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- Rezumat - 

 

Lucrarea de față are ca scop revizuirea pieselor fosile descrise anterior, de 
Apostol & Vicoveanu1 din punctul fosilifer Rateș, județul Galați, folosindu-se metode 
noi de utilizare taxonomică, utilizate în literatura de specialitate, precum analiza 
morfologică și morfodimensională. Studiul prezintă și material fosil ce a fost adăugat 
ulterior colecției Muzeului Mixt Tecuci. Pe lângă determinările taxonomice ale 
resturilor mamiferelor cuaternare a fost realizată și o analiză a stadiului de evoluție 
ontogenetică în cazul elephantidelor. Prezența a trei specii ce aparțin familiei 
elephantidelor (identificate în urma determinărilor taxonomice): Mammuthus 
primigenius, Mammuthus trogontherii, Mammuthus meridionalis, a evidențiat din punct 
de vedere stratigrafic, întreaga alcătuire  a etajelor Pleistocenului. 

 
Cuvinte cheie: paleontologie, cuaternar, Pleistoocen, Holocen, punctul fosilifer 

Rateș, taxonomie, fosile, elephantide, rhinocerotide, cervide, bovide 
 

 

A TAXONOMICAL REVALUATION OF THE FOSSIL ITEMS COLLECTED  

FROM RATEŞ (GALAŢI COUNTY) AND BELONGING TO THE COLLECTIONS  

OF THE MIXED MUSEUM OF TECUCI 
- Abstract - 

 
The current paper aims to review fossil parts, previously described by Apostol & 

Vicoveanu from fossil point Rateş, Galaţi, by using new taxonomical methods used in 
literature, such as morphological and morphodimensional analysis. The study also presents 
new fossil material added to Mixed Museum Tecuci collection. Besides taxonomic 
determinations of Quaternary mammal remains, an analysis of the ontogenetic development 
stage for the Elephantidae family was made. The presence of the three species belonging to 

                                                        
 Universitatea din Bucureşti (radduilie@yahoo.com.). 
1 Apostol, L. & Vicoveanu, D., 1970. L’eléphantidés, des rhinocéridés et de bovidés des 
dépots quaternaires de la vallée inférieure du Bârlad, existants au Musée de Tecuci (Dép. 
Galatzi), Travaux du Muséum d’histoire naturelle ”Grigore Antipa”, 10, pp. 359-364. 
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the Elephantidae family (identified by taxonomic determinations): Mammuthus 
primigenius, Mammuthus trogontherii, Mammuthus meridionalis, shows, from a 
stratigraphical point of view, the whole configuration of the Pleistocene ages. 
 

Keywords: palaeontology, Quaternary, Pleistocene, Holocene, Rateș fossil point, 
taxonomy, fossils, Elephantidae, Rhinocerotidae, Cervidae, Bovidae 

 

 

 

Punctul fosilifer de la Rateș este poziționat în arealul Luncii Siretului 

Inferior (Pl.1a), pe malul estic al râului Bârlad, la aproximativ 2 km de orașul 

Tecuci, județul Galați (Pl. 1b). Conform foii de hartă Focșani, scara 1:200.0002 

zona studiată se încadrează în regiunea cuprinsă între Siret și Prut, al cărei 
fundament este alcătuit din prelungirea nord-vestică a Promontoriului Nord-

Dobrogean.  

În cadrul acestui studiu, au fost analizate în total 24 de piese fosile ce fac 

parte din colecția Muzeului Mixt Tecuci și provin din cadrul punctului fosilifer 

Rateș. Dintre acestea, 15 fiind menționate anterior, 18 fragmente de molari de 
proboscidieni (10 descrise anterior), un fragment mandibular de rhinocerotid 

(descris anterior), patru fragmente de neurocranii de bovine (menționate anterior) 

și un fragment de neurocraniu de cervid.  Din colecție au fost analizate piesele care 

se aflau într-o stare bună de conservare, fiind cât mai puțin fragmentate, pentru a 
putea fi analizate cât mai detaliat. 

Reevaluarea taxonomică a elephantidelor s-a realizat în urma observaţiilor 

de ordin morfologic, dar şi în urma analizei morfodimensionale a dentiţiei acestora. 

Majoritatea determinărilor taxonomice şi a studiilor sistematice, realizate 

asupra proboscidienilor, se bazează pe caracteristicile molarilor, pe de-o parte 

datorită frecvenţei ridicate a acestora (piesele dentare sunt mai rezistente şi se 

conservă mai bine decât resturile osoase craniene şi postcraniene), iar pe de altă 

parte datorită prezenţei la nivelul lor al unui număr suficient de caractere relevante 

din punct de vedere taxonomic. Parametrii relevanţi în determinarea taxonomică a 

elephantidelor pe baza analizei resturilor dentare sunt: numărul de lofe, lățimea 

maximă, înălțimea maximă, lungimea maximă, grosimea stratului de email și 

frecvența lamelară. Studiile efectuate de Maglio3 asupra unui eşantion numeros de 
piese dentare (premolari şi molari) au arătat că în cadrul familiei Elephantidae 

                                                        
2 Saulea, E., Ghenea, C., Bandrabur, T., Ghenea, A., Harta geologică, 1:200.000, L-35-
XXII; L-35-XXIII, 30. Focşani, Notă explicativă, Comitetul de Stat al Geologiei. Institutul 
Geologic, Institutul Geologic, 1968, pp. 1-31. 
3 Maglio, V. J., 1973. Origin and evolution of the elephantidae, Transactions of the 
American Philosophical Society, 63(3), pp. 1-149. 
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caracterele care au variat progresiv de-a lungul evoluţiei acestui grup (fiind în 

consecinţă şi cele mai relevante din punct de vedere taxonomic) sunt: numărul de 

lofe, frecvenţa lamelară, grosimea stratului de email și forma generală a molarilor, 
cuantificată sub forma indicelui de hipsodontie, calculat ca raportul dintre 

înălțimea maximă și lățimea maximă a dinţilor (Pl. 2a, b, c). 

Elephantidele sunt caracterizate prin prezenţa dentiţiei de tip lofodont, 

molarii şi premolarii acestora fiind alcătuiţi dintr-o serie de lofe (numite şi plăci 

sau lamele). Lofele sunt formate dintr-un strat de dentină, înconjurat de un strat de 

email, fiind legate între ele printr-un strat de ciment. Lofele apar ca structuri 
tabulare închise, dar prin erodarea lor la nivelul suprafeţei oclusale apar figuri de 

eroziune de formă punctuală, care ulterior se unesc, rezultând bucle continue 

aplatizate antero-posterior. Deoarece dintr-un molar sau premolar se pot păstra 

doar anumite porţiuni, lofele se numerotează cu cifre arabe atunci când 

numărătoarea începe din partea anterioară a dintelui (de ex. P1, P2, etc.), sau cu 

cifre romane atunci când numărătoarea se face începând cu partea posterioară (de 

ex. PI, PII, etc.). Lipsa unor lofe dintr-un molar se marchează cu un X, în fața sau 

în spatele numărului de lofe, pentru a evidenția poziția celor care nu sunt prezente. 

Acest procedeu indică faptul că numărul original de lofe era mai mare. 

Înălțimea maximă se măsoară de-a lungul unei lofe, până la extremități, în 

timp ce lățimea este măsurată în vedere oclusală, prin aceeași metodă ca și 

înălțimea4. Pentru fiecare din aceste valori se menţionează şi numărul lofei la care 
a fost atinsă valoarea maximă. 

Parametrii morfodimensionali cei mai importanţi folosiţi în determinarea 

taxonomică a elephantidelor sunt prezentaţi sub formă schematică în Pl.. 2a, b.  

Determinarea vârstelor indivizilor aparținând elephantidelor a fost realizată 

în baza corelărilor morfologice ale dentiției cu lucrarea lui Laws5 bazat pe 
studierea diferitelor etape ale dezvoltării pentru Loxodonta africana (elefantul 

african), în funcție de gradul de uzură (Pl. 2d). Laws notează și descrie cele șase 

tipuri de molari (M1-M6) și corelează rezultatele cu vârstele exemplarelor. Notarea 
în această lucrarea s-a realizat conform celei prezentate în lucrările de specialitate 

ce descriu trei premolari și trei molari (P1-P3, M1-M3). În studiul lui Roth și 

Shoshan6, sunt descrise vârstele în corelație cu morfologia diferiților molari de 

Elephas maximus (elefantul indian). Lucrările de referință menționate anterior au 

                                                        
4 Ibidem. 
5 Laws, R. M., Age criteria for the African elephant, Loxodonta a. africana. East African 
Wildlife Journal, nr. 4, 1966, pp. 1-37. 
6 Roth, V. L. & Shoshani, J., Dental identification and age determination in Elephas 
maximus. Journal of Zoology, nr. 214, 1988, pp. 567-588. 
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prezentat stagiile evolutive ale vârstelor în urma analizelor morfodimensionale și 

morfologice ale premolarilor și molarilor. 
Pentru determinarea taxonomică mai precisă a fragmentul de mandibulă 

atribuit rhinocerotidelor pe baza caracterelor morfologice ale dentiţiei (Pl. 3) s-a 

ţinut cont de măsurătorile efectuate la nivelul dinţilor. Lungimea și lățimea 

coroanei pe suprafața masticatorie au fost măsurate conform procedurii descrise de 
Guerin7. Pe lângă aceste valori, piesa analizată a fost comparată din punct de 

vedere morfologic cu alte exemplare de referință descrise anterior8. 
În cadrul bovidelor, s-au realizat măsurători ale diametrului coarnelor la bază 

și a distanței dintre coarne la bază și la partea terminală și comparații morfologice 

ale zonei nucale cu exemplare de referință descrise în literatura de specialitate9. 
Pentru determinarea taxonomică, la exemplarul de cervid s-au analizat din 

punct de vedere morfologic zona neurocraniană, coarnele și ornamentațiile 

acestora, comparate cu exemplare de referință10. 
Pentru măsurarea parametrilor utilizaţi în această lucrare s-au folosit şublerul 

digital (pentru dimensiuni mai mici de 15 cm), precum şi rigla sau ruleta (pentru 

dimensiuni mai mari de 15 cm). 

În urma reevaluării materialului fosil ce aparține ordinului Proboscidea, în 

cadrul colecției Muzeului Mixt Tecuci, au fost identificate trei specii, ce urmează a 

fi prezentate în continuare. Stabilirea generației molarilor și determinarea 

taxonomică a acestora s-a făcut pe baza datelor de ordin dimensional, prezentate în 

Tabelul 1, 2, 3 și 4, în urma comparației cu informațiile prezentate de Maglio11.  

 
 

                                                        
7 Guerin, C., Les rhinocéros (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au 
Pleistocène supérieur en Europe Occidentale. Comparaison avec les espèces actuelles. 
Documents des laboratoires de géologie Lyon, nr. 79(1), 1980, pp. 1-401, 9 Pl. 
8 Ibidem; Garutt, N. V., Dental ontogeny of the woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis), 
Cranium, nr. 1, 1994, pp. 37-48(BLUMENBACH, 1799. 
9 Merla, G., I Leptobos Rütim. Italiani, Palaeontographia Italica, nr. 46, 1949, pp. 1-115.; 
Zong, G., A record of Bos primigenius from the Quaternary of the Aba Tibetan 
Autonomous Region, Vertebrata PalAsiatica, nr. 22 (3), 1984, pp. 239-245; Martínez-
Navarro, B., Pérez-Claros, J. A., Palombo, M. R., Rook, L., Palmqvist, R., The Olduvai 
buffalo Pelorovis and the origin of Bos, Quaternary Research, nr. 68, 2007, pp. 220-226.; 
Brudnicki, W., Grzywacz, K., Brudnicki, A., Morphometric characteristics of the skull of 
Aurochs (Bos primigenius, Bojanus, 1827) from the Tuchola forest, Journal of Central 
European Agriculture, nr. 13(2), 2012, pp. 330-340. 
10 Breda, M., Gallini, V. & Santi, G., Rinvenimento di nuovi resti cranici di Alces alces 
(Linnaeus, 1758) e Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1803) del Pleistocene superiore – 
Olocene antico da depositi alluvionali in Lombardia, Pianura – Scienze e storia 
dell’ambiente padano, nr. 15, 2002, pp. 15-38. 
11 Maglio, op. cit. 
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Clasa Mammalia LINNAEUS, 1758 

Ordinul Proboscidea ILLIGER, 1811 

Familia Elephantidae GRAY, 1821 

Subfamilia Elephantinae GRAY, 1821 

Genul Mammuthus BROOKES, 1828 

Genul Mammuthus include patru specii care fac parte din aceeaşi linie 

evolutivă monofiletică12: Ma. rumanus (Ştefănescu, 1924), Ma. meridionalis 

(Nesti, 1825), Ma. trogontherii (Pohlig, 1885) şi Ma. primigenius (Blumenbach, 

1799). 

 

Mammuthus rumanus (Ștefănescu, 1924) 

Mammuthus rumanus este cea mai primitivă specie de mamuți care a trăit în 

Europa, fiind prezent în intervalul Pliocen târziu – Pleistocen timpuriu, cu ocurențe 

în România, Bulgaria, Italia și Anglia13. Între caracteristicile principale ale acestei 

specii se pot menționa: numărul mic de lofe, care este de 10 pentru m3 şi variază 

între 8 sau 9 şi 10 pentru M3, frecvența lamelară cuprinsă între 3 și 4, scăzută 
comparativ cu Mammuthus meridionalis14 şi celelalte fome mai derivate din cadrul 

acestei linii evolutive. Sabba Ştefănescu15 a fost cel care a descris acest taxon, pe 

baza unui molar găsit în Tuluceşti – Galaţi, considerându-l 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. În materialul din colecția Muzeului 
Mixt Tecuci nu s-a identificat nici un exemplar care să prezinte caracteristicile 

morfologice ale acestei specii. 

 

Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825) 

Mammuthus meridionalis, cunoscut şi sub numele de mamutul sudic, 

răspândit din Pliocenul superior până în Pleistocenul mediu în zona eurasiatică. La 

nivelul speciei Mammuthus meridionalis,numărul total de lofe este de obicei 

                                                        
12 Lister, A. M. & van Essen, H., Mammuthus rumanus (Ştefănescu), the earliest mammoth 
in Europe. In: Petculescu & Ştiucă (Eds.) Advances in Vertebrate Paleontology “Hen to 
Panta”, 2003, pp. 47-52; Lister, A.M., Sher, A.V., van Essen, H., Guangbiao, W., The 
pattern and process of mammoth evolution in Eurasia, Quaternary International, nr. 126-
128, 2005, pp. 49-64. 
13 Markov, G. N. & Spassov, N., Primitive mammoths from Northeast Bulgaria in the 
context of the earliest mammoth migrations in Europe. În Petculescu A. & Știucă E. (Eds.) 
Advances in Vertebrate Paleontology. Hen to Panta, 2002 pp. 53-58; Lister & van Essen, 
2003, op. cit.; Lister et al., 2005, op. cit. 
14 Lister & van Essen, 2003, op.cit.; 
15 Ştefănescu, S., Sur la présence de l'Elephas planifrons et de trois mutations de l'Elephas 
antiquus dans les couches géologiques de Roumanie, Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Sciences, nr. 179, 1924, p. 1418. 
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cuprins între 12 şi 14, în cazul M3 şi între 11 şi 14, pentru m3. Frecvența lamelară 

(între 3,5 și 7,7), mai mare decât în cazul lui Ma. rumanus și grosimea stratului de 

email (între 2 și 4 mm) reprezintă caractere definitorii în determinarea apartenenţei 
pieselor la acest taxon16.  

În cadrul colecției Muzeului Mixt Tecuci, au fost determinate ca aparţinând 

acestei specii patru fragmente de molari (nr. inv. 6414, 6423, 6424, 6474 și 1) ce 
vor fi descrise în cele ce urmează: 

Fragmentul de molar cu numărul de inventar 6414, prezintă 10 lofe,  toate 

aflându-se într-un stadiu de uzură moderat. Exemplarul este destul de bine 

conservat, dar se pot observa suprafețe de ruptură a unor lofe suplimentare, atât în 

partea anterioară a molarului, cât și în cea posterioară. Emailul prezintă un grad 

mediu de cutare. În jumătatea posterioară, lofele sunt despărțite de un canal median 

orientat antero-posterior. Parametrii măsurați la acest specimen (Tabelul 1) se 
încadrează în limitele indicate în literatura de specialitate17  pentru al treilea molar 

al speciei Ma. meridionalis. Suprafața oclusală prezintă o concavitate, ceea ce 

indică poziția inferioară a acestui molar (Pl. 4.1a). În cazul elephantidelor, la 
nivelul molarilor inferiori, marginea linguală este concavă în vedere oclusală. 

Ținând cont de acest aspect, a putut fi determinată poziția senestră a molarului  

(Pl. 4.1b). Prezența unui molar în grad mediu de uzură este comparabilă cu situația 
ilustrată de Laws18, ca fiind tipică grupei de vârstă XVII, corespunzând vârstei de 

47 ± 2 ani, echivalenţi elefantului african (African Equivalent Years - AEY). 

Piesa cu numărul de inventar 6423 constă într-un fragment de mandibulă, 

din care se păstrează partea anterioară a ramurilor orizontale, având ambii molari 

implantați (Pl. 4.3a). Procesul simfizeal, partea posterioară a ramurilor orizontale și 
ramurile verticale lipsesc. Molarii prezintă spărturi locale pe marginile laterale, 

precum și în partea posterioară a dintelui stâng și partea anterioară a celui drept. 
Ambii molarii au câte 10 lofe, cărora li se adaugă câte o jumătate de lofă dezvoltată 

anomal, dispusă între lofele IV și V, în cazul molarului dreapta și între lofele III și 
IV, la molarul din stânga. Anomaliile de acest tip, cauzate de dezvoltarea 

incompletă a unei lofe intermediare, sunt relativ frecvente în cazul mamuților. 

Malformații de acest fel au fost menționate în cazul unor specimene din Italia19 și 

România (Colecția Laboratorului de Paleontologie, Facultatea de Geologie și 

Geofizică, Universitatea din București, Pb130 m3 sin, Ma. meridionalis, Crețeni, 

                                                        
16 Maglio, 1973, op.cit.; Lister et. al., 2005, op.cit; van Essen, H., 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. 
17 Maglio, 1973, op.cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
18 Laws, 1966, op. cit. 
19 Weithofer, K. A., Die fossilen Proboscidier des Arnothales in Toskana, Beitrage 
Palaeontological Institute Osterreich-Ullgarns, nr. 8, 1891, pp. 107-268, pl. IX, Pl. 2. 
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județul Vâlcea, comunicare verbală dr. ing. Ștefan Vasile). În cazul acestor 

exemplare, prezența lofei incomplet dezvoltată este marcată prin adăugarea unei 

jumătăți de lofă la numărul total. Astfel cei doi molari prezenți în cazul 
specimenului 6423, au un număr de 10½ lofe. Majoritatea lofelor sunt intrate în uz 

(având benzile de email paralele, cu excepția sinusului median), cu excepția 
ultimelor două, ce prezintă forme de uzură incipiente de tip insular. Măsurătorile 

efectuate arată prezența celei de-a treia generații de molari inferiori și apartenența 

la specia Ma. meridionalis20.În urma determinării gradului de uzură și a 

comparației cu datele prezentate în lucrarea lui Laws21 s-a constatat similaritatea cu 
intervalul XXV – XXVI,  având o vârstă cuprinsă între 47-49 ± 2 (AEY). 

Piesa cu numărul de inventar 6424 constă într-un molar ce este implantat în 

fragmentul de mandibulă, aflându-se într-o stare de conservare bună. În vedere 

laterală se poate observa o concavitate a suprafeței oclusale (Pl. 4.2a). Zona 

linguală este concavă, iar cea labială este convexă, așa um s-a observat din vedere 
oclusală, ceea ce arată faptul că dispus senestru (Pl. 4.2b). Se pot observa nouă 

lofe, din care primele două lofe destul de uzate, a doua având marginile lofelor 

paralele până în zona mediană, unde prezintă o curbură, iar restul puțin folosite, 

ceea ce a dus la apariția formelor circulare în centru și liniare, pe margini. În urma 

măsurătorilor realizate s-a constatat faptul că cel de-al doilea molar stâng aparține 

speciei Ma. meridionalis22. Comparațiile gradului de uzură cu situațiile prezentate 
de Laws (1966), se corelează cu morfologia grupei de vârstă XVI, corespunzătoare 

vârstei de 26 ± 2 ani (AEY). 

Fragmentul de molar cu numărul de inventar 6474 se află într-o stare de 

conservare bună, având prezente 8½ lofe. La extremitățile molarului, lofele sunt 

sparte, iar partea bazală a rădăcinii este incompletă. Suprafața oclusală este 

concavă, ceea ce arată faptul că fragmentul aparține unui molar inferior (Pl. 4.4a). 

Ținând cont că în vedere oclusală marginea linguală este convexă, iar cea labială 
este concavă (Pl. 4.4b), imprimând dintelui o curbură medio-laterală, s-a putut 

deduce poziția dextră a molarului inferior. Cea de-a V-a lofă prezintă o bifurcație 

în jumătatea linguală având aspectul literei „Y”. Tipul de malformație descris 

anterior este similiar cu cel menționat în cazul molarului 6423. Acest aspect este 

cauzat de gradul ridicat de uzură al dintelui, ce a condus la confluența lofei anomal 
dezvoltată cu cea mai apropiată lofă complet dezvoltată. În urma analizelor 

morfometrice, a rezultat că al doilea molar inferior drept aparține unui exemplar 
din specia Ma. meridionalis23. 

                                                        
20 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
21 Laws, 1966, op. cit. 
22 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
23 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
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Piesa inventariată provizoriu cu numărul 1, este un fragment mandibular, cu 

ambii molari implantați (Pl. 4.5). Din piesa originală se mai păstrează doar partea 

anterioară a ramurilor orizontale, inclusiv simfiza și procesul simfizeal bine 

dezvoltat. Piesa a fost reconstituită ulterior cu ramurile ascendente și restul 

ramurilor orizontale. Molarii prezintă câte 10 lofe, primele șapte având un grad de 

uzură mediu, iar cele trei din zona posterioară au la suprafață forme de uzură de tip 

insular, ceea ce arată că erau de puțin timp intrate în folosință. Crestele de email 

ale lofelor sunt paralele, iar în zona mediană sunt ușor mai distanțate spre partea 
anterioară. Molarii se află într-o stare bună de conservare. În urma analizelor 

morfodimensionale (Tabelul 1), s-a constatat că aceste caracteristici sunt 

reprezentative pentru primii molari ai speciei Ma. meridionalis24. În urma 

comparațiilor cu informațiile din lucrarea lui Laws25, dentiția a fost atribuită unui 
individ juvenil, deoarece, morfologia este similară cu cele încadrate în grupele IX – 

X, indicând vârsta de aproximativ 10-13 ± 1  ani (AEY).  Aplicând corecția 
propusă în studiul lui Jachmann26, exemplarului i s-a atribuit vârsta de 12 ± 1 ani. 

După comparațiile cu informaţiile prezentate de Roth & Shoshani (1988) privind 

evoluţia ontogenetică a elefantului indian, s-a considerat că dentiția a aparținut 
unui specimen juvenil de 11-13 ani. 

 

Mammuthus trogontherii (Pohlig , 1885) 

Mammuthus trogontheri sau mamutul de stepă, este prezent în intervalul de 

timp cuprins între Pleistocenul timpuriu și Pleistocenul mediu şi a populat în 
special zona de latitudine medie a Eurasiei27, ocurenţele cele mai sudice fiind 

întâlnite în Grecia28. 

Principalele caracteristici ale molarilor  de Mammuthus trogotherii sunt: 

prezenţa la nivelul suprafeţei oclusale a unor creste de email mai puţin cutate decât 

în cazul genului  Elephas (Maglio, 1973, van Essen, 2011), cu care a fost 

contemporan. Molarii de Ma. trogontherii se diferenţiază de cei ai speciei E. 

antiquus Falconer & Cautley, 1847 şi prin indicele de hipsodontie (mai scăzut în 

cazul primului taxon) şi prin forma suprafeţelor de uzură de pe suprafaţa oclusală a 

lofelor posterioare: în cazul elefantului de pădure, E. antiquus, forma de eroziune 

                                                        
24 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
25 Laws, 1966, op. cit. 
26 Jachmann, H., Estimating age in African elephants: a revision of Laws’ molar evaluation 
technique, African Journal of Ecology, nr. 26, 1988, pp. 51-56. 
27 Maglio, 1973, op. cit.; Lister et. al, 2004, op. cit., van Essen, 2011, op. cit.; 
28 Athanassiou, A., A skeleton of Mammuthus trogontherii (Proboscidea, Elephantidae) 
from NW Peloponnese, Greece, Quaternary International, nr. 255, 2012, pp. 9-28. 
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este  de tipul „. – .”29, diferită de modelul „meridionaloid” întâlnit în cazul speciilor 

Ma. meridionalis şi Ma. trogontherii, de forma „– . –”. 

Modelul acceptat al evoluţiei mamuţilor cuaternari din Eurasia îl plasează pe 

Mammuthus trogontherii între Mammuthus meridionalis şi Mammuthus 

primigenius, acesta  prezentând caractere intermediare celor două specii30.  

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 meridionalis31. 

În cadrul colecţiei au fost reevalutate 10 fragmente de molari (nr. inv. 6415, 

6416, 6418, 6460, 6475, 6478, 6848, 2, 3 şi 4), cu precizarea că niciunul nu este 

complet, lungimea măsurată fiind relevantă doar pentru calcularea frecvenţelor 

lamelare, care sunt cuprinse între 6,20 şi 9,54. 

 Fragmentul de molar cu numărul de inventar 6415 nu are partea anterioară 

terminală, însă lofele prezente sunt bine conservate. Molarul are suprafața oclusală 

convexă (Pl. 5.1b), ceea ce arată că era poziționat în partea superioară. Majoritatea 

lofelor din cele 13½ sunt uzate într-un grad mediu de folosință. Primele lofe din 

partea posterioară prezintă la suprafață forme de uzură insulare. În partea terminală 

a zonei anterioare, apar lofe ce au crestele de email anastomozate. Între lofele IV și 
V, din partea labială apare o lofă anomală, până în partea mediană. Din cauza 

inserției lofei anomale, lofele din partea mediană sunt puțin decalate, fiind separate 

în zona centrală de un șanț longitudinal antero-posterior. Al doilea molar are partea 

labială convexă (Pl. 5.1a), ceea ce evidențiază faptul că are dispunere dextră32. În 

urma comparațiilor cu datele din lucrarea lui Laws33, s-au constatat aspecte 
morfologice similare cu exemplarele cu vârsta cuprinsă în grupa XVI, estimată la 

26 ± 2 ani (AEY). 

Fragmentul cu numărul de inventar 6416 prezintă 15 lofe aflate în stare bună 

de conservare. Molarul are suprafața oclusală convexă (Pl. 5.2b), la fel și cea 
labială (Pl. 5.2a), ceea ce înseamnă că piesa este un molar superior stâng. Primele 

două lofe din partea posterioară nu sunt intrate în uz, fiind urmate de alte două ce 

sunt intrate în uz de o perioadă scurtă de timp, datorită formelor insulareale 

suprafeței oclusale. Următoarele șase lofe au marginile emailului foarte slab cutate, 

                                                        
29 Baygusheva, V. S. & Titov, V. V., 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. 
30 Maglio, 1973, op. cit.; Lister et. al, 2005, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
31 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
32 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
33 Laws, 1966, op. cit. 
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paralele, în schimb, cele trei lofe care le preced, prezintă margini ce pornesc drept, 

apoi iau o formă sinusoidală în apropierea zonei mediane. În partea anterioară, s-a 

constatat prezența unei lofe ce are la suprafața oclusală o formă insulară, similară 

cu cea a restului de molar cu numărul de inventar 6415. Gradul de uzură și 

asemănarea descrisă anterior, împreună cu valorile morfodimensionale apropiate, 

conduc la observația că aceste două fragmente de molari ar putea proveni de la 

același specimen de Ma. trogontherii34. Spre deosebire de observațiile realizate la 
piesa 6423, unde ambii molari prezentau o lofă anomală, în cazul acesta, procesul 

apare doar la molarul drept. 

 Fragmentul de molar, cu numărul de inventar 6418, se află într-o stare de 

conservare bună, având 11 lofe, dispus pe maxilar. Lofele aflate în partea 

anterioară și posterioară sunt sparte parțial, starea generală de uzură a tuturor 
lofelor fiind una ridicată (Pl. 5.3b), de asemenea, molarul prezintă spărturi pe 

marginea linguală. Aceasta este concavă, ceea ce arată faptul că molarul avea o 

poziție senestră (Pl. 5.3a)35. După corelările cu informațiile din studiul lui Laws 
(1966), exemplarului i s-a atribuit o vârstă cuprinsă între 8-13±1 ani, fiind similar 

ca morfologie cu specimene din grupele de vârstă VIII - X. 

 Piesa cu numărul de inventar 6460, într-o stare bună de conservare, constă 

într-un molar care prezintă 14 lofe aflate într-un stadiu de uzură moderat. Primele 

trei lofe din partea posterioară prezintă o formă insulară la suprafață, în timp ce 

restul sunt arcuite ușor la mijloc spre zona anterioară, pe toată lungimea dintelui36. 

Molarul are suprafața oclusală concavă (Pl. 5.4a), iar marginea linguală convexă 
(Pl. 5.4b), ceea ce arată dispunerea dextră pe mandibula specimenului. Exemplarul 

a avut probabil, conform comparațiilor cu datele prezentate în studiul lui Laws37, 
vârsta de 53 ± 2 ani (AEY) încadrându-se în grupa de vârstă XXVII. După 

comparațiile cu informațiile din lucrarea lui Roth & Shoshani38, specimenul adult a 

avut vârsta estimată între 50 și 62 ani. 
 Fragmentul cu numărul de inventar 6475, prezintă 9 lofe, iar partea 

anterioară este ruptă. Prima lofă din zona posterioară are la suprafața oclusală 

forme insulare de uzură, la fel și următoarele două lofe, dar cu o trecere  

gradată spre stadiul de alipire completă, observabil la restul lofelor prezente. 

Suprafața oclusală este concavă (Pl. 6.1a), la fel și marginea labială (Pl. 6.1b), 

astfel putându-se deduce că molarul era dispus pe ramura dreaptă a mandibulei39.În 

urma comparațiilor cu datele din lucrarea lui Laws (1966), s-a apreciat că vârsta 
                                                        
34 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
35 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
36 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
37 Laws, 1966, op. cit. 
38 Roth & Shoshani, 1988, op. cit. 
39 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
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exemplarului este de 43 ± 2 ani (AEY), conform grupei XXIII de vârstă observată 

în cazul elefanţilor africani. 

Cu numărul de inventar 6478 este fragmentul unui molar (Pl. 6.2b), probabil 

al doilea sau al treilea, bine conservat ce prezintă 11 lofe. Suprafața oclusală este 

concavă (Pl. 6.2a), iar lofele au ondulații slabe la suprafața stratului de email. În 

urma măsurătorilor de ordin morfodimensional, s-a constatat că restul fosil aparține 
unui exemplar de Ma. trogontherii40. 

Fragmentul de molar cu numărul de inventar 6848 are 7 lofe uzate, și 

prezintă spărturi la extremități (Pl. 6.3b). Lofele sunt într-un stadiu avansat de 

folosință, acestea au la suprafața oclusală a stratului de email zimți poziționați spre 
exteriorul lofelor (Pl. 6.3a). În zona mediană a fiecări lofe s-a constatat o slabă 

curbare a stratului de email în sens antero-posterior. Din punct de vedere 

morfodimensional, s-a observat faptul că măsurătorile și morfologia încadrează 

acest fragment din al doilea sau al treilea molar ca aparținând speciei Ma. 
trogontherii41.   

Un fragment inventariat provizoriu cu numărul 2, este într-o stare bună de 

conservare. Suprafața oclusală este concavă (Pl. 6.4a), iar marginea linguală este 
convexă (Pl. 6.4b), ceea ce conduce la concluzia că piesa descrisă este un molar 

superior stânga. Lofele au un grad de uzură moderat, mai puțin primele trei lofe din 

partea posterioară, ce prezintă suprafețe oclusale cu forme punctuale (pentru prima 

lofă), respectiv insulare (pentru următoarele două)42. Similaritățile morfologice 

obsevate în urma comparațiilor cu informațiile regăsite în lucrarea lui Laws43, au 

dus la concluzia că vârsta exemplarului era de 24 ± 2 ani (AEY). 

Alte două fragmente de molari au fost inventariate temporar cu nr. 3 și 4. 

Primul fragment aparține celui de-al treilea molar inferior stâng (nr. inv. provizoriu 

3), datorită concavității suprafeței oclusale (Pl. 7.1a) și a marginii linguale  

(Pl. 7.1b). Din totalul de 18 lofe, doar nouă sunt intrate în uz, primele șase din zona 

anterioară prezintă un grad slab spre moderat de folosință, în timp ce următoarele 

trei prezintă pe suprafața oclusală forme insulare. Restul de nouă lofe nu sunt 
intrate în uz. În urma măsuratorilor (Tabelul 2) s-a observat că acest molar se 

încadrează în dimensiunile indicate în literatura de specialitate ca aparținând 
speciei Ma. trogontherii44. 

Ce de-a doua piesă a fost încadradă ca fiind al doilea molar inferior stâng 

(nr. inv. provizoriu 4), deoarece are marginea linguală concavă (Pl. 7.2b), iar 

                                                        
40 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
41 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
42 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
43 Laws, 1966, op. cit. 
44 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
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suprafața oclusală (Pl. 7.2a) și cea labială convexe. Pornind din zona posterioară, 

prima lofă prezintă pe suprafața oclusală forme punctuale, ceea ce arată un grad 

scăzut de uzură. Următoarele două lofe prezintă pe suprafața oclusală forme 

insulare de uzură, în continuarea acestora spre partea anterioară fiind dispuse șase 
lofe cu un grad moderat de uzură. În cazul lofei XI, s-a observat în zona mediană 

faptul că lofa nu este încă continuă pe întreaga suprafață oclusală, fiind întreruptă 

de o linie subțire a stratului de email. Acest rest fosil a fost atribuit speciei Ma. 

trogontherii datorită morfologiei și dimensiunilor măsurate (Tabelul 2) și 

comparate cu informațiile din lucrările de specialitate45.    

Tranziții 
Piesa cu numărul de inventar 6566 este un fragment din al treilea molar 

superior drept, datorită suprafeței oclusale, care este concavă (Pl. 8b), la fel și 

marginea labială (Pl. 8a). Acesta are 18 lofe, cu o lățime maximă de 9 cm. Prima 

lofă din partea posterioară are pe suprafața oclusală forme insulare, ceea ce arată 
un stadiu de uzură slab, fiind urmată de o lofă ce prezintă un proces mai înaintat de 

uzură. Lofele ce le succed pe cele descrise anterior au un grad de folosință 
moderat, având o formă ondulatorie antero - posterioară în  zona mediană a 

suprafeței oclusale, marcate în laterala stratului de email de cutări slabe. 

Caracterele de ordin morfologic și morfodimensional (Tabelul 3), comparate cu 
date din lucrări de specialitate46 încadrează acest fragment de molar în limitele 

indicate și pentru Ma. Trogontherii, dar și pentru Ma. primigenius. Aceste două 

specii se succed în ordinea menționată în linia evolutivă monofiletică a acestei 

specii. În urma observațiilor realizate, s-a considerat că acest rest fosil ar putea 

reprezenta un specimen ce explică perioada de tranziție dintre cele două specii. 

Conform comparațiilor cu informațiile din lucrarea lui Laws47, încadrându-se în 
grupele XXVI – XXVII, vârsta exemplarului era probabil de 49-53±2 ani (AEY).  

După comparațiile cu datele din studiul lui Roth & Shoshani48 vârsta estimată este 

de aproximativ 50-60 de ani. 
 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 

Mammuthus primigenius, cunoscut și ca mamutul lânos, a fost prezent din 

Pleistocenul mediu până în Pleistocenul târziu, în mare parte din Eurasia și 
America de Nord49. 

                                                        
45 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
46 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
47 Laws, 1966, op. cit. 
48 Roth & Shoshani, 1988, op. cit. 
49 Maglio, 1973, op. cit..; Lister et. al, 2004, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
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Trăsăturile la nivelul molarilor ce îl diferenţiază de Mammuthus 

trogontherii, predecesorul său, sunt numărul mai mare de lofe (între 20 și 27 la M3 

și 20-25 la m3), înălțimea lofelor (între 13,5 cm și 18,8 cm pentru M3 și 12,3 cm și 

18,4 cm pentru m3)  și lățimea (între 6,8 cm și 11,3 cm pentru M3 și în cazul lui 

m3, valori între 6,5 cm și 10 cm). Pe lângă aceste caracteristici, se adaugă și 

grosimea mai scăzută a stratului de email (0,1 cm – 0,2 cm) și frecvența lamelară 

mai mare (între 6,5 și 11,3 la M3 și 6,8 – 10,2 pentru m3)50. 
În urmare evaluării, au fost atribuite acestei specii două specimene fosile (nr. 

inv 4713 și 6417). 
Fragmentul mandibular cu numărul de inventar 4713 are cei doi molari 

implantați. Starea de conservarea a materialului este bună. În partea anterioară al 

restulor ramurilor orizontale se pot observa simfiza și procesul simfizeal (Pl. 9.1b). 

Partea posterioară a fost reconstuită, cu ramurile ascendente și zona posterioară a 
ramurilor orizontale (Pl. 9.1a). Molarul drept inferior are 21 de lofe, dintre care opt 

sunt în erupere și împing lofele din față, de jos în sus. Următoarele șase sunt foarte 

puțin uzate, cu suprafața oclusală sub forme insulare, restul lofelor fiind într-un 

grad de uzură moderat spre mare. Între lofele cu un grad scăzut de uzură și cele cu 
un grad ridicat de uzură, molarul prezintă o zonă în care este spart. Lofele au 

grosimea stratului de email subțire și o frecvență lamelară ridicată (Tabel 4). 
Molarul stâng este compus din 21 de lofe, dintre care primele opt din partea 

posterioară în erupție, ce împing restul lofelor spre zona anterioară. Următoarele 

șapte lofe au pe suprafața oclusală forme insulare în stări de expunere progresive, 
de la deschiderile mici, din partea posterioară spre cele mai mari, în partea 

anterioară. După aceste lofe, apare o spărtură, iar lofele se continuă, având un grad 

avansat de uzură51. 

Fragmentul cu numărul de inventar 6417, are 13 lofe, opt dintre ele intrate în 

uz. Starea de conservare a materialului este bună. În zona mediană lofele uzate 

prezintă o arcuire slabă spre zona posterioară. Molarul are suprafața oclusală 
concavă (Pl. 9.2a), iar marginea linguală convexă (Pl. 9.2b), ceea ce arată faptul că 

acest molar inferior a fost poziționat pe ramura dreaptă a mandibulei. Comparațiile 

morfodimensionale cu informațiile din lucrările de referință52, indică faptul că 
acest rest fosil se încadrează în limitele dimensionale speciei Ma. primigenius. În 

urma consultării informațiilor din lucrarea lui Laws53, s-a observat asemănarea 
specimenului cu cele din grupele de vârstă VIII – X, indicând o vârstă de 8 – 10 ± 

                                                        
50 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
51 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
52 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
53 Laws, 1966, op. cit. 
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1 ani (AEY). După comparațiile cu lucrarea lui Roth & Shoshani54, vârsta 

exemplarului a fost estimată la 6 – 8 ani. 

 
OrdinulPerissodactyla OWEN, 1848 

Familia Rhinocerotidae GRAY, 1821 

Genul Coelodonta BRONN, 1831 

 

Coelodonta antiquitatis, BLUMENBACH, 1799 

Coelodonta antiquitatis, sau rinocerul lânos, a fost prezent în megafauna 

eurasiatică, din perioada Pleistocenului mediu până în Pleistocenul târziu, în unele 

refugii siberiene fiind prezent şi pe parcursul Holocenului timpuriu55. 

Fragmentul mandibular inferior dreapta de rhinocerotid are 3 premolari și  2 

molari implantați și un molar care nu este intrat în erupție. Aceștia au fost măsurați 

(Tabelul 5) conform procedurilor indicate de Guerin și Garutt56.  

 Al doilea premolar este uzat și prezintă în zona linguală o spărtură în 

partea paraloconidă și parastilidă. Cel de-al treilea premolar este bine conservat, 

zona metalophidă este dreaptă, în timp ce zona hypolophidă este ușor curbată. 

Valea anterioară și cea posterioară sunt vizibile, despărțite de metaconidul ce are o 

formă dreaptă, iar puțin din partea de jos a zonei paraloconide este spartă. Al 

patrulea premolar este puțin uzat, valea anterioară și cea posterioară sunt puternic 

adâncite, ectoconidul nu se unește cu hypoconidul, datorită stadiului de început al 

dezvoltării. Primul molar este destul de uzat, parastilidul și metalophidul sunt 
drepte, sinclinalul exterior este adâncit, având formă de V. Hypolophidul este 

curbat, iar valea posterioară este puțin adâncită, la fel și valea anterioară, ambele 

având forme de U. Ultimul molar erupt este cel de-al doilea molar, ce are la fel ca 

și primul molar ambele văi în formă de U, dar mult mai adâncite decât la dintele 

anterior (Pl. 10a, b). Cel de-al treilea molar nu a erupt încă, acest fiind puțin vizibil 
între alveole anterior57. 

  

 

                                                        
54 Roth & Shoshani, 1988, op. cit. 
55 Álvarez-Lao, D. J.,  García, N., Southern dispersal and Palaeoecological implications of 
woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis): review of the Iberian occurrences, Quaternary 
Science Reviews, 30, 2011, pp. 1-16.; Markova, A. K., Puzachenko, A. Yu., van 
Kolfschoten, T., van der Plicht, J., Ponomarev, D. V.,  New data on changes in the 
European distribution of the mammoth and the woolly rhinoceros during the second half  
of the Late Pleistocene and the early Holocene, Quaternary International, nr. 292, 2013, 
pp. 4-14. 
56 Guerin, 1980, op. cit.; Garutt, 1994, op. cit. 
57 Apostol & Vicoveanu, 1970, op. cit. 
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OrdinulArtiodactyla OWEN, 1848 

Familia Cervidae GOLDFUSS, 1820 

Genul Megaloceros BROOKES, 1828 

 

Megaloceros giganteus (BLUMENBACH, 1803) 

Megaloceros giganteus a fost una dintre cele mai mari specii de cervide 

prezente în Eurasia, din Irlanda și până în estul lacului Baikal, de-a lungul 
Pleistocenului mediu până la începutul Holocenului58. 

Neurocraniul exemplarului de cervid (Pl. 11) se află într-o stare bună de 

conservare, în vedere anterioară, păstrând o parte din componentele faciale, precum 

ambele zone orbitale și lacrimale bine definite și o parte din ornamentele coroanei. 
Deasupra arcului zigomatic, la baza ambelor coarne ce pornesc dorsal sunt prezente 

rozete. Coarnele au o primă ramificație dispusă anterior, având în continuare o altă 

ornamentație cu dispunere similară. Prezenţa ramurilor secundare în partea bazală 
a ramurii principale a coarnelor este un caracter util în diferenţierea acestei specii 

de cerbul lopătar uriaş, Libralces gallicus59. Ramurile se aplatizează dorso-ventral 

și cresc în grosime în partea distală. Asemănările morfologice ale specimenului, 
sunt caracteristice speciei Megaloceros giganteus60. Limita posterioară a nazalelor 

este amplasată posterior zonei anterioare a orbitelor, caracater ce diferențiază 
specia de Me. giganteus de alte specii ale genului Eucladoceros şi 

Praemegaceros61. Acest ierbivor de talie mare  este reprezentativ pentru mediile 

deschise ale perioadei de timp în care a fost prezent.  

 

Familia Bovidae GRAY, 1821 

Genul Bos LINNAEUS, 1758 

 

Bos primigenius, BOJANUS, 1827 

Bos primigenius a fost prezent în fauna Eurasiei din Pleistocenul mediu până 

în Holocen, fiind întâlnit şi în scrierile istorice româneşti, sub denumirea de bour. 

Taxonomia bovidelor mari se bazează în principal pe morfologia craniului și a 

coarnelor, iar fragmentul fosil prezintă aceste două caractere, care sunt foarte bine 

conservate. 

                                                        
58 Anfossi, G., Rossi, M., Santi, G., Un'emimandibola destra di Megaloceros giganteus 
(Blumenbach, 1803) dalla grotta del Buco dell'Orso (Laglio - Como, Lombardia), Pianura - 
Scienze e storia dell'ambiente padano, nr. 15, pp. 5-13. 
59 Nikolsky, P. A. & Titov, V. V., Libraces gallicus (Cervidae, Mammalia) from the Upper 
Pliocene of the Northeast Azov Region, Paleontological Journal, nr 36 (1), 2002, pp. 87-93. 
60 Breda et. al., 2002, op. cit. 
61 Croitor, R., Lower Pleistocene ruminants from Monte Riccio (Tarquinia, Italy), Muzeul 
Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, nr. 28 (1), 2012, pp. 1-6. 
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Neurocraniul este compact, dar rupt în zona orbitală (Pl. 12a), având zona 

nucală plată. Coarnele pornesc uşor postero – lateral și mai late dorso – ventral. 

Acestea prezintă striaţii pe toată suprafaţa, iar spre partea terminală, se orientează 

puțin spre spate, apoi spre față și finalizându-se în sus62. 

Partea posterioară (Pl. 12b) a osului frontal este aplatizată, iar oasele 

parietale sunt bine evidențiate și se unesc în partea mediană. La nivelul craniului, 
coarnele sunt amplasate posterior. Marginea posterioară a bazei coarnelor este 

amplasată posterior față de planul parietalo-occipital. Marginea ventrală a bazei 
coarnelor este situată mai dorsal faţă de foramen magnum, decât în cazul lui Bison 

priscus. 

  

Familia Bovidae GRAY, 1821 

Genul Bison SMITH, 1827 

 

Bison priscus BOJANUS, 1827 

În situl fosilifer de la Rateș mai este prezentă o specie de bovide, 
reprezentată de bizonul de stepă, sau Bison priscus, prin trei fragmente craniene. 

Acesta a fost prezent în fauna cuaternară a Eurasiei și Americii de Nord din 
Pleistocenul mediu până în Pleistocenul târziu.  

 Fragmentul cranian de Bison priscus (Pl. 13.1) are zona nucală ușor 
convexă, craniul compact, dar o mare parte din acesta este spart. Oasele faciale 

sunt rupte deasupra marginii dorsale a ferestrelor orbitale. Coarnele pornesc din 

lateralul zonei nucale, cu o ușoară aplecare posterioară, apoi continuă ascendent, 
iar în zona terminală nu prezintă nici un fel de torsiune, ci au vârfurile orientate 

dorsal. Acestea prezintă striații longitudinale, continue pe toată suprafața63.  
Al doilea fragment cranian (Pl. 13.2a) de bizon de stepă are conservată 

partea superioară a craniului și coarnele. Marginea dorsală a zonei nucale este 

convexă, creasta mediană este bine evidențiată și separă cele două fose intermedii 
adâncite, iar zona intertemporală este puternic reprezentată (Pl. 13.2b). În partea 

stângă, creasta lambdoidă este ruptă, dar în partea dreapta aceasta este bine 

conservată, mărginind împreună cu creasta temporală extremitatea fosei 

temporale64. Cornul drept este spart în partea terminală, iar cel stâng este rupt la 

extremitatea lui. Coarnele prezintă striații pe toată lungimea lor, ce pornesc din 

lateralele zonei nucale, ușor arcuite ventro – dorsal.  
Ultimul fragment de Bison priscus (Pl. 13.3a), are neurocraniul rupt în 

zonele orbitale, dar păstrează legătura cu o porțiune a osului nazal.  Coarnele 

                                                        
62 Brudnicki et. al., 2012, op. cit. 
63 Merla, 1949, op. cit. 
64 Merla, 1949, op. cit. 
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pornesc din lateralele zonei nucale, apoi urcă puternic spre partea terminală, având 

vârfurile orientate anterior, aceste caractere fiind tipice speciei bizonului de stepă65. 

În partea posterioară a craniului (Pl. 13.3b), puntea intertemporală este puternic 

evidențiată, creasta mediană este subțire și separă cele două fose intermedii. Cele 

două creste temporale și lambdoide sunt puternic dezvoltate și mărginesc 

extremitățile foselor temporale66. 
 

 

Concluzii 

Cele mai numeroase fragmente fosile, prezente în cadrul colecției Muzeului 

Mixt Tecuci și analizate în această lucrare, aparțin familiei elephantidelor. În urma 

analizelor morfodimensionale și a corelărilor cu informațiile din lucrările de 

specialitate s-a observat prezența a trei specii din familia elephantidelor: 
Mammuthus meridionalis (5 piese), Mammuthus trogontherii (10 piese), 

Mammuthus primigenius (2 piese). 

Pe lângă fragmentele de molari ce aparțin acestor trei specii ce fac parte din 

cadrul aceleeași linii monofiletice evolutive, s-a mai analizat și un fragment dentar 

(6566) ce se încadrează morfodimensional și morfologic în limitele indicate în 

literatura de specialitate67 ca aparținând unui specimen ce indică perioada de 

tranziție dintre Mammuthus trogontherii și Mammuthus primigenius.  

Spre deosebire de descrierea lui Apostol & Vicoveanu68, în care în zona 

Rateș figurează doar o singură specie, Mammuthus primigenius, lucrarea de față 

demonstrează aparteneța fragmentelor de molari la trei specii distincte, prin 
intermediul analizelor folosite în prezent de studiile de specialitate. Autorii 

amintesc și de prezența a două fragmente dentare de Mammuthus meridionalis, dar 
le consideră ca fiind remaniate dintr-un alt sit aflat în amontele râului Bârlad. 

Abundența acestei specii, ce a reieșit în urma analizelor realizate și stadiul de 
conservare al pieselor, sugerează o altă ipoteză decât cea prezentată în lucrarea lui 

Apostol & Vicoveanu69. Datorită reevaluării unui număr ridicat de resturi fosile 

determinate inițial ca aparținând speciei Mammuthus primigenius și atribuirii lor la 

specia Mammuthus trogontherii, hiatusul temporal dintre speciile menționate de 

Apostol & Vicoveanu70 dispare, fiind ocupat de taxonul ante-menționat, astfel 

                                                        
65 Codrea, V. & Ursachi, L., The Pleistocene steppe bison ( Bison priscus, Bovidae, 
Mammalia) from Movileni (Vaslui District), Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi 
comunicări. Ştiinţele Naturii, nr. 26 (2), 2010, 1-6. 
66 Merla, 1949, op. cit. 
67 Maglio, 1973, op. cit.; van Essen, 2011, op. cit. 
68 Apostol & Vicoveanu, 1970, op. cit. 
69 Apostol & Vicoveanu, 1970, op. cit. 
70 Apostol & Vicoveanu, 1970, op. cit. 
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devenind plauzibilă ipoteza unei continuități în sedimentare de-a lungul tuturor 

intervalelor principale ale Cuaternarului71. 

Din punct de vedere ontogenetic, s-a constatat o varietate a vârstelor 

exemplarelor de proboscidieni, cuprinse între 6 și 62 de ani (AEY). 

Pe lângă resturile fosile de elephantide, s-au mai analizat și un fragment 
mandibular de rhinocerotid (Coelodonta antiquitatis), un fragment cranian de 

cervid, identificat ca aparținând speciei Megaloceros giganteus și descris pentru 
prima oară în literatură. Au mai fost descrise patru fragmente craniene de bovide, 

unul dintre ele de Bos primigenius, iar celelalte fiind atribuite speciei Bison 

priscus. O parte din material este bine conservat, dar unele exemplare prezintă 

spărturi sau rupturi.  

În zona sitului fosilifer Rateș s-a observat prezența unei varietăți de 
mamifere de vârstă cuaternară, prezente în intervale de timp diferite, între 

Pleistocenul timpuriu și Holocen, sugerând că în succesiunea stratigrafică de la 

Rateș se întâlnesc sedimente depuse în aceste intervale de timp (Pl. 14). 

Din punct de vedere paleoecologic, situl fosilifer Rateș include membri 
faunistici are au trăit în intervale de timp diferite din punct de vedere climatic. 

Pleistocenul timpuriu este reprezentat prin mamutul sudic sau Mammuthus 

meridionalis, reprezentat prin piese ce au aparținut unor indivizi aflați în diferite 
stadii ontogenetice. Mammuthus trogontherii sau mamutul de stepă apare în 

Pleistocenul mediu şi este foarte bine reprezentat de specimenele de diferite vârste, 

ce au trăit într-un climat temperat. Din Pleistocenul mediu și până în Pleistocenul 
târziu sunt prezente speciile Megaloceros giganteus, Mammuthus primigenius 

(mamutul lânos) și Coelodonta antiquitatis (rinocerul lânos), ultimii doi fiind 
specifici unui climat rece. Cele două specii de bovide, adaptate unui climat 

temperat sunt caracteristice pentru Pleistocenul mediu și superior, în cazul 

bizonului de stepă, Bison priscus, și pentru Pleistocen superior – Holocen, în cazul 
bourului sau Bos primigenius. 

Diversitatea taxonilor prezentați în această lucrare subliniază importanța 

punctului fosilifer de la Rateș, ce contribuie la îmbogățirea materialului și 

cunoștințelor de ordin paleontologic. 

                                                        
71 Ilie, R. M., Reevaluarea taxonomică a proboscidienilor de la Rateş (jud. Galaţi), aflaţi în 
colecţia Muzeului Mixt Tecuci, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geologi şi 
Geofizicieni, Ediţia a-IV-a, 5-7 aprilie 2013, Bucureşti, România, 2013, pp. 59-61. 
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Planşa 1  

Harta geologică a României cu localizarea zonei studiate. Scara 1:1000000. 
Institutul de Geologie şi Geofizică,1978 (a); Localizarea sitului fosilifer Rateș,  

vedere satelitară, sursa Google Earth (b). 
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Planşa 2 
Parametrii morfodimensionali utilizaţi în determinarea taxonomică a elephantidelor  

(după Virág & Gasparik, 2012). 
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Planşa 3 
Nomenclatura dinţilor de rhinocerotide - m3 sin, vedere oclusală 

(după Guerin, 1980) 
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Planşa 4 
Mammuthus meridionalis – 1a, 1b - nr. inv. 6414, m3sin, vedere oclusală şi vedere labială; 

2a, 2b - nr. inv. 6424, m2sin, vedere oclusală şi vedere labială;  
3a, 3b - nr. inv.6423, m3, vedere posterioară şi vedere anterioară;  
4a, 4b - nr. inv. 6474, m2dex, vedere oclusală şi vedere labială;  

5. nr. inv. provizoriu vedere anterioară. 
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Planşa 5  

Mammuthus trogontherii – 1. nr. inv. 6415 M2sin , a. Vedere labială, b. Vedere oclusală;  
2. nr. inv. 6416 M2dex, a. Vedere labială, b. Vedere oclusală;  
3. nr. inv. 6418 M1sin, a. Vedere labială, b. Vedere oclusală;  

4. nr. inv. 6460 m3dex, a. Vedere oclusală, b. Vedere linguală; 
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Planşa 6 

Mammuthus trogontherii – 1. nr. inv. 6475 m3dex , a. Vedere oclusală, b. Vedere labială;  
2. nr. inv. 6478 m2-3, a. Vedere oclusală, b. Vedere laterală ;  
3. nr. inv. 6848  m2-3, a. Vedere oclusală, b. Vedere laterală;  

4. nr. inv. provizoriu 2 M2sin, a. Vedere labială, b. Vedere oclusală; 
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Planşa 7 
Mammuthus trogontherii – 1a, 1b - nr. inv. provizoriu 3 m3sin, vedere oclusală și vedere 

linguală; 2a, 2b - nr. inv. 4 m2sin vedere oclusală și vedere linguală 
 

 
 

Planşa 8 
Mammuthus sp. (formă intermediară Ma. trogontherii - Ma. primigenius) - nr. inv. 6566, 

m3sin, a. Vedere laterală, b. Vedere oclusală 
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Planşa 9 
Mammuthus primigenius – 1. nr. inv. 4713, a. Vedere oclusală, b. Vedere anterioară;  

2. nr. inv. 6417, m1dex, a. Vedere oclusală, b. Vedere linguală 
 

 
 

Planşa 10 
Coelodonta antiquitats – a. Vedere oclusală, b. Vedere anterioară 
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Planşa 11 
Megaloceros giganteus – Vedere anterioară 

 
 

Planşa 12 
Bos primigenius – a. Vedere anterioară, b. Vedere posterioară 
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Planşa 13 
Bison priscus –1. a. Vedere posterioară, 2. a. Vedere anterioară, b. Vedere posterioară,  

3. a. Vedere anterioară, b. Vedere posterioară 
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Planşa 14  

Distribuţia biostratigrafică a membrilor din asociaţia megafaunistică de la Rateş.  
Limitele stratigrafice sunt prezentate în conformitate cu Cohen & Gibbard 

(Cohen, K. M. & Gibbard, P. L., Global chronostratigraphical correlation table for the last 
2.7 million years, 2010, http://www.qpg.geog.cam.ac.uk/). 
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