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Studiul comparativ privind prelucrarea materiei dure  
de origine animală în situl arheologic Feteşti,  

punctul La Schit, jud. Suceava  

CARMEN OLENIUC* 

Keywords: Chalcolithic, Cucuteni Culture phase B, hard animal 
tissue artefacts, typology, use-wear.  
Abstract: This paper presents the artefacts made of hard animal 
tissue (bone, antler, horn, teeth) from the site of Feteşti-La 
Schit (Suceava County, Romania). Three archaeological layers 
were selected for analysis: the Cucuteni B, the Erbiceni-
Horodiştea-Folteşti and the La Tène. Among them, the 
artefacts from the Cucuteni B layer were the subject of an 
extensive analysis and were contextualized within a larger regional 
scale. Each artefact was anatomically and taxonomically 
identified, they were typologically described and their use-
wear characteristics assessed. 
 
Cuvinte-cheie: Calcolitic, Cucuteni B, materii dure animale, 
tipologie, analiză de uzură.  
Rezumat: Articolul prezintă obiecte din materie dură de origine 
animală descoperite în aşezarea de la Feteşti-La Schit (judeţul 
Suceava). Au fost analizate materialele de origine animală din 
trei niveluri arheologice: Cucuteni B, Erbiceni-Horodiştea-
Folteşti şi La Tène. Dintre acestea, artefactele din nivelul 
Cucuteni B au fost studiate pe larg şi prezentate în context 
regional. Fiecare artefact a fost identificat din punct de vedere 
anatomic şi taxonomic, fiind făcută o descriere tipologică şi 
una privind folosirea acestora.  

 
1. DESCRIEREA ARHEOLOGICĂ 

Staţiunea arheologică Feteşti „La Schit” din 
judeţul Suceava se află în nord-vestul platoului 
Dragomirnei, pe malul drept al pârâului Grigoreşti, 
în curtea bisericii Sfântul Nicolae din satul Grigoreşti.  

Aşezarea preistorică are următoarele coor-
donate geografice: 47º 44′ 583″ latitudine nordică 
şi 26º 16′ 305″ longitudine estică.  

Sub supravegherea lui D. Boghian, în cam-
paniile arheologice, desfăşurate în perioada 2000–
2006 a fost săpată o suprafaţă de aproximativ 290 mp. 
S-au evidenţiat aspecte culturale care aparţin 
culturilor: Cucuteni (faza A şi faza B), Erbiceni–
Horodiştea-Folteşti, Hallstatt, faza timpurie a La 
Tène-ului geto-dacic, Evul Mediu târziu şi epocile 
modernă şi contemporană (secolele XVIII –XIX) 
(Boghian et al. 2002 a; 2002 b; 2004; 2005 a; 2005 b). 

 
 
 

 În cadrul sitului arheologic Feteşti – La 
Schit, nivelul de locuire aparţinând fazei B a Culturii 
Cucuteni este cel mai consistent, fiind alcătuit din 
şapte locuinţe, nouă gropi, zece vetre evoluate, opt 
cuptoare, două casete-siloz, instalaţii de măcinat şi 
două şanţuri de apărare. 

Nivelurile Horodiştea-Folteşti şi cel de epoca 
fierului timpuriu sunt reprezentate în cadrul sitului 
arheologic Feteşti-la Schit de câteva gropi de mari 
dimensiuni şi complexe (bordeie, resturi de locuinţe). 

 
2. MATERIALUL OSTEOLOGIC 

Prezentul studiu* are următoarele obiective: 
identificarea anatomică şi taxonomică, stabilirea 
tipologiei, frecvenţei şi gradului de utilizare a 
resturilor faunistice cu urme de prelucrare din 
stratul Cucuteni B din situl Feteşti-la Schit. Studiul 
realizează o comparaţie cu vestigiile faunistice 
prelucrate, identificate în celelalte aspecte culturale 
(faza A Cucuteni, aspect Horodiştea, epoca fierului 
timpuriu) din cadrul staţiunii arheologice, cât şi cu 
alte eşantioane cucuteniene faza B de pe teritoriul 
României.  

Studiile arheozoologice preliminarii cu privire 
la straturile de cultură din situl arheologic Feteşti-la 
Schit au pus în evidenţă următoarele modalităţi de 
procurare a hranei: creşterea animalelor, vânătoarea, 
pescuitul şi culesul moluştelor (Cavaleriu, Bejenaru 
2007). 

În situl în discuţie au fost determinate 5264 res-
turi faunistice. Pentru nivelurile arheologice, repartiţia 
lor a fost următoarea: Cucuteni faza B (4448, din 
care 2950 determinate specific), Hodoriştea-Erbiceni 
Folteşti (253, din care 240 determinate specific), 
epoca fierului timpuriu (463, din care 392 determinate 
specific). Pentru epocile modernă şi contemporană, 
au fost găsite 100 de resturi faunistice neprelucrate.  

 
 
 

*carmen_oleniuc@yahoo.com, SC. Bone explorer, Radăuţi, judeţul Suceava. 
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Din totalul celor 86 de resturi faunistice cu 
urme de prelucrare, 70 au fost încadrate în faza 
Cucuteni B, 6 în aspectul cultural Horodiştea şi 11 
în epoca La Tène.  

Vestigiile faunistice au fost recuperate fară a 
folosi tamisarea, rezultatul fiind pierderea resturilor 
faunistice mici. Determinările anatomice şi taxonomice 
s-au realizat în cadrul Institutului de Arheologie din 
Groningen, Olanda, precum şi în cadrul Labo-
ratorului de Morfologie Animală al Facultăţii de 
Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi.  

Determinările au vizat cuantificarea resturilor 
faunistice, stabilirea elementului scheletic, a latera-
lităţii, a speciei (Prummel 1988), aprecierea vârstei 
şi sexului, estimarea variabilităţii dimensionale 
geografice şi temporale (Udrescu et al. 1999). 
Analiza resturilor faunistice prelucrate (obiecte de 
uz casnic şi /sau podoabe) a urmărit stabilirea 
tipologiei, a utilităţii şi a gradului de uzură (Beldiman 
2007; Billamboz 1977).  

În cadrul Institutului Groningen a fost datat 
prin metoda radiocarbon un fragment din aparatul 
hiomandibular (un ceratobranhial), identificat în 
groapa 7, din nivelul Cucuteni B (Lanting, Van der 
Plicht 2003). 

  
3. MATERIA PRIMĂ DE ORIGINE ANIMALĂ 

În cadrul nivelurilor Cucuteni faza B, 
Horodiştea-Erbiceni–Folteşti, La Tène materia 
primă de origine animală cu urme de prelucrare 
este reprezentată de oase lungi şi scurte, coarne de 
cervidee, dinţi şi fragmente de cochilii.  

Doar în nivelul Cucuteni B au fost identi-
ficate resturi osteologice de păsări sălbatice, 
respectiv de cocor (Grus grus). În aspectele culturale 
studiate, fragmentele faunistice de mamifere domestice 
sunt preponderente. Acestea sunt reprezentate de: 
bovine domestice (Bos taurus), ovicaprine (Ovis 
aries / Capra hircus), porcine (Sus domesticus) şi 
canide (Canis familiaris). Fragmentele osteologice 
de mamifere sălbatice au pondere mai mică, fiind 
reprezentate de cerb (Cervus elaphus), căprior 
(Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa) şi 
iepure de câmp (Lepus europaeus).  

În funcţie de elementul scheletic, de localizarea 
în cadrul sitului arheologic şi de gradul de utilizare, 
repartiţia vestigiilor faunistice pentru cele trei 
niveluri analizate indică faptul că populaţiile pre-
istorice au folosit ca materii prime în special resturi 
menajere de mamifere domestice, dar şi resturi de 
mamifere sălbatice. Acestea sunt reprezentate de 

oase scurte de la nivelul bazipodului şi de oase 
lungi de la nivelul zeugopodului şi autopodului 
(superior şi inferior).  

În nivelurile analizate, cornul de cervidee a 
servit ca materie primă la producerea uneltelor 
(percutoare, plantatoare, mânere, dăltiţe). Din dinţi 
de mamifere domestice, precum şi din oase lungi 
de păsari şi mamifere sălbatice, au fost produse 
unelte cu vârf ascuţit (ace, împungătoare, vârfuri 
drepte) şi rotunjit (spatule, vârfuri oblice), folosite 
la străpungerea pieilor şi îndepărtarea grăsimii de 
pe acestea şi la netezirea vaselor ceramice. Oasele 
scurte au fost utilizate doar la confecţionarea de 
obiecte (netezitoare), probabil folosite în ceremoniile 
rituale. Din cochilii de moluşte erau confecţionate 
obiecte de podoabă (pandantive). 

Marea majoritate a resturilor faunistice cu 
urme de prelucrare din stratul cucutenian B au fost 
recuperate în majoritate din cadrul complexelor 
culturale, reprezentate de locuinţe (L1, L5, L3) şi 
de gropi (67, 54, 7,9, 16, 21, 51, 14, 63, 49). Pentru 
nivelul Horodiştea, resturile cu urme de prelucrare 
provin în principal din nivelul de cultură, în vreme 
ce pentru epoca fierului timpuriu provin dintr-un 
complex (bordeiul 5). În straturile arheologice au 
fost identificate preponderent resturi faunistice 
utilizate mediu şi intens în activitățile cotidiene 
preistorice (88%). Puţine resturi faunistice (sub 
2%) au fost puţin ţlefuite, aproximativ 5% au fost 
reutilizate şi tot 5% au fost abandonate.  

 
4. TIPOLOGIE ŞI FUNCŢIONALITATE 

Descrierea tipologică a resturilor faunistice 
prelucrate s-a realizat pentru următoarele niveluri 
arheologice: Cucuteni B, aspect Horodiştea, epoca 
fierului timpuriu.  

4.1. Nivelul Cucuteni B 

Dintre cele 70 resturi faunistice cu urme de 
prelucrare din stratul Cucuteni B, 41 au fost 
atribuite mamiferelor domestice, iar 29 celor 
sălbatice. Au fost prelucrate 15 fragmente osteologice 
de bovine domestice, 19 de ovine şi caprine, 6 de 
porc şi unul de câine. 

Resturile faunistice de mamifere sălbatice cu 
urme de prelucrare au fost repartizate astfel: 3 de 
cal, 14 de cerb, 8 de căprior, câte unul de mistreţ şi 
unul de iepure de câmp. În ceea ce priveşte 
nevertebratele, reprezentate de gasteropode, a fost 
identificată doar o cochilie cu perforaţie. 

4.1.1. Bos taurus. 
Au fost identificate 752 resturi faunistice de 

bovine domestice, dintre care doar 15 prezentau 



Studiul comparativ privind prelucrarea materiei dure de origine animală în situl arheologic Feteşti,  
punctul La Schit, jud. Suceava 

61

urme de prelucrare. Au fost confecţionate doar 
obiecte de uz casnic cu vârful ascuţit (câte două 
împungătoare şi vârfuri drepte) sau rotunjit  
(9 dăltiţe şi 2 netezitoare).  

De asemenea, în acelaşi nivel, a fost identi-
ficată o situaţie similară celei din nivelul Cucuteni 
B din tell-ul Poduri-Dealul Ghindaru din judeţul 
Bacău (Oleniuc, Bejenaru 2011; Oleniuc 2010). 
Este vorba de un fragment de corp costal de bovină 
domestică şlefuit mai intens pe faţa laterală internă 
în scopul obţinerii unui netezitor. Marginile seg-
mentului costal nu au fost finisate. Un fragment 
diafizar de metatars de bovină domestică a fost 
cioplit longitudinal şi transveral, iar pe faţa poste-
rioară şi pe cea medială s-au identificat şlefuiri 
intense. Piesa a fost folosită de către comunităţile 
cucuteniene ca netezitor pentru finisarea vaselor 
ceramice. În faza A a culturii Cucuteni din tell-ul 
Poduri-Dealul Ghindaru şi din situl Feteşti-la Schit 
au fost identificate netezitoare, realizate din oase 
tarsiene (astragale), şlefuite medio-lateral (Bejenaru 
et al. 2010; Cavaleriu, Bejenaru 2009). În nivelul 
Cucuteni B din situl de la Sărata-Monteoru (judeţul 
Buzău), prelucrarea netezitoarelor s-a făcut cu 
ajutorul fragmentelor diafizare de metacarp (Cavaleriu, 
Bejenaru 2010). 

Un vârf drept, situat median (figura 1), a fost 
obţinut dintr-un fragment proximal de tibie, de 
partea dreaptă, neepifizată, care aparţine unui individ 
juvenil de bovină domestică. Piesa a fost secţionată 
longitudinal pe mijlocul epifizei de la nivelul feţei 
anterioare către cea posterioară, până aproape de 
mijlocul diafizei, unde a fost cioplită transversal. 
Marginile secţiunii au fost şlefuite.  

Două fragmente diafizare de femur şi unul de 
tibie de bovină domestică au fost transformate în 
împungătoare. Oasele lungi au fost secţionate 
longitudinal şi transversal, apoi au fost şlefuite de 
la nivelul feţei anterioare (pentru femur) şi postero-
laterale (pentru tibie), pentru a obţine o parte activă 
ascuţită şi dreaptă. Piesele au fost folosite pentru 
împunsul pieilor de animale. 

O dăltiţă a fost obţinută dintr-un fragment 
orizontal de mandibulă de Bos taurus prin şlefuire 
mai intensă pe marginea vestibulară şi mai slabă pe 
cea linguală. Piesa era folosită la prelucrarea lemnului 
sau la îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor 
sacrificate. Un fragment distal de cubitus, aparţinând 
unui individ adult de bovină domestică, a fost 
secţionat deasupra punctului de inserţie radio-cubitală 
şi apoi şlefuit latero-lateral în vederea obţinerii unei 
dăltiţe; piesa a fost intens utilizată. Două fragmente 
diafizare de metapodii (un metatars şi un metacarp), 

precum şi patru fragmente de femur aparţinând 
speciei Bos taurus, au fost de asemenea trans-
formate în dăltiţe, prin secţionarea longitudinală şi 
transversală a unui segment din faţa posterioară, 
urmată apoi de şlefuirea unuia dintre capete. Cele 
patru fragmente de femur au fost prelucrate prin 
secţionarea longitudinală şi transversală a unui 
segment din faţa anterioară, urmată de şlefuirea şi 
rotunjirea unuia dintre capete; două dintre fragmente 
prezintă urme de arsură neagră şi unul de sulfat de 
crom (pete de culoare albastră). 

4.1.2. Ovis aries / Capra hircus 
În nivelul Cucuteni B au fost identificate  

652 resturi faunistice de ovicaprine, 19 prezentând 
urme de prelucrare. În situl analizat au fost con-
fecţionate preponderent obiecte de uz casnic având 
vârfuri ascuţite (6 vârfuri drepte, 4 ace) sau 
rotunjite (3 netezitoare, 3 dăltiţe şi o spatulă).  

Două fragmente proximale de cubitus de oaie 
(indivizi adulţi) au fost egal şlefuite latero-lateral, 
pentru obţinerea unor vârfuri drepte. Patru fragmente 
distale cubitale de oaie, dintre care două cu urme 
de arsură neagră, au fost secţionate deasupra 
punctului de inserţie radio-cubitală, apoi şlefuite 
latero-lateral pentru obţinerea unor ace. Piesele au 
fost intens utilizate, fie la împunsul pieilor de 
animale, fie la ţesut. Două fragmente diafizare de 
tibie (figura 2) şi unul de radius, aparţinând speciei 
Ovis aries, roase de carnivore către epifiza distală 
şi cu exostoze, au fost cioplite longitudinal de pe 
faţa medială spre cea laterală pentru obţinerea unor 
vârfuri drepte. Partea activă a fost intens utilizată la 
ţesut.  

O dăltiţă a fost obţinută dintr-un fragment de 
gonion mandibular, aparţinând caprei domestice; 
acesta a fost şlefuit în mod egal de pe faţa 
vestibulară şi cea linguală. Alte două fragmente 
diafizare de tibie de ovicaprine au fost şlefuite pe 
suprafaţă şi cioplite către mijlocul diafizei, pe faţa 
anterioară şi de jos în sus. Piesele au fost puţin 
utilizate, prezentând spre capătul distal urme de 
canini, lăsate de carnivore. Tot în dăltiţă a fost 
transformat un fragment distal de metacarp de oaie, 
care aparţinea unui individ adult. A fost obţinută 
prin cioplire la nivelul feţei posterioare de jos în 
sus, urmată de şlefuirea marginilor. Piesa a fost 
abandonată, partea activă fiind ruptă.  

Un astragal de oaie a fost şlefuit pe faţa 
medio-laterală pentru obţinerea unui netezitor. 
Piesa a fost probabil utilizată ca zar, în ceremonii 
rituale sau pentru finisarea vaselor ceramice. Cele 
mai multe netezitoare, realizate din astragale au 
fost identificate în tell-ul de la Poduri, în timp ce la 
Sărata Monteoru ele sunt slab reprezentate (Cavaleriu, 
Bejenaru 2010; Oleniuc 2010). 
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Un netezitor cu şlefuiri pe ambele feţe a fost 
prelucrat dintr-un fragment de corp costal de 
ovicaprine. În mod asemănător cu situl analizat, în 
tell-ului Poduri s-au găsit două fragmente diafizare 
de zeugopod (radius şi tibie), cu perforări dispuse 
central, care pot fi probabil interpretate ca piese 
rituale (Oleniuc 2010; Oleniuc şi Bejenaru 2009).  

4.1.3. Sus domesticus 
În nivelul Cucuteni B, din 235 resturi faunistice 

de porc, doar şase prezentau urme de prelucrare. 
Spre deosebire de nivelul Cucuteni B din tell-ul de 
la Poduri-Dealul Ghindaru, unde au fost confecţionate 
obiecte de uz casnic şi podoabe (pandantive), în 
nivelul corespunzător din situl de la Feteşti au fost 
descoperite doar unelte. Acestea sunt reprezentate 
de obiecte de uz casnic cu vârful ascuţit (câte un 
vârf drept şi ac) sau cu capătul rotunjit (câte două 
daltiţe şi netezitoare).  

Dacă, în nivelul Cucuteni A de la Feteşti, 
dinţii de porc au fost folosiţi pentru obţinerea pan-
dantivelor (Cavaleriu şi Bejenaru 2009), în nivelul 
Cucuteni B, un incisiv inferior (I2) a fost folosit 
pentru ornamentarea vaselor. Incisivul, care a fost 
secţionat transversal şi apoi şlefuit la nivelul 
coroanei dentare, provine de la un individ, adult de 
3–4 ani. Un canin de porc, şlefuit de jos în sus pe 
faţa linguală, a fost folosit ca retuşor, utilizat la 
tăiatul plantelor.  

O dăltiţă cu un capăt rotunjit, situat central, 
intens utilizată, a fost obţinută dintr-un fragment 
calcinat de gonion mandibular de porc, prin şlefuire 
la nivel vestibular, lingual şi antero-posterior, pentru a 
realiza un capăt rotunjit, situat central. Un astragal 
stâng, întreg, de porc prezintă urme de şlefuire pe 
faţa medială şi laterală. Piesa, un şlefuitor (figura 3), a 
fost probabil folosită la îndepărtarea grăsimii de pe 
pieile animalelor, la finisarea vaselor ceramice sau în 
ceremonii rituale (vezi situaţia de la Ghelăieşti-Nedaia 
(Necrasov, Haimovici 1986)).  

Alte două fragmente diafizare cubitale de 
porc, aparţinând unor indivizi maturi, prezintă 
tăieturi longitudinale, executate de jos în sus, 
precum şi urme de fasonare latero-laterale. Piesele 
au fost utilizate ca şlefuitoare.  

4.1.4. Canis familiaris 
Dintre cele 36 elemente scheletice de câine 

din nivelul cucutenian B, doar un fragment osteo-
logic de câine prezintă urme de prelucrare. Este 
vorba de un fragment diafizar de tibie transformat 
în dăltiţă (figura 4), prin secţionare în plan trans-
versal oblic şi apoi şlefuire dinspre faţa posterioară 
spre cea anterioară. Partea activă, orientată lateral, 

a fost intens utilizată. La nivelul feţei anterioare se 
observă o despicătură, realizată în plan longitu-
dinal, practicată probabil pentru extragerea unei 
aşchii din care a fost confecţionat un ac. Legat de 
prelucrarea resturilor osteologice de câine, menţionăm 
că în nivelul Cucuteni A din acelaşi sit a fost 
identificat un pandantiv, obţinut dintr-un canin 
(Cavaleriu, Bejenaru 2009).  

4.1.5. Equus caballus 
Dintre cele patru resturi osteologice de cal, 

identificate în nivelul Cucuteni B, trei prezintă 
urme de prelucrare. Un metatars vestigial (II) a fost 
transformat într-un vârf drept. Acest os lung a fost 
şlefuit pe faţa internă (anterioară) şi latero-lateral, 
pentru a obţine partea activă. Credem că piesa, 
probabil folosită la împunsul pieilor de animale, a 
fost abandonată ca urmare a ruperii zonei active 
prin utilizare intensă.  

Două fragmente distale de cubitus de cal au 
fost transformate în dăltiţe. Oasele lungi au fost 
desprinse deasupra inserţiei radio-cubitale şi apoi 
şlefuite latero-lateral până la obţinerea zonelor 
rotunjite. Piesele au fost intens utilizate (figura 5). 
Amintim că în nivelul Cucuteni A din acelaşi sit a 
fost identificat un netezitor obţinut prin şlefuirea 
unui capitatum (Cavaleriu, Bejenaru 2009). 

4.1.6. Cervus elaphus 
Dintre cele 68 resturi faunistice de cerb, 

identificate în nivelul Cucuteni B, doar 14 au fost 
prelucrate. Au fost identificate două topoare-
brăzdar, realizate din fragmente bazale de corn de 
cerb. Coarnele căzute, aparţinând unor masculi 
adulţi, au fost secţionate deasupra rozetei bazale, 
marginea fiind apoi şlefuită. Prima raza cornuală 
(raza lupului) a fost desprinsă de pe fragmentul 
bazal, iar suprafaţa cornuală netezită. Conţinutul 
fragmentelor bazale, în dreptul primei raze, a fost 
golit, iar marginile perforaţiilor au fost finisate. 
Spre prăjină, coarnele de cerb au fost cioplite şi 
apoi şlefuite rotunjit (figura 6). Al treilea percutor a 
fost produs din prăjina unui corn de cerb. Aceasta a 
fost perforată complet, dar neîngrijit, astfel încât 
piesa s-a spart şi a fost abandonată. Alte două raze 
cornuale de cerb, desprinse de pe prăjină, au fost 
şlefuite pentru obţinerea unui vârf rotunjit. Una din 
piese prezenta, la o distanţă de 35 mm de locul 
desprinderii de prăjină, o bandă uniliniară complet 
trasată. Piesele au fost utilizate intens la cultivarea 
plantelor ca plantator/ străpungător.  

Un fragment de prăjină, cuprins între raza 
lupului şi prima rază medie, a fost golit de conţinut 
pentru obţinerea unui mâner. Fragmentul era ars 
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calcinat şi perlat. Două fragmente de prăjină de 
corn de cerb au fost secţionate atât longitudinal, cât 
şi transversal. Marginile secţiunilor au fost şlefuite 
până la rotunjire. Piesele au fost utilizate ca dăltiţe, 
la prelucrarea lemnului sau la îndepărtarea grăsimii 
de pe pieile animalelor. O rază cornuală a fost 
prelucrată incipient pentru obţinerea unei dăltiţe. 
Un fragment de metacarp diafizar de cerb a fost 
decupat şi şlefuit la nivelul feţei posterioare pentru 
obţinerea unei alte dăltiţe. Piesa a fost intens 
afectată, dovadă numeroasele urme lăsate de rozătoare. 
Pentru obţinerea unui vârf drept, situat median, un 
segment dintr-o prăjină cornuală a fost secţionat 
longitudinal şi apoi şlefuit în mod egal latero-
lateral. Piesa avea suprafaţa perlată, partea activă 
fiind intens utilizată la împunsul pieilor de animale. 
Două diafize de metacarp de cerb au fost trans-
formate în netezitoare prin secţionare longitudinală 
şi transversală şi şlefuire pe faţa internă.  

Precizăm că în nivelul Cucuteni B din tell-ul 
de la Poduri au fost descoperite netezitoare 
realizate din astragale de cerb (Oleniuc 2010).  

4.1.7. Capreolus capreolus 
Dintre 37 resturi faunistice de căprior, doar 8 

au avut urme de prelucrare. Un fragment de corn 
suliţar, aparţinând unui mascul adult, a fost detaşat 
neglijent de prăjină şi apoi şlefuit. Piesa a fost 
intens utilizată ca plantator/străpungător la cultivarea 
plantelor, însă partea activă a fost ruptă. Un 
fragment diafizar de metatars de căprior, având un 
proces inflamator, a fost secţionat longitudinal la 
nivelul şantului intercanonial şi apoi şlefuit până la 
obţinerea unui ac, folosit la ţesut sau la împunsul 
pieilor de animale. În nivelul Cucuteni B a fost 
identificat un fragment distal epifizat de metacarp, 
şlefuit intens spre diafiză. Piesa a fost probabil 
utilizată ca dăltiţă. Două fragmente diafizare de 
metatars de căprior au fost secţionate la nivelul 
şanţului intercanonial, apoi şlefuite atât la nivelul 
secţiunii, cât şi latero-lateral; scopul a fost obţinerea 
unor vârfuri drepte, situate median (figura 7). Piesele 
au fost folosite la împunsul pieilor de animale.  

Trei fragmente diafizare de metatars de 
căprior au fost secţionate la nivelul şanţului inter-
canonial şi apoi şlefuite până la rotunjirea 
marginilor. Piesele au fost folosite ca netezitoare la 
finisarea vaselor ceramice sau îndepărtarea grăsimii 
de pe pieile animalelor vânate.  

4.1.8. Sus scrofa 
Dintre cele 56 resturi osteologice din nivelul 

Cucuteni B atribuite mistreţului, unul singur a fost 
prelucrat. Este vorba de un ac obţinut dintr-un 

fragment proximal de peroneu aparţinând unui 
individ subadult (după aspectul poros al epifizei). 
Osul lung a fost secţionat aproape de mijlocul 
diafizei, apoi şlefuit uniform latero-lateral pentru a 
obţine partea activă plasată median. Piesa putea fi 
utilizată la ţesut sau la împunsul pieilor de animale 
(figura 8). 

4.1.9. Lepus europaeus 
Dintre cele 43 de resturi osteologice de iepure 

de câmp identificate în acelaşi nivel, unul singur a 
fost prelucrat. Este vorba de un fragment proximal 
metatarsal I, secţionat şi şlefuit oblic dinspre faţa 
anterioară către cea posterioară. Partea activă, 
rotunjită, este dispusă medial (figura 9). 

4.1.10. Grus grus 
A fost identificat un fragment diafizar, stâng, 

de cocor. Acesta prezintă, spre capătul distal, o 
tăietură fină şi şlefuită, executată în plan trans-
versal. Piesa a fost probabil utilizată la ornamentarea 
vaselor ceramice (figura 10). 

4.1.11. Helix pomatia 
În nivelul cucutenian B au fost identificate 

874 de resturi de neverbrate (gasteropode). Dintre 
acestea, o singură cochilie întreagă a fost trans-
formată în pandantiv, la nivelul primei spire fiind 
evidentă o perforaţie nefinisată (figura 11). 

4.2. Nivelul Horodiştea-Erbiceni-Folteşti 

În acest nivel au fost determinate 239 resturi 
scheletice care aparţin vertebratelor: 200 de mamifere 
domestice şi 39 de faună sălbatică (mamifere – 38, 
păsări – 1). Au fost descoperite şi resturi de scoici.  

Resturile cu urme de prelucrare se repar-
tizează astfel: mamifere domestice – 3 (două de 
bovine şi una de ovicaprine), mamifere sălbatice – 
15 (cal – 3, cerb – 12).  

Dintre 132 de resturi de bovine domestice, 
doar două au prezentat urme de prelucrare. Un 
fragment diafizar de metatars a fost secţionat longi-
tudinal şi transveral, apoi şlefuit la unul din capete, 
atât pe faţa anterioară, cât şi pe cea posterioară 
pentru a obţine o dăltiţă. Partea activă, rotunjită, a 
fost intens utilizată. Un alt fragment diafizar de 
metatars a fost secţionat atât la nivelul şanţului 
intercanonial, cât şi transveral. Faţa posterioară a 
segmentului metatarsal a fost şlefuită pentru a 
obţine un netezitor, utilizat la finisarea vaselor 
ceramice. 

Au fost determinate 56 de resturi de ovi-
caprine, doar una având urme de prelucrare. Este 
vorba de un fragment diafizar de metatars care 
prezintă o uşoară şlefuire pe faţa posterioară. Piesa 
a fost utilizată ca netezitor la finisarea vaselor 
ceramice.  
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Au fost identificate trei resturi osteologice de 
cal, dintre care două prezentau urme de prelucrare. 
Un fragment proximal de metacarp III de cal a fost 
transformat într-un vârf drept. Feţele anterioară şi 
posterioară au fost şlefuite, după ce anterior epifiza 
proximală fusese despicată longitudinal în două 
jumătăţi relativ egale. Partea activă rotunjită a fost 
intens utilizată la împunsul pieilor de animale. Un 
alt fragment de metacarp vestigial (V) de cal a fost 
transformat în şlefuitor. Piesa este intens uzată pe 
faţa anterioară.  

De asemenea, au fost identificate 12 resturi 
faunistice de cerb, doar una prezentând urme de 
prelucrare. Un fragment de raza cornuală de cerb a 
fost transformat într-un plantator/străpungător, 
fiind intens folosită la cultivarea plantelor.  

4.3. Nivelul La Tène 

În acest nivel au fost analizate 390 de resturi 
scheletice de vertebrate: 324 de mamifere domestice 
şi 66 de faună sălbatică (mamifere – 65, pasăre – 
1), la care se adaugă un fragment osteologic uman, 
precum şi o scoică. 

Resturile cu urme de prelucrare se prezintă 
astfel: 8 de mamifere domestice (bovine – 2, 
ovicaprine – 6) şi 3 de mamifere sălbatice (unul de 
cal şi două de cerb).  

Dintre cele 173 de elemente scheletice de 
bovine domestice, unul prezintă urme de prelucrare 
mai clare. Este vorba de un astragal cu urme de 
arsură neagră, şlefuit latero-lateral pentru obţinerea 
unui netezitor. Piesa a fost intens utilizată la finisarea 
vaselor ceramice sau la îndepărtarea grăsimii de pe 
pieile animalelor vânate. 

Au fost determinate 98 de fragmente faunistice 
de ovicaprine, doar 6 fiind prelucrate. Două 
astragale au fost şlefuite medio-lateral, pentru a fi 
transformate în netezitoare. Piesele, care prezintă 
urme de calcinare, au fost probabil folosite pentru 
finisarea vaselor ceramice sau ca zaruri, în timpul 
ceremoniilor rituale, după cum se presupune despre 
cele descoperite la Ghelăieşti–Nedaia, judeţul Neamţ 
(Necrasov 1986). Un fragment de corp costal a fost 
şlefuit intens pe feţele internă şi externă, obţi-
nându-se o suprafaţă relativ plană. Marginile 
segmentului costal sunt rotunjite. Piesa poate fi 
interpretată ca o psalie. Un fragment epifizat distal 
de metacarp prezintă către capătul diafizar o 
cioplire oblică, pe faţa posterioară, executată de jos 
în sus către faţa medială, pentru obţinerea unui 
vârf. Piesa a fost utilizată la împunsul pieilor de 
animale. Un fragment diafizar de metatars a fost 
secţionat în plan longitudinal şi transversal, 

deasupra epifizei distale, marginile secţiunii fiind 
rotunjite. Piesa a fost intens utilizată ca netezitor, la 
îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor 
vânate. Un fragment diafizar de tibie a fost detaşat 
neglijent de epifizele proximală şi distală; spre 
partea distală, fragmentul a fost cioplit oblic de pe 
faţa anterioară către cea posterioară, marginile 
secţiunii fiind incipient rotunjite. Piesa a fost 
utilizată ca dăltiţă. 

Dintre cele zece resturi osteologice de cal, 
doar unul prezintă urme de prelucrare. Ne referim 
la un fragment proximal de metacarp III de mascul 
matur (după robusteţe), secţionat îngrijit la 10 cm 
sub epifiza proximală, iar apoi şlefuit. Pe faţa 
anterioară a osului lung, la 5 cm de capătul 
proximal, a fost observată o perforaţie cu contur 
circular şi marginile finisate. Piesa ar fi putut fi 
utilizată ca mâner.  

În ceea ce priveşte cele 31 de resturi faunistice 
de cerb, doar două prezintă urme de prelucrare. 
Epifiza unui metatars a fost transformat într-un 
obiect de podoabă sau ornamentaţie. După detaşarea 
fragmentului de os, acesta a fost şlefuit pe ambele 
părţi. Orificiul anatomic de la nivelul capătului 
proximal a fost uşor mărit. Fasonarea nu a fost 
finisată, pe feţele internă şi externă fiind vizibile 
urmele uneltelor litice. Un alt fragment de prăjină, 
desprins dintr-un corn de cerb a fost prelucrat ca 
mâner. Segmentul cornual de cerb a fost decorticat 
şi apoi şlefuit pe toată suprafaţa, iar conţinutul 
cornual îndepărtat.  

 
5. CONCLUZII 

Examinarea obiectelor de uz casnic şi a 
pieselor rituale din nivelurile Cucuteni B, Horodiştea- 
Erbiceni–Folteşti şi La Tène din situl arheologic 
Feteşti-La Schit evidenţiază stadii diferite de 
prelucrare şi metode variate de manufacturare a 
materiilor prime de origine animală. Pentru confec-
ţionarea obiectelor de uz casnic şi a podoabelor, au 
fost utilizate materiale faunistice în funcţie de 
duritate, mărime şi formă. Uneltele prezintă grade 
diferite de folosire şi reutilizare în activităţile 
cotidiene din preistorie. 

Resturile de mamifere din nivelul Cucuteni B 
atestă preocupările populaţiei preistorice în con-
fecţionarea de obiecte casnice, utilizate la ţesut, 
îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor, 
prelucrarea lemnului, cultivarea plantelor. Elemente 
ale zeugopodului superior şi inferior, provenite de 
la mamiferele domestice, au fost prelucrate în 
obiecte rituale.  
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