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O DEPUNERE RITUALĂ DE ANIMALE DESCOPERITĂ LA  
MĂGURA ‘BUDUIASCA’ (JUD. TELEORMAN) 

 
Valentin RADU 

Adrian BĂLĂŞESCU 
Pavel MIREA 
Steve MILLS 

Katia MOLDOVEANU 
Radian R. ANDREESCU 

Douglas W. BAILEY 
 

Abstract: The Măgura ’Buduiasca’ site, discovered in 2001, is situated on the lower terrace 
of Teleorman River, in the South-East side of Măgura commune (Teleorman County). 

In 2004 campaign a pit (complex 36) was discovered in which were deposited as offerings 
three animals: two domestic cattle (an adult and a calf) and a bird (a goose). 

The complex is dated most probably to the 4th century AD. 
Considering the ’stratigraphical relations’ between the animals’ skeletons, the order of their 

deposition in the pit can be known: first, the adult cattle, then the calf, and finally the goose. 
Cattle parts were deposited in three groups: the legs and the pelvis and a part of the spine 

in the central-western side; the thorax in the northern side; and the head and neck in the eastern 
side. 

The cow was slaughtered in many parts; the calf was skinned and bent in two; and the 
goose was complete.  

As a whole, this ritual manifestation took part in at least two stages: one of sacrificing, 
slaughtering and taking of internal organs; and a second of deposition in the pit. Even though for the 
sacrificing, we cannot distinguish all of the activities performed on the animals, or the order of 
activity, or their significance, it is possible to notice (in the deposition stage) three moments in which 
humans gave special attention: 1) the deposition in the center of the pit of the three legs which had 
been detached from the adult cattle; 2) the deposition and arrangement of the calf over the neck of 
the adult cattle; and 3) the deposition and display of the goose on top of the adult cattle. 

The ritual depositions of these animals together (and in an almost complete condition) are 
unknown in the archaeo-zoological literature for this period. 

Rezumat: Situl de la Măgura ’Buduiasca’, descoperit în anul 2001, este amplasat pe terasa 
joasă a Teleormanului, în partea de sud-est a comunei Măgura (jud. Teleorman). 

În campania anului 2004 a fost descoperită o groapă (complexul 36) în care se aflau depuse, 
ca ofrandă, trei animale: două bovidee (o vită adultă şi un viţel) şi o pasăre (o gâscă).  

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a complexului prezentat, putem avansa, cu titlu 
de ipoteză, sec. IV p. Chr. 

După ’relaţiile stratigrafice’ dintre scheletele animalelor putem cunoaşte ordinea depunerii în 
groapă. Aceasta a fost: vita adultă, viţelul şi gâsca.  

Părţi din vita adultă sunt depuse în trei grupuri, membrele cu bazinul şi o parte din coloana 
în regiunea central vestică, toracele în partea nordică şi capul şi gâtul în partea estică. 

Vita este tranşată în mai multe părţi, viţelul este jupuit şi pliat în două iar gâsca este 
întreagă. 

În ansamblu, această manifestare rituală s-a desfăşurat pe parcursul a cel puţin două etape: 
prima de sacrificare, tranşare şi prelevare de organe şi a doua de depunere în groapă. Chiar dacă în 
prima parte nu putem distinge toate operaţiile realizate pe animale, ordinea desfăşurării sau 
semnificaţia lor, în etapa de depunere se observă trei momente în care oamenii au acordat o atenţie 
deosebită: depunerea celor trei membre detaşate ale vitei adulte în centru gropii, depunerea şi 
aranjarea viţelului peste gâtul vitei adulte şi depunerea şi etalarea păsării peste resturile vitei. 

Depuneri rituale de tipul acestor animale împreună şi aproape întregi nu se cunosc în 
literatura arheozoologică pentru această perioadă, descoperirea din complexul 36 de la Măgura 
’Buduiasca’ având până în prezent un caracter unic. 

Keywords: Măgura ’Buduiasca’; 4th century AD; ritual deposition; taphonomy; biometry. 
Cuvinte cheie: Măgura ’Buduiasca’, sec. 4 p.Chr., depunere rituală, tafonomie, biometrie. 
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Situl de la Măgura ‘Buduiasca’, descoperit în anul 2001, este amplasat pe terasa joasă a 
Teleormanului, în partea de sud-est a comunei Măgura. Cercetările sistematice, începute în acelaşi an, 
au vizat locuirile atribuite atât neoliticului timpuriu (cultura Starčevo-Criş) cât şi neoliticului dezvoltat 
(culturile Dudeşti şi Vădastra)1. Au fost evidenţiate şi urme de locuire postneolitice din: epoca 
bronzului, prima epocă a fierului, sec. IV p.Chr., epoca medievală târzie/modernă. Au mai fost 
descoperite şi cercetate un mormânt de incineraţie din epoca bronzului şi 7 morminte de inhumaţie 
din epoca medievală târzie (Andreescu şi Bailey 2002; 2003; 2004; 2005). În campania anului 2004 a 
fost excavată o suprafaţă de 144 m2 (fig. 1), împărţită în patru sectoare egale (S. 19-22). Într-unul 
dintre aceste sectoare (S. 19) a fost descoperită o groapă în care se aflau depuse, ca ofrandă, trei 
animale (Cpl. 36). Groapa, aflată în partea sud-estică a sondajului, a fost evidenţiată la o adâncime de 
-1,10 m. Avea o formă de sac, rotundă în secţiune, cu fundul plat având un diametru de aproximativ 2 
m, diametrul în partea superioară fiind de 0,90 m şi adâncimea maximă de -1,20 m. Spre fundul 
gropii, la o adâncime de -2,10 m faţă de nivelul actual de călcare, se aflau depuse două schelete de 
bovidee (o vită adultă şi un viţel), precum şi scheletul unei păsări (gâscă) (fig. 2). 

 
DEPUNEREA 
Care a fost modul de depunere a celor trei animale este dificil de precizat în detaliu, dar 

participarea pe teren a arheozoologilor a permis ‘recuperarea’ unor informaţii care pot face lumină 
asupra comportamentului populaţiei din aceea perioadă. Astfel după ‘relaţiile stratigrafice’ dintre 
scheletele animalelor putem cunoaşte ordinea depunerii în groapă. Aceasta a fost: vita adultă, viţelul 
şi gâsca. 

Vita adultă a fost depusă prima, direct pe fundul gropii (fig. 2). Analiza biometrică (anexa 
1) a condus la stabilirea sexului animalului, taliei şi a vârstei. Este vorba despre un mascul de vită 
domestică Bos taurus (taur după indici lui Tzalkin, Udrescu et al. 1999) în vârstă de peste 8-10 ani 
(determinat după dentiţie, Lepetz, 1996, 13) ce a avut o înălţime la greabăn de circa 122,8 cm. 
Aceasta medie a înalţimii a fost  calculată pe baza mai multor oase întregi (11) după indicii lui Matolcsi 
(Udrescu et al. 1999): un humerus stânga, două radiusuri, două metacarpiene, două femure, două 
tibii şi două metatarsiene. Media înălţimii la greabăn pentru membrul toracic este de 122,9 cm (n=5) 
şi ea este aproape egală cu cea pentru membrul pelvin, 122,7 cm (n=6). 

S-au evidenţiat mai multe segmente ce prezentau oasele în conexiune anatomică, acestea 
alcătuind trei grupuri distincte în cadrul gropii (fig. 3): unul alcătuit din membre, vertebrele lombare şi 
sacrum, un al doilea din cap şi gât şi al treilea din cutia toracică. 

Primul grup se află situat în zona centrală şi este reprezentat de trei dintre membre detaşate 
de corp: membrele anterioare şi membrul posterior stâng (fig. 3a). Membrul anterior stâng este 
aşezat primul pe fundul gropii, culcat pe partea laterală. Urmează membrul anterior drept culcat pe 
partea medială, humerusurile celor două membre încrucişându-se. În ansamblu cele două membre 
sunt orientate cu partea distală către corpul animalului pe o direcţie de la vest la est. Peste membrele 
anterioare se află membrul posterior stâng cu aceeaşi orientare, culcat pe partea medială. Un alt 
segment aflat în conexiune anatomică, alcătuit din vertebrele lombare, sacrumul cu membrul posterior 
drept, suprapune membrele anterioare. El este poziţionat cu partea ventrală în jos tot pe direcţia E-V, 
membrul posterior fiind uşor flexat către nord, grupul ocupând o poziţie central sudică. Capătul distal 
al membrului posterior drept se află sub cutia toracică în aceeaşi situaţie aflându-se şi segmentul 
alcătuit din capul şi gâtul animalului. În acest context cutia toracică este ultimul segment depus. Capul 
şi gâtul ocupă partea de est a gropii şi se află culcate pe partea laterală stângă având o orientare N-S 
(fig. 3b-c). Relaţia acestui segment cu cele din zona centrală nu este foarte clară. Doar coxalul drept şi 
câteva vertebre din coadă suprapun mandibula, ceea ce ar sugera că segmentul alcătuit din cap şi gât 
ar fi anterior depus acestora. Cutia toracică ocupă partea de N-E (fig. 3b-c). Aceasta este culcată pe 
partea laterală stângă, orientarea fiind tot E-V. 

În ansamblu relaţiile dintre segmentele corpului vitei adulte ne arată că între cap şi gât şi 
cele trei membre nu există o legătură anatomică, toate fiind depuse direct pe fundul gropii. Deasupra 
acestora stă grupul alcătuit din vertebrele lombare, sacrum şi membrul posterior drept care la rândul 
lui este suprapus de cutia toracică. 

În partea de est a gropii se afla scheletul întreg al unui viţel (Bos taurus), orientat sud-est – 
nord-vest (fig. 4a). Vârsta a fost stabilită după erupţia dinţilor mandibulei (Schmid, 1972). Pe baza 
molarului M1 care a erupt s-a aproximat o vârstă de circa 6 luni (anexa 1). Starea de conservare a 
oaselor lungi este bună, caracteristică ce nu o putem generaliza pentru toate elementele scheletice. 
Atât membrele anterioare cât şi cele posterioare suprapun părţi din scheletul vitei adulte, depunerea 
în groapă fiind posterioară acesteia. Corpul viţelului este pliat, regiunea unde s-a îndoit fiind la nivelul 
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vertebrei 4 toracale. Capul, gâtul şi o parte din torace sunt poziţionate la partea superioară. Sub 
acestea se află restul corpului, partea din spate a animalului fiind imediat sub cap. Membrele 
anterioare sunt uşor flexate, iar cele posterioare sunt în conexiune dar destul de întinse de-o parte şi 
alta a capului vitei adulte (fig. 4b). 

Ultimul animal depus a fost o gâscă (fig. 5). Aceasta a fost determinată atât pe baza 
morfologiei oaselor (fig. 6) cât şi biometric (anexa 1). Carpometacarpul şi tarsometatarsul prezintă 
valori ce se încadrează în limitele speciei sălbatice Anser anser2 (anexa 1) dar este dificil de stabilit 
dacă este vorba despre un animal domestic sau sălbatic (Anser sp.). Ţinând cont că celelalte depuneri 
sunt animale domestice este posibil ca şi pasărea din acest complex să fi fost o gâscă domestică. 
Poziţia ei în groapă este central-sudică deasupra regiunii sacrale a coloanei vertebrale şi a bazinului 
vitei adulte la o adâncime de 1,80 m, cu o orientare V-E. Pasărea a fost depusă cu partea ventrală în 
jos, având capul, gâtul, aripile şi picioarele întinse ca în poziţia de zbor. Din cauza volumului mare 
muscular al pieptului dar şi al tonusului muscular, membrele sunt uşor flexate şi corpul este înclinat 
spre partea stângă. Poziţia aceasta sugerează o etalare intenţionată a animalului iar uşoara 
contractare a membrelor se datorează în mare parte şi presiunii sedimentului (fig. 5). Lipsa urmelor 
care să ateste detaşarea unor părţi ale corpului precum şi poziţia în care acesta a fost depus ne 
îndreptăţesc să presupunem că pasărea a fost sacrificată şi depusă întreagă înainte de umplerea 
gropi. 

 
INTERVENŢII ANTROPICE - TAPHONOMIE  
Modul în care au fost ucise cele două bovidee, este greu de evidenţiat. Ca la multe dintre 

animalele înhumate întregi, ce nu prezintă urme, este posibil o intervenţie la nivelul părţilor moi ale 
acestora (Udrescu şi Rebreanu 1986). Reprezentări ale uciderii animalelor în cadrul ritualurilor sunt 
puţin cunoscute. Amintim aici, pentru epoca geto-dacă, doar scena uciderii unui berbec de pe 
obrăzarele coifului de la Poiana-Coţofeneşti, (Berciu 1969: 80-81, fig. 57, 58).  

Craniul vitei adulte este destul de deteriorat exact la nivelul calotei unde ar fi putut exista 
indicii ale unei lovituri. Nici la nivelul primelor vertebre cervicale sau a hioidului nu sunt urme care ar fi 
putut lăsa indicii despre o decapitare sau înjunghiere.  

După moartea animalelor s-a intervenit asupra corpurilor celor două bovidee în mod diferit. 
Vita adultă a suferit cele mai multe intervenţii. Urmele multiplelor tranşări au fost observate chiar in 
situ la nivelul coloanei vertebrale; una la nivelul primelor vertebre toracale şi a doua la nivelul 
vertebrelor lombare (fig. 7).    

Regiunea unde ar fi fost coarnele este puternic deteriorată şi nu ne-a permis surprinderea 
unor caracteristici clare care să ateste prezenţa sau absenţa acestora. Cutia craniană însă nu este 
perforată şi deci nu se pune problema prelevării creierului în acest caz3. 

Nu este nici cazul unei decapitări, craniul fiind împreună cu vertebrele cervicale şi chiar cu 
primele trei vertebre toracale, iar urme nu s-au identificat la nivelul acestui segment. 

O altă etapă a fost detaşarea celor trei membre, prezente întregi dar separat de corp în 
regiunea centrală a gropii. Oasele membrelor erau în conexiune anatomică, cele anterioare având 
ataşate şi scapulele. Urme care să ateste modul în care a fost realizată această operaţie nu există nici 
la nivelul scapulei în cazul celor două membre anterioare, nici la nivelul fosei acetabulare a coxalului 
sau a capului femural în cazul membrului posterior stâng. Doar poziţia lor în groapă ne arată clar că 
ele nu au mai avut nicio legătură cu corpul animalului.  

Este posibil ca membrele anterioare să fi fost detaşate înaintea coloanei vertebrale, 
intervenţiile de la nivelul toracelui derulându-se dificil, în cazul în care membrele ar fi fost prezente. 

Toracele şi coloana vertebrală au suferit mai multe intervenţii. La nivelul abdomenului fiind 
ţesut moale, este mai uşor de ajuns şi prelevat organele şi intestinele. Lovituri puternice paralele pe 
axul longitudinal al corpului au fost date animalului aflat cu partea ventrală în jos (pe burtă) care au 
secţionat ultimele coaste la nivel proximal şi medial pe faţă externă (fig. 8). La nivelul sternului şi 
vertebrei 4 toracale s-au evidenţiat urmele unor lovituri violente ce au fost cauzate de o unealtă grea 
şi bine ascuţită de tipul toporului. Se pare că două dintre loviturile foarte puternice date sternului, au 
secţionat sternebra 3 (fig. 9). Direcţia de lovire a fost perpendiculară (fig. 11a). O astfel de acţiune ar 
fi fost posibilă doar dacă animalul era aşezat în decubit dorsal (pe spate). În acest mod a fost deschisă 
cutia toracică şi s-a avut acces la inimă şi plămâni. Cel mai probabil acestea au fost prelevate.  

Tot la nivelul cutiei toracice s-au aplicat mai multe lovituri cu o unealtă similară, deasemenea 
perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul vertebrei toracale 4 dinspre interior spre exteriorul 
animalului (fig. 11a). Aceasta a fost secţionată, urmele uneltei observându-se până la jumătatea 
apofizei neurale (fig. 10). Cele două părţi ale animalului au fost astfel separate. Martor în acest sens 
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este cealaltă jumătate a apofizei care este crăpată pe lungimea ei. Aplicarea mai multor lovituri pentru 
a secţiona corpul vertebrei se datorează, credem, poziţiei oarecum incomode a celui ce executa 
operaţia şi a spaţiului mic de acţiune. Este posibil ca în prealabil să se fi îndepărtat coastele, cele de 
pe partea dreaptă fiind dislocate din articulaţie, (nu s-au observat urme de tăiere la nivelul articulaţiei 
coastelor cu vertebrele care ar fi putut elibera coastele) mărind astfel spaţiul spre rahis. Cel puţin 
ultimele coaste de pe partea dreaptă se prezintă in situ foarte mobile. Acestea par a nu mai avea nicio 
legătură cu vertebrele, rămânând ataşate probabil doar prin ţesut muscular/piele (fig. 3c). Mai mult 
chiar, ultima coastă de pe partea dreaptă secţionată este în articulaţie iar precedenta este deplasată la 
nivelul coastei 6 de pe partea stângă. 

O altă intervenţie asupra vitei adulte a fost secţionarea coloanei la nivel lombar. Urmele 
uneltei ascuţite se observă pe primele trei vertebre lombare. Loviturile sunt aplicate perpendicular pe 
axul coloanei (fig. 12) în decubit dorsal (pe spate). Observăm câteva urme de tăiere ce au atins 
partea laterală stângă a corpurilor vertebrelor 1 şi 3. Acestea par a fi executate dinspre partea 
craniană către cea caudală a animalului. Alte câteva urme de pe corpul vertebrelor lombare 1, 2 şi 3 
par a fi dinspre partea caudală către cea craniană a animalului şi au atins mai mult partea dreaptă a 
acestuia (fig. 11b şi 12). Loviturile par a fi executate de un singur individ ce a încercat lovituri la 
întâmplare de o parte şi de alta a coloanei în acelaşi loc. Aceste încercări fiind zadarnice, corpul 
animalului a fost întors cu partea ventrală în jos (pe burtă). În această poziţie loviturile au fost date 
dinspre partea craniană (fig. 11c). Una dintre ele a atins apofiza laterală a vertebrei 2 lombare iar 
altele au secţionat apofiza spinoasă, unghiul de lovire fiind foarte ascuţit. O lovitură a reuşit 
secţionarea corpului vertebral a lombarei 3 aproape pe diagonală (fig. 12). Alte lovituri, de data 
aceasta aplicate în unghi drept, au reuşit detaşarea celor două fragmente ale corpului. Această 
operaţie a fost facilitată şi de poziţia bazinului şi a toracelui care au acţionat ca piloni de susţinere, 
regiunea lombară fiind într-un punct minim de rezistenţă. 

Viţelul prezintă mai puţine urme de tranşare. Doar la nivelul metapodiilor celor patru 
membre s-au observat urme fine ale unei unelte de tipul cuţitului, lăsate de tăierea de jur-împrejur a 
pielii în urma operaţiei de jupuire a animalului tânăr (fig. 13). Viţelul se prezintă in situ pliat de la 
nivelul primelor vertebre toracale. Datorită vârstei fragede a animalului şi condiţiilor de păstrare in 
situ, mare parte din vertebre nu s-au păstrat întregi nici măcar la nivelul corpurilor vertebrale şi nu ne-
au permis observarea urmelor unei eventuale incizii practicate pentru plierea animalului. Din stern nu 
s-a mai recuperat decât sternebrele 2-3 şi 5-7. Este posibil ca şi în cazul viţelului, la nivelul sternebrei 
4, să se fi produs incizia urmată de o alta la nivelul vertebrei toracale 4 exact ca în cazul vitei adulte. 
Membrele anterioare sunt în poziţie anatomică, uşor flexate, iar cele posterioare sunt întinse. Lipsa 
pielii ar explica poziţia acestora din urmă dar e posibil şi o etalare intenţionată în jurul capului vitei 
adulte. 

Dacă la vita adultă scoaterea inimii şi a plămânului este o operaţie evidentă, la viţel nu avem 
nici un indiciu cu toate că este probabil să se fi produs şi în acest caz. 

Şi la gâscă, ca şi la celelalte două animale, cauza morţii este dificil de precizat. Vertebrele 
sunt intacte şi nu prezintă urme sau fracturi care ar fi putut susţine o eventuală rupere/răsucire a 
gâtului sau chiar decapitare. Deoarece nu s-au observat urme de tranşare iar scheletul animalul a fost 
recuperat aproape întreg credem că asupra lui nu s-a intervenit în niciun fel după sacrificare. 

 
DISCUŢII 
Lipsa oricărui inventar face dificilă încadrarea cronologică a complexului ce face obiectul 

studiului nostru. Singurele fragmente ceramice descoperite aparţin epocii neolitice şi provin din 
nivelurile deranjate cu ocazia săpării acestei gropi. Ar mai fi de semnalat câteva fragmente ceramice 
de mici dimensiuni, databile în epoca medievală târzie sau chiar modernă şi aflate în partea superioară 
a gropii. Considerăm că nici acestea din urmă nu pot fi puse într-o legătură cronologică directă cu 
complexul propriu-zis (Cpl. 36). 

Acest tip de depunere de animale nu este singular la Măgura ‘Buduiasca’. Putem aminti, un 
complex descoperit în campania anului 2003 (groapa G. 3) cercetat în sondajul S. 11. Avea forma de 
sac, cu fundul plat, cu limita superioară la -1,50 m şi cu un diametru la bază de aproximativ 2 m şi o 
adâncime de maxim 1 m. Pe fundul gropii, în jumătatea estică, se afla depus ca ofrandă, un schelet 
complet de câine (Canis familiaris), ars, aflat în conexiune anatomică, culcat pe partea dreaptă, cu 
capul orientat spre vest. În umplutura gropii, pe lângă fragmente ceramice neolitice, provenite din 
nivelurile deranjate, a fost descoperit şi un fragment ceramic, de culoare cenuşie, provenit de la un 
vas lucrat la roată, ce poate fi atribuit sec. IV p.Chr. 
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O altă groapă (G. 2), ce prezenta aceleaşi caracteristici cu cele prezentate mai sus, a fost 
cercetată în anul 2001. Avea aceeaşi formă de sac, cu fundul plat, cu limita superioară la -0,80 m, un 
diametru la bază de aproximativ 2,20 m şi o adâncime maximă de 1,40 m. În acest caz nu au fost 
identificate schelete sau oase disparate de animale, poate şi datorită faptului că nu s-a cercetat decât 
aproximativ 40-50 % din suprafaţa gropii. 

Referitor la complexul 36, ar fi de amintit faptul că în vecinătatea de sud-vest a acestuia, la 
o distanţă de aproximativ 4 m, a fost cercetat un complex atribuit sec. IV p.Chr., respectiv culturii 
Sântana de Mureş – Cerneahov. De asemenea, în vecinătatea de nord-est a Cpl. 36, a fost descoperită 
o fibulă de bronz de tipul ‘cu picior întors pe dedesubt’ (mit umgeschlagenem Fuss), ce poate fi 
atribuită tot sec. IV p.Chr. (Diaconu 1971: 252-3). În această situaţie, în ceea ce priveşte încadrarea 
cronologică a complexului prezentat, putem avansa, cu titlu de ipoteză, sec. IV p. Chr. 

Depuneri rituale de tipul acestor animale - două aparţinând aceleaşi specii (Bos taurus) dar 
de vârste diferite şi o pasăre (Anser sp.) - şi aproape întregi nu se cunosc până în prezent în literatura 
arheozoologică pentru această perioadă. Există depuneri de câini, cai sau vite în diverse culturi, o 
frecvenţă mai mare a animalelor depuse întregi întâlnindu-se în general la geto-daci (Sîrbu 1993), ca 
de altfel şi înhumările de păsări. 

În cazul de faţă avem sacrificate trei animale care au fost înhumate aproape întregi. Vita 
este tranşată în mai multe segmente, viţelul este jupuit şi pliat în două iar gâsca este întreagă. În 
umplutura gropii în afară de scheletele animalelor nu sunt prezente resturi care să ateste desfăşurarea 
unui banchet funerar. 

Observăm că gruparea de trei elemente este frecventă în cazul acestei depuneri rituale: au 
fost sacrificate trei animale, corpul vitei adulte este tranşat în trei mari părţi iar trei dintre membrele 
acesteia sunt detaşate de carcasă şi aranjate împreună. Segmente din vita adultă sunt depuse în trei 
grupuri, membrele cu bazinul şi o parte din coloana în regiunea central vestică, toracele în partea 
nordică şi capul şi gâtul în partea estică. Părţi din corpul animalelor au fost prelevate şi este probabil 
că acestea au jucat un anumit rol în cadrul ritualului: organele interne şi mai ales inima, posibil pielea 
viţelului. 

În afară de urmele de tranşare vizibile pe scheletul vitei adulte nu au fost identificate alte 
urme care să ateste utilizarea în scopuri alimentare. În general toate segmentele prezintă oasele în 
conexiune anatomică, mai puţin regiunile unde au fost tranşate brutal (la nivelul sternului, coloanei şi 
a coastelor) şi nu s-au evidenţiat urme de descărnare sau dezarticulare ceea ce minimizează folosirea 
masei musculare pentru alimentaţie, însă aceasta nu exclude prelevarea unor cantităţi mici de carne. 
De observat ca atât vita adultă cât şi posibil viţelul au fost tranşate după un model asemănător pentru 
deschiderea cutiei toracice şi recuperarea organelor aflate aici prin secţionarea sternului. Secţionarea 
coloanei vertebrale la nivelul vertebrei 4 toracale a fost de asemenea identică la cele două animale. În 
aceste două cazuri, la care se poate adăugă şi detaşarea celor trei membre ale vitei adulte ce nu a 
lăsat urme, operaţiile au fost executate de persoane cu îndemânare în tranşarea animalelor. Nu 
acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul vitei adulte când s-a secţionat coloana vertebrală la nivel lombar, 
multe din lovituri fiind date la întâmplare. Probabil că în acest din urmă caz au intervenit alte persoane 
fără experienţă, tot procesul făcând parte dintr-o altă etapă a actului ritual a cărui semnificaţie e dificil 
de precizat. 

Poziţia în groapă a celor trei animale nu pare să aibă o semnificaţie anume cel puţin în acest 
moment al studiului. Precizăm doar că vita adultă şi viţelul au capetele înspre sud în timp ce gâsca are 
o orientare spre est, toate craniile celor trei animale ocupând partea de sud-est a gropii. 

În ansamblu, această manifestare rituală s-a desfăşurat pe parcursul a cel puţin două etape: 
prima de sacrificare, tranşare şi prelevare de organe şi a doua de depunere în groapă. Chiar dacă în 
prima parte nu putem distinge toate operaţiile realizate pe animale, ordinea desfăşurării sau 
semnificaţia lor, în etapa de depunere se observă trei momente în care oamenii au acordat o atenţie 
deosebită: depunerea celor trei membre detaşate ale vitei adulte în centrul gropii, depunerea şi 
aranjarea viţelului peste gâtul vitei adulte şi depunerea şi etalarea păsării peste resturile vitei. 

Sacrificiile de animale au semnificaţii complexe în perioadele istorice vechi (Sîrbu 1993) în 
cazul complexului C36 de la Măgura ‘Buduiasca’, fiind dificil de precizat. Înhumarea celor două vite 
întregi în asociere cu o pasăre nu este cunoscută până în prezent. Cu siguranţa, viitoarele săpături de 
la Măgura ‘Buduiasca’, vor putea aduce noi completării care să îmbogăţească imaginea vieţii spirituale 
a comunităţilor umane ce au locuit aici. 
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Note 
 
1. Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Southern Romania Archaeological Project - SRAP 
(1998-2004), coordonat de către dr. Radian R. Andreescu şi dr. Douglass W. Bailey şi finanţat de 
către Academia Britanică, Universitatea din Cardiff şi Societatea Anticarilor Londonezi din partea 
britanică, respectiv Ministerul Culturii şi Cultelor şi Consiliul Judeţean Teleorman din partea română. 
 
2. Valorile au fost comparate cu cele din graficele datelor comparative pentru speciile Anser anser, 
Cygnus cygnus şi Cygnus olor prezentate de Gal si Kessler (2002: fig. 4, 5). 
 
3. Haimovici (1989: 307) precum şi Munteanu şi Udrescu (1987: 107) descriu cranii de vite ce 
prezentau cutia craniană spartă sau deteriorată şi presupun că o intervenţie la acest nivel avea ca 
scop scoaterea creierului pentru consum. 
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Fig. 1. Măgura „Buduiasca” 2004. Sondajele 19-22; amplasarea complexelor şi adâncimi. 
Măgura „Buduiasca” 2004. Sondages 19-22; complex locations and depths. 

 

 
 

Fig. 2. Poziţia scheletelor celor trei animale în complexul 36 (în gri gâsca şi viţelul); scara 50 cm. 
The position of the three animals in complex no. 36 (in grey the goose and the calf); scale 50 cm. 
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Fig. 3. Detalii ale segmentelor scheletului vitei adulte; a) regiunea lombară şi membrele detaşate; b-c) poziţia 
capului, gâtului şi a toracelui. 

 Details of the segments belonging to the adult cattle; a) lumbar region and detached members; b-c) the position 
of head, neck and thorax. 
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Fig. 4. Poziţia scheletului de viţel în groapă a); detaliu b). 
Fig. 4. Calf’s skeleton position in the pit; a) detail b). 
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Fig. 5. Poziţia scheletului de gâscă in situ. 
Goose’s skeleton position in situ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 6. Craniul reconstituit al gâştei (Anser sp.). 
Goose’s (Anser sp.) reconstructed skull. 
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Fig. 7. Detaliu in situ asupra regiunii lombare a vitei adulte. Se observă loviturile de la nivelul vertebrelor 1 şi 2 şi 
corpul secţionat al vertebrei 3 (în stânga imaginii este partea anterioară a animalului). 

In situ detail of the adult cattle lumbar region. There can be observed the cut marks on no. 1 and 2 vertebras 
and the sectioned body of the no. 3 vertebra (on the left side of the image there is the anterior part of the 

animal). 
 

 
 

Fig. 8. Ultimele coaste ale vitei adulte fracturate cu lovituri aplicate dorso-ventral (scara 10 cm). 
The last ribs of the adult cattle, fractured by cutting on the dorso-ventral region (scale 10 cm). 
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Fig. 9. Sternebrele vitei adulte (vedere ventrală); scara 20 cm. Se observă la nivelul sternebrei 3 urma puternicei 
lovituri ce a reuşit să o secţioneze. 

The sternum of the adult cattle (ventral view); scale 20 cm. There can be observed on the level of no. 3 segment 
of sternum the trace of the powerful strike which succeeded to section it. 

 
 

 
 
 

Fig. 10. Vertebra 4 toracală a vitei adulte; se observă lipsa părţii anterioare detaşată prin lovituri multiple (scara 
20 cm). 

Thoracic vertebra no. 4 of the adult cattle; one can observe the absence of the anterior part, which had been 
detached by multiple strikes (scale 20 cm). 
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Fig. 11. Direcţia loviturilor aplicate în regiunea toracală a) (vedere în decubit dorsal) şi în regiunea lombară b) 
(vedere dorsală) şi c) (vedere laterală) la vita adultă. 

The directions of the strikes on the thoracic region: a) (view in dorsal decubitus) and in the lumbar region; b) 
(dorsal view); and c) (lateral view) of the adult cattle. 
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Fig. 12. Direcţia loviturilor aplicate vertebrelor lombare: vedere ventrală a lombarelor 1 şi 2 şi vedere laterală a 
lombarei 3. La lombara 3 se observă loviturile puternice care au secţionat corpul vertebral. 

The directions of the strikes on the lumbar vertebrae: ventral view of the lumbar vertebrae no. 1 and 2 and 
lateral view of lumbar vertebra no. 3. Here there can be observed the powerful strikes that sectioned the 

vertebra. 
 

a            b 
 

Fig. 13. Metacarpienele viţelului ce prezintă urme fine de jupuire a) (scara 10 cm); detaliu b) (scara 1 cm). 
The calf’s metacarpals which show fine traces of skinning a) (scale 10 cm); detail b) (scale 1 cm). 
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Anexa 1 
Biometrie 
Biometry 

 
Toate măsuratorile sunt după Angela von den Driesch (1976), în milimetri. 

All the measurements (in mm) after Angela von den Drisch (1976) 
 

Bos taurus (taur) 
 
 

Neurocraniu        
2 510   Mandibula stg dr  
3 478   1 417 419  
4 347,5   2 414    
5 166   3 118,2 119  
15 350,5   4 296 299  
16 163   5 269 271  
17 305   6 338 340  
19 183   7 152 151  
20 142,7   8 97,5 97,6  
21 90   9 53,6 53,4  
22 53,5   10B 18,3 18  
25 (218)   10L 41,4 41,7  
26 105   11 128,3    
28 37,5   12 156,5    
29 32,6   13 152,7    
30 119,3   14 128    
38 (141)   15a 83 84,3  
40 173   15b 60,5 56,6  
41 141   15c 45 43,2  

        
Atlas   Axis   Sacrum  
GB 178  LCDe 107,2  BFcr 66 
GL 110,6  LAPa 108  HFcr 35 
BFcr 97,4  BFcr 94,2    
BFcd 96,3  SBV 58,3    
GLF 83,5  BFcd 49,5    
H 83,3       
        
Scapula stg dr      
HS 380 378      
DHA 364 367      
Ld 233,5 238      
GLP 84,5 86,7  Radius stg dr  
LG 64,3 65,2  GL 292 291  
BG 51,8 50  PL 272 271  
    Ll 269 270  
    Bp 91,2 91,5  
Humerus stg dr  BFp 81,7 82,1  
GL 300    Dp 45,5 45,5  
GLC 276 276  SD 50,5 50,5  
Bp 105    CD 133,5 133  
SD 44,5 45,5  Bd 87 87  
Bd 88 88,3  BFd 78,3 78,4  
BT 83,5 83,4  Dd 53,5 53,5  
Talia 1242    Talia 1255,6 1251,3  
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Ulna stg dr  Metacarp stg dr  
GL 369 371  GL 188 190,5  
LO 97,8 99,1  Bp 66,8 67,2  
DPA 70,4 70,7  Dp 40,5 41,2  
SDO 54,6 55,6  SD 41,4 41,5  
BPC 52,4 52,3  Bd 70,5 71,5  
    Dd (33,5). 37,7  
    Bp/GL 35,5 35,3  
Coxal stg dr  SD/GL 22,0 21,8  
LA 76,5 76,3  Bd/GL 37,5 37,5  
LAR 62 64,2  sex m m  
SH 51,3    Talia  1190,04 1205,87  
SC 134        
        
Patella stg dr  Femur stg dr  
GL 70,3 71  GL 383 383  
BG 58,1 58  GLC 364 359,3  
    Bp 126,5    
Tibie stg dr  DC 53,5 52  
GL 346,5 347  SD 43 42,5  
Ll 298 297  Bd 102 107,5  
Bp   107  Dd 137 140  
SD 46,8 44,4  Talia 1237,09 1237,09  
CD 131 129      
Bd 71,5 70,8      
Dd 51,8 50,4  Metatars stg dr  
Talia 1195,43 1197,15  GL 223 221,3  
    Bp 56 53,6  
Astragal stg dr  Dp 48,8 48,4  
GLl 77 76,6  SD 34,5 33  
GLm 69,6 70  Bd 64,5 63,8  
Dl 41,9 40,8  Dd 38,2 36,3  
Dm 42,6 39,5  Bp/GL 25,1 24,2  
Bd 51,5 50,5  SD/GL 15,5 14,9  
    Bd/GL 28,9 28,8  
Calcaneu stg dr  sex m m  
GL 150 145  Talia 1253,26 1243,71  
BG 52 52      
        
Centrotars stg dr      
GB 63,2 62,2      

 
Falanga 1 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. stg.post.med. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat dr.post.med
Glpe 62,2 61,6 64,3 64,4 62,7 63,4 63,4 64,2 
Bp 36,3 36,3 34 34,6 38 37,8 34 33,9 
SD 31,8 32,6 29,2 28 31,8 34,2 27,7 29,8 
Bd 33,5 34,4 31 29,5 34,1 33,4 29,6 31,5 
         
Falanga 2 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. stg.post.med. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat dr.post.med
Glpe 42,6 44,1 47 45,5 43,6 42,4 45,7 46,2 
Bp 35,4 34,7 33,2 33,3 36,4 37 32,7 33,1 
SD 28,1 29 25,6 26,4 28,2 29,4 25,2 25,8 
Bd 28,8 29,7 27,8 26 29,5 31 26,7 26,5 
         
Falanga 3 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. stg.post.med. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat dr.post.med
DLS 65 50,5 60,3 60,5 56,6 65,8 50,5 56,5 
Ld 45,5 40,5 51,3 47 43,5 48,6 47,2 47,3 
MBS 25,5 21,2 23,7 21,7 24 24 21,7 22,3 
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Bos taurus (viţel) 
 

Mandibula   Atlas       
3 64   GL 46  stgre    
5 134   BFcd 54      
7 73,5          
9 50,5          
12 85          
13 79,5          
15c 23          
           
Scapula stg dr  Humerus stg dr  Radius stg dr 
SLC   24,3  GL 157 156,7  GL 168 166 
GLP 37 39,8  SD 19,7 20  PL 158 157,5 
LG 32,7 32,3  Bd 54    Ll 150,5 149,5 
BG 28,4 30,5  BT 53    Bp 50,2 49,5 
    Dd 49    Dp 29 28,6 
        SD 22 22 
Metacarp stg dr  Ulna stg dr  Bd 50 50,2 
GL 146 145  DPA 36,2 37  BFd 48 48,5 
Bp 42 42,5  SDO 34,3 34,3  Dd 30 30,2 
Dp 24,2 24  BPC 28,5 28,7     
SD 18,6 18,9         
CD 56,5 55,9  Femur stg dr  Tibie stg dr 
Bd 42 41,8  GL 200 197,5  GL 202,8 202,8 
Dd 22,4 22,6  GLC 202,4 201,3  Ll 41 41,5 
    Bp 62 62,2  Bp 63,5 65 
Coxal stg dr  DC 33,6 32,3  Dp 41 41,5 
GL 218,5 217  SD 19,7 19,5  SD 21,2 21,5 
LA 48,9 48  Bd 63 62,6  CD 65 64 
LAR 38,5 38  Dd 80 80,3  Bd 43,8 45 
SC 21,1 21      Dd 32,7 33,3 
LFO 43,4 43,2  Astragal stg dr     
    GLl 50,5 51,8  Metatars stg dr 
Patella stg   GLm 46,5 46,8  GL 162,5 163,5 
GL 31,5   Dl 29 29,4  Bp 38,2 36,8 
BG 20,5   Dm 28 28,8  Dp 32,6 35,5 
    Bd 33,1 32,8  SD 16,1 16,1 
Calcaneu stg dr      Bd 38,7 40 
BG 32,2 31,2  Centrotars stg dr  Dd 21,2 22,4 
    BG 41,1 40,7     

 
Falanga 1 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. stg.post.med. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat 
Glpe 38,1 38,1 41,5   38,2 37,8 39,2 
Bp 18,9 18,8 18,3 18 19,1 18,9 18 
SD 16,4 15,7 15,3   16,3 15,8 15,4 
Bd 18,8 18,6 18   19,2 18,7 18,2 
        
Falanga 2 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. stg.post.med. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat 
Glpe 25,5   27,1   26,1 26,3   
Bp 18,9   18,3   19,6 19,4   
SD 14,6 15,1 15,1 14,3 15,3 14,6 13,9 
Bd 15,4 16,1 15,8 15,6 16,3 15,9 15,3 
        
Falanga 3 stg.ant.lat stg.ant.med stg.post.lat. dr.ant.lat. dr.ant.med. dr.post.lat  
DLS 41 42,1 38,2 40,8 41,8    
MBS 13 12,7 11,9 12,9 13 12,4  
LD 31,4 32,3 31,6 31,4 32,3    
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Anser sp. (gâsca) 

 
Craniu   Mandibula  Sternum  
GL 115,6  GL 97,5  LM 123 
CBL 107,8  LaF 89  dL 118 
GB 41,7  LS 11,3  LC 132,4 
SBO 14,7       
GH 34,6       
LP 57       
LI 63,4       
        
Coracoid stg dr   Pelvis (synsacrum) stg  
GL 72,9 72,9   GL 147  
Lm 64,7 64,8   LS 142  
Bb 29,4 29,8   LV 125  
BF 29 29,7   CB 29  
     SB 22,5  
Scapula  stg dr   AA 36,1  
GL 100,5 99,2   DiA 12,8  
Dic 17,7 17,8   BA 50  
        
Humerus stg dr   Femur stg dr 
GL 162 162,1   GL 77,8 78,7 
Bp 34 34,2   Lm 73 73,5 
SC 11,3 11,4   Bp 20,3 20,9 
Bd 23,2 23,2   Dp 14,8 15,2 
     SC 8,4 8,2 
Radius stg dr   Bd 19,7 19,7 
GL 145,3 144,8   Dd 16,4 15,7 
SC 4,5 4,7      
Bd 10,7 10,9   Tibiotarsus stg dr 
     GL 143,4 143 
Ulna stg dr   La 134,7 133,5 
GL 155,4 154,5   Dip 25,6 25,8 
Dip 19,6 19,7   SC 6 6 
Bp 12,7 12,7   Bd 15,3 15,2 
SC 7,4 7,5   Dd 15,9 16,2 
Did 12,5 12,7      
     Tarsometatarsus stg dr 
Carpometacarpus stg dr   GL 81,5 82,9 
GL 88,1 88   Bp 17,3 16,8 
L 87,8 87,2   SC 7,8 7,8 
Bp 20,6 20,8   Bd 17,8 17,8 
Did 10,5 10,4      
        
Falanga 1 stg dr      
GL 39,1 38,5      
L 38,4 37,7      
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