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STUDIUL MATERIALULUI FAUNISTIC DESCOPERIT ÎN URMA 
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PREVENTIVE DIN PIAȚA SFÂNTU 

GHEORGHE DE LA TIMIŞOARA. DATE PRELIMINARE

Adrian Bălăşescu*, Florin Draşovean**, Valentin Radu***

Cuvinte cheie: arheozoologie, ev-mediu, epoca otomană, Timişoara, Banat.
Mots-clés : archéozoologie, Moyen Age, période ottomane, Timişoara, Banat.

L’étude du matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place 
Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires.
(Résumé)

La faune étudiée provient des fouilles archéologiques préventives effectuées dans la place Sfântu Gheorghe (Saint 
George) à Timișoara (département Timiș) en 2013 (novembre et décembre) et 2014 (janvier-mars).

Le matériel faunique provient de plusieurs niveaux stratigraphiques (culturels) notés du plus ancien au plus 
récent avec les dénominations Médiéval III (M III), Médiéval II (M II) et Médiéval I (M I) pour la période 
pré-ottomane (XVe et XVIe siècles mais en avant de 1552) et Olane II (O II), Olane I (O I) pour la période 
ottomane (1552 – première moitié duXVIIIe siècle) et d’une série de structures archéologiques (complexes – C et 
fosses – G) qui sont décrites dans les rapport réalisés par le collectif de chercheurs qui ont effectué ces fouilles.

La faune analysée est très variée. Le spectre de faune est en effet composé de poissons, reptiles, oiseaux et 
mammifères domestiques et sauvages. Ces résultats montrent l’intérêt des habitants de la cité tant pour 
l’exploitation des animaux domestiques que pour la chasse sporadique dans la région avoisinante ou pour les 
échanges commerciaux avec d’autres communautés. Ceci démontre la connexion de la cité avec la vie économique 
régionale et européenne au cours de la période pré-ottomane1.

Notre démarche scientifique archéozoologique nous permet d’affirmer que l’exploitation des bovins et des 
caprinés était très importante pour les communautés humaines de la cité de Timișoara. La conquête ottomane 
a conduit à des modifications dans la diète des habitants, qui se traduisent par une diminution de l’importance 
du cochon et une augmentation du poids des caprinés au détriment des bovins. Nous avons également mis en 
évidence la présence du chameau (niveaux médiévales I et II) et du bison d’Europe (en O II) pour la première fois 
dans le Banat médiéval.

Une autre découverte importante est l’identification de restes de dinde dans les niveaux médiévales I et II, 
un oiseau introduit en Europe après la conquête espagnole de l’Amérique à la fin du XVe siècle et considéré en 
Roumanie comme exotique avant la période ottomane. La dinde sera élevée dans des fermes à partir du début du 
XVIIe siècle2 et ne deviendra une espèce domestique commune, au même titre que la poule, le canard ou l’oie, 
qu’au XVIIIe siècle3.

L’identification de restes de la morue de l'Atlantique dans les niveaux médiévaux (M I), alors que cette espèce 
est également exotique dans cette région du sud-ouest de la Roumanie, montre enfin l’existence de relations 
commerciales actives et rapides avec le nord de l’Europe à cette période. Le XVIe siècle est marqué par le début de 
la consommation industrielle de cette espèce de poisson très appréciée dans l’ouest et le nord de l’Europe.

* Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Național de Istorie a României, Calea Victoriei 12, Bucureşti, 
Romania. E-mail: a.balasescu@gmail.com.
** Muzeul Banatului, P-ţa Huniade nr. 1, 300 002 Timișoara, Romania. E-mail: fdrasovean2000@yahoo.com.
*** Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Național de Istorie a României, Calea Victoriei 12, Bucureşti, 
Romania. E-mail: raduvalentin@hotmail.com.
1 Feneșan 2007.
2 Crawford 1992.
3 El Susi 2007, 288.
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Fauna studiată în cadrul acestui articol 
provine din săpăturile arheologice preven-

tive efectuate în Piața Sfântu Gheorghe din orașul 
Timișoara (județul Timiș) care s-au desfășurat în 
anii 2013 (lunile noiembrie și decembrie) și 2014 
(ianuarie – martie).

Orașul Timișoara a mai beneficiat de-a lungul 
timpului de o serie de analize arheozoologice care 
provin din diferite contexte medievale1, inclusiv 
din Piața Sfântu Gheorghe.

Importanța studiilor arheozoologice credem 
că nu mai trebuie reliefată, cert este că dacă în 
urmă cu 10 – 15 ani perioada medievală era destul 
de neglijată, în ultimul timp datorită cercetărilor 
de arheologie preventivă (salvare), numărul unor 
astfel de studii a crescut în mod constant, aceasta 
fiind puternic influențată și de o nouă viziune a 
cercetării arheologice care trebuie să fie inter- și 
pluridisciplinară.

I. Prezentare succintă a situaţiei arheologice
I.1. Localizarea Pieţei Sfântu Gheorghe
Cercetările arheologice preventive din Cetatea 

Timișoarei, derulate în 2006, 2008, 2011, 
2013 – 2014 și, respectiv, 2015 au vizat mai multe 
sectoare. Dintre acestea, unul dintre cele mai impor-
tante, prin anvergura cercetărilor și importanţa 
rezultatelor obţinute, este Piaţa Sfântu Gheorghe, 
cu străzile adiacente 9 Mai și Proclamaţia de la 
Timișoara (Fig. 1).

Piaţa Sfântu Gheorghe, al cărei nume provine 
de la hramul bisericii iezuite care a funcţionat în 
această locaţie până la 1914, este localizată în cartie-
rul Cetate. În Evul Mediu, așa cum o știm din docu-
mentele cartografice, dar și din descrierile călătorului 
Evlyia Celebi2, în această zonă era o piaţetă, situată 
în partea central-estică a cetăţii otomane (Fig. 2), în 
care a fost construită, în a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, moscheia Sultanului Învingător.  

 
I.2. Strategia de cercetare
Colectivul de specialiști implicaţi în acest 

proiect a optat pentru o cercetare concomitentă și 
exhaustivă a întregii suprafețe afectate de lucrările 
de reabilitare. Metoda secțiunilor succesive, care 
din păcate se mai practică în arheologia preventivă, 
nu oferă, după părerea noastră, acurateţea nece-
sară pentru cercetarea complexelor arheologice și, 
cu atât mai mult, pentru identificarea, cercetarea 
și înţelegerea dinamicii depunerilor antropice și, 
mai ales, pentru corelarea acestora la scara între-
gii suprafaţe cercetate. Din aceste raţiuni, după 
1 El Susi, 2007.
2 Celebi 1976.

înlăturarea mecanică a depunerilor superioare 
deranjate de intervenţiile edilitare din secolele 
XVIII – XX, cu toate vicisitudinile vremii, au fost 
abordate individual și concomitent pe întreaga 
suprafaţă fiecare strat și nivel.

I.3. Stratigrafia generală a sitului şi dispunerea 
complexelor arheologice din S IV
Coloana stratigrafică este, în linii generale, 

identică pe întreaga suprafaţă cercetată a pieței 
Sfântu Gheorghe, după cum urmează: 

1. Strat deranjat de lucrările edilitare din ulti-
mele secole, gros de cca 1,5 – 1,7 m în partea de 
nord, iar spre sud stratul antropic nederanjat 
(Olane I) a fost surprins la cota de  – 1,5 m. În 
acesta au fost descoperite materiale heterogene, 
ceramică, oase umane și de animale, dar și obiecte 
din fier și monede medievale și moderne. În partea 
central-sudică a suprafeţei cercetate, depunerile 
stratigrafice au fost distruse integral de construirea 
unei camere pentru transformatorul electric al car-
tierului Cetate.

2. Strat parțial deranjat de intervențiile 
moderne, situat între 1,5/1,7 m și 2 m care 
acoperă, având grosimi diferite păstrate, întreaga 
suprafață cercetată; spre zidul bisericii iezuite (de 
după 1754) stratul este mai subțire. Este divizat în 
două niveluri: 

2a. Nivel superior, numit „Olane I”, compus 
dintr-un pământ negru-brun, cu multe olane, 
resturi de cărămidă și fragmentele unor blocuri 
de piatră în compoziție rezultate din demolarea 
geamiei. Acest strat înglobează zidurile moscheii, 
partea care nu a fost demolată de cei care au zidit 
și, mai apoi, au consolidat biserica și acoperă toate 
mormintele cimitirului otoman. Documentele 
vremii atestă faptul că vechea clădire a geamiei/
vechii biserici iezuite (după 1716) a fost demolată 
la 1754, deci acest strat se datează în prima jumă-
tate a secolului al XVIII-lea.

2b. Nivel inferior, numit „Olane II”, compus 
dintr-un sol de culoare neagră-brună, cu puține 
resturi de cărămizi sau alte materiale de construcție. 
La partea inferioară ( – 2 m) a acestuia este o depu-
nere de culoare gălbui-roșiatică, cu resturi de gresie 
mărunțită în compoziție, care provine de la con-
struirea moscheii. Nivelul este datat între a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea și începutul seco-
lului al XVIII-lea și aparține perioadei otomane a 
istoriei Timișoarei. Acestui nivel îi corespund mai 
multe case și dependințele acestora, toate situate pe 
latura de vest a pieței actuale, la cca 10 m de zidul 
moscheii. Aceste construcţii, din care s-au păstrat 
doar partea inferioară a stâlpilor, erau orientate 
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Fig. 1. Planul de situație cu localizarea cercetărilor efectuate în partea de răsărit a Cetății Timişoarei. / Le plan de situation 
avec la localisation de récherches archéologiques effectués dans la partie est de la cité de Timişoara.

Fig. 2. Planul Cetății Timişoarei întocmit în anul 1717 cu localizarea geamiei Sultanului Învingător. / Le plan de la cité de 
Timişoara fait dans l’année 1717 et la localisation de la grande mosquée (jâmî) Le Sultane Vainqueur.
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nord-sud, paralel cu strada pavată cu trunchiuri de 
copac (strada III) care a fost descoperită în capătul 
nord-vestic al suprafeţei. Partea superioară a con-
strucţiilor a fost tăiată sau ruptă  în momentul 
când austriecii au demolat casele din fosta cetate 
turcească pentru a reface planul urbanistic al cetăţii 
după tipicul imperial al epocii, plan care a rămas 
până în actualitate, cu foarte mici modificări, 
același. Toate construcţiile din acest nivel au ca fun-
daţie mănunchiuri de stâlpi de lemn compuse din 
trunchiuri subţiri sau despicături din trunchiuri 
groase, ascuţite la un capăt, partea superioară fiind 
bătută până la același nivel. Pe acest suport au fost 
așezaţi stâlpii care compuneau structura de rezis-
tenţă a caselor, trunchiuri de copaci, tăiate drept la 
capătul inferior, cu un diametru cuprins între 0,28 
și 0,35 m.  Acestui nivel îi aparține necropola de 
inhumație. În S II/2006, nivelul în discuție a fost 
identificat între adâncimile de 2,2 și 2,6 m; lui îi 
aparține strada III3.

3. În stratul medieval, pre-otoman, delimi-
tat la partea superioară de nivelul de construc-
ţie al geamiei, au fost identificate trei niveluri 
habitaţionale:

3a. Nivel compus dintr-un pământ de culoare 
negru-albăstrui, situat între  – 2 și 2,30 m, între 
nivelul de construcție al moscheii și stratul de ame-
najare compus din nuiele, care este nivelul de călcare 
al caselor din lemn din acest nivel (prima jumătate 
a secolului al XVI-lea). Acestui nivel (numit de noi 
„Medieval I”) îi corespund apeductul 2, care nu 
mai funcționează în această vreme și strada IV. În 
SII/2006, acest nivel se află între  – 2,6 și 2,9 m4.

3b. Nivelul următor de construcţii, numit 
„Medieval II”, de culoare brun-gri, situat strati-
grafic între nivelul superior și cel inferior, se deo-
sebește de cel superior și prin tehnica de fundare 
a caselor (a doua jumătate a secolului al XV-lea și 
începutul secolului al XVI-lea). Astfel acestea au 
fost făcute din lemn, iar structura de rezistenţă a 
fost implantată prin batere. Pe structura de rezis-
tenţă au fost fixate în cuie de lemn și fier scân-
duri groase care formau pereţii. Camerele erau 
podite cu scânduri cu o grosime de cca 3 cm care 
erau dispuse peste o amenajare de pământ bătut 
și moloz.  Acestui nivel îi aparțin apeductul 1 și 
strada V. În SII/2006, pe baza străzii V, acestui 
nivel îi corespunde depunerea situată între  – 2,9 
și 3,2 m5.

3c. Primul nivel al locuirii medievale, numit 
„Medieval III”, se află situat la cota de  – 2,7 m și 

3 Drașovean et alii 2007, 32, 39, 81.
4 Drașovean et alii 2007, 32, 39, 81. 
5 Drașovean et alii 2007, 32, 39 – 40.

este caracterizat de o arhitectură reprezentată de 
case construite pe talpă de lemn (prima jumă-
tate a secolului al XV-lea). Acestea se individua-
lizează prin robusteţea bârnelor ce compun struc-
tura de rezistenţă, la una dintre acestea talpa casei 
fiind făcută din trunchiuri de copac faţetate de 
30 × 30  cm. La colţuri talpa are îmbinări simple 
dublate de îmbinări verticale de tip „lambă și uluc” 
care fixează bârnele verticale de colţ ale clădirii. 
Același tip de îmbinări au fost practicate și pe latu-
rile superioare ale talpei pentru implementarea 
celorlalte bârne verticale de rezistenţă. La exterior 
și interior pe această structură de lemn sunt fixate 
scânduri de cca 2,5 cm grosime care formează 
pereţii. În partea de sud a suprafeței IV au fost des-
coperite și locuințe care aveau șanțuri de fundație 
în care a fost introdusă structura de lemn. Alături 
de acestea erau dependințe semiadâncite. În 
S II/2007, a acestui nivel, situat între 3,2 și 3,5 m, 
îi corespunde strada VI, care a fost surprinsă și în 
S IV. Această diferență altimetrică este dată de cota 
absolută a părții superioare a sterilului care coboară 
spre partea de răsărit a Cetăţii.

4. Strat lutos de culoare oliv-deschis, a cărui 
parte superioară se află situată la adâncimea de 
3,10 m, steril din punct de vedere arheologic. În 
S II/2007, acest nivel se afla situat la adâncimea 
de 3,8 m6.

II. Metodologie arheozoologică
Materialul faunistic provine din diferite niveluri 

stratigrafice (culturale) notate de la cele mai vechi 
către cele mai recente cu denumirile Medieval III 
(M III), Medieval II (M II) și Medieval I (M I) 
datate ca provenind din perioada pre-otomană și 
Olane II (O II), Olane I (O I) datate în perioada 
otomană, dar și dintr-o serie de structuri arheolo-
gice (complexe – C și gropi – G) care sunt descrise 
în rapoartele arheologice realizate de către cercetă-
torii care au efectuat aceste săpături.

Specificăm încă de la început că în cadrul 
acestui studiu a primat contextul arheologic bine 
datat cronologic și cultural, noi eliminând din 
analiza noastră acele structuri care nu aveau o înca-
drare cronologică clară și/sau prezentau amestec de 
materiale din diferite perioade istorice. Este cazul 
locuinței 1 (L1) și a structurilor (complexelor) 
arheologice C2, C10, G11, G26 și G269 care în 
total însumează 639 de resturi faunistice. 

Specificăm că tipul de prelevare al materialu-
lui faunistic a fost cel direct – „la ochi” – ceea ce 
prezintă o serie de avantaje și dezavantaje7. Totuși 
6 Drașovean et alii 2007, 33.
7 Popovici et alii 2002, 57 – 58.
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în condiţiile unei săpături de salvare/preventive, 
această metodă de prelevare este preferată dacă 
avem în vedere factorul timp/sezon de cercetare, 
cu toate că uneori, pentru o mai bună cunoaștere 
a întreg cortegiului faunistic se impune eșantiona-
rea a cel puțin 10% din volumul unor complexe 
arheologiceși cernerea lui. 

Fauna foarte bogată, ce numără peste 13300 de 
resturi, aparţine aproape în totalitate vertebratelor, 
mai precis peștilor, reptilelor, păsărilor și mamife-
relor. Nevertebratele sunt prezente cu doar un rest 
al unui melc acvatic. Determinările anatomice și 
taxonomice au fost realizate cu ajutorul lucrărilor 
metodologice ale lui Barone8 și Schmid9 pentru 
mamifere. Discriminarea dintre oaie și capră a fost 
făcută pe baza scheletului post-cranian după crite-
rile lui Boesneck et alii10 testate de Clutton-Brock 
et alii11 și Prummel și Frisch12; pentru resturile 
dentare, am utilizat lucrările lui Payne13, Helmer14 
și Halstead et alii15.

Vârstele de abataj (de sacrificare) au fost esti-
mate după erupţiile dentare apelând la lucrarea 
lui Schmid16, iar pentru uzurile dentare am apelat 
la lucrările lui Ducos17 și Grant18 pentru bovine, 
Payne19 și Helmer20 pentru ovicaprine și Horard-
Herbin21 pentru suine. Pentru cabaline am utilizat 
Huidekoper22. Corelarea datelor biologice cu cele 
zootehnice s-a realizat după Forest23.

III. Prezentarea materialului faunistic
Fauna studiată prezintă toate caracteristicile 

unor resturi menajere și mai ales o fragmentaritate 
accentuată, ceea ce denotă consumul alimentar al 
speciilor care se regăsesc în cadrul spectrului fau-
nistic. Astfel, aceste deșeuri prezintă pe suprafaţa 
lor urme fine de tăiere care se datorează în principal 
descărnării, urme de tăiere grosiere care provin în 
urma activităţii de dezarticulare a animalelor, dar și 
a spargerii oaselor în vederea recuperării măduvei 
osoase, urme de roadere datorate carnivorelor în 

8 Barone 1986.
9 Schmid 1972.
10 Boesneck et alii 1964.
11 Clutton-Brock et alii 1990.
12 Prummel –  Frisch 1986. 
13 Payne 1985.
14 Helmer 2000.
15 Halstead et alii 2003.
16 Schmid 1972.
17 Ducos 1968.
18 Grant 1982.
19 Payne 1973.
20 Helmer 2000.
21 Horard-Herbin 1997.
22 Huidekoper 1891.
23 Forest 1997.

principal (probabil a câinilor, dar nu trebuie subes-
timată nici acţiunea distructivă a suinelor) și foarte 
rar s-au observat și urme de ardere.

S-au studiat 13314 resturi faunistice, dintre 
care 13011 provin de la mamifere (97,7%), dar 
dintre acestea 557 sunt fragmente de corn de 
cervide (doar unul este de căprior, celelalte sunt de 
cerb). Datorită faptului că nu avem certitudinea 
că aceste fragmente de coarne provin de la animale 
vânate, fiind posibilă și culegerea lor din pădurile 
din împrejurimile Timișoarei medievale, ele au 
fost cuantificate separat. Pe lângă mamifere s-au 
mai identificat și resturi de moluște (1), pești (18), 
reptile (39) și păsări (245), dar numărul lor este 
extrem de redus.

Cantitatea de faună studiată pe niveluri cultu-
rale, variază în limite destul de mari dacă avem în 
vedere că cel mai sărac în material faunistic este 
O I (648 resturi), iar cele mai bogate sunt nivelu-
rile M I și M II cu peste 4000 de resturi. În funcție 
de cantitatea de material se observă că variază și 
numărul de structuri arheologice studiate. Astfel în 
O I s-au analizat numai șapte structuri (șase gropi 
și un complex), în O II – șase structuri, în timp ce 
la polul opus se găsește nivelul M I cu 23 de struc-
turi (19 gropi și patru complexe).

În ceea ce privește proveniența materialului fau-
nistic observăm că majoritatea provine din nivelul 
cultural, cu excepția nivelului M I, unde peste 
50% din faună a fost recoltată din complexe arhe-
ologice (Fig. 3).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O I

O II

M I

M II

M III

nivel cultural structuri arheologice

Fig. 3. Repartiția materialului faunistic pe niveluri culturale 
şi structuri arheologice. / Répartition du matériel faunique 
par niveaux culturels et par structures archéologiques.

Din cele 12454 resturi de mamifere24 au fost 
determinate specific 11673 (93,7%). Lista taxoni-
lor identificaţi este relativ lungă pentru perioada 
medievală, ea reunind 15 specii, dintre care opt 
sunt domestice: calul (Equus caballus), vita (Bos 
24 În acestea nu sunt incluse și resturile de coarne de cervide 
în număr de 557.
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taurus), oaia (Ovis aries), capra (Capra hircus), 
porcul (Sus domesticus), câinele (Canis familiaris), 
pisica (Felis catus), cămila (Camelus sp.) și șapte 
sunt sălbatice: zimbrul (Bonasus priscus), cerbul 
(Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), 
mistreţul (Sus scrofa), lupul (Canis lupus), vulpea 
(Vulpes vulpes) și iepurele de câmp (Lepus euro-
paeus) (Pl. 4 – 12).

În cele ce urmează vom prezenta fauna pe nive-
luri culturale începând cu cel mai vechi din punct de 
vedere cronologic (M III) către cel mai nou (O I). 

Nivelul medieval III (M III) este relativ bogat 
dacă avem în vedere că s-au recoltat și analizat 
2378 resturi care provin de la reptile (6), păsări 
(26) și mamifere (2346) (Fig. 4 și 5).

Reptile. Țestoasa de apă (Emys orbicularis) este 
prezentă în acest nivel cu șase resturi provenind 
de la carapace (3) și plastron (3). Toate fragmen-
tele mai păstrează resturi din carapacea chitinoasă 
evidențiind modelul și coloritul exterior natural 
caracteristic acestei specii (Pl. 1/7).

Păsări. Resturile păsărilor domestice identifi-
cate sunt în număr de 26 (9 în complexe și 17 în 
nivelul cultural). Găina e prezentă cu 18 resturi, 
gâsca cu 4, iar rața cu 1 (Fig. 4). Resturile de găină 
provin de la părți ale corpului bogate în carne 
precum sternul (1), membrul superior – hume-
rusul (2) sau membrul inferior – femurul (4) și 
tibiotarsul (11). Aceași situație se întâlnește și în 
cazul resturilor de gâscă: humerus (2) și femur (2). 
Oasele provin de la indivizi maturi și doar un rest 
de la un juvenil. La nivelul oaselor au fost obser-
vate urme fine de tăiere (9) și urme lăsate de dinți 
(3) în urma roaderii epifizelor distale.

g80 g258 nc total

Reptilia (Emys orbicularis)     6 6
   

Gallus domesticus 5   13 18
Anser domesticus 1   3 4
Anas platyrhynchos f. domestica 1     1
Aquilla sp. 1     1
Cygnus sp.     1 1
Aves ind.   1   1
Aves total 8 1 17 26
         

Total 8 1 23 32

Fig. 4. Frecvența resturilor faunistice de reptile şi păsări 
pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) M III. / 
Fréquence des restes fauniques des reptiles et des oiseaux par 
complexes archéologiques et par niveau culturel (nc) M III.

Au mai fost identificate un carpometacarp pro-
venind de la o acvila tânără (epifizele încă poroase), 

jumătatea proximală a unei ulne de lebădă și un 
rest neidentificat.

Mamifere. Nivelul medieval III (M III) a furni-
zat 2346 de resturi de mamifere dintre care 97 sunt 
resturi de coarne de cerb ce prezintă urme de pre-
lucrare și care probabil provin din culesul acestora 
din pădurile din jur și mai puțin din activitatea 
de vânătoare. Astfel doar 2089 de resturi au putut 
fi determinate taxonomic (92,9%). Majoritatea 
materialului provine din nivelul cultural – 83,3%, 
restul din diferitele complexe arheologice (g80, 
g245, g246, g247, g248, g249, g250, g251, g252, 
g253, g258, g266, g270, g271). Dintre structurile 
arheologice studiate se remarcă ca fiind mai bogate, 
g80 cu 227 de resturi, g245, g258 și g270 cu circa 
42 – 48 de resturi faunistice (Fig. 5).

În acest nivel se observă că resturile de bovine 
sunt predominante cu 76,3%, ele fiind urmate de 
către ovicaprine cu 15% și de porcine cu 4,9%. 
Aceași tendință de prevalare a bovinelor a fost 
observată și în toate structurile arheologice studi-
ate (Fig. 5). Calul are o pondere scăzută, doar de 
1,24%, în timp ce câinele deține 0,57%. Vânatul 
este slab reprezentat cu doar 1,96%, dar relativ 
bogat prin numărul de specii – șase: cerbul, căpri-
orul, mistrețul, lupul, vulpea și iepurele de câmp. 
Cea mai mare pondere dintre speciile cinegetice o 
are cerbul cu 30 de resturi din 41. 

Estimarea numărului minim de indivizi (NMI) 
nu a fost deloc o întreprindere ușoară dacă avem 
în vedere cantitatea de material faunistic studiată 
pentru fiecare nivel cultural. O astfel de estimare 
ne permite însă să observăm vârstele de sacrificare 
ale diferitelor specii de animale domestice, dar și 
sălbatice și ne oferă o imagine mult mai pertinentă 
asupra obiceiurilor alimentare ale comunităților 
umane din Timișoara medievală.

Astfel, în nivelul M III tendințele observate pe 
baza NR se mențin și în cazul NMI cu observația 
că bovinele (45,2%) sunt urmate de către porcine 
(22,6%) și nu de ovicaprine (18,3%) (Fig.  5). 
Bovinele sunt reprezentate prin cel puțin 42 de 
indivizi care au fost determinați pe baza erupției 
și uzurii dentare (Pl. 4/23) prezintă următoarea 
distribuție a vârstelor de sacrificare: unul de 1 – 2 
ani, doi de 2 – 2,5 ani, 11 de 2,5 – 3 ani, 10 de 3 – 4 
ani, șapte de 4 – 6,5 ani, 10 de 6,5 – 9 ani și unul mai 
mare de 9 ani. Se observă că animalele între 2 și 4 
ani care sunt furnizoare ale unei cărni de bună cali-
tate sunt predominante (54,8%), ele fiind urmate 
de către animalele probabil de reformă aflate la 
declinul producției lor de lapte sau de muncă 
(adulți) mai mari de 4 ani (42,8%). Animale foarte 
tinere, cum ar fi infanșii sunt absente, în timp ce 
juvenilii (între 6 luni și 2 ani) sunt foarte rari, 
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doar un individ. Studiul biometric și morfologic 
al metapodiilor (Pl. 4/25 și 26) este net in favoarea 
femelelor (cele nouă metacarpiene întregi provin 
numai de la femele, în timp ce pe metatarsiene 
s-au identificat șase femele și un castrat). La nivelul 
proceselor cornulare care prezintă o mare variabi-
litatea morfologică și biometrică s-au identificat și 
masculi, dar față de femele, aceștia sunt minoritari 
(raportul dintre masculi și femele este de 1 la 8) 
(Pl. 4/21 și 22). În acest nivel este remarcabilă can-
titatea de apofize toracale tăiate la nivelul arcului 
vertebral, peste 30% (489 din 1594 – Fig. 21) lucru 
evidențiat și de studiul lui El Susi25 (Pl. 5/27 și 28).

Ovicaprinele sunt prezente cu ambele specii 
(oaie și capră), raportul dintre acestea fiind de 3 la 
1 ca NR și de 2,5 la 1 ca NMI în favoarea ovine-
lor (Pl. 5/29 – 32). Astfel oaia este atestată prin cel 
puțin 10 indivizi identificați pe baza dentiției: unul 
de 2 – 6 luni (clasa B după Payne26), unul de 6 – 12 
luni (clasa C), trei de 1 – 2 ani (clasa D), doi de 2 – 4 
ani (clasa EF) și trei de 4 – 6 ani (clasa G). Caprinele 
sunt reprezentate prin patru indivizi subadulți/
adulți determinați pe baza resturilor craniene și a 
proceselor cornulare dintre care trei sunt femele și 
unul este mascul (Pl. 5/31 și 32). La acești indivizi 
se mai adaugă încă trei exemplare de ovicaprine 
(Ovis/Capra) identificate pe baza dentiției care au 
următoarele vârste: unul de 2 – 6 luni, unul de 1 – 2 
ani și un altul de 2 – 4 ani. Din distribuția vârstelor 
de sacrificare stabilite pe baza dentiției se observă 
că animalele subadulte/adulte sunt mai numeroase 
(10) decât cele tinere (6). Femelele predomină în 
25 El Susi 2007, 244.
26 Payne 1973.

material, raportul dintre acestea și masculi pe baza 
morfologiei proceselor cornulare fiind de 10 la 1. 

Porcul este foarte bine reprezentat, mai ales prin 
resturi craniene, ceea ce a permis o bună estimare a 
vârstelor de sacrificare pe baza dentiției (Pl. 4/24) 
Astfel avem un individ de 8 – 12 luni, patru de 
16 – 18 luni (din care două sunt femele și unul este 
mascul), un mascul de 16 – 20 luni, trei de 18 – 20 
luni (din care doi sunt masculi), cinci indivizi de 
20 – 24 luni (trei masculi și o femelă), un mascul de 
24 – 30 luni, doi de 30 – 36 luni (unul este mascul) 
și patru de 36 – 60 luni (două sunt femele). Se 
observă că indivizii sub 2 ani sunt predominanți 
(61,9%), dar remarcăm și faptul că animale foarte 
bătrâne, peste 3 ani există în material ceea ce ar 
sugera existența unei rase cu creștere lentă și pro-
babil cu o productivitate mică. Raportul dintre 
masculi și femele este de 9 la 5.

Calul este prezent doar cu doi indivizi (două 
humerusuri distale de pe aceași parte) din care 
unul este bătrân (15 – 16 ani) dacă avem în vedere 
uzura dentiției.

Câinele este atestat prin cel puțin trei indivizi 
(trei humeruși întregi epifizați) (Pl. 6/35).

Vânatul are o pondere relativ mare ca NMI 
(8,6%) comparativ cu NR (1,96%). Cervidele 
sunt cele mai bine reprezentate, cu câte doi indi-
vizi (cerbul cu doi subadulți/adulți, iar căpriorul 
cu doi adulți). Restul speciilor sălbatice, mistreț, 
lup, vulpe și iepurele de câmp sunt atestate prin 
câte un individ adult (fig. 5).

Nivelul medieval II (M II) se caracterizează 
prin 4052 resturi faunistice dintre care majoritatea 

structuri arh. g80 g245 g246 g247 g248 g249 g250 g251 g252 g253 g258 g266 g270 g271 nc total total
Specii NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR % NR % NMI %
Equus caballus 26 1.51 26 1.24 2 2.2
Bos taurus 162 6 36 2 36 3 1349 78.2 1594 76.3 42 45.2
Ovis/Capra 35 34 1 1 1 1 1 1 1 1 4 184 10.7 265 12.7 3 3.2
Ovis aries 8 2 2 24 1.39 36 1.72 10 10.8
Capra hircus 2 10 0.58 12 0.57 4 4.3
Sus domesticus 9 2 7 85 4.93 103 4.93 21 22.6
Canis familiaris 12 0.7 12 0.57 3 3.2
Cervus elaphus 1 29 1.68 30 1.44 2 2.2
Capreolus capreolus 2 2 1 1 0.06 6 0.29 2 2.2
Sus scrofa 1 0.06 1 0.05 1 1.1
Canis lupus 2 0.12 2 0.1 1 1.1
Vulpes vulpes 1 0.06 1 0.05 1 1.1
Lepus europaeus 1 0.06 1 0.05 1 1.1
Total mamifere det. 218 42 1 1 1 1 1 1 1 1 46 2 45 3 1725 100 2089 100 93 98.9
Indet mamifere 9 2 149 160
Total mamifere 227 42 1 1 1 1 1 1 1 1 48 2 45 3 1874 2249
coarne de cerb 14 1 82 97

Fig. 5. Frecvența resturilor faunistice de mamifere pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) M III. / Fréquence des restes 
fauniques des mammifères par complexes archéologiques et par niveau culturel (nc) M III.
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provin de la mamifere (3951), acestea fiind urmate 
de către păsări (92) și pești (9) (Fig. 6 și 7).

Peşti. În acest nivel, peștii sunt reprezentați de 
patru resturi de crap (două coaste, un opercul, un 
cleitrum), două de știucă (cleitrum) și trei de somn 
(dentar, cleitrum și keratohyal). Dimensiunile 
celor doi indivizi de știucă sunt de circa 0,51 și 
0,53 m lungime totală-Lt (masa de 0,881 kg, 
respectiv 0,983 kg), a celor doi de crap de 0,52 și 
0,66 m Lt (2,1 și 4,12 kg), iar a celor trei de somn 
de 0,5, 0,68 și respectiv 0,87 m – Lt (0,93, 2,2 și 
4,7 kg). Pe o coastă de crap s-au observat urme fine 
de tăiere ce pot proveni, atât de la o încercare de 
tranșare în vederea preparării (partajare longitudi-
nală), cât și de la eviscerare.

Păsări. Au fost identificate 92 de resturi ce 
provin exclusiv de la păsările domestice (59 în com-
plexe și 33 în nivelul cultural): găină (73), gâscă 
(10), rață (4), curcan (3), la care se mai adaugă și 
câteva indeterminabile (2) (Fig. 6).

Părțile anatomice cel mai bine reprezentate în 
cazul găinii sunt cele bogate în masă musculară 
(83,56%) precum sternul (6), membrele sperioare 
– humerus (16), radius (1), ulna (6), sau membrele 
inferioare – femur (10) și tibiotars (22). Aceleași 
segmente au reprezentativitate maximă și în cazul 
gâștei (90%), raței (100%) și curcanului (100%).

O parte din oasele de la găină (22) provin de 
la indivizi juvenili (30% din totalul resturilor de 
găină). 

Urme fine de tăiere au fost observate la patru 
oase de găină (stern și tibiotars) și unul de gâscă 
(tibiotars), iar urme lăsate de dinți în urma roade-
rii epifizelor distale s-au identificat pe șase oase de 
găină și la câte unul de rață și unul de gâscă.

c8 g83 g100 g242 g264 nc total

Esox lucius 2 2
Cyprinus carpio 2 1 1 4
Silurus glanis 3 3
Total Pisces 7 1 1 9

Gallus domesticus 43 5 2 1 1 21 73
Anser domesticus 2 1 7 10
Anas platyrhynchos 
f. domestica

1 3 4

Meleagris gallopavo 3 3
Aves IND 2 2
Aves total 49 5 2 2 1 33 92

Total 56 5 2 2 2 34 101

Fig. 6. Frecvența resturilor faunistice de peşti şi păsări pe 
complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) M II. / Fréquence 
des restes fauniques des poissons et des oiseaux par complexes 
archéologiques et par niveau culturel (nc) M II.

Mamifere. Acestea sunt cele mai numeroase 
cu cele 3951 de resturi. Dintre acestea 396 provin 
de la coarne de cervide (majoritatea sunt de cerb, 
doar un rest fiind de căprior) care prezintă nume-
roase urme de prelucrare, ele intrând în categoria 
industriei materiilor dure animale. Din cele 3555 
fragmente de mamifere au fost determinate speci-
fic 3349 (94,2%). Cea mai mare parte din mate-
rial provine din nivelul cultural (71,3%), iar restul 
din diferite complexe arheologice (15 – g83, g88, 
g89, g100, g132, g144, g215, g216, g222, g236, 
g240, g242, g244, g264 și C8). Cele mai bogate 
complexe arheologice sunt C8 (460 resturi), g100 
(165), g83 (134) și g264 (87), iar la polul opus se 
găsesc complexele g132, g244 și g 240 cu 1 sau 2 
resturi (Fig. 7).

În cadrul acestui nivel cultural (per total) se 
observă aceași dominanță a bovinelor care dețin 
circa 66,7%, ele fiind urmate de către ovicaprine 
25,9% și de porcine cu 5% (Fig. 7). Alte animale 
domestice identificate sunt calul, câinele, pisica și 
cămila. Vănatul este slab reprezentat (29 resturi – 
0,86%) și atestă prezența doar a patru taxoni (cerb, 
căprior, mistreț și iepure de câmp).

În general aceste tendințe ale predomină-
rii bovinelor față de ovicaprine sunt observate în 
majoritatea complexelor și mai ales în nivelul cul-
tural. Totuși avem câteva structuri arheologice în 
care ovicaprinele sunt cele mai numeroase, cum ar 
fi în C8 (328 resturi de ovicaprine la 81 de bovine), 
g264 (46 ovicaprine la 34 bovine) sau g222 (22 
ovicaprine la 9 bovine) (Fig. 7).

Vita domestică este cea mai bine reprezentată ca 
NMI (74–59,2%) (Pl. 7/36, 38). Distribuția vârste-
lor de sacrificare realizată pe baza dentiției (erupție 
și uzură dentară) este următoarea: doi indivizi  de 
1 – 1,5 ani, patru de 1,5 – 2 ani, cinci de 2 – 2,5 ani, 12 
de 2,5 – 3 ani, 29 de 3 – 4 ani, 12 de 4 – 6,5 ani, nouă 
de 6,5 – 9 ani și unul mai mare de 9 ani. Se remarcă 
faptul că exemplarele cu vârste între 2 și 4 ani sunt 
predominante (62,1%) ceea ce demonstrează sacri-
ficarea animalelor în momentul în care atingeau 
maximul ponderal, iar carnea era de o relativ bună 
calitate. Indivizi infans (până în 6 luni) sunt absenți, 
în timp ce juvenilii (6 luni  –  2 ani) care furnizează o 
carne foarte fragedă sunt foarte puțini, doar 8,1%. 
Raportul dintre masculi și femele este net în favoa-
rea femelelor. Pe baza proceselor cornulare raportul 
este de 1 la 10, în timp ce pe baza metapodiilor s-au 
identificat numai femele (șase pe metacarpiene, în 
timp ce pe metatarsiene avem doar patru) (Pl. 7/38 
și 39). Și în acest nivel remarcăm marea cantitate 
de apofize toracice tăiate la nivelul arcului vertebral, 
peste 30% (687 resturi din 2234 – fig. 22).
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Ovicaprinele sunt relativ bine reprezentate 
(Pl. 8/40 – 43). Raportul dintre oaie și capră este de 
6,5 la 1 ca NR, în timp ce ca NMI acesta este de 6 
la 1. Ovinele au următoarea distribuție a vârstelor de 
sacrificare (determinate pe baza dentiției): un individ 
de 2 – 6 luni, doi de 6 – 12 luni, patru de 1 – 2 ani, doi 
de 2 – 4 ani și trei de 4 – 6 ani (Pl. 8/42). Caprinele 
sunt reprezentate prin doi indivizi identificați pe 
baza proceselor cornulare, din care unul are o vârstă 
dentară de 1 – 2 ani. Un număr de zece indivizi de 
ovicaprine (indeterminate din punct de vedere taxo-
nomic) au următoarele vârste dentare: doi de 2 – 6 
luni, unul de 9 – 12 luni, doi de 1 – 2 ani, trei de 2 – 4 
ani, unul de 4 – 6 ani și unul de 6 – 8 ani. Majoritatea 
indivizilor sunt sub 2 ani (54,1%) ceea ce ar demon-
stra consumul unei cărni de bună calitate. Femelele 
predomină în material într-un raport de 8 la 1 față 
de masculi pe baza morfologiei proceselor cornulare 
(Pl. 8/40 și 41).

Porcul prezintă o variabilitate destul de mare a 
vârstelor de abataj care au fost determinate numai 
pe baza dentiției și care se distribuie astfel: unul de 
4 – 6 luni, unul de 12 – 16 luni, doi de 16 – 18 luni, 
cinci de 18 – 24 luni (printre care avem o femelă 
și un mascul), trei de 24 – 30 luni (o femelă și doi 
masculi), un mascul de 30 – 36 luni și trei indivizi 
de 36 – 60 luni. Exemplarele sub 2 ani depășesc 
procentajul de 50% (56,2%). Raportul pe sexe este 
net în favoarea masculilor față de femele (4 la 2). 

Calul este reprezentat doar prin doi indi-
vizi identificați pe baza dentiției, unul este de 
4,5 – 5 ani și un altul de 10 – 12 ani. Ceea ce este 
extrem de interesant este faptul că acest animal era 

consumat, dovadă fiind urmele de tăiere grosiere 
de pe un humerus (Pl. 7/37), dar și fragmentari-
tatea resturilor faunistice care este similară cu ceea 
a celorlalte specii consumate în mod frecvent în 
cetatea Timișoarei.

Câinele (Pl. 8/44) și pisica sunt atestate 
printr-un singur individ adult fiecare. La aceste 
animale domestice se mai adaugă și un animal 
mai exotic pentru meleagurile Banatului și anume 
cămila. Aceasta a fost identificată printr-un rest de 
femur proximal cu urme de tăiere la nivelul diafi-
zei ceea ce sugerează consumul său alimentar. Din 
păcate, datorită fragmentarității accentuate nu 
putem specifica cu precizie specia (Camelus sp.).

Speciile sălbatice au o contribuție foarte redusă 
în cadrul consumului alimentar, acestea fiind 
reprezentate de către cerb (Pl. 9/46, 48 și 50) și 
căprior (Pl. 9/47, 49 și 51) cu câte doi indivizi (un 
subadult și un adult în fiecare caz) și de mistreț 
și iepurele de câmp (Pl. 9/52) cu câte un adult.
În acest nivel semnalăm descoperirea unui neuro-
craniu de cerb, care este singura piesă din totalul 
faunei analizate din Piața Sf. Gheorghe, care 
dovedește tăierea și prelevarea coarnelor de la un 
exemplar mascul vânat (Pl. 9/46).

Nivelul medieval I (M I) este cel mai bogat în 
faună cu cele 4569 resturi care provin de la moluște, 
pești, reptile, păsări și mamifere (Fig. 8 și 9).

Moluşte. A fost identificat un singur rest 
aparținand gasteropodului acvatic Viviparus sp.

Peşti. Doar opt resturi au fost identificate 
pentru acest nivel (trei din complexe și cinci din 

structuri arh. g83 g88 g89 g100 g132 g144 g215 g216 g222 g236 g240 g242 g244 g264 c8 nc total total
Specii NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR % NR % NMI %

Equus caballus 2 2 2 37 1.55 43 1.28 2 1.6
Bos taurus 71 12 12 136 1 26 1 9 9 4 5 34 81 1833 76.9 2234 66.7 74 59.2
Ovis/Capra 43 2 1 3 2 1 11 20 3 2 21 36 302 300 12.6 747 22.3 10 8.0
Ovis aries 12 1 1 10 21 60 2.52 105 3.14 12 9.6
Capra hircus 2 1 5 8 0.34 16 0.48 2 1.6
Sus domesticus 6 1 18 3 1 4 1 3 14 116 4.87 167 4.99 16 12.8
Canis familiaris 5 0.21 5 0.15 1 0.8
Felis catus 2 0 2 0.06 1 0.8
Camelus sp. 1 0.04 1 0.03 1 0.8
Cervus elaphus 2 14 0.59 16 0.48 2 1.6
Capreolus capreolus 1 1 3 0.13 5 0.15 2 1.6
Sus scrofa 3 0.13 3 0.09 1 0.8
Lepus europaeus 1 4 0.17 5 0.15 1 0.8
Total mamifere det. 134 15 13 161 1 31 3 20 33 8 2 30 1 85 428 2384 100 3349 100 125 99.2
Indet mamifere 2 6 4 1 1 6 2 32 152 206
Total mamifere 134 17 19 165 2 31 3 20 34 8 2 36 1 87 460 2536 100 3555
coarne de cervide 109 287 396

Fig. 7. Frecvența resturilor faunistice de mamifere pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) M II. / Fréquence des restes 
fauniques des mammifères par complexes archeologiques et par niveau culturel (nc) M II.
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nivelul cultural). Au fost determinate patru resturi 
de crap (două operculare, o coastă și o radie de îno-
tătoare), unul de la un ciprinid (o coastă), doi de 
la sturioni (radii de înotătoare) și un rest de la un 
individ de cod (cleitrum). Dimensiunile au putut 
fi reconstituite doar pentru doi indivizi de crap. 
Aceștia aveau o lungime de 0,56 și respectiv 0,61 
m, iar masa de 2,5 și 3,27 kg. După dimensiunile 
resturilor de sturioni aproximăm că talia indivizi-
lor era mare și foarte mare (peste 1,5 m și 20 kg). 
În cazul codului dimensiunea aproximativă a fost 
de 0,85 m Lt și o masă de 5,4 kg27.

Reptile. Dacă în complexele arheologice studi-
ate, resturile acestor animale nu au fost identificate, 
în nivelul atribuit acestei perioade au fost identifi-
cate 32 de resturi provenind de la carapacea și plas-
tronul țestoasei de apă (Emys orbicularis). În aceast 
nivel s-a descoperit cea mai mare concentrare de 
resturi (32) ce au aparținut unui număr de cinci 
indivizi adulți de dimensiuni mari (masa maximă 
atinsă de adulți variază între 1,2 și 1,5 kg28). 

Păsări. Dintre cele 97 resturi de păsări identi-
ficate în acest nivel (71 în complexe) cel mai bine 
reprezentate sunt păsările domestice: găina cu 73

27 Rojo 1986. 
28 Sos 2011, 16.

de resturi, gâsca cu 17, rața cu 4, iar curcanul doar 
cu un rest (fig. 8). 

Oasele de la stern (3), membrele superioare (9 
humerusuri, 8 ulne și 3 radiusuri) și cele inferioare 
(13 femure și 23 de tibitarsuri) bogate în masă mus-
culară sunt cele mai bine reprezentate (80,82%) în 
cazul găinii. Celelalte (19,18%) provin de la craniu 
(1), scapulă (1), tarsometatars (9) sau pelvis (3). La 
rață astfel de oase sunt prezente doar în proporție 
de 50% (6), iar la gâscă de 94,11% (1 ulnă, 4 
humeruși, 2 radiuși, 1 stern și 8 tibiotarsuri).

Din totalul resturilor de găină, 13 oase provin 
de la juvenili/adulți tineri (18,1%), iar două tibi-
otarsuri prezintă pinteni certificănd prezența unor 
masculi adulți.

Urmele de tranșare și preparare sunt prezente 
pe 5 resturi de gâscă, 1 de rață și 6 de găină. Urme 
de dinți și rosături sunt mai rare: doar 1 la găscă și 
4 la găină. 

Păsările de pradă sunt certificate de doar 2 
resturi (Pl. 3/20) de la membrul superior (radius și 
ulna) ce provin de la un vultur codalb (Haliaeetus 
albicilla). Ulna prezintă pe articulația proximală 
urme de tăiere fine.

c3 c5 c6 g68 g71 g76 g86 g205 g206 g213 g217 g218 g243 nc total
Mollusca (Viviparus sp.) 1 1

Sturioni 2 2
Cyprinus carpio 1 1 1 1 4
Cyprinidae 1 1
Gadus morhua 1 1
Total Pisces 1 1 1 5 8

Reptilia (Emys orbicularis) 32 32

Gallus domesticus 1 13 14 5 2 6 1 5 6 2 18 73
Anser domesticus 1 1 1 1 2 2 1 2 6 17
Anas platyrhynchos f. domestica 2 1 1 4
Meleagris gallopavo 1 1
Haliaeetus albicilla 2 2
Aves total 2 1 16 1 14 7 3 2 8 1 6 6 4 26 97

Total 3 1 16 2 15 7 3 2 8 1 6 6 4 64 138

Fig. 8. Frecvența resturilor faunistice de moluşte, peşti, reptile şi păsări pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) M I. / 
Fréquence des restes fauniques des mollusques, poissons, reptiles et des oiseaux par complexes archéologiques et par niveau culturel 
(nc) M II.
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Mamifere. Din acest nivel s-au recoltat și ana-
lizat 4431 resturi dintre care doar 39 provin de la 
coarne de cerb care prezintă stigmate de prelucrare 
și utilizare. Astfel din cele 4392 resturi studiate, 
circa 4163 (94,78%) au fost determinate taxono-
mic. Dintre acestea 1924 provin din nivelul cul-
tural M I (43,8%), restul din diferitele structuri 
arheologice (23 – g4, g5, g53, g56, g57, g58, g62, 
g68, g70, g71, g76, g86, g205, g206, g213, g217, 
g218, g243, g243A, C3, C4, C5, C6). În aceste 
structuri arheologice cantitatea de material faunis-
tic variază în limite foarte largi. Astfel avem com-
plexe care prezintă peste o sută de resturi, cum este 
cazul lui C3, C5, C6, g71, g76, g206 și g243, la 
polul opus găsindu-se structuri cu mai puțin de 10 
resturi, cum ar fi g56 și g58 (Fig. 9).

În acest nivel bovinele predomină cu procentaje 
ce depășesc 54%, ele fiind urmate de către ovica-
prine cu 38% și la mare distanță găsindu-se por-
cinele cu 4,5% (Fig. 9). Lista taxonilor domestici 
este completată de către cal, câine, pisică și cămilă. 
În diferite structuri arheologice cum ar fi C3, C6, 
g56, g213, g218, g243, resturile de ovicaprine au o 
pondere mai mare decât cea a bovinelor.

Vânatul este foarte slab reprezentat ca NR (25 
– 0,6%), dar și ca număr de specii (doar patru – 
cerb, căprior, mistreț și iepure de câmp). Dintre 
aceste specii, cele mai intens vânate și consumate 
sunt cervidele (cerbul și căpriorul).

Vita este cea mai bine reprezentată ca NMI, 
65 de indivizi care au următoarele vârste de sacri-
ficare: doi de 9 – 12 luni, trei de 1,5 – 2 ani, șapte de 
2 – 3 ani, 20 de 3 – 4 ani, 28 de 4 – 6,5 ani, trei de 
6,5 – 9 ani și doi mai mari de 9 ani. În acest nivel se 
observă că animalele de peste 4 ani au o majoritate 
simplă (50,7%), juvenilii sunt foarte puțin prezenți 
(7,7%), iar restul indivizilor sunt între 2 și 4 ani. Pe 
baza studiului biometric și morfologic al metapodi-
ilor se observă că femelele sunt majoritare. Astfel pe 
metacarpiene avem opt femele, iar pe baza metatar-
sienelor raportul este de 14 femele la un castrat. Pe 
baza morfologiei proceselor cornulare raportul este 
de 15 femele : 2 castrați : 1 mascul.

Ovicaprinele sunt relativ bine reprezentate în 
material ca NMI (34,3%). Raportul dintre oaie 
și capră este de 7,8 : 1 ca NMI, iar ca NR este 
de 7  : 1. Ovinele prezintă următoarele vârste de 
sacrificare stabilite pe baza dentiției: doi indivizi 
între 0 și 2 luni, șapte între 2 și 6 luni, nouă de 
6 – 12 luni, cinci de 1 – 2 ani, nouă între 2 – 4 ani, 
șase între 4 – 6 ani și unul mai mai mare de 6 ani. 
Caprinele sunt atestate prin cel puțin cinci indi-
vizi, determinați pe baza a cinci metacarpiene de 
pe aceeași parte dintre care unul pe baza dentiției 

putem afirma că este de 2 – 4 ani. Pe lângă acești 
indivizi identificați precis din punct de vedere 
taxonomic mai avem încă cinci exemplare fără o 
diagnoză precisă care după dentiție se încadrează 
în următoarele vârste de abataj: unul de 2 – 6 luni, 
unul de 6 – 12 luni, unul de 1 – 2 ani, unul de 
3 – 4 ani și unul de 4 – 6 ani. Animalele până în 
2 ani reprezintă 53%, iar dintre acestea remar-
căm faptul că pentru prima dată apar în eșantion 
animale foarte tinere din categoria infans (2 exem-
plare). Juvenilii (21 indivizi) au o pondere relativ 
crescută comparativ cu nivelurile medievale mai 
vechi. Femelele de ovine predomină în material 
într-un raport de 7,5 la 1 față de masculi pe baza 
morfologiei proceselor cornulare.

Porcinele au furnizat un număr foarte mare de 
mandibule ce a permis stabilirea cu precizie a vâr-
stelor de sacrificare care sunt: un individ de 10 – 14 
luni, doi de 16 – 18 luni (o femelă), un mascul de 
18 – 20 luni, unul de 18 – 24 luni, un mascul de 
22 – 24 luni, unul de 24 – 30 luni, doi de 30 – 36 
luni (o femelă), patru de 36 – 60 luni (dintre care 
avem un mascul și o femelă) și un exemplar de 
60 – 84 luni.

Calul este reprezentat de trei indivizi identificați 
pe baza dentiției dintre care doi sunt masculi, unul 
de 4 – 5 ani și unul de 8 – 10 ani, la care se mai 
adaugă unul de 5 – 6 ani. Pe patru fragmente s-au 
evidențiat urme de tăiere care atestă consumul ali-
mentar al speciei. 

Câinele este prezent cu un adult bătrân deter-
minat pe baza unei mandibule cu o dentiție 
foarte uzată. Pisica este atestată prin trei indivizi 
determinați pe baza a trei humeruși întregi de dife-
rite dimensiuni (Pl. 10/55). Cămila este și ea pre-
zentă cu un rest de metapod distal epifizat pe baza 
căruia nu am putut identifica specia cu precizie 
(Pl. 10/54).

Vânatul are o pondere redusă ca NMI (4,2%; 
Fig. 9). Cerbul și căpriorul sunt prezenți cu câte 
doi indivizi (cerbul cu un subadult și un adult 
– Pl. 10/56, în timp ce căpriorul cu doi adulți –
Pl. 10/57), iar mistrețul și iepurele de câmp cu câte 
un adult (Pl. 10/53).

Nivelul Olane 2 (O II) se caracterizează prin 
1667 resturi care atestă prezența reptilelor, a păsă-
rilor și a mamiferelor, cele din urmă fiind predomi-
nante (Fig. 10 și 11).

Reptile. Țestoasa de apă (Emys orbicularis) este 
reprezentată printr-un singur rest (coracoid) pro-
venind din zona centurii scapulare.

Păsări. Găina este certificată în acest nivel cu 
12 resturi, iar gâsca cu unul (Fig. 10). În cazul 
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găinii, elementele scheletale provin majoritar de 
la membrul inferior (2 femure, 6 tibiotarse și 3 
tarsometatarse) și mai puțin de la cel superior (1 
humerus). Frecvența oaselor bogate în masă mus-
culară este de 75%. Din totalul oaselor de găină, 5 
(41,6%) provin de la indivizi juvenili/adulți tineri. 
Doar un os prezintă urme de tranșare și un altul 
urme de dinți.

g79 g254 nc total
Reptilia (Emys orbicularis) 1 1

Gallus domesticus 4 8 12
Anser domesticus 1 1
Aves total 4 9 13

Total 1 4 9 14

Fig. 10. Frecvența resturilor faunistice de reptile şi păsări 
pe complexe arheologice şi nivelul cultural O II. / Fréquence 
des restes fauniques des reptiles et des oiseaux par complexes 
archéologiques et par niveau culturel (nc) O II.

Mamifere. Acestea sunt reprezentate prin 
1653 de resturi dintre care 21 sunt fragmente de 
prelucrare a coarnelor de cerb. Din cele 1632 de 
resturi de mamifere au fost determinate specific 
1521 (93,2%). Majoritatea materialului faunistic 
provine din nivelul cultural O II (90%) iar restul 
din câteva structuri arheologice (g77, g79, g85, 
g254 și C7) în cadrul cărora cantitatea de faună 
variază în limite destul de mari, de la 7 resturi (în 
g79) până la 85 (în g254). Ponderea cea mai mare 
în cadrul acestui eșantion o au resturile de bovine 
(53,1%), care sunt urmate de către ovicaprine 
(42,5%) și la mare distanță de către porcine (2,8%). 
Alte specii domestice (calul, câinele și pisica), dar 
care nu joacă un rol important în cadrul economiei 
animaliere, au o pondere scăzută (Fig. 11).

Patru specii sălbatice au fost identificate: 
zimbrul, cerbul, căpriorul și iepurele de câmp. 
Ponderea lor este extrem de redusă, doar 8 resturi 
(0,5%).

Structuri arh. g77 g79 g85 g254 c7 nc total total
Specii NR NR NR NR NR NR % NR % NMI %
Equus caballus 1 11 0.8 12 0.8 1 1.8
Bos taurus 11 6 19 51 10 710 52.1 807 53.1 26 46.4
Ovis/Capra 4 3 23 10 541 39.7 581 38.2 5 8.9
Ovis aries 1 5 1 46 3.4 53 3.5 13 23.2
Capra hircus 1 12 0.9 13 0.9 2 3.6
Sus domesticus 1 5 5 32 2.3 43 2.8 3 5.4
Canis familiaris 3 0.2 3 0.2 1 1.8
Felis catus 1 0.1 1 0.1 1 1.8
Bison bonasus 1 0.1 1 0.1 1 1.8
Cervus elaphus 4 0.3 4 0.3 1 1.8
Capreolus capreolus 1 1 0.1 2 0.1 1 1.8
Lepus europaeus 1 0.1 1 0.1 1 1.8
Total mamifere det. 18 7 27 85 21 1363 100.0 1521 100.0 56 100.0
Indet mamifere 5 106 111
Total mamifere 18 7 32 85 21 1469 1632
coarne de cerb 2 19 21

Fig. 11. Frecvența resturilor faunistice de mamifere pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) O II. / Fréquence des restes 
fauniques des mammifères par complexes archeologiques et par niveau culturel (nc) O II.

În ceea ce privește NMI se observă că vita 
este majoritară cu cei 26 de indivizi prezumați 
(Pl. 11/58 – 61). Vârstele de abataj identificate 
pe baza resturilor dentare ne arată următoarea 
distribuție: doi de 9 – 12 luni, doi de 1 – 1,5 ani, 
doi de 2 – 2,5 ani, doi de 2,5 – 3 ani, șase de 3 – 4 
ani, zece de 4 – 6,5 ani și doi de 6,5 – 9 ani. După 
cum se observă vârstele de sacrificare sunt extrem 
de variate, juvenilii au o pondere scăzută (15,4%), 
animalele care au atins maximul ponderal și care 
furnizează o carne de calitate bună (între 2 și 4 

ani) au o pondere de 38,4%, în timp ce anima-
lele de reformă de peste 4 ani sunt predominante 
cu 46,2%. Pe baza datelor biometrice se observă 
că femelele predomină. Astfel pe baza metacarpi-
enelor avem trei femele la doi castrați, iar pe baza 
metatarsienelor avem două femele la un castrat 
(Pl. 11/58 și 59). Morfologia proceselor cornulare 
ne indică un raport de șapte femele la un mascul.

Ovicaprinele sunt prezente cu ambele specii. 
Oaia predomină față de capră, raportul fiind de 6,5 
la 1 ca NMI și de 4 la 1 ca NR. Ovinele prezintă 
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următoarele vârste dentare de abataj: trei de 6 – 12 
luni, unul de 18 – 24 luni, trei de 2 – 4 ani, cinci de 
4 – 6 ani și unul mai mare de 6 ani. Caprinele sunt 
reprezentate de cel puțin doi indivizi subadulți/
adulți (2 metacarpiene și 2 metatarsiene epifi-
zate distal) dintre care unul este de circa 18 – 24 
luni după dentiție. Un număr de cinci indivizi 
fără o determinare certă (Ovis/Capra) au mai fost 
identificați pe baza dentiției: unul de 2 – 6 luni, trei 
între 1 – 2 ani și unul de 2 – 4 ani. Ovicaprinele cu 
vârste de sub 2 ani care ar furniza o carne de bună 
calitate au o pondere de doar 45%. Femelele de 
ovine predomină față de masculi într-o proporție 
de 12 la 1 după morfologia proceselor cornulare.

Porcinele au o pondere relativ redusă în 
eșantionul faunistic O II. Astfel pe baza dentiției 
s-au determinat trei indivizi care au următoarele 
vârste de sacrificare: un mascul de 22 – 24 luni, 
un individ de 24 – 30 luni și unul de 36 – 60 luni. 
După cum se observă porcinele au vârste destul de 
înaintate, probabil ele fiind tăiate în momentul în 
care atingeau maximul ponderal.

Calul, câinele și pisica sunt reprezentate cu câte 
un singur individ adult.

Taxonii vânați au o pondere relativ redusă, ei 
fiind prezenți doar cu câte un individ adult pe 
specie (cerb, căprior, zimbru și iepure de câmp). 
Semnalăm prezența zimbrului identificat pe baza 
unui metapod distal (Pl. 11/62 și 63). Această 
specie este prezentă destul de rar în analizele 
arheozoologice și datorită faptului că resturile 
sale sunt extrem de asemănătoare din punct de 
vedere morfologic cu cele ale altor bovine (vită și 
bour). De aceea în condițiile unei fragmentarității 
relativ crescute specia este aproape imposibil de 
identificat.

Nivelul cultural Olane I (O I) este cel mai 
sărac din punct de vedere faunistic dacă avem în 
vedere că s-au studiat doar 648 de resturi care 
atestă consumul alimentar al peștilor, păsărilor și 
mamiferelor (Fig. 12 și 13).

Peşti. Peștii sunt reprezentați în acest nivel doar 
de o placă osoasă externă (cleitrum) ce a aparținut 
unui sturion de dimensiuni mari (peste 1,5 m 
lungime).

Păsări. Păsările domestice sunt prezente cu 
13 resturi, care atestă găina (12) și gâsca (1 ulna). 
Pentru găină predomină oasele bogate în mus-
culatură (83,33%): humerus (4), femur (2) și 
tibiotars (4).

Păsările sălbatice sunt prezente cu un rest de la 
un vultur codalb (coracoid) și o ulnă distală de la o 
pasăre răpitoare de talie mijlocie.

g2 nc total
Sturioni 1 1
Total Pisces 1 1

Gallus domesticus 1 11 12
Anser domesticus 1 1
Haliaeetus albicilla 1 1
Falconiformes 1 1
Aves ind. 2 2
Aves total 3 14 17

Total 3 15 18

Fig. 12. Frecvența resturilor faunistice de peşti şi păsări pe 
complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) O I. / Fréquence 
des restes fauniques des poissons et des oiseaux par complexes 
archéologiques et par niveau culturel (nc) O I.

Mamifere. S-au analizat 630 resturi de mami-
fere dintre care patru sunt coarne de cerb care 
prezintă urme de prelucrare (Fig. 13). Astfel din 
cele 626 fragmente s-au determinat specific 551 
(88%). Majoritatea materialului faunistic provine 
din nivelul cultural O I (77,9%), restul din câteva 
structuri arheologice (g2, g8, g38, g42, g218, c13 
și c14). Ponderea cea mai mare în cadrul acestui 
eșantion este deținută de bovine și ovicaprine care 
se situează aproape la egalitate (46,6% bovine la 
45,9% ovicaprine), acestea fiind urmate de către 
porcine (2,4%) și equide (2,2%) (Fig. 13). Ceilalți 
taxoni domestici (câinele și pisica) au o pondere 
redusă. Fauna sălbatică este reprezentată doar de 
trei specii (cerb, căprior și iepure de câmp) și are o 
pondere relativ scăzută (NR=10; 1,8%) (Fig. 13).

Vita domestică (Pl. 12/64 și 65) este reprezen-
tată prin opt indivizi din care doi sunt juvenili 
(determinați pe baza mai multor oase neepifizate 
și poroase), doi de 3 – 4 ani, doi de 4 – 6,5 ani, unul 
de 6,5 – 9 ani și unul mai mare de 11,5 ani (ultimii 
șase au fost estimați pe baza dentiției). Raportul 
pe sexe este de 4 femele la un mascul pe baza mor-
fologiei proceselor cornulare, în timp ce pe baza 
metatarsienelor avem o femelă la un castrat. Aceste 
raporturi este posibil să nu ilustreze realitatea din 
perioada medievală dacă avem în vedere eșantionul 
faunistic relativ redus. 

Ovicaprinele ca NMI au ponderea cea mai 
mare (11 indivizi – 39,3%) în cadrul acestui nivel 
cultural, dar dacă am avea în vedere cantitatea de 
carne furnizată de fiecare individ ne dăm seama că 
bovinele au cea mai mare contribuție în legătură cu 
masa de carne furnizată în cadrul dietei de origine 
animalieră. Raportul dintre oaie și capră este de 4 
la 1 ca NMI și de 12 la 1 ca NR. Ovinele pre-
zintă următoarele vârste dentare: unul de 2 – 6 luni, 
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unul de 9 – 12 luni și doi de 1 – 2 ani, iar caprinele 
sunt reprezentate doar de un individ în vârstă de 
6 – 12 luni. Ovicaprinele indeterminate din punct 
de vedere taxonomic sunt reprezentate de încă 6 
subadulți/adulți în plus (6 metatarsiene stânga epi-
fizate distal) dintre care unul are o vârstă dentară 
de 2 – 3 ani.

Porcul este prezent doar cu un individ subadult 
de 30 – 36 luni.

Calul (Pl. 12/66) este reprezentat prin doi indi-
vizi, din care un mascul de circa 5 – 6 ani și un adult 
de 12 – 14 ani.

Câinele este atestat prin cel puțin doi indivizi 
adulți determinați pe baza unor tibii distale epifi-
zate, iar pisica printr-un singur adult.

Vânatul este slab reprezentat, doar prin trei 
specii (cerb, căprior și iepure de câmp) fiecare 
identificate cu câte un adult, mai puțin căpriorul 
care este subadult (Fig. 13). 

IV. Evoluția economiei animaliere în cetatea 
Timişoarei – eşantionul din Piața Sfântu 
Gheorghe
Studiul arheozoologic relevă că animalele 

domestice sunt majoritare în toate nivelurile cul-
turale (inclusiv în complexele arheologice) cu pro-
centaje care depășesc peste 98% ca NR și 89% ca 
NMI (Fig. 14 – 17).

În cadrul acestora se observă că bovinele sunt 
predominante ca NR de-a lungul întregii secvențe 
cronologice studiate. Cu toate că sunt cele mai 
numeroase, bovinele descresc între nivelurile cele 

mai vechi (M III – 76,3%) către cele mai noi (O I – 
46,3% – Fig. 14 și 15). Același fenomen se observă 
și în cazul porcinelor domestice care scad de la 4,9% 
din M III până la 2,4% în O I (Fig. 14 și 15).

Singurele animale care prezintă o creștere con-
stantă sunt ovicaprinele care cresc de la 15% din 
M III până la 45,9% în O I (Fig. 14 și 15). Acest 
fenomen de sporire a importanței ovicaprinelor și 
a descreșterii porcului poate fi legată și de cucerirea 
otomană, știut fiind faptul că ovicaprinele jucau 
un rol însemnat în dieta acestor comunități musul-
mane și că porcul era interzis a fi consumat.

Celelalte specii domestice (calul, câinele, pisica 
și cămila) au o importanță relativ redusă și de 
aceea este dificil de surprins o evoluție a acestora. 
Remarcăm totuși prezența cămilei în nivelurile 
pre-otomane (M II și M III) ceea ce ar demonstra 
că specia era deja cunoscută în Timișoara înainte 
de cucerirea turcească de la 1552, ceea ce ar fi cea 
mai veche, dar și prima atestare arheozoologică a 
cămilei în Banat. În plus, ca descoperirea să fie și 
mai interesantă este faptul că animalul era con-
sumat, dovadă stând restul de femur proximal cu 
urme de tăiere grosiere la nivelul diafizei ceea ce 
sugerează recuperarea măduvei osoase.

Vânatul are o pondere relativ redusă ca NR, dar 
lista de specii este relativ numeroasă pentru perioada 
studiată (șapte per total). Astfel în nivelul cel mai 
vechi (M III) avem șase specii, iar în cel mai nou 
avem doar trei. Remarcăm faptul că în nivelul O II 
s-a descoperit un rest de zimbru (Pl. 11/62 și 63), 
specie destul de rar întâlnită pe teritoriul României.

Structuri arh. g2 g8 g38 g42 g218 c13 c14 nc total total
Specii NR NR NR NR NR NR NR NR % NR % NMI %
Equus caballus 12 2.8 12 2.2 2 7.1
Bos taurus 16 5 4 16 1 18 23 174 41.0 257 46.6 8 28.6
Ovis/Capra 14 1 1 22 176 41.5 214 38.8 6 21.4
Ovis aries 36 8.5 36 6.5 4 14.3
Capra hircus 1 2 0.5 3 0.5 1 3.6
Sus domesticus 2 1 10 2.4 13 2.4 1 3.6
Canis familiaris 5 1.2 5 0.9 2 7.1
Felis catus 1 0.2 1 0.2 1 3.6
Cervus elaphus 4 0.9 4 0.7 1 3.6
Capreolus capreolus 1 3 0.7 4 0.7 1 3.6
Lepus europaeus 1 1 0.2 2 0.4 1 3.6
Total mamifere det. 33 6 5 18 24 18 23 424 100.0 551 100.0 28 100.0
Indet mamifere 6 5 64 75
Total mamifere 39 6 5 18 29 18 23 488 626 100
coarne de cerb 4 4

Fig. 13. Frecvența resturilor faunistice de mamifere pe complexe arheologice şi nivelul cultural (nc) O I. / Fréquence des restes 
fauniques des mammifères par complexes archéologiques et par niveau culturel (nc) O I.
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Nivel cultural M III M II M I O II O I TOTAL
Specii NR % NR % NR % NR % NR % NR %
Equus caballus 26 1.24 43 1.28 77 1.85 12 0.8 12 2.18 170 1.46
Bos taurus 1594 76.30 2234 66.71 2264 54.38 807 53.06 257 46.64 7156 61.30
Ovis/Capra 265 12.69 747 22.31 1342 32.24 581 38.20 214 38.84 3149 26.98
Ovis aries 36 1.72 105 3.14 211 5.07 53 3.48 36 6.53 441 3.78
Capra hircus 12 0.57 16 0.48 30 0.72 13 0.85 3 0.54 74 0.63
Sus domesticus 103 4.93 167 4.99 187 4.49 43 2.83 13 2.36 513 4.39
Canis familiaris 12 0.57 5 0.15 7 0.17 3 0.20 5 0.91 32 0.27
Felis catus 2 0.06 19 0.46 1 0.07 1 0.18 23 0.20
Camelus sp. 1 0.03 1 0.02 2 0.02
Bison bonasus 1 0.07 1 0.01
Cervus elaphus 30 1.44 16 0.48 11 0.26 4 0.26 4 0.73 65 0.56
Capreolus capreolus 6 0.29 5 0.15 7 0.17 2 0.13 4 0.73 24 0.21
Sus scrofa 1 0.05 3 0.09 2 0.05 6 0.05
Canis lupus 2 0.10 2 0.02
Vulpes vulpes 1 0.05 1 0.01
Lepus europaeus 1 0.05 5 0.15 5 0.12 1 0.07 2 0.36 14 0.12
Total mamifere 
determinate 2089 100.00 3349 100.0 4163 100.00 1521 100.00 551 100.00 11673 100.00

Indet mamifere 160 206 229 111 75 781
Total mamifere 2249 100 3555 100 4392 100 1632 100 626 100 12454
coarne de cerb 97 396 39 21 4 557
Mollusca 1 1
Pisces 9 8 1 18
Reptilia 6 32 1 39
Aves 26 92 97 13 17 245
Total fauna 2378 4052 4569 1667 648 13314

Fig. 14. Frecvența resturilor faunistice (NR = număr de resturi) pe niveluri culturale. / Fréquence des restes (NR = nombre de 
restes) fauniques par niveaux culturels.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

O I

O II

M I

M II

M III

cabaline bovine ovicaprine

porcine alte sp. dom. vânat

Fig. 15. Distribuția procentuală a resturilor de mamifere (%NR) pe niveluri culturale. / Distribution 
en pourcentage des restes de mammifères (en %NR) par niveaux culturels.
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Situația în ceea ce privește NMI este în mare destul 
de asemănătoare cu ceea întâlnită în cazul NR. Astfel 
bovinele scad de la 45,1% din M III și 59,2% din 
M II până la 28,5% în O I. Porcul prezintă aceași 
tendință, ponderea sa scăzând într-o proporție și mai 
mare de la 22,6% din M III la 3,6% în O II, în timp 
ce ovicaprinele își dublează ponderea de la 18,3% în 
M III până la 39,3% (Fig. 16 și 17).

Vârstele de sacrificare ale principalelor specii 
domestice (bovine, ovicaprine și porcine) ne arată 

raţiunile pentru care acestea erau crescute în timpul 
vieţii lor până în momentul în care erau tăiate 
pentru consum. Primul lucru care ne surprinde în 
cadrul eșantionului studiat este absenţa indivizilor 
foarte tineri (nou-născuţi și infans – animale între 
0 și 6 luni). Cauzele pot fi multiple: aceste animale 
foarte tinere nu sunt sacrificate/consumate pe/în 
interiorul sitului/suprafeței cercetate; distrugerea 
diferenţiată a resturilor de animale tinere; recolta-
rea defectuoasă a faunei în condiţiile de săpătură de 

Nivel cultural M III M II M I O II O I TOTAL
Specii NMI % NMI % NMI % NMI % NMI % NMI %
Equus caballus 2 2.15 2 1.60 3 2.11 1 1.79 2 7.14 10 2.25
Bos taurus 42 45.16 74 59.20 65 45.77 26 46.43 8 28.57 215 48.42
Ovis/Capra 3 3.23 10 8.00 5 3.52 5 8.93 6 21.43 29 6.53
Ovis aries 10 10.75 12 9.60 39 27.46 13 23.21 4 14.29 78 17.57
Capra hircus 4 4.30 2 1.60 5 3.52 2 3.57 1 3.57 14 3.15
Sus domesticus 21 22.58 16 12.80 14 9.86 3 5.36 1 3.57 55 12.39
Canis familiaris 3 3.23 1 0.80 1 0.70 1 1.79 2 7.14 8 1.80
Felis catus 1 0.80 3 2.11 1 1.79 1 3.57 6 1.35
Camelus sp. 1 0.80 1 0.70 2 0.45
Bison bonasus 1 1.79 1 0.23
Cervus elaphus 2 2.15 2 1.60 2 1.41 1 1.79 1 3.57 8 1.80
Capreolus capreolus 2 2.15 2 1.60 2 1.41 1 1.79 1 3.57 8 1.80
Sus scrofa 1 1.08 1 0.80 1 0.70 3 0.68
Canis lupus 1 1.08 1 0.23
Vulpes vulpes 1 1.08 1 0.23
Lepus europaeus 1 1.08 1 0.80 1 0.70 1 1.79 1 3.57 5 1.13
Total mamifere 93 100.00 125 100.0 142 100.00 56 100.00 28 100.00 444 100.00

Fig. 16. Repartiţia procentuală a numărului minim de indivizi (NMI) pe niveluri culturale. / Répartition en pourcentage du 
nombre minimum d’individus (NMI) par niveaux culturels.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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M II
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cabaline bovine ovicaprine

porcine alte sp. dom. vânat

Fig. 17. Distribuția procentuală a numărului minim de indivizi (NMI) pe specii de mamifere pe nive-
luri culturale. / Distribution en pourcentage du nombre minimum d’individus (NMI) des mammifères 
par niveaux culturels.
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salvare sub presiunea timpului. Personal, înclinăm 
spre prima cauză, dacă avem în vedere că resturi 
de mici dimensiuni au fost colectate, vezi fragmen-
tele de pești, reptile, păsări, lagomorfe și dentiţie 
izolată de ovicaprine și porcine.

Având în vedere eșantionul relativ mic prelevat 
din nivelul Olane I (O I) informațiile obținute și 
reprezentate în cadrul diferitelor figuri (Fig. 18 – 20) 
trebuiesc luate în considerare cu anumite rezerve până 
la integrarea mai multor date suficiente și relevante.

În cazul bovinelor observăm că majoritatea ani-
malelor consumate sunt adulte29 (între 3,5 – 8 ani) 
ceea ce ar sugera că înainte de a fi sacrificate acestea 
au fost crescute pentru producţia de lapte și a deri-
vatelor sale, dar și pentru sporirea turmelor prin 
reproducere (Fig. 18). Cu siguranță aceste animale 
erau sacrificate în momentul când randamentul lor 
scădea, ele intrând astfel în categoria animalelor de 
reformă. Animale juvenile și subadulte (însumate 
împreună) care ar sugera abatajul acestei specii în 
primul rând pentru carne se găsesc într-un pro-
centaj mai redus faţă de exemplarele care indică o 
exploatare pentru lapte, excepție făcând nivelurile 
M II și O II unde acestea depășesc cu puțin pro-
centajul animalelor adulte (Fig. 18). Subliniem că 
animalele juvenile (între 6 luni și 24 luni) furni-
zează o carne de o calitate mult mai bună (supe-
rioară) decât cele subadulte (între 2 și 3,5 ani). 
Adulții bătrâni au o pondere extrem de scăzută, cu 
excepția nivelului O II, ceea ce ar sugera și utiliza-
rea lor la tracţiune (forță de muncă), dar într-o mai30

29 Forest 1997.
30 Clasele de vârstă biologică la animalele domestice sunt 
după Forest (1997).

mică pondere comparativ cu equideele. O dovadă 
în acest sens ar fi faptul că în cadrul materialu-
lui analizat s-au observat extrem de rar la nivelul 
metapodiilor și a falangelor de bovine patologii 
caracteristice acestei activităţi31.

Ovicaprinele sunt prezente cu ambele specii 
(oaia – Ovis aries și capra – Capra hircus), dar 
dintre acestea resturile de oaie predomină. Vârstele 
de sacrificare sunt extrem de variate, de aceea nu se 
poate identifica un anumit „tipar” în exploatarea 
acestor animale. Cert este faptul că indivizi extrem 
de tineri, infans s-au identificat doar în nivelul 
M I, iar cei bătrâni de peste 6 ani s-au descoperit 
doar în M II și O II (Fig. 17). Între nivelurile M III 
și M I se observă că numărul juvenililor crește de 
la 29,4% la 42,8%, acest lucru făcându-se în defa-
voarea subadulților care scad de la 47% la 32,6%. 
Acest lucru denotă faptul că populația consumă în 
timp o carne de mai bună calitate în nivelul M I 
decât în nivelul M III. Indivizii subadulți și adulți 
sacrificați și consumați probabil reprezentau grupul 
animalelor care erau reformate, fie nu mai dădeau 
lapte, fie producția lor de lână era foarte scăzută.

În cazul porcinelor observăm că în diferitele nive-
luri culturale32 majoritatea animalelor sacrificate și 
consumate sunt subadulte (între 15 luni și 3 ani) 
(Fig. 20). Foarte rar apar și animale mai tinere (în 
special juvenili și mai rar infans), dar acestea s-au 
descoperit numai în nivelurile M III – M I. Aproape 
20% dintre porcinele identificate sunt adulte (M III și 
M II), procent care crește în M I și O II la peste 30%.

31 Bartosiewicz et alii 1997.
32 Nivelul O1 nu este reprezentat deoarece în acesta s-a 
identificat doar un singur individ subadult de porc.
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Fig. 18. Repartiţia vârstelor de sacrificare ale bovinelor pe clase de vârstă biologică30. / Répartition des âges 
d’abattage des bovins par classes d’âge biologiques.
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Fig. 19. Repartiţia vârstelor de sacrificare ale ovicaprinelor pe clase de vârstă biologică. / Répartition des 
âges d’abattage des caprinés par classes d’âge biologiques.
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V. Discuții 
Prezența resturilor osoase provenind de la un 

spectru atât de larg de faună care reunește moluște 
pești, țestoase, păsări și mamifere ne confirmă că 
toate aceste animale au fost exploatate pentru con-
sumul alimentar și nu numai. 

În ceea ce privește moluștele prezența doar 
a unui singur rest de gasteropod acvatic ne 
îndreptățește să afirmăm ca probabil este o apariție 
întâmplătoare chiar dacă zona în care era ampla-
sată cetatea Timișoarei era una mlăștinoasă33.

33 Feneșan 2007.
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Fig. 20. Repartiţia vârstelor de sacrificare ale porcinelor pe clase de vârstă biologică. / Répartition des âges 
d’abattage des porcins par classes d’âge biologiques.

Cele mai multe resturi de pești (17) au fost 
prelevate din nivelurile medievale din secolele 
XV – XVI (până în 1552) și doar un singur rest din 
nivelul de secol XVIII (până în 1716). Credem că 
dacă s-ar fi cernut o parte din sedimentul excavat 
din anumite complexe arheologice bine încadrate 
cronologic și cultural, numărul resturilor ar fi 
putut fi mai mare, în special al animalelor de mici 
dimensiuni și în acest mod s-ar fi surprins mult 
mai în detaliu caracteristicile economiei alimentare 
de natură animalieră.

Speciile de pești identificate sunt sturio-
nii, știuca, crapul, somnul și codul (Pl. 1/1 – 5). 
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Resturile provin din regiunea craniului, dar sunt 
prezente și câteva coaste sau fragmente ale înotă-
toarelor. Unele dintre ele poartă urme de tranșare 
sau de eviscerare datorate procesului de preparare. 
În general astfel de oase pot proveni din procesul 
de preparare culinară a peștelui sau după fierbere 
dacă ținem cont că multe sunt aproape întregi și 
că ele nici nu susțin o masă musculară consistentă. 
Dintre peștii de apă dulce, indivizii de știucă au 
dimensiuni medii (0,5 m Lt și 0,9 kg), cei de crap 
medii spre mari (0,6 m Lt și 2 – 4 kg), iar cei de 
somn mici (0,5 – 0,9 m Lt și 1 – 4,5 kg). Astfel de 
pești puteau fi capturați în apele din vecinătatea 
orașului, dar la fel de bine puteau proveni din 
Mureș, Tisa sau Dunăre mai ales că schimburile 
de mărfuri la mari distanțe nu mai constituiau un 
impediment. Martori ai unor astfel de schimburi 
stau resturile de sturioni și de cod. Sturionii de talie 
mare pot proveni cel mai probabil din Dunăre, 
dar și din Tisa. În această perioadă (sec. XV) în 
Ungaria pescuitul și comercializarea peștilor mari 
(inclusiv al sturionilor) era reglementată, iar stu-
rionul avea statutul de hrană de rang înalt34. În 
ceea ce privește codul acesta era transportat mai 
ales sub formă uscată și sărată din nordul Europei. 
Studii recente privind pescuitul și comercializarea 
codului în Europa ne arată că începând cu secolul 
XVI se intensifică comerțul cu acest pește, captura-
rea lui realizându-se mai ales în Atlanticul de Nord 
și sporadic în Marea Nordului sau Marea Baltică35.

Chiar dacă eșantionul din secolele XVI – XVIII 
este redus, remarcăm slaba reprezentativitate a 
peștilor în general, și în particular a speciilor locale 
(știuca, crapul sau alte ciprinide). Aceasta poate fi 
atribuită atât unei carențe în metodologia de pre-
levare, cât și unei rarități din zona cercetată a com-
plexelor ce conțineau deșeuri din bucătăria unor 
consumatori de pește deoarece resturi ale ciprini-
delor au mai fost identificate și în alte zone ale 
Timișoarei din secolele XVII sau XVIII36.

Datorită zonei umede în care este ampla-
sată Timișoara apar frecvent resturi (39) de la 
țestoasa de apă dulce (Emys orbicularis) îndeosebi 
în nivelurile datate în secolele XV – XVI (97,4%). 
Determinarea a fost facilitată de buna conservare a 
carapacei chitinoase pe câteva fragmente din sec. 
XV (Pl. 1/6 și 7). Țestoasa de apă este comestibilă, 
însă carnea ei are un miros puternic datorită orga-
nismelor acvatice consumate37. Prin fierbere cele 
două componente ale scutului extern (carapacea 

34 Bartosiewicz  –  Bonsall 2008. 
35 Barett et alli 2011.
36 El Susi 2007,  263 și 271.
37 Forest – Cheylan 2003.

și plastronul) se pot detașa ajungându-se ușor la 
partea cărnoasă fără a fi nevoie de tranșare pentru 
detașarea lor. Astfel multe din fragmentele de cara-
pace sau plastron identificate în anumite complexe 
(M III și M I) sunt în conexiune. Informații despre 
consumul acestor animale în perioada medievală 
din Transilvania provin din secolul XVII și tot din 
acea dată avem informații privind utilizarea lor 
în medicina tradițională pentru tratarea bolilor 
pulmonare38.

Păsările sunt reprezentate în materialul studiat 
prin 245 resturi provenind majoritar de la speciile 
domestice (95,51%) (Pl. 2 – 3/8 – 20). Găina este 
cea mai consumată pasăre, resturile ei predomi-
nând în toate nivelurile studiate. Cele mai frec-
vente oase identificate sunt din zone ale corpului 
bogate în masă musculară precum membrele ante-
rioare (humerus, radius sau ulnă) și posterioare 
(femur și tibiotars) sau stern. Procentajele acestor 
elemente variază de la 75 la 100% în nivelurile cer-
cetate. Aceste date pot fi explicate fie prin faptul 
că tranșarea păsărilor nu se făcea în zona cercetată, 
iar resturile cu mai puțină carne nu ajungeau în 
această parte a cetății sau cererea pentru astfel de 
tranșe gătite mai ales prin fierbere (prepararea de 
fierturi/supe) era mai mică. Păsările erau în general 
mature, dar o parte din resturile de găină analizate 
în nivelurile M II și M I proveneau de la indivizi 
juvenili sau adulți tineri (30%, respectiv 18,1%). 

Găina era crescută nu numai pentru carne, dar 
și pentru ouă. La nivelul oaselor lungi femelele 
mature prezintă osul medular, o rezervă de calciu 
utilizată în perioada când depun ouă39. Astfel de 
oase au fost identificate în toate nivelurile cerce-
tate (M III – 5, M II – 8, M I – 6, O II – 3, O I – 1), 
ele certificând astfel consumul găinilor crescute 
pentru ouă (Pl. 3/19). 

Cu toate că dovezi despre domesticirea gâștei 
apar încă din mileniul III î.e.n. primele relatări 
clare apar în Grecia și apoi Roma antică40. Pentru 
perioada medievală în Europa se consumau atât 
păsări domestice crescute în ferme cât și sălbatice41. 
În eșantionul studiat gâsca e mai rară decât găina, 
ea fiind prezentă cu elemente anatomice ce provin 
de la indivizi maturi. Acest lucru este o dovadă a 
faptului că aceste păsări erau crescute pentru ouă, 
reproducere și, în ultimul rând, pentru carne și 
grăsime. Creșterea găinii era mult mai importantă 
decât cea a păsărilor de apă în secolele XVI – XVIII, 
dar începând cu sec. XVIII raportul avea să se 

38 Sos 2009.
39 Lentacker –  van Neer 1996.
40 Albarella 2005.
41 Albarella, 2005; Makowiecki – Gotfredsen 2002.
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schimbe în favoarea celor din urmă42. Pentru cetatea 
Timișoarei zona umedă facilita creșterea păsărilor 
iubitoare de apă precum gâsca sau rața. Chiar dacă 
în materialul nostru rața e destul de rară, iar toți 
indivizii sunt maturi, absența altor specii vânate ne 
îndreptățește să credem că vânătoarea și consumul 
păsărilor nu era ceva comun pentru zona cercetată. 
Pentru eșantionul de față, resturile acestei păsări au 
fost încadrate ca aparținând unor indivizi domes-
tici, deoarece fermele de creștere ale acestei specii 
de păsăre funcționau deja încă din secolul XIV în 
Europa43. Deoarece vânătoarea era apanajul mai 
ales al celor din înalta societate, iar în materialul 
cercetat există dovezi ale consumului de hrană cu 
statut înalt, nu excludem posibilitatea ca o parte 
din resturile identificate pentru gâscă și rață să 
provină și de la păsări sălbatice.

Păsările sălbatice sunt reprezentate de resturi 
de la păsări mari de pradă precum acvila, vulturul 
codalb, dar și de la lebădă. Exceptând fragmentul 
din O I care este un coracoid, celelalte oase provin 
de la membrul superior. Ulna de codalb descope-
rită în C3 (M I) prezintă urme de tranșare la nivelul 
articulației proximale pentru detașarea de stilo-
pod, segment cu masă musculară, dar fără pene. 
Penele din zona zigopodului (radius și ulna) care 
sunt lungi și foarte puternice (ca, de altfel, și cea de 
lebădă) pot fi utilizate la confecționarea săgeților. 
Este posibil ca astfel de pene să fi fost folosite 
pentru confecționarea armamentului, având în 
vedere că în cetate funcționa în această perioadă 
și o garnizoană44. Dar la fel de adecvate sunt și 
pentru utilizarea lor pentru scris chiar dacă cele 
mai uzitate în această perioadă erau cele de gâscă. 
Vulturii reprezentau un simbol al puterii și este 
posibil să fi fost vânați sau crescuți în captivitate 
pentru vânătoarea de iepuri sau doar pentru penele 
foarte utile pentru săgeți sau armura soldaților așa 
cum este menționat în Polonia din secolul XVI45.

O altă pasăre încă exotică pentru acea vreme este 
curcanul (Pl. 2/13 – 14). Resturi ale acestei păsări 
provin din niveluri datate până în 1552. Astfel 
aceste descoperiri sunt cele mai timpurii prezențe 
ale curcanului pe teritoriul României actuale chiar 
dacă la Timișoara au mai fost descoperite resturi 
ale acestei păsări în nivelurile medievale de secol 
XVII46. Primele menționări ale prezenței curcanu-
lui în Europa sunt din 1511 în Spania, iar până 
la sfărșitul secolului XVI specia era cunoscută în 

42 Makowiecki  –  Gotfredsen 2002.
43 Albarella 2005.
44 Feneșan 2007.
45 Makowiecki – Gotfredsen 2002.
46 El Susi 2007.

toată Europa47. Păsările erau aduse din America, 
creșterea și înmulțirea lor realizându-se în mod sis-
tematic abia din secolul XVII48, ele rămânand astfel 
un apanaj al consumului celor din înalta clasă. 

În ceea ce privește mamiferele, studiul arheozo-
ologic relevă faptul că acestea jucau un rol foarte 
important în cadrul alimentației comunităților 
umane ce locuiau în cetatea Timișoarei, atât în 
perioada pre-otomană, cât și în perioada otomană. 
Speciile domestice sunt predominante cu procentaje 
de depășesc 98% ca NR și 89% ca NMI. Analiza 
noastră surprinde o evoluție și o schimbare 
a preferințelor culinare în cetatea Timișoarei 
între nivelurile pre-otomane și otomane. Astfel 
de-a lungul secvenței cronologice se observă că 
importanța bovinelor și mai ales a porcinelor scade 
între nivelurile cele mai vechi (M III) către nivelu-
rile cele mai noi (O II), în condițiile în care pon-
derea ovicaprinelor crește constant, lucru evident 
mai ales în perioada otomană. Această preferință 
pentru consumul de ovicaprine și secundar pentru 
bovine este un semn clar al modificărilor survenite 
în compoziția etnică, dar și religioasă din cetate. 
Cu toate că în lumea musulmană carnea de porc 
este prohibită, specia apare în eșantioanele studi-
ate de către noi ceea ce ar sugera că în cetate mai 
existau încă comunități creștine care consumau 
această specie care probabil era crescută în apropi-
erea cetății. 

În ceea ce privește vârstele de sacrificare se 
observă că bovinele erau tăiate majoritatea la o 
vârstă adultă când probabil randamentul lor scădea 
în ceea ce privește producția de lapte și a derivatelor 
sale, sporirea turmelor prin reproducere, dar și ca 
forță de muncă. Excepție ar face nivelurile M II și 
O II unde ponderea bovinelor tăiate special pentru 
carne (juvenili și subadulți) depășesc cu puțin pro-
centajul adulților.

Ovicaprinele erau crescute de o manieră mixtă, 
atât pentru producția de carne, cât și pentru pro-
dusele lor secundare, lapte și lână. În nivelurile pre-
otomane (M III – M I) se observă că ponderea ani-
malelor tinere (juvenile) care furnizează o carne de 
o calitate foarte bună crește în defavoarea animale-
lor subadulte. În nivelurile otomane (O II și O I) 
se observă că animalele subadulte predomină față 
de celelalte categorii de vârstă. Cert este faptul că 
animalele subadulte și adulte care erau consumate 
reprezentau grupul animaleler care erau reformate, 
din cauza faptului că fie calitatea lânii pe care o fur-
nizau era scăzută, fie producția lor de lapte scădea.

47 Schorger 1966.
48 Crawford 1992.
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Porcinele sunt sacrificate majoritatea la o vârstă 
subadultă, probabil când specia ajungea la o greu-
tate ponderală adecvată care îi permitea crescătoru-
lui să obțină un randament bun la tăiere.

Studiul arheozoologic întreprins în Piața Sfântu 
Gheorghe a permis și descoperirea a două resturi de 
cămilă (un metapod distal și un femur proximal) 
în nivelurile pre-otomane M II și M I (Pl. 10/54), 
ceea ce ar sugera că acest animal era deja prezent 
în Banat înainte de cucerirea turcească de la 1552. 
Acest fapt ar putea fi legat probabil de legăturile 
comerciale din zonă în care turcii jucau un rol 
important și în cadrul cărora cămilele erau de un 
real ajutor dat fiind capacitatea lor de a căra poveri 
destul de mari. Din păcate, elementele anatomice 
descoperite nu ne permit să facem o discriminare 
taxonomică extrem de precisă în ceea ce privește 
specia, dat fiind faptul că în perioada respectivă 
sunt întâlnite în Europa două tipuri de cămilă, cea 
cu doua cocoașe (Camelus bactrianus) și ceea cu o 
cocoașă – dromaderul (Camelus dromedarius).

Până în prezent, după datele avute la dispozi-
ţie, singurele descoperiri de cămilă de pe terito-
riul României au fost făcute doar în Dobrogea, 
în judeţul Tulcea, în niveluri arheologice atribuite 
perioadei bizantine: la Dinogeția (Garvăn, com. 
Jijila), într-un context atribuit sec. IX – XII49, 
s-a descoperit o falangă 1 de Camelus bactria-
nus (cămila cu două cocoașe) și la Noviodunum 
(Isaccea), într-un nivel de secol XI, s-a găsit un rest 
de metapod de Camelus sp.50, în timp ce într-un 
nivel de secol XVII – XVIII la Agighiol s-au iden-
tificat peste 150 de resturi care certifică prezența 
ambelor specii, atât a dromaderului cât și a cămilei 
cu două cocoașe51. Astfel pentru perioada bizan-
tină o explicație a prezenţei cămilei pe teritoriul 
actual al României este pusă în legătură cu diferi-
tele mișcări ale unor populaţii din nord-estul Mării 
Negre sau cu deplasarea caravanelor care legau 
Orientul de Europa, în timp ce pentru perioada 
medievală existența speciei este legată de influenţa 
turcilor în regiune.

După cum se observă, până astăzi, ponderea 
cămilei în diferitele eșantioane arheozoologice din 
România era foarte redusă, doar trei așezări și toate 
situate în Dobrogea. Din acest motiv, descoperirea 
a încă a unui sit, dar situat în Banat, în cealaltă 
parte a României meridionale (sud-vest) este cu 
atât mai interesantă și excepţională. 

În Europa Centrală și de Sud-Est, cămila este 
întâlnită încă din perioada romană. Prezenţa 

49 Gheorghiu – Haimovici 1965.
50 Bejenaru 2007.
51 Bălășescu et alii 2011; Bălășescu 2014.

sa poate fi în principal rezultatul expansiunii 
Imperiului roman și dislocării de unităţi mili-
tare din provincii din Orientul Apropiat sau din 
Africa unde specia era întâlnită în mod frecvent52. 
Dovezile prezenţei cămilei după epoca romană 
sunt extrem de rare și se regăsesc mai mult în estul 
Europei decât în zona centrală sau de Sud-Est. Ele 
pot fi puse în legătură cu migraţia diferitelor popu-
laţii dinspre Asia către Europa. Astfel de descope-
riri s-au făcut în principal în Ucraina și Rusia53. În 
Balcani, pentru perioada bizantină pot fi amintite 
descoperirile de resturi de cămilă de la Nicopolis 
ad Istrum în Bulgaria54 și de la Dinogetia55 și 
Noviodunum56 în România.

Odată cu pătrunderea turcilor în Europa, 
asistăm la o nouă revenire a speciei care este relativ 
bine documentată în Ungaria în perioada secolelor 
XV – XVII, pornind de la descoperirile de la Buda, 
Diosgyor și Szekszard-Palank57. În acest context al 
influenţei turce (otomane) putem fixa și descoperirea 
resturilor de la Agighiol, dar și cele de la Timișoara 
care sunt premergătoare cuceririi otomane.

Rolul acestor animale, originare din Asia 
Centrală (cămila cu două cocoașe) sau din Africa 
de Nord, Peninsula Arabică și Asia de Vest (cămila 
cu o cocoașă sau dromaderul), introduse și prezente 
în Europa încă din epoca romană, este legat de 
utilizarea lor în jocurile publice (ludi – la romani) 
sau ca animale de transport în scopuri militare și 
civile58. Probabil, în condiţii de penurie alimentară 
ele erau utilizate și în alimentaţie, de exemplu în 
Banat în secolul XIX59.

Descoperirea destul de rară (sporadică) a unor 
resturi de cămilă în România, mai ales în niveluri 
atribuite perioadei medievale, poate fi pusă în legă-
tură și cu interesul scăzut al unor arheologi pentru 
studiul faunei care provine din săpături arheo-
logice. Cu siguranţă, un dialog mai strâns între 
arheologi, istorici și biologi va putea aduce mai 
multe informaţii privind răspândirea unor specii 
de animale în diferite perioade istorice mai puţin 
cunoscute. În acest fel, se va putea urmări zoogeo-
grafia unor taxoni, dar și introducerea unor specii 
de animale, precum și dispariţia altora.

În ceea ce privește repartiția materialului faunis-
tic de mamifere, mai ales domestice, pe elemente 
anatomice, remarcăm că acesta este reprezentat de 
52 Bălășescu 2014.
53 Bokony 1974.
54 Beech 1997.
55 Gheorghiu – Haimovici 1965.
56 Bejenariu 2007.
57 Bartosiewicz 1995, 1996.
58 Toynbee 1973.
59 Ardelean 2007, 393
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toate categoriile ceea ce ne demonstrează faptul că 
animalele erau sacrificate în cetate, probabil aici 
găsindu-se și spații special amenajate (abatoare și 
măcelării) pentru a se realiza acest lucru (figurile 
21 – 25). Există și două excepții și anume în M III și 
M II unde se observă o cantitate foarte mare de ver-
tebre toracale de vită domestică (mai mult de 30% 
din materialul faunistic atribuit acestei specii). 

Vânatul este slab reprezentat, dar aceasta nu 
este o noutate pentru perioada ev mediului din 
România. Lista de specii reunește doar șapte taxoni 
(zimbrul, cerbul, căpriorul, mistreţul, lupul, 
vulpea și iepurele de câmp). Speciile cu o valoare 
socială mai mare, dar și alimentară sunt predomi-
nante, este cazul cerbului, căpriorului, mistrețului 
și a iepurelui de câmp. Prezența lupului și a vulpii 
în eșantionul studiat este pusă mai mult pe seama 
eliminării acțiunii lor prădătoare asupra turmelor 
de animale, dar și asupra gospodăriilor umane din 
preajma cetății.

Cert este fapul că între nivelurile cele mai vechi 
și cele mai noi, interesul față de vânat descrește 
foarte mult. Astfel dacă în M III avem șase taxoni 
vânați, în O I avem doar trei. Cervideele au cea 
mai mare importanță și în cadrul lor mai ales 
cerbul care depășește mai mult de jumătate din 
ponderea vânatului. 

Cerbul pe lângă valoarea cinegetică și alimen-
tară pe care o are se mai evidențiază și prin faptul 
că numeroase fragmente de coarne prezintă urme 
de tăiere și prelucrare ceea ce atestă că ele erau uti-
lizate în industria materiilor dure animale. Dovadă 
stau cele 557 de resturi de coarne de cervide (4,2% 
din totalul faunei studiate, majoritatea sunt de 
cerb, doar unul fiind de căprior), cea mai mare 
parte provenind din nivelul M II (71,1%). Această 
impresionantă cantitate de coarne de cerb ar sugera 
că în preajma suprafeței cercetate arheologic s-ar 
găsi un atelier de prelucrare al materiilor dure 
animale, mai ales corn.

Printre animalele vânate o prezență insolită 
este zimbrul (Pl. 11/62 și 63) descoperit în nivelul 
O II și care în general este extrem de rar întâlnit 
în cadrul studiilor arheozoologice din România60. 
Dacă specia este întâlnită relativ mai frecvent în 
perioadele preistorice (neolitic și epoca bronzu-
lui), pentru perioada medievală informațiile sunt 
extrem de lacunare și privesc doar Moldova, dat 
fiind faptul că aici s-au realizat cele mai numeroase 
studii de arheozoologie pentru această perioadă. 
Astfel doar în Cetatea Romanului (sec. XIV – XV) 
specia a fost identificată61 și de aceea credem că 
60 Bălășescu et alii 2004.
61 Haimovici – Tărăbuță 1968.

descoperirea de la Timișoara este extrem de intere-
santă ea atestând astfel prezența acestui animal în 
împrejurimile cetații. 

VI. Concluzii
Fauna studiata este variată întâlnindu-se diverse 

grupe de animale precum moluște, pești, reptile, 
păsări și mamifere sălbatice sau domestice. Aceste 
descoperiri ne arată pe de-o parte interesul locuito-
rilor cetății pentru exploatarea animalelor domes-
tice cât și practicarea chiar și sporadic a vânătorii 
animalelor din regiunea învecinată, dar și obținerea 
unor animale prin schimburi cu alte comunități 
și conectarea cetății la viața economică regională 
și europeană după cum observa și C. Feneșan62 
pentru perioada pre-otomană.

Ca urmare a demersului nostru știinţific arheo-
zoologic, putem afirma că exploatarea și consumul 
alimentar al bovinelor și ovicaprinelor erau extrem 
de importante pentru comunitățile umane de la 
Timișoara. Cucerirea turcească determină modifi-
cări în dieta/alimentația acestor comunități umane, 
în sensul scăderii importanței porcului și creșterii 
ponderii ovicaprinelor în detrimentul bovinelor. 
Remarcăm descoperirea cămilei și a zimbrului 
pentru prima dată în Banatul medieval. 

Alte descoperiri importante sunt legate de 
prezența resturilor de curcan, pasăre recent intro-
dusă în Europa după cuceririle spaniole din 
America la sfărșitul secolului XV și considerată o 
apariție exotică în perioada anilor dinaintea cuceririi 
otomane. Aceasta avea să fie crescută în ferme înce-
pând cu secolul XVII63 și să fie o apariție comună 
alături de celelalte păsări domestice precum găina, 
gâsca sau rața de abia în secolul XVIII64.

Codul este de asemenea o prezență exotică 
pentru această regiune demonstrând că relațiile 
de schimburi comerciale cu nordul Europei erau 
active și rapide pentru acea vreme, secolul XVI 
fiind și începutul consumului la scara industrială 
a acestui tip de pește foarte apreciat în vestul și 
nordul Europei.

Acest studiu a relevat prezența inedită a unor 
animale în regiune și a surprins schimbările în 
modul de exploatare al faunei domestice în peri-
oada medievală pe o perioadă de aproximativ 
patru secole. În final, nu putem decât să sperăm 
că demersul știinţific inter- și pluridisciplinar să fie 
mult mai prezent în siturile medievale studiate și 
apelul la zooarheologie să fie mai concludent.

62 Feneșan 2007.
63 Crawford 1992.
64 El Susi 2007, 288.
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Fig.  21. Repartiția resturilor faunistice de mamifere pe elemente anatomice din nivelul M III. / Répartition des restes fauniques 
de mammifères par éléments anatomiques du niveau M III.

Cranium 3 2
Neurocranium 97 6 7 8 4 1
Viscerocranium 49 3 7 1
Dentes sup. 7 1
Mandibula 92 15 3 35 2 1 18 2 2
Dentes inf. 4 3 2
Hyoid 2
Atlas 7
Epistropheus 8 1 1
et Vert. cv. 14 5
Vert. thor. 489 5 1
Vert. lumb. 14 4
Sacrum 2
Costae 174 53 7 1 9
Scapula 92 2 1 17 9 1 1
Humerus 38 2 1 30 17 3 1 1
Radius 64 2 16 1 1
Ulna 14 8 6 1 1
Radio–Ulna 7
Metacarpus 71 2 3 12 2 1 1
Pelvis 56 16 6
Femur 74 3 21 1 1
Patella 2
Tibia 87 2 31 2 1 2 1
Fibula 3
Talus 7 1
Calcaneus 18 5 1
et Tarsalia 2
Metatarsus 74 2 22 1 2 7 1 1
Metapodalia 5 1 1 1
Phalanx 1 20 1 1
Phalanx 2 2 1
Phalanx 3 2
TOTAL 1594 36 12 265 103 12 26 1 30 6 1 1 2
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Fig.  22. Repartiția resturilor faunistice de mamifere pe elemente anatomice din nivelul M II. / Répartition des restes fauniques 
de mammifères par éléments anatomiques du niveau M II.
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Dentes sup. 6 1 2
Mandibula 111 19 1 7 36 1 3 1 4 2
Dentes inf. 8 2 4 2
Hyoid 3
Atlas 19 1 3
Epistropheus 18 4 1
et Vert. cv. 13 3 1
Vert. thor. 687 24 4
Vert. lumb. 43 12 1
Sacrum 4 1
Vert. caud. 1
Costae 250 240 8 1
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Phalanx 1 39 5 2 1
Phalanx 2 15
Phalanx 3 10
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Fig. 23. Repartiția resturilor faunistice de mamifere pe elemente anatomice din nivelul M I. / Répartition des restes fauniques 
de mammifères par éléments anatomiques du niveau M I.
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Cranium 1
Neurocranium 91 31 6 32 3 1 1
Viscerocranium 53 1 18 5 2
Dentes sup. 20 2 3 2
Mandibula 116 54 1 14 29 1 3 2
Dentes inf. 14 1 3 4 3 1
Hyoid 6 2
Atlas 12 9 2
Epistropheus 9 7
et Vert. cv. 14 14 1 2
Vert. thor. 272 26 3
Vert. lumb. 61 20 10 6
Sacrum 15 2 1
Vert. caud. 3
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Phalanx 2 11 1
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Fig. 24. Repartiția resturilor faunistice de mamifere pe elemente anatomice din nivelul O II. / Répartition des restes fauniques 
de mammifères par éléments anatomiques du niveau O II.
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Mandibula 54 15 1 18 6 1
Dentes inf. 4 4 2
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Atlas 3 1 1
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et Vert. cv. 9 7
Vert. thor. 52 7 1
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Fig. 25. Repartiția resturilor faunistice de mamifere pe elemente anatomice din nivelul O I. / Répartition des restes fauniques 
de mammifères par éléments anatomiques du niveau O I.

 

B
os

ta
u

ru
s

O
vi

s
ar

ie
s

C
ap

ra
hi

rc
u

s

Su
s

do
m

es
ti

cu
s

C
an

is
fa

m
il

ia
ri

s

E
qu

u
s

ca
ba

ll
u

s

F
el

is
ca

tu
s

C
er

vu
s

el
ap

h
us

C
ap

re
ol

u
s

ca
pr

eo
lu

s

L
ep

u
s

eu
ro

pa
eu

s

Neurocranium 10 13 5
Viscerocranium 3 3 2
Dentes sup. 1 4 2
Mandibula 22 4 6 3 2
Dentes inf. 6 1 1 5 1 1
Atlas 2 3
Epistropheus 1 2
et Vert. cv. 1 1
Vert. thor. 36 2 1
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Phalanx 2 3
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Pl. 1. 1. Opercular de crap, nivel M I. 2. Cleitrum de știucă, nivel M II. 3. Cleitrum de cod (vedere laterală și medială), 
nivel M I. 4. Os clavicular de sturion, nivel O I. 5. Radie înotătoare pectorală de sturion, nivel M I. 6. Fragmente 
de plastron de la țestoasa de apă (Emys orbicularis), nivel M I. 7. Fragmente de carapace de la țestoasa de apă (Emys 
orbicularis), nivel M III. / 1. Operculaire de carpe, niveau M I. 2. Cleithrum de brochet, niveau M II. 3. Cleithrum 
de morue de l’Atlantique (vue latérale et médiale), niveau M I. 4. Claviculaire d’esturgeon, niveau O I. 5. Rayon de la 
nageoire pectorale d’esturgeon, niveau M I. 6. Fragments de plastron de tortue d’eau (Emys orbicularis), niveau M I. 
7. Fragments de carapace de tortue d’eau (Emys orbicularis), niveau M III.

1                                                           

2  

3 

4                                                                              
5

6   7  
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Pl. 2. 8. Coracoid de gâscă, nivelul M I. 9. Stern de gâscă, nivelul M I. 10. Humerus de gâscă ros proximal, nivelul M II. 
11. Humerus de gâscă cu urme de tranșare, nivelul M II. 12. Tibiotars de rață, nivelul M II. 13. Humerus de curcan, 
nivelul M II. 14. Tibiotars și tarsometatars de curcan, nivelul M I respectiv M II. / Pl. 2. 8. Coracoïde d’oie, niveau 
M I. 9. Sternum d’oie, niveau M I. 10. Humérus d’oie rongé proximal, niveau M II. 11. Humérus d’oie avec traces de 
découpe, niveau M II. 12. Tibiotarse de canard, niveau M II. 13. Humérus de dinde, niveau M II. 14. Tibiotarsien et 
tarsométatarsien de dinde, niveau M I respectivement M II.

 8                               9                             
 10   

  11                                            12  

 

 13                                14  
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Pl. 3. 15. Humeruși de găină; juvenili în diverse stadii de creștere, nivelul M II. 16. Ulne de găină în diverse stadii de 
creștere, nivelul M II. 17. Tibiotarsuri de găină: juvenili (în stânga), adulți (în dreapta), nivelul M II. 18. Tarsometatarsuri 
de găină: mascul (în stânga); adult (în mijloc); juvenil (în dreapta), nivelul M I. 19. Femur de găină cu os medular, 
nivel M III. 20. Ulnă și radius de codalb, nivel M I. / Pl. 3. 15. Humérus de poule ; des juvéniles dans divers stades de 
développement, niveau M II. 16. Ulna de poule dans divers stades de développement, niveau M II. 17. Tibiotarsiens 
de poule : juvéniles (à gauche), adultes (à droite); niveau M II. 18. Tarsométatarsiens de poule : male (à gauche), adulte 
(au milieu), juvénile (à droite) : niveau M I. 19. Fémur de poule avec os médullaire, niveau M III. 20. Ulna et radius de 
Pygargue à queue blanche, niveau M I.

15                     16  
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Pl. 4. 21. Procese cornulare dreapta de vită domestică (normă dorsală), nivelul M III. 22. Procese cornulare stânga de 
vită domestică (normă dorsală), nivelul M III. 23. Mandibule stânga de vită domestică (normă laterală), nivelul M III. 
24. Mandibulă dreapta de porc (normă laterală), nivelul M III. 25. Metacarpiene de vită domestică (normă dorsală), 
nivelul M III. 26. Metatarsiene de vită domestică (normă dorsală), nivelul M III. / 21. Chevilles osseux droite de bœuf 
(vue dorsale), niveau M III. 22. Chevilles osseux gauche de bœuf (vue dorsale), niveau M III. 23. Mandibule gauche de 
bœuf (vue latérale), niveau M III. 24. Mandibule droite de porc (vue latérale), niveau M III. 25. Métacarpiens de bœuf 
(vue dorsale), niveau M III. 26. Métatarsiens de bœuf (vue dorsale), niveau M III.

 21                                            22  

 

 23                   24  
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Pl. 5. 27. Vertebre toracice de vită domestică (normă cranială), nivelul M III. 28. Vertebre toracice de vită domestică 
(normă laterală), nivelul M III. 29. Neurocraniu de berbec (normă nucală), nivelul M III. 30. Metapodii de ovicaprine 
(normă dorsală), nivelul M III. 31. Neurocraniu de capră femelă (normă cranială), nivelul M III. 32. Neurocraniu 
de capră mascul (normă cranială), nivelul M III. / 27. Vertèbres thoraciques de bœuf (vue crâniale), niveau M III. 
28. Vertèbres thoraciques de bœuf (vue latérale), niveau M III. 29. Neurocrâne de bélier (vue nucale), niveau M III. 
30. Métapodes de caprinés (vue dorsale), niveau M III. 31. Neurocrâne de chèvre femelle (vue crâniale), niveau M III. 
32. Neurocrâne de chèvre mâle (vue crâniale), niveau M III.

  27                                28  

 

 29                            30  
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Pl. 6. 33. Metacarpian de cal (normă dorsală), nivelul M III. 34. Humeruși de porc (normă cranială), nivelul M III. 
35.  Humeruși de câine (normă caudală), nivelul M III. / 33. Métacarpien de cheval (vue dorsale), niveau M III. 
34. Humérus de porc (vue crâniale), niveau M III. 35. Humérus de chien (vue caudale), niveau M III.

33  

34  

35  
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Pl. 7. 36. Hioid de vită domestică cu urme de tăiere (normă laterală), nivelul M II. 37. Humerus distal de cal cu urme de 
tăiere (normă laterală), nivelul M II. 38. Metacarpiene de vită domestică (normă dorsală), nivelul M II. 39. Metatarsiene 
de vită domestică (normă dorsală), nivelul M II. / 36. Hyoïde de bœuf avec trace de découpe (vue latérale), niveau M II. 
37. Humérus distal de cheval avec traces de découpe (vue latérale), niveau M II. 38. Métacarpiens de bœuf (vue dorsale), 
niveau M II. 39. Métatarsiens de bœuf (vue dorsale), niveau M II).

36                                        37  
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Pl. 8. 40. Neurocraniu de berbec (normă nucală), nivelul M II. 41. Neurocraniu de oaie femelă (normă laterală), nivelul 
M II. 42. Mandibule de ovicaprine (normă laterală), nivelul M II. 43. Metacarpiene de ovicaprine (normă dorsală), nivelul 
M II. 44. Mandibulă de câine cu urme de tăiere (normă linguală), nivelul M II. 45. Metacarpiene de porc (normă dorsală), 
nivelul M II. / 40. Neurocrâne de bélier (vue nucale), niveau M II. 41. Neurocrâne de mouton femelle (vue latérale), 
niveau M II. 42. Mandibule de caprines (vue latérale), niveau M II. 43. Métacarpiens de caprines (vue dorsale), niveau 
M II. 44. Mandibule de chien avec trace de découpe (vue linguale), niveau M II. 45. Métacarpiens de porc (vue dorsale), 
niveau M II.

40    41  
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Pl. 9. 46. Neurocraniu de cerb cu urme de tăiere (normă dorsală), nivelul M II. 47. Neurocraniu de căprior (normă 
dorsală), nivelul M II. 48. Mandibulă de cerb (normă laterală), nivelul M II. 49. Mandibulă de căprior (normă laterală), 
nivelul M II. 50. Metatars de cerb (normă dorsală), nivelul M II. 51. Radius (în dreapta) și metatars (în stînga) de căprior 
(normă dorsală), nivelul M II. 52. Coxal dreapta de iepure de câmp (normă laterală), nivelul M II. / 46. Neurocrâne de cerf 
avec trace de découpe (vue dorsale), niveau M II. 47. Neurocrâne de chevreuil (vue dorsale), niveau M II. 48. Mandibule 
de cerf (vue latérale), niveau M II. 49. Mandibule de chevreuil (vue latérale), niveau M II. 50. Métatarsien de cerf (vue 
dorsale), niveau M II. 51. Radius (à droite) et métatarsien (à gauche) de chevreuil (vue dorsale), niveau M II. 52. Coxal 
droite de lièvre (vue latérale), niveau M II.
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Pl. 10. 53. Radiusuri de iepure de câmp (normă dorsală), nivelul M I. 54. Metapod de cămilă (normă plantară), 
nivelul M I. 55. Humeruși de pisică (normă dorsală), nivelul M I. 56. Mandibule de cerb (normă laterală), nivelul 
M I. 57. Humeruși (în stânga și centru, normă cranială) și radius (în dreapta, normă dorsală) de căprior, nivelul M I. / 
53. Radius de lièvre (vue dorsale), niveau M I. 54. Métapode de chameau (vue plantaire), niveau M I. 55. Humérus de 
chat (vue dorsale), niveau M I. 56. Mandibule de cerf (vue latérale), niveau M I. 57. Humérus (à gauche et au milieu, 
vues crâniales) et radius (à droite, vue dorsale) de chevreuil, niveau M I.

53  

54  

55  

 

 56                                  
57   



317

Pl. 11. 58. Metacarpiene de vită domestică (normă dorsală), nivelul O II. 59. Metatarsiene de vită domestică (normă 
dorsală), nivelul O II. 60. Radiusuri de vită domestică (normă dorsală), nivelul O II. 61. Metatarsian de vită domestică 
cu patologie la nivelul epifizei proximale (normă dorsală), nivelul O II. 62. Metapod distal de zimbru (normă dorsală), 
nivelul O II. 63. Metapod distal de zimbru (normă palmară/plantară), nivelul O II. / 58. Métacarpiens de bœuf (vue 
dorsale), niveau O II. 59. Métatarsiens de bœuf (vue dorsale), niveau O II. 60. Radius de bœuf (vue dorsale), niveau O II. 
61. Métatarsien de bœuf avec une pathologie au niveau d’épiphyse proximale (vue dorsale), niveau O II. 62. Métapode 
distale de bison d’Europe (vue plantaire), niveau O II.

 58                    59  
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Pl. 12. 64. Metatarsiene de vită domestică (normă dorsală), nivelul O I. 65. Falange 1 de vită domestică (normă dorsală), 
nivelul O I. 66. Metatarsian de cal (normă dorsală), nivelul O I. / 64. Métatarsiens de bœuf (vue dorsale), niveau O I. 
65. Phalanges 1 de bœuf (vue dorsale), niveau O I. 66. Métatarsien de cheval (vue dorsale), niveau O I.
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