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The osteological remains we will refer to were excavated in 2015 from the medieval site at Lozova–La Hotar cu Vornicenii 
(Străşeni County, Republic of Moldova). A number of 27 funerary complexes have been excavated, containing 27 individuals 
(five males, eight females and 14 of undetermined gender). The deceased were buried according to the traditional Christian 
ritual – head to the west, watching eastwards, stretched on the back, with stretched legs and arms bent at the elbows, with the 
hands on the chest, abdomen or shoulders. According to the grave goods, in the absence of coins, the use period of the cem-
etery was estimated between the middle of the 14th and the 15th century. The cemetery belonged to a Christian community. The 
conservation state of the skeletons is satisfactory. Of the 27 individuals, 15 did not go over the age of 14. Only one individual 
falls into the 14-20 years category. The other 11 subjects lived after the age of 20. The sex ratio (the masculinity index) of this 
osteological series is only 0.62, and life expectancy at birth is 19, 29 years.
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Eșantionul osteologic uman la care ne referim a fost deshumat în anul 2015 din situl medieval Lozova–La hotar cu Vorni-
cenii (raionul Strășeni, Republica Moldova). Au fost dezvelite 27 complexe funerare, în care s-au descoperit 27 schelete umane 
(cinci masculine, opt feminine și 14 cu genul indeterminabil). Defuncţii erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creștin – cu 
capul spre apus și privirea spre răsărit, în decubit dorsal, cu picioarele întinse și braţele îndoite din coate, cu mâinile așezate pe 
piept, abdomen sau pe umeri. Conform inventarul funerar, în lipsa monedelor, perioada de utilizare a cimitirului a fost estimată 
între mijlocul secolului al XIV-lea până în secolul al XV-lea. Cimitirul a aparţinut unei comunităţi creștine. Starea de conservare 
a scheletelor este satisfăcătoare. Din totalul de 27 indivizi, 15 nu au depășit vârsta de 14 ani. Un singur individ se încadrează în 
intervalul de vârstă 14-20 ani. Ceilalţi 11 indivizi au trecut de vârsta de 20 ani. Sex ratio (indicele de masculinitate) în această 
serie osteologică este de doar 0,62, iar speranţa de viaţă la naștere este de 19, 29 ani.
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Остеологическая серия, анализированная в данной статье, была эксгумирована в 2015 году из средневеково-
го кладбища Лозова-Ла хотар ку Ворничений (район Стрэшень, Молдова). Были исследованы 27 погребальных ком-
плексов, в которых были найдены 27 человеческих скелетов (пять мужских, восемь женских и 14 с неопределенным 
полом). Умерших хоронили по христианскому обряду – на спине, головой на запад, лицом на восток, с вытянутыми 
ногами и согнутыми в локтях руками, размещенных на груди, животе или на плечах. По погребальному инвентарю, в 
отсутствии монет, период функционирования кладбища определен серединой XIV – XV в. Кладбище принадлежало 
христианской общине. Скелеты удовлетворительной сохранности. Всего, из 27 индивидуумов, 15 не прожили больше 
14 лет, один умер в пределах 14-20 лет, а другие 11 индивидуумов прожили больше 20 лет. Sex ratio (половой индекс) в 
этой серии достигает только 0,62, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 19, 29 лет.
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INTRODUCERE
Primele cercetări arheologice pluridisciplina-

re în situl medieval Lozova-La hotar cu Vornicenii 
au demarat în anul 2010 și au continuat an de an, 
cu puține excepții. Campania de săpături arheolo-
gice din vara anului 2015 a adus noi și interesante 
informații, atât din punct de vedere arheologic, cât 

mai ales paleoantropologic. Reamintim că cimiti-
rul a aparţinut unei comunităţi creștine rurale ce 
a viețuit la hotarul dintre satele actuale Lozova și 
Vorniceni (raionul Strășeni) din valea Bucovăţu-
lui. Campaniile de săpătură din anii 2014 și 2015 
au fost coordonate de dr. Ion Ursu, cercetător la 
Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniu-



lui Cultural al Academiei de Știinţe din Moldova. 
În campania arheologică din 2015, în secţiu-

nile nou excavate, au fost dezvelite în total 27 com-
plexe funerare, în care au fost identificate 27 sche-
lete umane (16 sub-adulte și 11 adulte). Defuncţii 
erau înhumaţi potrivit ritualului tradiţional creștin. 
Inventarul funerar este, în general, sărac, reprezen-
tat prin piese vestimentare sau de podoabă lucrate 
din fier, bronz și argint. Odată cu primele vestigii 
descoperite (campania din 2011), conform datelor 
oferite de arheologii care au analizat inventarul fu-
nerar, în lipsa monedelor, perioada de utilizare a ci-
mitirului  a fost estimată între mijlocul secolului al 
XIV-lea până în secolul al XV-lea (Ursu, Bacumen-
co-Pîrnău, Vornic 2014). Încadrarea cronologică a 
fost confirmată și întărită în campaniile ulterioare, 
odată cu diversificarea și îmbogățirea inventarului 
funerar descoperit.

Materialul scheletic uman rezultat din cam-
paniile anterioare de săpătură (2010-2014) a be-
neficiat de un studiu amănunţit, atât din punct de 
vedere arheologic (Bacumenco-Pîrnău, Vornic, 
Ursu 2011; Vornic și colab. 2012; Ursu, Bacumen-
co-Pîrnău, Vornic 2014), cât și antropologic (Si-
malcsik 2012; Simalcsik, Simalcsik, Groza 2013a, 
71-80; 2013b, 228-244; 2014; Simalcsik și colab. 
2014; Simalcsik, Groza 2015).

MATERIALUL ȘI METODOLOGIA DE 
LUCRU 

Raportul paleoantropologic se referă la ose-
mintele descoperite în necropola medievală de la 
Lozova în campania din anul 2015. Eșantionul 
osteologic analizat cuprinde 27 schelete provenite 
din morminte de inhumație: cinci de gen mascu-
lin, opt de gen feminin și 14 indeterminabile din 
acest punct de vedere. Specificăm că până în pre-
zent, în perimetrul sitului Lozova-La hotar cu Vor-
nicenii, au fost descoperite 105 înhumări, număr 
care le include și pe cele 27 din campania 2015. 

Studiul resturilor scheletice a debutat cu 
identificarea și sortarea anatomică, stabilirea 
lateralității și atribuirea individuală (White, 
Folkens 2005). În măsura în care a fost posibil, 
scheletele au fost reconstituite, atât în porţiunea 
craniană, cât și în cea postcraniană. S-a notat sta-
rea de conservare a materialului scheletic (Connell 
2008, 9), starea de reprezentare (Buikstra, Ubela-
ker 1994, 7) și eventualele modificări tafonomice 
(Buikstra, Ubelaker 1994, 95-106). 

Estimarea vârstei biologice, în cazul indivizi-
lor care nu au atins pragul de 20 ani (sub-adulţi), 
s-a realizat după etapa de erupţie a dentiţiei tem-
porare și înlocuirea acesteia cu dentiţia  definitivă, 
după gradul de concreștere a discurilor de creștere 
și după dimensiunile componentelor segmentelor 
scheletice axial și apendicular (Maresh 1970; Ube-
laker 1979; Buikstra, Ubelaker 1994, 39-46, 50-51; 
Schaefer, Black, Scheuer 2009). 

În ceea ce privește indivizii cu vârsta biologică 
mai mare de 20 de ani (adulţi), indicatorii utilizaţi 
în estimarea vârstei biologice au fost, după cum ur-
mează: la nivel cranian – gradul de obliterare a su-
turilor craniene și prezenţa unor modificări osoase 
degenerative; la nivel dentar – gradul de uzură a 
coroanelor; la nivel postcranian – modificările de-
generative de pe suprafaţa articulară sacro-iliacă și 
de pe cea simfizară, modificarea structurală a ţesu-
tului spongios din regiunile meta-epifizare proxi-
male ale femurului și humerusului, gradul de de-
calcifiere a oaselor postcraniene, aspectul capetelor 
sternale costale, prezenţa unor modificări osoase 
involutive (Nemeskéri, Harsányi, Acsády 1960; 
Ubelaker 1979; Brothwell 1981; Smith, Knight 
1984; Buikstra, Ubelaker 1994, 21-38; Mays 1998; 
Schmitt 2005; Latham, Finnegan 2010). 

 Determinarea sexului s-a realizat doar la 
indivizii cu vârsta biologică mai mare de 14 ani, 
utilizând toate fragmentele scheletice care au ofe-
rit date biometrice și morfologice. Au fost luaţi în 
consideraţie următorii indicatori: la nivel cranian 
– caracteristicile generale ale calotei, dezvoltarea 
reliefului osos, forma și gradul de înclinare a frun-
ţii, aspectul marginilor supraorbitare, dimensiunea 
apofizelor mastoide, caracteristicile mandibulei; la 
nivel postcranian – caracteristicile oaselor coxale, 
dezvoltarea articulaţiilor și a inserţiilor musculare, 
dimensiunea suprafeţelor de articulaţie, masivitatea 
și robusticitatea osaturii (Stradalova 1975; Ferem-
bach, Schwidetzky, Stloukal 1979; Ubelaker 1979; 
Brothwell 1981; Buikstra, Ubelaker 1994, 16-21; 
Mays 1998; Bruzek 2002; Walrath, Turner, Bruzek 
2004; Blanchard 2010). 

Încadrarea în categorii a vârstei biologice s-a 
realizat astfel: sugar (0-3 ani), copil (3-12 ani), ado-
lescent (12-20 ani), adult tânăr (20-35 ani), adult de 
vârstă mijlocie (35-50 ani), adult matur (>50 ani) 
(Buikstra, Ubelaker 1994, 9). 

Au fost prelevate principalele măsurători bio-
metrice și caracteristici conformative, dar și trăsătu-
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rile morfoscopice (Martin, Saller 1957-1966; Broca 
1875; Eickstedt 1934; Olivier 1969; Buikstra, Ubela-
ker 1994, 39-46, 69-94). Evaluarea și încadrarea în 
categorii s-a realizat atât pentru dimensiunile abso-
lute (măsurători), cât și pentru cele relative (indici), 
conform scărilor dimorfice (Alexeev, Debetz 1964). 

Statura a fost estimată după lungimile oaselor 
postcraniene întregi și/sau întregibile (Manouvrier 
1892; Breitinger 1938; Bach 1965; Trotter, Gleser 
1958), urmând încadrarea în categorii a valorilor, 
după gen (Martin, Saller 1957-1966). Au fost no-
tate și caracteristicile tipologice individuale (Bu-
nak, Nesturkh, Roginskii 1941; Vallois 1944; Boev 
1972; Baker 1974).  

Au fost identificate traumatismele, osteopa-
tologiile și osteoanomaliile și apreciată severitatea 
acestora. Au fost notate trăsăturile epigenetice (non-
metrice) craniene, dentare și postcraniene, dar și 
particularităţile scheletice apreciate în literatura de 
specialitate drept adaptări funcţionale sau indicatori 
ocupaţionali și ai stilului de viaţă (entezopatii meca-
nice, indicatori musculo-scheletici) (Campillo 1994; 
Mays 1998; Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998; 
Ortner 2003; Mann, Hunt 2005; Bailey 2006; Ro-
berts, Manchester 2007; Molleson 2007; Katzenberg, 
Saunders 2008; Brickley, Ives 2008; Waldron 2009; 
Barnes 2012; Leroux 2012; Buikstra, Ubelaker 2014, 
47-60, 107-163). 

DESCRIEREA INDIVIDUALĂ A SCHELE-
TELOR

Mormântul 79 (femeie, 45-50 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian a fost 
reconstituit în proporţie de 70%. Calota craniană 
este ovoidă. Indicele cefalic este mezocran, la limita 
superioară a categoriei. Fruntea este îngustă-mijlo-
cie, occipitalul are lărgime mică-mijlocie. Relieful 
cranian este slab dezvoltat. Mandibula este gracilă. 
Pomeţii sunt înguști, slab reliefați (Fig. 1-4). Schele-
tul postcranian este complet, în stare de conservare 
satisfăcătoare. Osatura este gracilă. Femurele pre-
zintă fosă subtrohanteriană slabă. Statura (157 cm), 
calculată după lungimea tibiei, intră în categoria 
feminină supramijlocie. Din punct de vedere tipo-
logic, scheletul prezintă caractere Mediteranoide, în 
amestec cu elemente Mongoloide. 

Anomalii/patologii craniene: osiculi supli-
mentari pe sutura lambdoidă, modificări sime-
trice de tipul leziunilor pe vertexul craniului, pe 
ambele parietale (câte trei pe fiecare) (Fig. 5), cu 
corespondenţă pe endocraniu. Originea exacta a 

Fig. 1. Mormântul 79, femeie, 45-50 ani. Craniu, norma frontală.

Fig. 1. Grave 79, 45-50 years old female. Skull, frontal view.

Fig. 2. Mormântul 79, femeie, 45-50 ani. Craniu, norma laterală.

Fig. 2. Grave 79, 45-50 years old female. Skull, lateral view.

Fig. 3. Mormântul 79, femeie, 45-50 ani. Craniu, norma oc-
cipitală.

Fig. 3. Grave 79, 45-50 years old female. Skull, occipital view.
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acestor defecte este, deocamdată, neclară. Este po-
sibil sa fie vorba de o multiplă trepanaţie (proba-
bil simbolică) nereușită, erodată post mortem sub 
acțiunea factorilor pedologici.

Anomalii/patologii dentare: carie de gradul 
4 pe P1 stâng, edentaţie molară maxilară și man-
dibulară. Starea de sănătate dentară este gravă, ne-
conformă cu vârsta biologică.

Anomalii/patologii postcraniene: sulcus prea-
uricular de tip parturiţie (femeie multipară).

Mormântul 80 (femeie, 40-50 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian este 
complet, însă procesul de reconstituire a eșuat din 
cauza fragmentării accentuate. Relieful cranian este 
slab dezvoltat. Mandibula este moderat de robustă. 
Scheletul postcranian este complet, în stare de con-
servare bună. Osatura este gracilă. Femurele pre-
zintă creastă subtrohanteriană. Statura (155 cm), 
calculată după lungimea femurului, intră în catego-
ria feminină mijlocie. Din punct de vedere tipolo-

gic, acest schelet prezintă caractere Est-Europoide. 
Anomalii/patologii craniene: tăblia endocra-

niană de pe frontal prezintă unele discontinuităţi 
corticale ce pot fi rezultatul inflamării meningelui.

Anomalii/patologii dentare: patru căderi den-
tare intra vitam pe arcada dentară superioară,  hipo-
donţie (M3 drept), hipoplazie liniară a smalţului pe 
I1,2 și pe Cc (Fig. 6) – indicator al episoadelor de stres 
fiziologic din perioada copilăriei timpurii (1-3 ani, 
în perioada înţărcării).

Anomalii/patologii postcraniene: sulcus prea-
uricular de tip parturiţie (femeie multipară) (Fig. 7), 
noduli Schmorl (hernie intervertebrală) pe verte-
brele lombare – indicator al suprasolicitării lombare.

Mormântul 81 (indeterminabil, 30-36 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este fragmentat, incom-
plet, afectat de factorii antropici și de mediu. Din 

Fig. 4. Mormântul 79, femeie, 45-50 ani. Craniu, norma verticală.

Fig. 4. Grave 79, 45-50 years old female. Skull, vertical view.

Fig. 5. Mormântul 79, femeie, 45-50 ani. Posibile trepanații 
simbolice realizate intra vitam pe parietale și erodate post mor-
tem în sol.

Fig. 5. Grave 79, 45-50 years old female. Possible symbolic 
trepanations on parietals, realized intra vitam, weathered post 
mortem in the ground.

Fig. 6. Mormântul 80, femeie, 40-50 ani. Hipoplazie liniară 
a smalțului.

Fig. 6. Grave 80, 40-50 years old female. Linear enamel hy-
poplasia.

Fig. 7. Mormântul 80, femeie, 40-50 ani. Coxal, sulcus preau-
ricular de tip parturiție.

Fig. 7. Grave 80, 40-50 years old female. Coxal bone, preau-
ricular sulcus (scars of parturition).
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segmentul cranian sunt prezente fragmente din 
frontal, parietale, occipital, temporale și m1 stâng 
(cu apex radicular aproape închis). Din schele-
tul postcranian semnalăm prezența următoarelor 
porțiuni, în stare fragmentară: coaste, corpuri și 
arcuri vertebrale, radiusuri, femure, tibii, omoplați. 
Lungimea diafizei radiusului stâng este de 115 mm. 
Nu au fost înregistrate anomalii, patologii sau trau-
matisme, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 82 (indeterminabil, 18-24 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este fragmentar, incom-
plet, deranjat de factorii antropici și de mediu. Din 
segmentul cranian  sunt prezente fragmente din 
frontal, parietale, occipital, temporale, mandibulă 
și dinţi izolaţi. Vârsta a fost determinată după sta-
diul de erupție a dentiției provizorii. Scheletul post-
cranian este reprezentat prin fragmente din coaste, 
ilium și femure. Lungimea diafizei femurului este 
de 155 mm. Nu au fost înregistrate anomalii, pa-
tologii sau traumatisme, nici la nivel cranian, nici 
postcranian.

Mormântul 83 (indeterminabil, 18-24 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este extrem de fragmen-
tat, deranjat de factorii antropici și de mediu. Din 
scheletul cranian semnalăm prezența unor frag-
mente din frontal, parietale, occipital, temporale, 
mandibulă, zigomatice, maxilar superior. Schele-
tul postcranian este prezent prin fragmente din 
scapule, coaste, ulne și vertebre. Lungimea diafi-
zei ulnare este de 110 mm. Nu au fost înregistrate 
anomalii, patologii sau traumatisme, nici la nivel 
cranian, nici postcranian.

Mormântul 84 (femeie, 16-18 ani, adoles-
cent, juvenis). Scheletul cranian este complet, însă 
procesul de reconstituire a eșuat din cauza frag-
mentării accentuate. Relieful cranian este slab dez-
voltat. Pomeţii sunt înalţi. Mandibula este robustă 
(Fig. 8-9). Scheletul postcranian este complet, în 
stare de conservare satisfăcătoare. Osatura este 
gracilă. Femurele prezintă relief subtrohanterian 
atenuat și pilastrie slabă. Humerusul este platibra-
hic, tibia – mezocnemă, femurul – eurimer. Statu-
ra (156 cm), calculată după lungimea femurului, 
intră în categoria feminină supramijlocie.

Anomalii/patologii craniene: foramen su-
praorbitar dublu pe dreapta, cribra orbitalia de tip 
cribrotic pe ambii pereţi orbitari superiori, activă 
în momentul decesului (indicator nespecific al 
stresului fiziologic – posibilă anemie sideropenică, 
malnutriţie, boli parazitare sau infecţioase).

Anomalii/patologii dentare: anomalie de po-
ziţie a P2 stâng, hipodonție M3 și M3.

Anomalii/patologii postcraniene: sulcus prea-
uricular slab de tip parturiţie (indicator al unui 
număr de 1-2 nașteri), apertură humerală supra-

Fig. 8. Mormântul 84, femeie, 16-18 ani. Craniu, norma facială.

Fig. 8. Grave 84, 16-18 years old female. Skull, anterior view.

Fig. 9. Mormântul 84, femeie, 16-18 ani. Maxilarul superior 
și mandibula văzute lateral.

Fig. 9. Grave 84, 16-18 years old female. Upper maxilla and 
mandible, lateral view.
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trohleară, modificări periosteale pe diafiza tibiei 
(indicator al carenţelor alimentare de tipul anemii-
lor sau al prezenţei unor infecţii nespecifice).

Mormântul 85 (indeterminabil, 24-48 luni, 
sugar/copil, infans I). Schelet fragmentar, deranjat 
de factorii antropici și de mediu. Scheletul cranian 
este prezent prin fragmente din frontal, parieta-
le, temporale, mandibulă. În alveolă s-a conser-
vat doar un mugure dentar necalcificat de la M1. 
Vârsta a fost determinată după etapa de erupție 
dentară. Din scheletul postcranian sunt prezente 
fragmente din scapule, coaste, vertebre, femur, ti-
bie. Lungimea diafizei femurului este de 170 mm. 
Nu au fost înregistrate anomalii, patologii sau tra-
umatisme, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 86 (indeterminabil, 4-5 luni, su-
gar, infans I). Scheletul este extrem de fragmentar 
și incomplet, afectat tafonomic de factorii pedo-
logici. Din craniu semnalăm fragmente din tem-
porale, frontal, parietale și patru coroane denta-
re necalcificate (două de la i1 și două de la m1). 
Vârsta a fost determinată după etapa de dezvoltare 
dentară. Din scheletul postcranian sunt prezente 
două fragmente diafizare postcraniene. Nu au fost 
înregistrate anomalii, patologii sau traumatisme, 
nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 87 (indeterminabil, 24-36 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este fragmentar și incom-
plet, deranjat de factorii antropici și pedologici. 
Scheletul cranian este prezent prin fragmente din 
temporale, occipital, frontal, parietale, maxilar su-
perior, mandibulă, dinţi izolaţi. Vârsta a fost deter-
minată după etapa de erupție dentară de pe arcada 
inferioară (Fig. 10). Din scheletul postcranian sunt 
prezente fragmente din vertebre (arcuri și corpuri), 
coaste, clavicule, iliumuri, femure, tibii, fibule. Lun-

gimea diafizei femurului este de 125 mm. Nu au 
fost înregistrate anomalii, patologii sau traumatis-
me, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 88 (bărbat, 40-50 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian a 
fost reconstituit în proporţie de 50%. Calotă cra-
niană este ovoidă. Relieful cranian este puternic 
dezvoltat. Pomeţii sunt înguști. Fruntea este mo-
derat de largă. Mandibula este moderat de robustă 
(Fig. 11-12). Scheletul postcranian este complet, 
în stare de conservare satisfăcătoare. Osatura este 
robustă. Femurele prezintă relief subtrohanterian 
extrem de dezvoltat. Humerusul este platibrahic, 
tibia – mezocnemă, femurul – hiperplatimer. Sta-
tura (164 cm), calculată după lungimea femurului, 
intră în categoria masculină mijlocie.

Fig. 10. Mormântul 87, indeterminabil, 24-36 luni. Mandibu-
la, arcada dentară inferioară.

Fig. 10. Grave 87, indeterminable, 24-36 months. Mandible, 
lower dental arch.

Fig. 11. Mormântul 88, bărbat, 40-50 ani. Frontal.

Fig. 11. Grave 88, 40-50 years old male. Frontal bone.

Fig. 12. Mormântul 88, bărbat, 40-50 ani. Parte din scheletul 
facial.

Fig. 12. Grave 88, 40-50 years old male. Part of the facial skel-
eton.
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Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip porotic, inactivă în momentul decesului, 
sulcus supraorbitar pe dreapta.

Anomalii/patologii dentare: tartru supragin-
gival consistent depus vestibular și lingual (indică 
un consum ridicat de proteine animale), uzură pa-
tologică de tip abrazie pe arcada superioară, în re-
giunea dinţilor jugali (indică utilizarea dentiţiei pe 
post de instrument de susţinere sau tăiere), căderi 
dentare intra vitam (șase pe arcada superioară și 
trei pe cea inferioară), edentaţie molară/premola-
ră pe hemiarcada superioară dreaptă.

Anomalii/patologii postcraniene: osteofite pe 
rotule, urme ale ruperii ligamentului în regiunea 
simfizei pubiene, osteofite marginale și tasare/com-
presie pe vertebrele lombare (Fig. 13), faţete de chir-
cire pe tibii, inserţii musculare accentuate pe diafiza 
tibiei, relief subtrohanterian extrem de dezvoltat (in-
clusiv trohanter suplimentar), faţeta Poirier pe femu-
re, entezofite masive pe linea aspera (mai accentuate 
pe dreptul). Tot acest complex de anomalii și patolo-
gii ne indică activitate ecvestră intensă (călărit).

Mormântul 89 (femeie, 35-40 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus I). Scheletul cranian a fost 
reconstituit în proporţie de 90%. Calotă craniană 
este ovoidă, scurtă și îngustă. Indicele cefalic este 
la limita inferioară a categoriei brahicrane. Relieful 
cranian este moderat dezvoltat. Pomeţii sunt înalţi. 
Fruntea și occipitalul sunt largi. Mandibulă este 
moderat de robustă (Fig. 14-15). Scheletul postcra-

nian este complet, în stare de conservare bună. Osa-
tura este gracilă. Femurele prezintă relief subtroha-
nterian slab dezvoltat. Humerusul este euribrahic, 
tibia – mezocnemă, femurul – platimer. Statura 
(153 cm), calculată după lungimea femurului, intră 
în categoria feminină mijlocie. Din punct de vedere 
tipologic, acest schelet prezintă caractere Meditera-
noide, în amestec cu unele elemente Mongoloide. 

Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip cribrotic, inactivă în momentul decesului, 
cu debut de vindecare.

Fig. 13. Mormântul 88, bărbat, 40-50 ani. Vertebre lombare, 
osteofite și compresie.

Fig. 13. Grave 88, 40-50 years old male. Lumbar vertebrae 
showing osteophytes and body compression.

Fig. 14. Mormântul 89, femeie, 35-40 ani. Craniu, norma fa-
cială.

Fig. 14. Grave 89, 35-40 years old female. Skull, facial view.

Fig. 15. Mormântul 89, femeie, 35-40 ani. Craniu, norma 
laterală.

Fig. 15. Grave 89, 35-40 years old female. Skull, lateral view.
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Anomalii/patologii dentare: tartru supragin-
gival pe molari (în special pe arcada superioară),  
carie de gradul 5 pe P1 stâng, o cădere dentară in-
tra vitam (M1 drept), hipoplazie liniară a smalţului 
(patru linii hipoplazice) pe Cc – indicator al episoa-
delor de stres fiziologic în intervalul 1-4 ani (boli 
infecţioase, boli parazitare, malnutriţie) (Fig. 16).

Anomalii/patologii postcraniene: faţete de 
chircire pe tibia stângă, trohanter suplimentar pe 
femurul drept, cartilaj costal osificat pe manubriu, 
hernie intervertebrală pe corpurile lombare și 
pe ultimele două toracice, osteofite marginale pe 
unele corpuri vertebrale toracice.

Mormântul 90 (indeterminabil, 24-30 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este aproape complet, însă 
în stare fragmentară, deranjat de factorii antropici 
și pedologici. Din scheletul cranian s-au conservat 
occipitalul, temporalele, parietalele, frontalul, ma-
xilarul superior, mandibula. Vârsta a fost determi-
nată după etapa de erupție dentară. Din scheletul 
postcranian sunt prezente următoarele elemente: 
iliumuri, clavicule, coaste, vertebre, femure, tibii, 
radiusuri, ulne, falange, humerusuri. Lungimea 
diafizei claviculei este de 70 mm. Nu au fost înre-
gistrate anomalii, patologii sau traumatisme, nici la 
nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 91 (indeterminabil, 42-48 luni, 
copil, infans I). Scheletul este aproape complet, însă 
fragmentar, deranjat de factorii antropici și pedolo-
gici. Scheletul cranian este reprezentat prin frontal, 
occipital, temporale, parietale, mandibulă. Vârsta 
a fost determinată după etapa de erupție dentară. 
Din scheletul postcranian sunt prezente următoa-
rele elemente: iliumuri, coaste, vertebre, scapule, 
femure, tibii, fibule, radiusuri, humerusuri. Nu au 

fost înregistrate anomalii, patologii sau traumatis-
me, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 92 (indeterminabil, 42-48 luni, 
copil, infans I). Scheletul este complet. Scheletul a 
fost găsit în conexiune anatomică parțială, craniul 
fiind deplasat în zona femurelor, poziționat deasu-
pra acestora. Scheletul cranian este reprezentat prin 
parietale, frontal, occipital, temporale, mandibulă, 
maxilar superior, zigomatice și numeroși dinţi izo-
laţi. Vârsta a fost determinată după etapa de erupție 
dentară. Din scheletul postcranian sunt prezente 
următoarele elemente: iliumuri, ischiumuri, pubi-
suri, coaste, vertebre (corpuri și arcuri), scapule, 
clavicule, oasele membrelor (în stare fragmentară). 
Lungimea diafizei femurului este de 196 mm, iar 
lungimea diafizei humerusului, de 146 mm. 

Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip porotic pe orbita dreaptă, activă în momen-
tul decesului (indicator al anemiei sideropeni-
ce – posibile infecţii parazitare, boli infecţioase, 
malnutriţie). 

Mormântul 93 (indeterminabil, 18-24 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este complet, însă în stare 
de fragmentare extremă, deranjat de factorii antro-
pici și de mediu. Scheletul cranian este reprezen-
tat prin fragmente din frontal, parietale, coroane 
dentare. Vârsta a fost determinată după etapa de 
erupție dentară. Scheletul postcranian este com-
plet. Lungimea diafizei femurului este de 140 mm, 
iar lungimea diafizei humerusului, de 105 mm. Nu 
au fost înregistrate anomalii, patologii sau trauma-
tisme, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Mormântul 94 (femeie, 40-45 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian a fost 
reconstituit în proporţie de 90%. Calota craniană 
este ovoidă, lungă, îngustă și moderat de înaltă. In-
dicele cefalic este dolicocran. Relieful cranian este 
slab dezvoltat. Pomeţii sunt înalţi și temporalizaţi. 
Fruntea și occipitalul sunt largi. Mandibula este ro-
bustă (Fig. 17-18). Scheletul postcranian este com-
plet, în stare de conservare bună. Osatura este mo-
derat de robustă. Femurele au relief subtrohanterian 
slab. Humerusul este platibrahic, tibia – mezocne-
mă, femurul – hiperplatimer. Statura (156 cm), cal-
culată după lungimea femurului, intră în categoria 
feminină supramijlocie. Din punct de vedere tipolo-
gic, aceste schelet prezintă caractere Mediteranoide, 
în amestec cu unele elemente Nordoide. 

Anomalii/patologii dentare: tartru supragin-
gival, carie de colet de gradul 3 pe M2 stâng, două 

Fig. 16. Mormântul 89, femeie, 35-40 ani. Tartru supragingi-
val, căderi dentare intra vitam, hipoplazie liniară a smalțului.

Fig. 16. Grave 89, 35-40 years old female. Supragingival cal-
culus, intra vitam tooth loss, linear enamel hypoplasia.
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căderi dentare intra vitam pe mandibulă (M1 și M2 
de pe stânga), hipoplazie liniară a smalţului pe P2 
(mai multe defecte formate în intervalul de vârstă 
1-2 ani, în perioada înţărcării) – indicator al în-
treruperii creșterii (boli infecţioase sau parazitare, 
malnutriţie) (Fig. 19).

Anomalii/patologii postcraniene: sulcus prea-
uricular de tip parturiţie (Fig. 20) și urme ale par-
turiţiilor multiple în regiunea posterioară a simfizei 
pubiene (femeie multipară), modificări periosteale 
pe diafizele tibiilor (indicator al prezenţei unei in-
fecţii nespecifice, al unor carenţe alimentare), faţete 

de chircire pe tibii (indicator al preferinţei pentru 
poziţia chircită), apertură supratrohleară a hume-
rusului (indicator al suprasolicitării antebraţelor), 
creastă subtrohanteriană.

Mormântul 95 (indeterminabil, 6-12 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este fragmentar și in-
complet, deranjat, descoperit în umplutura gropii 
mormântului 80. Scheletul cranian este reprezen-
tat prin fragmente din frontal și parietale, o singu-
ră coroană dentară (necalcificată) provenită de la 
un m2. Vârsta a fost determinată după stadiul de 
dezvoltare al coroanei m2. Din scheletul postcra-
nian sunt prezente fragmente din coaste, vertebre 
(corpuri), femure, tibii, radiusuri și ulne. Lungi-
mea diafizei radiusului este de 82 mm. Nu au fost 
înregistrate anomalii, patologii sau traumatisme, 
nici la nivel cranian, nici postcranian.

Fig. 17. Mormântul 94, femeie, 40-45 ani. Craniu, norma 
facială.

Fig. 17. Grave 94, 40-45 years old female. Skull, facial view.

Fig. 18. Mormântul 94, femeie, 40-45 ani. Craniu, norma 
laterală.

Fig. 18. Grave 94, 40-45 years old female. Skull, lateral view.

Fig. 19. Mormântul 94, femeie, 40-45 ani. Coxal, sulcus prea-
uricular de tip parturiție.

Fig. 19. Grave 94, 40-45 years old female. Coxal bone, preau-
ricular sulcus (scars of parturition).

Fig. 20. Mormântul 94, femeie, 40-45 ani. Tartru supragingi-
val, hipoplazie liniară a smalțului.

Fig. 20. Grave 94, 40-45 years old female. Supragingival cal-
culus, linear enamel hypoplasia.

Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasilica Monica Groza



Mormântul 96 (indeterminabil, 18-24 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este extrem de fragmen-
tar, deranjat de factorii antropici și pedologici. 
Scheletul cranian este reprezentat prin fragmente 
din occipital, frontal, temporale, parietale, dinţi izo-
laţi de pe ambele arcade. Vârsta a fost determinată 
după stadiul de dezvoltare al dentiţiei (Fig. 21). Din 
scheletul postcranian au fost identificate vertebre 
(arcuri și corpuri), coaste, clavicula dreaptă, frag-
mente din femur, radius și ulna. Lungimea clavicu-
lei este de 60 mm.

Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip porotic, activă în momentul decesului (indi-
cator al anemiei sideropenice).

Mormântul 97 (bărbat, 40-45 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian a 
fost reconstituit în proporţie de 90%. Calota cra-
niană este ovoidă, foarte lungă, moderat de largă și 
moderat de înaltă. Indicele cefalic este dolicocran. 
Relieful cranian este foarte dezvoltat. Pomeţii sunt 
foarte înalţi și reliefat. Fruntea și occipitalul sunt 
largi. Mandibula este moderat de robustă (Fig. 22-

24). Scheletul postcranian este complet, în stare 
de conservare bună. Osatura este foarte robustă și 
foarte masivă. Femurele au relief subtrohanterian 

Fig. 21. Mormântul 96, indeterminabil, 18-24 luni. Mandibula.

Fig. 21. Grave 96, indeterminable, 18-24 months. Mandible.

Fig. 23. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Neurocraniu, norma 
laterală.

Fig. 23. Grave 97, 40-45 years old male. Neurocranium, lat-
eral view.

Fig. 24. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Neurocraniu, vede-
re dinspre occipital.

Fig. 24. Grave 97, 40-45 years old male. Neurocranium 
viewed from the occipital.

Fig. 25. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Incisivi centrali in-
feriori de tip “winging”.

Fig. 25. Grave 97, 40-45 years old male. “Winging” on lower 
central incisors.

Necropola medievală de la Lozova (raionul Strășeni). Campania 2015. Raport paleoantropologic

Fig. 22. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Neurocraniu, nor-
ma frontală.
Fig. 22. Grave 97, 40-45 years old male. Neurocranium, an-
terior view.



foarte dezvoltat, cu pilastru extrem de accentuat. 
Humerusul este platibrahic, tibia – mezocnemă, 
femurul – platimer. Statura (179 cm), calculată 
după lungimea femurului, intră în categoria mas-
culină mare, la limita superioară a acesteia. Din 
punct de vedere tipologic, acest schelet prezintă 
caractere Nordoide. 

Anomalii/patologii dentare: microdonţie a 
M3 drept, carii de colet de gradul 2-3 pe P2 și M1 
de pe stânga, hipodonţie a M3, M1 cu cinci cuspizi, 
I1 de tip „winging” (Fig. 25), tartru supragingival 
consistent pe jugali.

Anomalii/patologii craniene: osiculi supli-
mentari pe sutura lambdoidă, posibilă trepanaţie 
craniană pe osul occipital, realizată intra vitam 
(probabil perimortem), prin sfredelire. Deschi-

derea este completă, fără urme de infecţie și fără 
urme de vindecare. Este posibil ca această deschi-
dere să fi constituit cauza decesului. Pe marginile 
deschiderii se observă urmele zimţate ale instru-
mentului de trepanat (Fig. 26-27).

Anomalii/patologii postcraniene: sacralizare a 
vertebrei L5, corpuri vertebrale lombare ușor com-
primate/tasate, osteofite marginale pe vertebrele to-
racice, modificări periosteale pe diafizele tibiilor (in-
dicator al prezenţei unei infecţii nespecifice), osteofi-
te pe falange, relief deltoidian foarte dezvoltat, creas-
tă femurală subtrohanteriană foarte bine marcată, 
început de trohanter suplimentar, pilastru accentuat. 
Sunt prezente numeroase trăsături caracteristice in-
divizilor ce practică activități ecvestre (călărit).

Mormântul 98 (indeterminabil, 24-36 luni, 
sugar, infans I). Scheletul este extrem de frag-
mentar, incomplet, deranjat de factorii antropici 
și pedologici. Scheletul cranian este reprezentat 
prin fragmente din frontal și parietale. Din schele-
tul postcranian au fost identificate fragmente din 
coaste, diafiza unui femur, diafiza unei tibii. Vârsta 
a fost determinată cu rezerve, după lungimea di-
afizei tibiei. Nu au fost înregistrate anomalii, pa-
tologii sau traumatisme, nici la nivel cranian, nici 
postcranian.

Mormântul 99 (bărbat, 45-55 ani, adult de 
vârstă matură, maturus III). Scheletul cranian a 

Fig. 26. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Occipital, trepanație 
perimortem, văzută dinspre exocraniu.

Fig. 26. Grave 97, 40-45 years old male. Occipital bone, peri-
mortem trepanation, exocranial view.

Fig. 27. Mormântul 97, bărbat, 40-45 ani. Occipital, trepanație 
perimortem, văzută dinspre endocraniu.

Fig. 27. Grave 97, 40-45 years old male. Occipital bone, peri-
mortem trepanation, endocranial view.

Fig. 28. Mormântul 99, bărbat, 45-55 ani. Craniu, norma 
facială.

Fig. 28. Grave 99, 45-55 years old male. Skull, facial view.
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fost reconstituit în proporţie de 80%. Calota crani-
ană este ovoidă, lungă și largă. Indicele cefalic este 
mezocran. Relieful cranian este foarte dezvoltat. 
Pomeţii sunt înalţi și temporalizaţi. Fruntea este 
moderat de largă, iar occipital este larg. Mandibu-
la este moderat de robustă (Fig. 28-29). Scheletul 
postcranian este complet, în stare de conservare 
bună. Osatura este moderat de robustă. Femurele 
prezintă relief subtrohanterian foarte dezvoltat și 
pilastru. Humerusul este euribrahic, tibia – euric-
nemă, femurul – platimer. Statura (160 cm), cal-
culată după lungimea femurului, intră în categoria 
masculină submijlocie. Din punct de vedere tipo-
logic, acest schelet prezintă caractere Est-Europoi-
de, în amestec cu elemente Nordoide și Dinaroide. 

Anomalii/patologii craniene: osiculi suplimen-
tari pe sutura lambdoidă, exostoze auriculare, cribra 
orbitalia de tip porotic inactivă în momentul dece-
sului, hiperostoză porotică pe parietale (indicator al 
anemiei sideropenice), urme ale inflamării menin-
gelui pe endocraniu.

Anomalii/patologii dentare: hipodonţie M3 
drept, tartru supragingival depus în strat subțire 
pe arcada superioară și consistent pe arcada infe-
rioară, două căderi dentare intra vitam pe mandi-
bulă, carie de gradul 3 pe M2 stâng, carie de gradul 
5 și granulom apical pe M1 drept, anomalie de po-
ziţie / direcţie la P2 stâng. 

Anomalii/patologii postcraniene: faţeta Poiri-
er pe femure, modificări periosteale pe tibia dreaptă 
(indicator nespecific al prezenței unei infecţii loca-
le), osteofite pe linea aspera, inserţii musculare ex-
trem de accentuate pe oasele membrelor superioare 

și inferioare, formaţiune chistică pe claviculă, jonc-
ţiune manubriu-mezostern-xyfoid, foramenum 
sternale, tuberozitate radială modificată (artroză), 
entezofite masiv în treimea inferioară a diafizei ti-
biei stângi, vertebre toracice și lombare cu osteofite 
marginale și cu hernii intervertebrale, corpuri ver-
tebrale tasate/comprimate. Sunt prezente numeroa-
se caracteristici care dovedesc că scheletul aparține 
unui bărbat călăreţ și, probabil, arcaș.

Mormântul 100 (femeie, 40-50 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus II). Scheletul cranian a 
fost reconstituit în proporţie de 75%. Calota cra-

Fig. 29. Mormântul 99, bărbat, 45-55 ani. Craniu, norma 
laterală.

Fig. 29. Grave 99, 45-55 years old male. Skull, lateral view.

Fig. 30. Mormântul 100, femeie, 40-50 ani. Neurocraniu, 
norma frontală.

Fig. 30. Grave 100, 40-50 years old female. Neurocranium, 
anterior view.

Fig. 31. Mormântul 100, femeie, 40-50 ani. Maxilarul supe-
rior și mandibula.

Fig. 31. Grave 100, 40-50 years old female. Upper maxilla and 
mandible.
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niană este sferoidă, scurtă și foarte largă. Indicele 
cefalic este hiperbrahicran. Relieful cranian este 
slab dezvoltat. Pomeţii sunt moderat dezvoltaţi. 
Fruntea este moderat de largă, iar occipitalul este 
larg. Mandibula este robustă (Fig. 30-32). Schele-
tul postcranian este complet. Osatura este robustă. 
Femurele au relief slab dezvoltat și pilastru. Hume-
rusul este platibrahic, tibia – euricnemă, femurul 
– eurimer. Statura (162 cm), calculată după lungi-

mea femurului, intră în categoria feminină mare. 
Din punct de vedere tipologic, scheletul prezintă 
caractere Dinaroide și Est-Europoide. 

Anomalii/patologii dentare: șase căderi den-
tare intra vitam, două carii de gradul 2-3, uzură 
de tip abrazie (culturală, ocupațională) pe Cc, P1 
și P2 de pe stânga și în regiunea jugală superioară, 
hipoplazie liniară a smalţului pe Cc (indicator al 
stresului fiziologic produs între 1 și 3 ani, probabil 
în perioada înţărcării). 

Anomalii/patologii postcraniene: inserţii ac-
centuate ale mușchilor care se inseră în treimea su-
perioară a diafizei tibiei, relief deltoidian dezvoltat, 
creastă femurală subtrohanteriană bine marcată, 
faţete de chircire pe tibie (Fig. 33).

Mormântul 101 (bărbat, 20-25 ani, adult tâ-
năr, adultus). Scheletul cranian a fost reconstituit 
în proporţie de 95%. Calota craniană este ovoidă, 
moderat de lungă și moderat de largă. Indicele 

Fig. 32. Mormântul 100, femeie, 40-50 ani. Neurocraniu, 
norma occipitală.

Fig. 32. Grave 100, 40-50 years old female. Neurocranium, 
occipital view.

Fig. 33. Mormântul 100, femeie, 40-50 ani. Tibii, epifize dis-
tale, fațete de chircire.

Fig. 33. Grave 100, 40-50 years old female. Distal tibial epiph-
ysis showing squatting facets.

Fig. 34. Mormântul 101, bărbat, 20-25 ani. Craniu, norma 
facială.

Fig. 34. Grave 101, 20-25 years old male. Skull, facial view.

Fig. 35. Mormântul 101, bărbat, 20-25 ani. Craniu, norma 
laterală.

Fig. 35. Grave 101, 20-25 years old male. Skull, lateral view.
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cefalic este mezocran. Relieful cranian este foarte 
dezvoltat. Pomeţii sunt înalţi și reliefaţi. Fruntea 
este moderat de largă, la fel și occipitalul. Mandi-
bula este robustă (Fig. 34-35). Scheletul postcra-
nian este complet, în stare de conservare bună. 
Osatura este robustă. Femurele au relief foarte 
dezvoltat și pilastru foarte accentuat. Statura (175 
cm), calculată după lungimea femurului, intră în 
categoria masculină mare. Din punct de vedere 
tipologic, acest schelet prezintă caractere Medite-
ranoide și Dinaroide. 

Anomalii/patologii craniene: cribra orbita-
lia de tip porotic (indicator nespecific al anemiei 
sideropenice) în curs de vindecare în momentul 
decesului, hiperostoză porotică în zona glabelei, 
bărbiei și pomeţilor (indicator nespecific al unor 
infecţii locale active în momentul decesului).

Anomalii/patologii dentare: anomalie de 
erupție/poziție (persistenţa unui dinte provizoriu 
în alveolă), tartru supragingival (Fig. 36). 

Anomalii/patologii postcraniene: hernie mar-
ginală pe vertebrele toracice și lombare, faţete de 
chircire pe tibie, modificări periosteale pe diafizele 
tibiilor, femurelor și fibulelor (indică prezența unei 
infecţii acute sau cronice înainte de deces), pinten 
pe humerus (atavism).

Mormântul 102 (bărbat, 35-40 ani, adult de 
vârstă mijlocie, maturus I). Scheletul cranian a 
fost reconstituit în proporţie de 90%. Calota cra-
niană este pentagonoidă, foarte scurtă și largă. In-
dicele cefalic este hiperbrahicran. Relieful cranian 
este foarte dezvoltat. Pomeţii sunt înguști, fron-
talizaţi și reliefaţi. Fruntea este moderat de largă. 
Occipitalul este larg. Mandibula este gracilă (Fig. 
37-38). Scheletul postcranian este complet, în sta-
re de conservare bună. Osatura este moderat de 

Fig. 36. Mormântul 101, bărbat, 20-25 ani. Tartru supragingi-
val, anomalie de erupție/poziție.

Fig. 36. Grave 101, 20-25 years old male. Supragingival calcu-
lus, anomaly of tooth eruption/position.

Fig. 37. Mormântul 102, bărbat, 35-40 ani. Craniu, norma 
facială.

Fig. 37. Grave 102, 35-40 years old male. Skull, facial view.

Fig. 38. Mormântul 102, bărbat, 35-40 ani. Craniu, norma 
laterală.

Fig. 38. Grave 102, 35-40 years old male. Skull, lateral view.

Fig. 39. Mormântul 102, bărbat, 35-40 ani. Arcada inferioară, 
tartru supragingival, hipoplazie liniară a smalțului.

Fig. 39. Grave 102, 35-40 years old male. Dental lower arch, 
supragingival calculus, linear enamel hypoplasia.
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robustă. Femurele au relief dezvoltat. Statura (163 
cm), calculată după lungimea femurului, intră în 
categoria masculină submijlocie. Din punct de ve-
dere tipologic, acest schelet prezintă caractere Est-
Europoide și Mediteranoide. 

Anomalii/patologii dentare: tartru supra-
gingival consistent pe jugali și molari, trei căderi 
dentare intra vitam, microdonţie a M3 drept, hi-
poplazie liniară a smalţului (șase linii) pe Cc, Cc, 
P1,2, P1,2 (indicator al episoadelor repetitive de stres 
fiziologic în perioada 1-7 ani) (Fig. 39). 

Anomalii/patologii postcraniene: formaţiu-
ne nodulară (chist) pe corpul vertebrei L5, hernie 
intervertebrală în regiunea toracică, relief deltoi-
dian dezvoltat, fosă și creastă subtrohanteriene.

Mormântul 103 (probabil gen feminin, 10-
11 ani, copil, infans II). Scheletul este complet, sa-
tisfăcător conservat, atât în segmentul cranian, cât 
și în cel postcranian. Din scheletul cranian sunt 

prezente toate elementele. S-a reconstituit până 
la calva (Fig. 40). Vârsta a fost determinată după 
stadiul evoluţiei dentare (Fig. 41). Din scheletul 
postcranian sunt prezente toate oasele. Lungimea 
diafizei tibiei este de 245 mm, lungimea diafizei ra-
diusului – 157 mm, lungimea diafizei ulnei – 174 
mm, lungimea diafizei humerusului – 210 mm.

Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip porotic-cribrotic, activă în momentul dece-
sului (indicator al anemiei sideropenice), modifi-
cări pe endocraniu (urme ale inflamării meninge-
lui?) care au corespondent pe exocraniu.

Anomalii/patologii postcraniene: modificări 
periosteale pe diafizele tibiilor (indicator al pre-
zenţei în organism a unei infecţii nespecifice).

Mormântul 104 (femeie, 45-55 ani, adult 

Fig. 40. Mormântul 103, probabil femeie, 10-11 ani. Neuro-
craniu, norma frontală.

Fig. 40. Grave 103, 10-11 years old, probable female. Neuro-
cranium, anterior view.

Fig. 41. Mormântul 103, probabil femeie, 10-11 ani. Arcada 
dentară inferioară.

Fig. 41. Grave 103, 10-11 years old, probable female. Lower 
dental arch.

Fig. 42. Mormântul 104, femeie, 45-55 ani. Neurocraniu, 
norma frontală.

Fig. 42. Grave 104, 45-55 years old female. Neurocranium, 
anterior view.

Fig. 43. Mormântul 104, femeie, 45-55 ani. Neurocraniu, norma 
laterală.

Fig. 43. Grave 104, 45-55 years old female. Neurocranium, lat-
eral view.
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matur, maturus III). Scheletul cranian a fost recon-
stituit în proporţie de 80%. Calota craniană este 
ovoidă, lungă și foarte largă. Indicele cefalic este 
brahicran. Relieful cranian este slab spre moderat 
dezvoltat. Pomeţii sunt înalţi si reliefaţi. Fruntea 
este foarte largă, iar occipitalul – larg (Fig. 42-43). 
Mandibula este gracilă (edentată) (Fig. 44). Sche-
letul postcranian este complet, în stare de conser-

vare bună. Osatura este gracilă. Femurul are relief 
slab dezvoltat. Humerusul este euribrah, femurul 
– hiperplatimer, tibia – platicnemă. Statura (162 
cm), calculată după lungimea femurului, intră în 
categoria masculină submijlocie. Din punct de 
vedere tipologic, acest schelet prezintă caractere 
Est-Europoide combinate cu elemente Dinaroide. 

Anomalii/patologii craniene: cribra orbitalia 
de tip porotic (inactivă și parţial vindecată în mo-
mentul decesului), exostoze auriculare.

Anomalii/patologii dentare: edentaţie aproa-
pe totală pe arcada inferioară (din cei 16 dinţi su-
periori, doar unul este în alveolă, restul sunt căzuţi 
intra vitam) (Fig. 44), trei căderi dentare intra vi-
tam pe hemiarcada superioară stângă.

Anomalii/patologii postcraniene: urme ale 
numeroaselor parturiţii în regiunea simfizei pubi-
ene (femeie multipară), artroză avansată în regi-
unea epifizei distale a tibiei stângi, clavicule afec-
tate de artroză, coroziune pe corpurile vertebrale 
cervicale, corpuri vertebrale toracice și lombare cu 
osteofite marginale și hernii intervertebrale, două 
vertebre toracice sudate în regiunea corpului (din 
cauza osteofitelor extrem de mari, care au dus la 
sudare și, implicit, la anchiloza unei porţiuni tora-

cice) (Fig. 45), relief deltoidian extrem de dezvol-
tat (indicator al suprasolicitării braţelor), apertură 
humerală supratrohleară accentuată (indicator al 
suprasolicitării antebraţelor).

Mormântul 105 (indeterminabil, 18-24 luni, 
sugar, infans I). Schelet deranjat de factorii antropici, 
tafonomici și pedologici. Scheletul este complet, dar 
extrem de fragmentar. Scheletul cranian este puter-
nic tasat, dar sunt prezente toate oasele calotei. Vâr-
sta a fost determinată după etapa de erupție dentară. 
Scheletul postcranian este, de asemenea, fragmen-
tar, dar complet. Lungimea diafizei femurului este 
de 123 mm, iar lungimea diafizei radiusului, de 85 
mm. Nu au fost înregistrate anomalii, patologii sau 
traumatisme, nici la nivel cranian, nici postcranian.

Consideraţii finale
Eșantionul osteologic raportat în studiul de 

faţă este format din 27 schelete provenite din 27 
morminte de inhumație. Din totalul de 27 indivizi, 
15 (infans I și infans II) nu au depășit vârsta de 14 
ani. Un singur individ se încadrează în intervalul 
de vârstă 14-20 ani (juvenis). Ceilalţi 11 indivizi au 
trecut de vârsta de 20 ani (adultus și maturus). Sex 
ratio (indicele de masculinitate) este subunitar (5 
bărbaţi/8 femei = 0,62). Mortalitatea copiilor (0-14 
ani) în această serie osteologică de 27 indivizi este 
extrem de ridicată – 55,5%, în special dacă este pri-
vită comparativ cu seriile scheletice deshumate în 
anii precedenți din cimitirul de la Lozova. Valoarea 
ridicată a mortalității copiilor a determinat ca spe-
ranţa de viaţă la naștere în acest eșantion scheletic să 

Fig. 44. Mormântul 104, femeie, 45-55 ani. Mandibula, 
edentație aproape totală.

Fig. 44. Grave 104, 45-55 years old female. Mandible, ad-
vanced edentation.

Fig. 45. Mormântul 104, femeie, 45-55 ani. Vertebre toracice 
sudate, anchiloză.

Fig. 45. Grave 104, 45-55 years old female. Fused thoracic 
vertebrae, ankylosis.
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nu depășească 19,29 ani. Cele mai mari rate de mor-
talitate sunt înregistrate pentru intervalele de vârstă 
infans I (0-7 ani) și maturus (30-60 ani). Nu s-a înre-
gistrat nici-un supravieţuitor după vârsta de 60 ani. 
Vârsta medie la deces, calculată pentru segmentul 
de populaţie adultă (indivizii trecuţi de vârsta de 20 
ani), este de 23,21 ani pentru ambele genuri. 

Datele privind tipologia acestei serii osteo-
logice nu au oferit surprize. Suntem în prezenţa 
unui amestec de populaţii, însă susţinem prezenţa 
unui fond principal exprimat prin predominan-
ţa elementelor Mediteranoide, la care adăugăm 
influenţe Nordoide, Dinaroide și Est-Europoide, 
ceea ce sugerează un metisaj de caractere. În plus, 
adăugăm și câteva cazuri în care elementele Mon-
goloide sunt foarte clar exprimate. 

Anomaliile osoase, elementele patologice și 
traumatismele înregistrate la această serie schele-
tică sunt destul de numeroase. Subliniem multi-
plele afecţiuni osteoartritice semnalate atât la in-
divizii adulţi (20-30 ani), cât mai ales la cei maturi 
(30-60 ani), fapt ce ne sugerează condiții grele de 
viață în climat rece și umed, efort fizic susținut, 
suprasolicitarea articulaţiilor de susţinere prin 
anumite tipuri de activităţi, cum ar fi ridicarea 
și căratul frecvent și repetitiv de poveri. Analiza 
inserţiilor musculare și a remodelărilor osoase ne 
arată că aparţinătorii acestor schelete prestau ac-
tivităţi fizice grele și intense, cum ar fi mișcările 
repetitive de flexie-extensie a braţelor compatibile 
cu utilizarea uneltelor agricole. Alte activităţi de-
ductibile din remodelările osoase sunt efortul de-

pus din poziţia chircită, genuflexiunile repetitive, 
mersul pe teren accidentat și pe distanţe lungi, cu 
supragreutăţi pe spate, activități ecvestre. Acţiu-
nea alimentelor cariogene, avitaminozele, lipsa 
unor oligoelemente sau carenţele anumitor ami-
noacizi esenţiali necesari în dezvoltarea dentară 
au determinat o vulnerabilitate crescută a apara-
tului dentar, manifestată prin scăderea rezistenţei. 
Patologiile dentare în această serie scheletică înre-
gistrează un procent ridicat, manifestându-se prin 
carii și pierderi dentare, granuloame, tartru supra-
gingival și hipoplazie, cea din urmă dezvoltându-
se în timpul copilăriei, când condiţiile grele de trai 
(inclusiv cele ce ţin de alimentaţie) întrerup tem-
porar procesele de creștere și dezvoltare. În ceea 
ce privește grupul traumatismelor, acestea înregis-
trează o prezenţă slabă, ceea ce constituie un ar-
gument plauzibil în favoarea concluziei că această 
populaţie nu se implica în ciocniri violente, avea 
un caracter sedentar, un mod de viaţă obișnuit. 
Referitor la indicatorii stării de sănătate, frecvența 
destul de ridicată a hiperostozei porotice și a mo-
dificărilor periosteale ne sugerează prezenţa în 
sânul comunităţii a unor carențe alimentare și a 
unor boli deductibile. Menționăm două noi cazuri 
de trepanaţii descoperite în campania 2015 și anu-
me, mormântul 79 (femeie, 45-50 ani, trepanații 
simbolice multiple, localizate pe parietale, realiza-
te intra vitam) și mormântul 97 (bărbat, 40-45 ani, 
trepanație efectuată, probabil, în scop terapeutic, 
pe occipital, perimortem), analiza detaliată a căro-
ra ne-o rezervăm într-o lucrare ulterioară.
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