d atelor d e mai sus pu te m con chide că bovinele erau crescu te pentru
producţia de la pte, servind probabil şi la executarea un?1: m~?-ci '. ~ a-~· totodat~
şi ca fu rnizoare de carn e, pent ru acest scop fi ind poa te s::icn f1ca t1 1nd1v1z11 nern ::itun
de sex mascul.
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Tabloul I V
Bos ta<.irus

Variaţ ia

mm

Medi;;--~ ~xem--!
mm

----

I

plarelor

I
I

3
8
9

I

METACARP
Lungimea tota lă
U u gimea epifizei proximale
Ulrgimea epifizei distale

190-197
50-59
55-66

192,6
55,8
60,1

I

M ETAT ARS
Lu ngimea

totală

Lă rgi m ea

epifizei p roximale
U rgimea epifizei distale

209-217
42-50
51- 60

213

46,5
54,3

3
12
8

'.' 1

AST RAGAL
Lungimea

ma x imă

Lărgimea

lrochleii

58- 70
37-45

64,5
40,4

14

14
- - --

Ovicaprinele ocupă al doilea loc printre a nimalele domestice, reprezentînd
cam 1/5 din întreg materia lul. Se şti e că uneori este imposibil de stabilit, pe r csl uri
osoase fragmentare, diferen ţa între genurile Capra şi O vis. Am re u şit totuşi s:l
d etermină m pentru unele fragmente osoase a pa rlcn enţa generi că, şi ca urma re
să con s tată m că ovinele erau răspînd i te cam în aceeaşi proporţie ca ş i caprinele.
Menţi on ă m că în alte aşezări apa rţi nin d cultu rii „N o ua", studiate de noi, resturile
osoase de cap rine le întreceau pe cele ale ovinelor (6).
D at fii nd că am găsit în cadrul mate rialul ui fa unistic deshumat un num ă r
de 4 fragmente de coarne de capră, am putut stabili că locuitorii di n aşeza rea
ele la Valea L upului creşteau cap rine aparţioind t ipului prisca.
Se poate constata, pe baza fragmentelo r ele m axilare cu dinţi , vîrsta indivizilor de ovicaprine: o parte a lor sînt nematuri (între 1- 2 a ni, sau chiar de
la 3- 4 şi de la 8- 9 l uni), uni i trec de 2 ani, fiind în cepută erodarea den ti ţiei
definiti ve, iar alţii sînt mai în vî rstă, prezentînd o erodare mijlocie şi chia r putern ică a d entiţiei.
Aşadar, ovicaprinele era u crescute ca furnizoa re de lină şi lapte, dar se sacrifica şi tineretul pentru producţia de carne.
Porcinele. Locul a l treilea în ordinea frecventei este ocupat ele po rcine,
de la care provine un nu măr de restu ri mult ma i mic decît a l ovicaprinelor.
Se poate consta ta că porcul crescut de locuito rii staţiu n i i de la Valea Lupului
apar ţinea unei rase robuste, care întrecea talia s p ecifică a porcilor din aşezări le
epocii bro nzului din Europa centrală (I ). Caracterul de primitivitate este dovedit
ele oasele încă puţi n gracilizate, cît şi de botul alungit.
Majorita tea fragmentelor oaselo r lu ngi ap arţi n uno r indivizi m atur i. De asemenea r esturile de maxila re cu d in ţ i ne arată că, pe lingă animale tinere ele
cîtcva luni, se găsesc, în cantitate destu l de ma re, indivizi care trec de 2 ş i chia r
3 ani, cît şi unele exemplare bătrîne, cu denti ţia puternic eroda tă.
Ei:videle. în ordinea frecvenţei , d upă porcine, urmează calul, de la ca re
provine un numă r destul de mare de resturi, în general puternic fragmentate.

Fig .
Fig.
F ig.
Fig.

Pla11.1·a

J:

.

·

l .

1 B;s taurus: varia bilitatea în mă rime a metacarl?1ene 01 .

z: Bos taurus : variabilitatea în mărime _a . mel~tars1~oel<;>r.
J. Capra /zircus: corn fragmen tar aparţmmd . t 1p~lu 1 pnsca.
4. Sus sero/a do111estic11s: fra~ment de m an dibula.
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Măsurătorile executate ne arată că talia acestui cal o întrecea pe aceea a tarpanului (4), fiind de asemenea, în general, mai mare decît a calului din epoca
de bronz a Europei centrale (l).
Existenţa, pe diferite resturi osoase, mai ales pe falangele I a unor rugozităţi
destul de puternice pentru inserţia muşchilor, pledează pentru folosirea calului
la executarea unor munci. Pe de altă parte, prezenţa unor fragmente provenind
de Ia animale nemature, fragmentarea destul de puternică a resturilor osoase,
cit şi frecvenţa relativ rid icată a ecvidelor în cadrul materialului faunistic determinat, material care este alcătuit în cea mai mare parte din resturi menajere,
pledează pentru întrebuin ţarea calului în a l imentaţia locuitorilor aşezării de la
Valea Lupului.
Cîinele. Pe locul ultim între animalele domestice se clasează cîinele, căruia
îi aparţin un număr de 7 piese osoase. Printre ele se găsesc şi 3 mandibule, care
d eşi sînt fragmentare, ne duc la concluzia că talia cîinelui din aşezarea de la
Valea Lupului era asemănătoare cu a tipului Canis familiaris intermedius Woldrich.
Să ne ocupăm acum, pe scurt, şi de speciile de mamifere sălbatice ale că ror
resturi osoase a u fost identificate în materialul faunistic descoperit în staţiunea
studiată de noi.
Mistreţul este specia sălbatică cu frecvenţa cea mai ridicată. Este posibil
ca în zona inundabilă a Bahluiului, ce se întinde pînă în imediata apropiere
a aşezării de la Valea Lupului, zonă care la sfîrşitul epocii bronz ului era probabil
acoperită de o pădure de luncă, mistreţul s ă fi găsit condiţii bune de vieţuire.
Cerbul este reprezentat în această aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului
aparţinînd culturii „Noua" doar prin 2 fragmente (corespunzînd unui singur individ),
avînd deci o frecvenţă extrem de scăzută. Amintim că resturile sale erau mult
mai abundente în cadrul materialului faunistic provenit din staţiunile neolitice
din zona de silvo-stepă a Moldovei.
Căprioarei îi aparţine doar un singur rest osos şi anume un fragment de
mandibulă.

Planşa a li-a:
F'.g. 1. Eq1111s caba/11s : falanga I prezco1ind puternice rugozi1 fqi.
Fry. 2. Eq1111s he111io1111s: Fragment de rnetapod.
1· iy. 3. Canis fa111iliaris ifller111edi11s: fragment de mandibul ă.

Carnivorele sînt reprezentate prin bursuc cu trei fragmente provenind toate
de la acelaşi individ şi prin lup, căruia îi aparţine un singur rest osos.
Cu/anul (Equus hemionus Pall.), ocupă prin importanţa descoperirii sale,
un loc aparte în cadrul mamiferelor sălbatice. In materialul osteologic provenit
din aşezarea de la Valea Lupului şi determ inat ca aparţinînd ecvidelor a fost pus
în evidenţă un fragment din epifiza inferioară a unui metapod de individ matur
care, datorită gracilităţii sale (lărgimea max. = 37 mm şi diametrul max. = 25 mm)
nu aparţine cu siguranţă calului domestic şi nici vreunui cal sălbatic ca tarpanul
sau takiul (4). Credem că acest fragment provine de la E. hemionus, care a mai
fost găsit şi printre resturile de faună descoperite în diferite aşezări din R. S. S.
Ucraina, dar care astăzi s-a retras mult spre est, fiind cantonat doar în Asia centrală (4). Punctul cel mai vestic, în care resturile culanului au fost semnalate
cu precizie, se găseşte situat pe ţărmul Mării Negre, la răsărit de limanul Nistrului (9). Semnală m faptul că în cadrul materialului faunistic descoperit în aşe
zarea de la Bir/ad, aparţinînd culturii „Noua", şi care a fost determinat de noi,
am găsit un fragment de metacarp, care credem că aparţine aproape sigur culanului (6).
Concluzii : 1. Creşterea animalelor constituia o ocupaţie de bază a populaţiei
din aşezarea de la Valea Lupului laşi aparţinînd culturii „Noua", de la sfîrşitul
12-2591

178

S. l!aimovici !

epocii bronzului. Majoritatea materialului osteologic provine de Ja cornute (bo ·
nele reprezentînd _cam. l/~, iar ovicaprinele cam 1/5 din totalul indivizilor de ma~~~
fere). Un ~oe mai puţm 1i_nportant îl ocupă calul şi porcul.
. 2: ~~alele , d~me~ti.ce erau folosite în scopuri alimentare (carne, lapte)
dar şi utilitare (Jma, piei, oase, muncă).
'
}·. .Vînătoarea avea o importanţă foarte mică în cadrul economiei locuitorilor
aşezar!-1 de la yalea LuP_ului, necesităţile de hrană .animală fiind acoperite aproape
exclusiv de catre mamiferele domestice.
. 4. Copi tate~e .sălbatice:.. mistreţul, .c~prioara, dar mai cu seamă cerbul, erau
~ai r~re la sfrrş.1 t_ulv epocu bronzului rn zona de silvo-stepă a Moldovei decît
m penoada neolitica.
5.
sei_nnale~ză, aproape cu siguranţă, prezenţa culanului pe teritoriul ţării
noastre, m tnnpunle preistorice.

Resturi de ja1111ă -

cultura noua -

fa,si
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B pa6oTe .L(aHbI oco6eHHOCTH I<a>K.n.oro BH.D,a M .n.enaeTCH cpaBI·IeITTie OCTeOJIOrw1eCKOfO MaTepnana c cpayIDfCTHqeCI<HMM OCTaTKaMH, HaH):(eHHbl1vIB B .u:pyrn:x
npeucTopH'JeCKHX cTosim<ax 6pOB30BOM 3IIOXH.
B 3axmoqeHne ycTaHaBmrnaeTcn, 'ITO O.U:HHM H3 3aIDinrn: )KJffeJieH CTOSlm<H
B Bamt JiynynyH: 6brno )l<HBOTHOBOACTBO, B To BpeMn: I<ar< oxoTow 3aRHMaJIBcb
cnopa,n:HLJeCKJ.f. Mm:rno 3aMeTHTb, 'ITO B cpaBBeHMH c 6onee .n.peB111.1MH rrep110.n:aMrr,
oneHb acTpeqaeTC51 6onee pe.n,I<o B 1wnu:e 6poH30Boi1 3TIOXH B necocTe1rn: MoJI·
p:oabl. C ysepeHHOCTbIO OTMe'laeTcn npRcycTBHe E. hemionus B npencTOpH'ICCKoe
BpCMH Ha TeppMTOpMH Hamew CTpaHbI.
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OCTATl(H <i>AYHbl H3 CT051Hl(H BAJI51 JIYnYJIYH 51CCbl .U.ATHPYEMbIE
KYJITYPOH „ffOYA" (6pOH30Boil aeK)

PE3IOME
B .u:aHHoil: pa~oTe .n.am.1 pe3yJibTan.1 H3yqemrn: ocTaTI<OB tl>ayHbI, Hali.n.eHHbIX
B.rrpeHCTOpM<!eCI<~H CTOfillJ{e ~OHI.{a BToporo TbIC5I'IeJieTIDI .D.O Harnefc 3pbI ("Hoya"
KJJihTypa 1103.D,Helf 6pOH30BOH 31JOXH).
Ocrnnm c}laymr, npe.u:crn..enerrHbie 1088 orrpe.n,e.JU1:eMI>rx cjlparMeHTOB, OTHO·
C51TC51 K 137 HH.D,HDH.U:aM.
B Ta6m1u:e I .U:JI51 Ka)f{.u:oro BH.lla .n:aeTCH \f aCTOTa, a B Ta6mu.{e m BbI\fHCJleHa
qacTorn .U:JUI .D.OMarmrnx MJieKonnTaI-OJ..qHX. Bo II Ta6muw rroKa3aHo cooTHornemi:e
Me>K;zy .lJ:OMallJHHMH H .l(HKHMH )!(HBOTHl>IMH.

REMAINS OF FAUNA DISCOVERED IN THE SETTLEMENT OF THE VALEA
LUPULUI: IAŞI, BELONGING TO THE „NOUA" CULTURE (BRONZE AGE).

ABSTRACT
In· this paper the author studies the remainders of fauna found in a prehistoric settlement of the end of the second millenium b.o.e. (The „Noua" culture
of the late bronze period).
The remainders of fauna consisting of 1088 fragments which can be determined,
belong to a presumed number of 137 individuals.
In table I are given the frequencies for each species separately, a.nd in table III
is computed the frequency for domestic mammals. Table II comprises the ratio
between domestic and wild animals.
The peculiarities of each species are given in the framework of the paper
and a comparison is drawn between the osteologic material and the remainders
of fauna found in other prehistoric stations of the bronze period.
In conclusion it is ascertained that one of the main occupations of the inhabitants of the Valea Lupului settlement was cattle breeding, hunting being only
sporadic. It can be seen that in comparison with more ancient periods, the deer
was much rarer at the end of the bronze period, in the silvo-steppe region of
Moldavia. The presence on the Rumanian territory in the prehistoric times of
E . hemionus is reported almost with certainty.

