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MEGAFAUNA FOSILĂ DIN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL
PĂLTĂNEA” GALAŢI
- Rezumat Studiul de faţă îşi propune analiza pieselor fosile din cadrul colecţiei de
vertebrate a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. Încadrarea taxonomică s-a
bazat pe examinarea morfologică şi măsurarea morfometrică a pieselor. Abundenţa
pieselor fosile de proboscidieni şi artiodactile din cadrul judeţului Galaţi aduc
informaţii utile cu privire la paleobiodiversitatea din perioada Neogen – Cuaternar.
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FOSSIL MEGAFAUNA FROM THE COLLECTIONS OF „PAUL
PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAŢI
- Abstract The current study presents the analysis of the osteological and dentognathic
elements of several fossil specimens preserved in the collection of vertebrates of „Paul
Păltănea” History Museum of Galaţi. The results were reached by using the latest
taxonomic methods, such as morphometric and morphologic analysis. The various
fossil remains belonging to Proboscidea and Artiodactyla orders offer valuable
informations about the palaeobiodiversity of the actual area of Galaţi county, during
the Neogene and Quaternary period.
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Prezenţa în zona judeţului Galaţi a diferite specii de mamifere ce au trăit în
perioada Neogen-Pleistocen a fost remarcată de-a lungul timpului prin descoperirea
mai multor fragmente osteologice şi dentognatice în cadrul a 15 situri.
În cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi există peste 30
de piese fosile provenite de la diferite mamifere, prelevate din cel puţin opt situri1.
De-a lungul timpului, pe teritoriul judeţului Galaţi au avut loc diferite
descoperiri de resturi fosile ce au aparţinut unor membri ai megafaunei specifice
Neogenului şi Cuaternarului. Studii asupra materialului fosil descoperit în zona
judeţului Galaţi au fost realizate de S. Athanasiu (1915)2, I. Z. Barbu (1930)3,
C. Solomon (1932)4, V. Barbu şi E. Papadopol (1933)5, N. Macarovici (1959)6,
L. Apostol (1968)7, L. Apostol şi D. Vicoveanu (1970)8 şi R. M. Ilie (2014)9.
Măsurarea parametrilor s-a realizat prin intermediul utilizării şublerului
digital (pentru dimensiuni mai mici de 15 cm), precum şi a ruletei (pentru
dimensiuni mai mari de 15 cm).
Pe baza parametrilor cei mai relevanţi (numărul de lofe, lăţimea maximă
înălţimea maximă, lungimea maximă, grosimea stratului de email, şi frecvenţa
lamelară) prezentaţi de fragmentele dentognatice de proboscidieni a fost posibilă
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Autorul aduce mulţumiri pe această cale conducerii Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
reprezentată prin domnul director Cristian Dragoş Căldăraru.
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realizarea determinării taxonomice. Maglio prezintă în lucrarea sa din 197310 faptul
că în cadrul familiei Elephantidae numărul de lofe, frecvenţa acestora, grosimea
stratului de email şi morfologia generală a molarilor, evidenţiată prin indicele de
hipsodontie (raportul dintre înălţimea maximă şi lăţimea maximă a dinţilor), sunt
caracterele cele mai relevante din punct de vedere taxonomic ce reliefează variaţia
progresivă a acestui grup de-a lungul timpului.
Dentiţia de tip lofodont este caracteristică reprezentanţilor familiei
Elephantidae. Premolarii şi molarii acestora sunt compuşi din lofe (denumite şi
lamele sau plăci). Lofele sunt alcătuite dintr-un strat de dentină ce este înconjurat
de un strat de email, iar legătura dintre ele se realizează prin intermediul unui strat
de ciment. Structura specifică lofelor este cea tabulară, iar prin creşterea gradului
de uzură la nivelul suprafeţelor ocluzale apar figuri de eroziune, iniţial sub formă
punctuală şi ulterior fuzionează rezultând bucle continue ce sunt aplatizate anteroposterior. Datorită faptului că unii premolari sau molari se pot găsi în stare
fragmentară, lipsa unor lofe se marchează cu un X, în faţa sau în spatele numărului
de lofe, pentru evidenţierea poziţiei celor care nu se regăsesc. Această metodă
relevă faptul că numărul original de lofe era mai mare. Lofele se numerotează cu
cifre arabe când numărătoarea începe din partea anterioară a dintelui (de ex. P1, P2,
P3, etc.), sau cu cifre romane în momentul în care numărătoarea se face începând
din partea posterioară de piesei (de ex. PI, PII, PIII etc.)11.
Măsurarea de-a lungului unei lofe până la extremităţi permite determinarea
înălţimii maxime, iar lăţimea se măsoară în vedere oclusală12.
Cei mai importanţi parametri morfodimensionali utilizaţi în determinarea
taxonomică a elephantidelor sunt prezentaţi schematic în Planşele 2a, b, c.
Vârsta specimenelor de elephantide a fost realizată în urma comparării
morfologiei dentiţiei cu studiul lui Laws13 bazat pe evidenţierea etapelor de
dezvoltare pentru Loxodonta africana (elefantul african), în funcţie de gradul de
uzură (Pl. 2d).
În urma analizei pieselor fosile, în cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi, au fost identificate fragmente osteologice şi dentognatice ce
aparţin unor exemplare din ordinele Prodoscidea (genurile Deinotherium şi
Mammuthus) şi Artiodactyla (cervide şi speciile Bison priscus, Sus scrofa).

10

V.J. Maglio, Origin and evolution of the elephantidae, în „Transactions of the American
Philosophical Society”, nr. 63(3), 1973, pp. 1-149.
11
Maglio, op.cit.
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A. Virág, M. Gasparik, Relative chronology of Late Pliocene and Early Pleistocene
mammoth-bearing localities in Hungary, în Hantheniana, nr. 7, 2012, pp. 27-36.
13
R. M. Laws, Age criteria for the African elephant, Loxodonta a. africana, în East African
Wildlife Journal”, nr. 4, 1966, pp. 1-37.
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Stabilirea generaţiei molarilor şi determinarea taxonomică a acestora s-a
făcut pe baza datelor de ordin dimensional, prezentate în Tabelul 2, Tabelul 3 şi
Tabelul 4, în urma comparaţiei cu informaţiile prezentate de Maglio14.
Măsurătorile pe oasele postcraniene şi nomenclatura utilizată sunt realizate în
concordanţă cu studiile lui von den Driesch, Maschenko, Smuts, Bezuidenhout şi
Seegers15.
Clasa Mammalia LINNAEUS, 1758
Ordinul Proboscidea ILLIGER, 1811
Familia Deinotheroidea BONAPARTE, 1824
Subfamilia Deinotheroidea BONAPARTE, 1824
Genul Deinotherium KAUP, 1829
Familia Deinotheroidea este un grup extinct de proboscidieni ce au apărut în
Africa şi ulterior şi-au făcut apariţia şi în spaţiul european, în timpul Miocenului.
Resturi provenite de la exemplare aparţinând acestei familii au fost descrise pentru
prima dată în secolul al XIX-lea16. Principalele caracteristici care îi diferenţiază de
elephantoide sunt reprezentate de caracterele dentale şi cele ale scheletului. Spre
deosebire de alte mamifere, membrele proboscidienilor sunt dispuse într-o poziţie
aproape verticală, sub corpul acestora. Aşezarea permite o susţinere mai puternică
a coloanei vertebrale şi a organelor din zona abdomenului17. Deinotheridele se
deosebesc de elephantoide prin craniul aplatizat dorsal şi poziţia defenselor.
Maxilarul este lipsit de incisivi, iar mandibula prezintă o simfiză proeminentă ce
este curbată progresiv dorsoventral până atinge o poziţie verticală. Simfiza este
despărţită în zona mediană, iar în partea terminală, din zona proceselor alveolare
14

Maglio, op. cit.
A. von den Driesch, A Guide To The Measurement Of Animal Bones From
Archaeological Sites, „Peabody Museum Bulletin”, nr. 1, 1976, pp. 1-137; E. N.
Maschenko, Individual development, biology and evolution of the wooly mammoth, în
„Cranium”, nr. 19(1), 2002, pp. 4-120; M. M. S. Smuts & A. J. Bezuidenhout, Osteology of
the thoracic limb of the African elephant (Loxodonta africana), în „Onderstepoort Journal
of Veterinary Research”, 60, 1993, pp. 1-14; M. M. S. Smuts & A. J. Bezuidenhout,
Osteology of the pelvic limb of the African elephant (Loxodonta africana), în
„Onderstepoort Journal of Veterinary Research”, 61, 1994, pp. 51-66; A. J. Bezuidenhout
& C. D. Seegers, The osteology of the African elephant (Loxodonta africana): vertebral
column, ribs and sternum, în „Onderstepoort Journal of Veterinary Research”, 63, 1996, pp.
131-147.
16
U. B. Gohlich, Order Proboscidea, Miocene land mammals of Europe, Munchen, 1999,
pp. 1-12.
17
J. Shoshani, P. Tassy, The Proboscidea. Evolution and Palaeoecology of Elephants and
Their Relatives, Oxford, 1996, pp.1-487.
15
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pornesc cei doi incisivi ce formează defensele18. Utilitatea defenselor şi a poziţiei
anormale nu este încă foarte bine definită19.
Dentiţia pe care o prezintă deinotheriidele păstrează caractere ancestrale, de
tip bunodont, fiind inserată drept, spre deosebire de cea dispusă în unghi ascuţit
prezentă la elephantide. Iniţial, erup trei dentiţi de lapte, D2, D3 şi D4. Ulterior,
aceştia sunt înlocuiţi de P3 şi P4, respectiv, la maturitate, de M1. Dentiţia
permanentă este alcătuită din 8 premolari şi 12 molari. Molarii sunt brachyodonţi,
cu două sau trei creste transversale şi vârfuri simple. Această dentiţie este
reprezentativă pentru speciile folivore, ce consumă vegetaţie non-abrazivă, o
adaptare des întâlnită la speciile ce trăiesc în zone împădurite. Spre deosebire de
elefantide, dentiţia permanentă intră în uz în acelaşi timp. Înlocuirea dinţilor se
realizează vertical şi nu orizontal, cum se produce la majoritatea speciilor de
elefantide cunoscute. Pierderea incisivilor superior şi dezvoltarea celor inferiori sub
forma unor arcuiri spre partea ventrală prezintă o caracteristică unică20.
Piesa cu numărul de inventar 37606 din colecţia Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi este reprezentată de un neurocraniu (Pl. 4). În urma analizei
morfologice acest fragment a fost atribuit genului Deinotherium sp.. Piesa se află
într-o stare de conservare bună. În arcul dentar drept s-au păstrat patru fragmente
dentare, în timp ce în cel stâng se mai observă un molar spart şi amprentele a doi
dinţi în partea mesială, respectiv în cea distală. Bolta palatină este foarte adâncă,
fapt datorat apropierii mari a celor două arcuri dentare şi a lăţimii şi înălţimii
dinţilor (Tabelul 1). Orbitele au dimensiuni relativ mici şi sunt dispuse deasupra
celui de-al doilea premolar, într-o poziţie avansată. Neurocraniul este aplatizat, iar
fosa temporală este largă şi adâncită. Fragmentul a fost descoperit în anul 1952 în
proximitatea localităţii Măstăcani21.
Familia Elephantidae GRAY, 1821
Subfamilia Elephantinae GRAY, 1821
Genul Mammuthus BROOKES, 1828

18

F. M. Bergounioux, F. Crouzel, Les déinothéridés d'Europe, „Annales des
Paleontologie”, XLVIII, 1962, Paris, pp.13-56.
19
M. Pickford, Z. Pourabrishami, Deciphering Dinotheriens and Deinotheriid Diversity, în
„Paleobio Paleoenv”, 2013, pp. 1-72.
20
M. Pickford & Z. Pourabrishami, op. cit.; F.-M. Bergounioux & F. Crouzel, op. cit.
21
Conform Registrului Inventar General al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi,
volumul XII (în continuare, RIG).
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Genul Mammuthus din familia elephantidelor include patru specii ce fac
parte din aceeaşi linie evolutivă monofiletică22: Mammuthus rumanus (Ştefănescu,
1924), Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825), Mammuthus trogontherii (Pohlig,
1885) şi Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799).
Mammuthus rumanus (Ştefănescu, 1924)
Unul dintre cele mai importante puncte fosilifere de vârstă pliocenă din
cadrul Bazinului Dacic se regăseşte la Tuluceşti. Din acest punct provine
fragmentul dentar ce reprezintă holotipul speciei Mammuthus rumanus, ce se află
în cadrul colecţiei Laboratorului de Paleontologie al Universităţii din Bucureşti.
Sabba Ştefănescu23 a descris acest taxon, pe baza unui molar găsit în Tuluceşti, pe
care l-a considerat la acea vreme o „mutaţie” a lui Elephas antiquus, motiv pentru
care taxonul nou descoperit a fost descris ca o nouă subspecie: E. a. rumanus.
Mammuthus rumanus este considerată cea mai primitivă specie de mamuţi care a
trăit în Europa, fiind prezent în intervalul Pliocen târziu – Pleistocen timpuriu, cu
ocurenţe în România, Bulgaria, Italia şi Anglia24. Caracteristicile principale ale
acestei specii sunt reprezentate de numărul mic de lofe, care este de 10 pentru m3
şi variază între 8 sau 9 şi 10 pentru M3, frecvenţa lamelară cuprinsă între 3 şi 4,
scăzută comparativ cu Mammuthus meridionalis25 şi celelalte forme mai derivate
din cadrul acestei linii evolutive.
Doi molari (nr. inv. 2963/1, 2963/2), ce fac parte din colecţia Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi şi care au fost descoperiţi în anul 195626 au fost
analizaţi şi s-a constat, în urma determinărilor de ordin morfodimensional, că
aceştia pot fi atribuiţi speciei Mammuthus rumanus.
Primul fragment de molar cu numărul de inventar 2963/1(Pl. 5a) este compus
din trei lofe ce se află într-un stadiu avansat de uzură. Fragmentul este bine
22

A. M. Lister & H. van Essen, Mammuthus rumanus (Ştefănescu), the earliest mammoth
in Europe, în: Petculescu & Ştiucă (Eds.), Advances in Vertebrate Paleontology “Hen to
Panta”, 2003, pp. 47-52.
A. M. Lister, A. V. Sher, H. van Essen, W. Guangbiao, The pattern and process of
mammoth evolution in Eurasia, în „Quaternary International”, nr. 126-128, 2005, pp. 4964.
23
S. Ştefănescu, Sur la présence de l'Elephas planifrons et de trois mutations de l'Elephas
antiquus dans les couches géologiques de Roumanie, în „Comptes rendus des séances de
l'Académie des Sciences”, nr. 179, 1924, p. 1418.
24
G. N. Markov & N. Spassov, Primitive mammoths from Northeast Bulgaria in the
context of the earliest mammoth migrations in Europe, în A. Petculescu & E. Ştiucă (Eds.),
Advances in Vertebrate Paleontology. Hen to Panta, 2002, pp. 53-58; Lister & van Essen,
op. cit. 2003; Lister et al., op. cit. 2005.
25
Lister & van Essen, op. cit. 2003.
26
RIG, volumul I.
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conservat şi se pot observa resturi ale unor lofe în partea anterioară şi cea
posterioară. Majoritatea parametrilor măsuraţi la acest specimen (Tabelul 2) se
încadrează în limitele indicate în literatura de specialitate27 pentru primul molar al
speciei M. rumanus. Suprafaţa oclusală prezintă o concavitate, ceea ce indică
poziţia inferioară a acestui molar. La nivelul molarilor inferiori, marginea linguală
este concavă în vedere oclusală, iar acest lucru a permis determinarea poziţiei
senestre a molarului.
Cel de-al doilea molar cu numărul de inventar 2963/2 (Pl. 5b) este complet,
mai bine conservat decât primul şi prezintă şase lofe, talon şi platelet. Acesta are
marginea labială concavă în vedere oclusală ceea ce denotă poziţia dextră a
molarului şi prezintă o concavitate vizibilă pe suprafaţă oclusală. Toate lofele sunt
uzate, excepţie făcând doar prima lofă ce încă mai prezintă caractere insulare.
Lăţimea, frecvenţa lamelară şi indicele de hipsodontie (Tabelul 2) prezentate de cei
doi molari inferiori indică apartenenţa la specia M. rumanus. Pe baza caracterelor
morfologice şi morfodimensionale s-a constatat faptul că ambii molari inferiori
provin de la acelaşi exemplar. Vârsta probabilă a exemplarului în urma comparaţiei
cu studiul lui Laws28 din 1966 este de 13 ± 1 ani (African Equivalent Years AEY).
Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825)
Cunoscut şi sub denumirea de mamutul sudic, Mammuthus meridionalis a
fost răspândit din Pliocenul superior până în Pleistocenul mediu în zona eurasiatică.
Specia Mammuthus meridionalis prezintă la nivelul lofelor un număr total de
obicei cuprins între 12 şi 14 în cazul M3 şi între 11 şi 14 pentru m3. Frecvenţa
lamelară (între 3,5 şi 7,7) ce este mai mare decât în cazul lui M. rumanus şi
grosimea stratului de email (între 2 şi 4 mm) reprezintă caractere definitorii în
determinarea apartenenţei pieselor la acest taxon29.
În cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, au fost
determinate ca aparţinând acestei specii trei fragmente de molari (nr. inv. 2182 şi
două fragmente cu nr. inv. 7117) ce vor fi descrise în cele ce urmează:
Fragmentul de molar cu numărul de inventar 2182 a fost descoperit în anul
1952 în localitatea Băleni30 şi prezintă cinci lofe şi talon (Pl. 6a). Piesa se află întrun stadiu bun de conservare, dar se pot observa suprafeţe de ruptură a unor lofe
suplimentare atât în partea anterioară a molarului, cât şi în cea posterioară (Pl. 6a,
27

Maglio, op. cit.; H. van Essen, Tracing transitions, An overview of the evolution and
migration of the genus Mammuthus Brookes, 1828 (Mammalia, Proboscidea), (Teză de
doctorat), Leiden University, 2011, p. 251.
28
Laws, op. cit.
29
Maglio, op. cit.; Lister et. al., op. cit. 2005; van Essen, op. cit.
30
RIG, volumul I.
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b). Emailul are un grad mediu de cutare, iar frecvenţa lamelară este ridicată
(Tabelul 3). Prezenţa unui molar în grad mediu de uzură este comparabilă cu
situaţia ilustrată de Laws31, ca fiind tipică grupei de vârstă VIII, corespunzând
vârstei de 8 ± 1 ani echivalenţi elefantului african (AEY).
Două fragmente mandibulare ce provin de la acelaşi exemplar, descoperite la
Gârboavele în anul 1966 (nr. inv. 7117)32 se află într-o stare bună de conservare.
Ramura mandibulară dreaptă prezintă doar rădăcinile unui premolar, în partea
posterioară a acestuia fiind vizibil încă un dinte ce nu a erupt. În cazul ramurei
mandibulare stângi, în urma analizelor, a fost determinat faptul că dintele complet
erupt este cel de-al patrulea premolar (Pl. 7a, b). Primele patru din cele nouă lofe
ale acestuia prezintă un caracter insular, iar frecvenţa lamelară este ridicată
(Tabelul 3). În urma comparaţiilor cu informaţiile din lucrarea lui Laws33,
morfologia este similară cu cele încadrate în grupa V, indicând vârsta de
aproximativ 3 ani (AEY).
Mammuthus trogontherii (Pohlig , 1885)
Mamutul de stepă, aşa cum este cunoscut Mammuthus trogontheri sau este
prezent în intervalul de timp cuprins între Pleistocenul timpuriu şi Pleistocenul
mediu şi a populat în special zona de latitudine medie a Eurasiei34, ocurenţele cele
mai sudice fiind întâlnite în zona Greciei35.
Caracteristicile principale ale molarilor de Mammuthus trogotherii sunt:
prezenţa la nivelul suprafeţei oclusale a unor creste de email mai puţin cutate decât
în cazul genului Elephas, cu care a fost contemporan36. Molarii de M. trogontherii
se diferenţiază de cei ai speciei E. antiquus (Falconer & Cautley, 1847) şi prin
indicele de hipsodontie (mai scăzut în cazul primului taxon). De asemenea,
diferenţe apar şi la forma suprafeţelor de uzură de pe suprafaţa oclusală a lofelor
posterioare: în cazul elefantului de pădure, E. antiquus, forma de eroziune este de
tipul „. – .”37, diferită de modelul „meridionaloid” întâlnit în cazul speciilor M.
meridionalis şi M. trogontherii, de forma „– . –”.
31

Laws, op. cit.
RIG, volumul II.
33
Laws, op. cit.
34
Maglio, op. cit.; Lister et. al, op. cit. 2004, van Essen, op. cit.
35
A. Athanassiou, A skeleton of Mammuthus trogontherii (Proboscidea, Elephantidae)
from NW Peloponnese, Greece, în „Quaternary International”, nr. 255, 2012, pp. 9-28.
36
Maglio, op. cit.; van Essen, op. cit.
37
V. S. Baygusheva & V. V. Titov, Palaeoloxodon elephant from the Sea of Azov region
(Russia), în Zuzana Krempaská (Ed.), 6th Meeting of the European Association of
Vertebrate Palaeontologists, 30th June - 5th July 2008, Spišská Nová Ves, Slovak
Republic, 2002, pp. 1-5.
32
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În ceea ce priveşte molarii, un aspect definitoriu pentru aceast taxon îl
reprezintă numărul de lofe complete care este cuprins între 17 şi 22, atât pentru m3
cât şi pentru M3. Cutarea smalţului este medie, însă lipseşte sinusul median întâlnit
mai frecvent la Mammuthus meridionalis38.
În cadrul colecţiei au fost analizate trei fragmente de molari (nr. inv. 2962,
37609, 37610).
Piesa cu numărul de inventar 3761039 este un fragment de molar compus din
14 lofe intrate în uz şi platelet. Starea de conservare este slabă, emailul fiind
desprins pe alocuri. Suprafaţa oclusală (Pl. 8e) şi marginea labială (Pl.8f) sunt
convexe, ceea ce relevă poziţia dextră a molarului. Măsurătorile (Tabelul 4) arată
că fragmentul se încadrează în limitele indicate în literatura de specialitate pentru
ultimul molar inferior de M. trogontherii40. În urma comparaţiilor gradului de uzură
cu cele prezentate de Laws (1966), s-au observat corelări cu morfologia grupei de
vârstă XXIII, corespunzătoare vârstei de 43 ± 2 ani (AEY)41.
Fragmentul de molar cu numărul de inventar 3760942 are opt lofe intrate în
uz şi platelet. În zona mediană dintre P III şi P IV cele două lofe se unesc prin
intermediul emailului. Piesa este bine conservată (Pl. 8c, d) şi are marginea
linguală convexă. Frecvenţa lamelară, grosimea stratului de email, indicele de
hipsodontie şi lăţimea (Tabelul 4) se încadrează în parametrii indicaţi de literatura
de specialitate ca aparţinând celui de-al doilea molar superior al speciei M.
trogontherii43. Comparaţiile cu studiul lui Laws au relevat faptul că vârsta posibilă
a exemplarului este de 24 ± 2 ani (AEY)44.
În urma analizei fragmentului de molar cu numărul de inventar 296245 s-a
observat că are suprafaţa ocluzală concavă, iar marginea linguală convexă. Cele
şapte lofe prezente sunt intrate în uz (Pl. 8a, b). Măsurătorile (Tabelul 4) au relevat
că fragmentul se încadrează în limitele specifice celui de-al doilea molar inferior
drept ale speciei M. trogontherii46. Vârsta exemplarului a fost estimată la 32 ± 2 ani
(AEY) în urma comparării cu rezultatele obţinute de Laws47.
Cu excepţia craniului, diferenţele la nivel osteologic general între
reprezentanţii familiei deinotherilor şi cei ai familiei elephantidelor sunt sensibile.
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În lipsa unor elemente precum locul şi stratul din care au fost prelevate fragmentele
osteologice, caracterele acestora nu sunt destul de edificatoare pentru încadrarea
certă la o specie. Prin urmare, fragmentele osteologice prezentate în continuare în
cadrul studiului au fost atribuite generic proboscidienilor.
Colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi cuprinde şi două
fragmente de oase ale membrelor toracice, precum şi 18 piese aparţinând zonei
pelviene. De asemenea, colecţia cuprinde un fragment mandibular drept de
elephantid (nr. inv. 37590) ce păstrează urmele impresiunii unui molar (Pl. 9), un
fragment de defensă de elefantid, nr. inv. 37605(Pl. 10), un fragment de coastă, nr.
inv. 37601(Pl. 11) şi un fragment osteologic ce aparţine unui exemplar de
proboscidean (nr. inv. 37592), ce a fost descoperit la Cavadineşti în anul 196248.
Acesta se află în stare bună de conservare. Pe lângă acestea există şi alte resturi
fosile care însă nu prezintă caractere relevante pentru a permite o încadrare
concretă din punct de vedere osteologic.
Două fragmente osteologice descoperite la Băleni în anul 195249 au fost
identificate ca fiind un fragment de scapulă cu nr. inv. 2180 (Pl. 12a) şi un capăt
proximal de humerus cu nr. inv. 2178 (Tabel 5) şi provin de la acelaşi exemplar de
proboscidean (Pl. 12b). Fragmentul distal de scapulă prezintă o margine concavă.
În această cavitate se articulează scapula cu extremitatea proximală a
humerusului50.
Din materialul prezent în colecţie, aparţinând zonei pelviene au fost
identificate următoarele piese: un corp de femur (nr. inv. 2181), patru capete
proximale de femur (nr. inv. 37586, 37587, 37593, 37594), un fragment de condil
median (nr. inv. 37585), un fragment de capăt proximal de tibie (nr. inv. 37589),
şapte fragmente de capete distale de tibie din care cinci de adult (nr. inv. 37583,
37584, 37589, 37595, 37598) şi două de juvenil nr. inv. 37591 şi 37604, ultimul
fiind descoperit la Tuluceşti în anul 195651 (Pl. 13, Tabel 5). Fragmentele distale de
tibie prezintă epifize cu forme concave (cochlea tibiae)52. Pe lângă acestea au mai
fost identificate şi un fragment format dintr-o tibie şi o fibulă fuzionate în partea
proximală (nr. inv. 7115) descoperite în anul 1966 (Pl. 14), o fibulă (nr. inv. 37599)
şi o tibie foarte bine conservată (nr. inv. 37600).
Fragmentul corpului osului femural (nr. inv. 2181) a fost descoperit în anul
1952 la Băleni53. Acesta a fost reconstituit prin consolidarea celor trei fragmente ce
îl formează, însă prezintă spărturi la ambele extremităţi.
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Epifiza distală a unei tibii stângi (nr. inv. 37604) ce a fost descoperită la
Tuluceşti nu este osificată în totalitate şi este de mici dimensiuni (Tabelul 5) ceea
ce denotă faptul că provine de la un exemplar juvenil. Fragmentul prezintă porţiuni
pe care se pot observa resturi de sediment (Pl. 13c, d).
Fibula dreaptă, nr. inv. 37599 (Tabel 5), prezintă în stare bună de conservare
capătul proximal, faţetele articulare pentru talus şi calcaneu în partea distală54, iar
corpul acesteia, rupt în două puncte, a fost restaurat (Pl. 16a).
Tibia dreaptă (nr. inv. 37600) conservată complet prezintă în extremitatea
proximală doi condili concavi (Pl. 16b; Tabel 5). Condilul median este mai mare şi
mai rotunjit faţă de cel lateral. Acesta înclină în partea mediocraniană, formând un
tubercul median mai pronunţat faţă de cel creat de condilul lateral. În zona epifizei
distale a tibiei este păstrată suprafaţa cochleară, malleolus medialis ce apare ca o
creastă55. În urma restaurării unui acetabulumul drept (nr. inv. 37597) şi stâng (nr.
inv. 37596) s-a constatat faptul că materialul provine de la acelaşi exemplar. Din
acestea s-a păstrat fosa acetabulumului şi resturi ale ilionului, ischionului şi ale
ramurii craniene de pubis56 (Pl. 15, Tabel 5).
Ordinul Artiodactyla OWEN, 1848
Familia Bovidae GRAY, 1821
Genul Bison SMITH, 1827
Bison priscus BOJANUS, 1827
Bison priscus sau bizonul de stepă a fost prezent în Eurasia şi America de
Nord din Pleistocenul mediu până în Pleistocenul târziu.
În cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi au fost
analizate patru fragmente osteologice ce au fost atribuite acestui gen în urma
analizelor morfologice.
Piesa cu numărul de inventar 6049 (Pl. 17, Tabel 6) este un fragment cranian
în stare bună de conservare ce provine din situl fosilifer Rateş57, aflat la 2 km est de
oraşul Tecuci. Craniul are zona nucală uşor convexă, coarnele pornesc din lateralul
acesteia, cu o uşoară aplecare posterioară, apoi continuă ascendent, iar în zona
terminală au vârfurile orientate dorsal. Acestea prezintă striaţii longitudinale,
continue pe toată suprafaţa58.
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Un fragment de corn, cu nr. inv. 604859 (Pl. 18, Tabel 6) ce provine din
cadrul aceluiaşi sit fosilifer se află în stare bună de conservare şi prezintă o slabă
aplecare posterioară ce continuă ascendent spre partea terminală unde vârful are o
orientare dorsală60.
De asemenea, în cadrul colecţiei a fost analizat morfologic şi
morfodimensional (Tabel 6) şi un fragment de epifiză distală a unui humerus drept
de bovideu (nr. inv. 7116) descoperit la Barboşi în anul 196661. În vedere cranială,
la baza acesteia se observă trohleea, fosa radială şi cea olecraniană, epicondilul
lateral şi cel median (Pl. 19).
Analizele morfologice realizate asupra unui fragment de atlas, cu nr. inv.
37602 (Tabel 6), ce provine de la Balinteşti62, au condus la atribuirea acestuia
speciei Bison priscus. Fragmentului de atlas prezintă în stare bună de conservare
tuberculul dorsal şi cel ventral, foramenul vertebral, fovea articulară caudală şi cea
craniană şi cele două foramene vertebrale laterale (Pl. 20).
În vara anului 2015 a fost realizată o investigare a unui nou punct fosilifer
aflat în zona numită de localnicii din Negrileşti, Valea lui Moşu (Pl. 25)63. În acest
punct, folosit ca „lutărie” de către cetăţenii din localitate, a fost găsit un metacarp
complet de bovideu aflat într-o stare bună de conservare (Pl. 21). În urma
măsurătorilor realizate pe acesta s-a constatat faptul că dimensiunile piesei cu
numărul de inventar 37607 se încadrează la specia Bison priscus64 (Tabel 6).
Familia Cervidae GOLDFUSS, 1820
Genul Cervus, LINNAEUS, 1758
Resturi fosile ale celor mai vechi reprezentanţi ai familiei Cervidaelor au fost
descoperite în Europa în depozite formate în timpul Oligocenului65. Membri ai
acestei familii sunt prezenţi şi astăzi în acest areal.
În cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi se află trei
fragmente de coarne, din care două dintre acestea (nr. inv. 2964) au fost
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descoperite în anul 1952 în cariera de nisip de la Tuluceşti66. Cea mai bine
conservată piesă dintre cele două este o ramură principală ce are baza şi o primă
ramificaţie ruptă. Partea terminală a cornului prezintă o mică ramificaţie ce pleacă
uşor în lateral formând un unghi obtuz, restul ramurei principale fiind rupt. Analiza
morfologică indică posibila apartenenţă a fragmentului la specia specia Cervus
elaphus Linnaeus, 175867 (Pl. 22a). Un fragment de peduncul dintr-un corn de
cervideu (nr. inv. 37611) a fost descoperit în luna iunie a anului 2015 pe Valea lui
Moşu, într-un nivel argilos, la aproximativ 6 metri adâncime (Pl. 22b).
Familia Suidae GRAY, 1821
Genul Sus LINNAEUS, 1758
Sus scrofa LINNAEUS, 1758
Sus scrofa sau porcul mistreţ este prezent în zona Eurasiei şi în nordul
Africii de la începutul Pleistocenului şi până în prezent68.
În urma investigării punctului Valea lui Moşu, din comuna Negrileşti (Pl.
25), au fost observate resturi osteologice într-un nivel argilos, la aproximativ 6 m
adâncime în profilul versantului dealului. Analiza materialului colectat din acest
punct a condus la identificarea unui fragment cranian de Sus scrofa (nr. inv. 37608)
(Pl. 23) şi a unor resturi ce provin de la o vertebră (Pl. 24).
Similar multor reprezentanţi ai artiodactilelor, craniul este orientat în jos pe axa
bazicraniană. Fragmentul cranian prezintă în partea posterioară condilii occipitali,
foramen magnum şi procesele postorbitale ale osului frontal, însă osul jugal şi procesul
zigomatic al osului squamosal sunt rupte (Tabel 7). Pe partea dorsală, craniul este spart
pe jumătate. Bolta palatină este îngustă şi alungită69 (Pl. 23b).
Din dentiţie, fragmentul mai păstrează în partea stângă a maxilarului caninul,
al patrulea premolar şi primii doi molari, în timp ce al treilea molar este prezent în
stadiu eruptiv. În partea dreaptă a maxilarului mai sunt prezenţi doar ultimii doi
premolari şi primii doi molari, precum şi cel de-al treilea molar aflat în stadiu
eruptiv70 (Pl. 23b).
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Pe lângă piesele fosile de vertebrate în cadrul colecţiei Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi se află şi un fragment de trunchi de copac fosil (nr. inv.
37603) ce se află într-o stare bună de conservare.
Concluzii
Colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi deţine o varietate mare
de fragmente fosile ce provin de la diferiţi reprezentanţi ai megafaunei din perioada
Neogen-Pleistocen. Cele mai multe resturi osteologice şi dentognatice aparţin
ordinului Proboscidea (peste 33 de piese analizate), fiind urmate de piese provenite
de la membrii ordinului Artiodactyla (9 piese).
Distribuţia siturilor din care provin fragmentele fosile din cadrul colecţiei
denotă faptul că membrii faunistici din perioada Neogen-Pleistocen erau prezenţi
pe o mare parte din arealul judeţului Galaţi.
Cel mai vechi reprezentant al megafaunei aflat în colecţie este Deinotherium
sp., urmat în succesiunea cronologică de prezenţa celor trei specii de elephantide
M. rumanus, M. meridionalis şi M. trogontherii ce fac parte din aceiaşi linie
monofiletică evolutivă.
Cele mai recente resturi fosile provin de la artiodactile, precum Bison
priscus, cervide şi Sus scrofa.
Din punct de vedere ontogenetic, s-a constatat o varietate a vârstelor
exemplarelor de proboscidieni, cuprinse între 3 şi 43 de ani (AEY).
Starea de conservare a materialului variază, de la piese fragmentare la oase
sau dinţi întregi şi foarte bine păstraţi.
Din punct de vedere paleoecologic, diversitatea şi distribuţia temporală a
membrilor faunistici din cadrul colecţiei prezintă diferenţe la nivel climatic. Partea
terminală a Neogenului este reprezentată de Deinotherum sp. şi Mammuthus
rumanus. Pleistocenul inferior este remarcat prin prezenţa speciei Mammuthus
meridionalis, iar Mammuthus trogontherii sau mamutul de stepă apare în
Pleistocenul mediu într-un climat temperat. Din Pleistocenul mediu şi până în
Pleistocenul târziu este prezentă specia Bison priscus, adaptată unui climat
temperat. Aceleaşi caracteristici climatice sunt specifice şi pentru cervidee şi Sus
scrofa ce apare în Pleistocenul superior şi este prezent şi astăzi în zona judeţului
Galaţi.
Piesele prezente în colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi ce
provin de la diferiţi membri faunistici prezenţi pe teritoriul judeţului Galaţi relevă
importanţa materialului aflat în siturile fosilifere şi contribuie la îmbogăţirea
cunoştinţelor de ordin paleontologic cu privire la evoluţia megafaunei din zonă.
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Planşa 1 – Localizarea siturilor fosilifere din care provin piese aflate în
cadrul colecţiei Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, pe harta
geologică a judeţului Galaţi, după foaia de hartă Focşani L-35-XXII L-35XXIII. Scara 1:200000. Institutul de Geologie şi Geofizică,1967 (a); vedere
satelitară, sursa Google Earth (b).
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Planşa 2 - Parametrii morfodimensionali utilizaţi în determinarea
taxonomică a elephantidelor (după Virág & Gasparik, op.cit.) (a,b, c).
Stadii de uzură ale molarilor de elephantide (după Laws, op.cit.) (d).

Planşa 3 – Măsurători realizate pe oase postcraniene de proboscidieni:
scapulă (a), femur (b), tibie (c) (după Maschenko, op.cit.).

51

DANUBIUS XXXIII

Planşa 4 – Deinotherium sp., nr. inv. 2186,
a., b. vedere laterală,

c. vedere ventrală,
d. vedere caudală,
e. vedere anterioară
f. vedere dorsală.
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Planşa 5 – Mammuthus rumanus, nr. inv. 2963/1, 2963/2,
vedere oclusală a. m1sin şi b. m1dex.

Planşa 6 – Mammuthus meridionalis, M1dex, nr. inv. 2182,
a. vedere oclusală, b. vedere labială.
b.

Planşa 7 – Mammuthus meridionalis, nr. inv. 7117,
a. vedere oclusală, b. vedere labială.
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Planşa 8 - Mammuthus trogontherii,
a. m2dex, nr. inv. 2962, vedere oclusală,
b. m2dex, nr. inv. 2962, vedere labială,
c. M2sin, nr. inv. 37609, vedere oclusală,
d. M2 sin, nr. inv. 37609, vedere linguală,
e. m3dex, nr. inv. 37610, vedere oclusală,
f. m3dex, nr. inv. 37610, vedere labială.
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Planşa 9 – Fragment mandibular de elephantid, nr. inv. 37590,
a. vedere bucală, b. vedere posterioară.

Planşa 10 – Fragment de defensă de proboscidean,
nr. inv. 37605., vedere laterală.

Planşa 11 – Fragment de coastă de proboscidean,
nr. inv. 37601, vedere laterală.
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Planşa 12 – a. Fragment distal de scapulă (nr. inv . 2180),
b. capăt proximal de humerus (nr. inv. 2178).

Planşa 13 – a. Fragment distal de tibie (nr. inv. 37584), vedere laterală, b.
Fragment distal de tibie (nr. inv. 37583), vedere laterală, c. Epifiză distală de tibie,
vedere dorsală, d. Fragment distal de tibie (nr. inv. 37604), vedere laterală.
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Planşa 14 – Fragment din capetele proximale fuzionate al unei fibule cu tibia (nr.
inv. 7115).

Planşa 15 – Fragmente din zona pelviană
a. acetabulum stâng (nr. inv. 37597),
b. acetabulum drept (nr. inv. 37596).
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Planşa 16 – a. Fibulă dreaptă de proboscidian (nr. inv. 37599), vedere laterală,
b. Tibie dreaptă de proboscidian (nr. inv. 37600), vedere posterioară.
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Planşa 17 – Craniu de Bison priscus (nr. inv. 6049) –
a. vedere anterioară, b. vedere posterioară.

Planşa 18 – Corn de Bison priscus (nr. inv. 6048)
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Planşa 19 – Fragment distal de Bison priscus (nr. inv. 7116), vedere caudală.

Planşa 20 – Fragment de atlas de Bison priscus (nr. inv. 37602),
a. vedere ventrală, b. vedere distală
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Planşa 21 – Metacarp de Bison priscus (nr. inv. 37607),
a. vedere anterioară, b. vedere posterioară,
c. vedere distală, d. vedere proximală.
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Planşa 22 – a. fragment de corn de cervideu (nr. inv. 2964),
b. pedunculul cornului unui cervideu (nr. inv. 37611).
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Planşa 23 – Craniu de Sus scrofa (nr. inv. 37608),
a. vedere ventrală, b. vedere oclusală, c. vedere laterală.
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Planşa 24 – Fragment de vertebră prezent în nivelul argilos
de la punctul fosilifer Valea lui Moşu, Negrileşti, jud. Galaţi.
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Planşa 25 – Vedere generală a punctului fosilifer Valea lui Moşu,
Negrileşti, jud. Galaţi, iunie-iulie 2015.

