
R ă m ă ş i ţ e l e  d e  m a m u t  g ă s i t e  În T î r g u - M u r e ş

Oamenii totdeauna au manifestat un mare interes faţă de fosile de 
animale străvechi. Dintre acestea au acordat o atenüe deosebită mamu
tului, oasele căruia au fost descoperite înainte cu cîteva sute de ani. Aceste- 
oase uriaşe au fost înconjurate cu o frică mistică superstiţioasă şi cu groa
zele numeroaselor legende. La început se credea că sînt oasele u n o r  
oameni urias i si ca să nu cauzeze nenorociri au fost însirate în landuri si 
au fost puse pe zidurile bisericilor, mănăstirilor sau chiar ale primăriilor 
şi au fost privite cu o groază sfîntă.

Datorită dezvoltării ştiinţei s-a putut constata că aceste oase provi n 
de la un animal, asemănător cu elefantul. Prima dată au crezut că sînt 
rămăşiţele acelui elefant, care a fost adus din India de către romani. Insă 
la începutul secolului al XIX-lea Cuvier a descoperit că mamutul aparţine- 
familiei elefanţilor s i că într-adevăr este strămosui elefantului din India 
de astăzi.

In epoca diluvială „elephas antiquus“ a fost considerat ca cel mai 
mare mamut. De asemenea în acest timp a trăit şi elephas meridionalis, 
provenit' din epoca pliocenă. Cel mai răspîndit a fost însă elephas primi
genius , care unindu-se în cete uriaşe a populat Europa întreagă şi Asia 
de Nord. '

O in desenel e de pe atunci a 1 e o mu 1 u i primitiv, p r ec um . şi din faptu 1 că. 
oasele omului primitiv au fost găsite împreună cu oasele animalelor din 
clima rece (mamut, ursul de peşteră) se poate trage concluzie că mamutul 
a fost contemporanul omului primitiv .din era diluvială şi chiar a fost 
obiectul important al-vînatului acestuia. Este deci de înţeles acel.. interes'. 
deosebit manifestat din parţea muzeelor faţă de fosilele elefantului, care 
completează în mod excelent tematica muzeelor, unde dovedesc evident cu 
o forţă obiectivă epoca omului primitiv.

De aceea au fost primite cu un entuziasm deosebit de către colectivul 
de muncă al muzeului regional oasele de mamut, găsite în lunile februarie- 
şi decembrie ale anului 1952 în acelaşi loc la Tîrgu-Mureş.

In ambele cazuri muzeul a fost numai decît înstiintat către conducă
torul şantierului în cariera de piatră de pe lîngă uzinele „Encsel Mauri- 
tiu“ în curs de construcţie au fost găsite unele oase de animale necunoscute.

Deja la prima comunicare în ziua de 29 februarie 1952 ne-am deplasat 
la faţa locului (schiţa Nr. 1) însă oasele au fost deja ridicate şi duse înt
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bíró u. Am constata t că este -vorbă de une 1 e sfărîmitur i din o a sei e feţii şi 
de dinte de mamut. Mai precis au fost găsite în total 5 buc. sfă'rîmituri de 
dinte de sfărîmituri din o a sel e feţii, în care au fost aşezate
9 canaluri de .

Fig. 1. .— Schiţa locului de descoperire al oaselor de mamut. — Fundort
der. Mamutreste von' Tg.-Mureş.

D i m en siuni 1 e s fă r î m i turi 1 o r de d in te :

Dimensiunile sfărîmăturilor din humărul de obraz :

Figura Nr. 6—34 cm. lungime, 15 cm. laţ ime.
Figura Nr. 6—23 cm. lungime, 14 crn. lătime.
Figura Nr. 7—21 em. lungime 16,5 cm. lăţmie.
Figura Nr. 8—25,5 cm. lungime, 13,5 em. lăţime.
Figura Nr. 8—25 cm. lungime, 13 cm. 1,ăţime.
Figura Nr. 8 - 1 6  cm. lungime, 6,5 cm. lăţime,

Cu ocazia cercetării detailate a celor găsite, ni s-a spus la birou că 
dintre oasele găsite unele s-au pierdut. După aceea ne-am dus la locul
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Figura Nr. 2—31,5 cni. lungime, 17 cm . lăţime 10 cm. grosime.
Figura r. 3— 19 cm . lungin 17 cm. lăţime, 9 cm. grosime.
Figura Nr. 4—21 cm . lungime, 12,5 cni. lăţime, 7,5 cm. grosime.
Figura Nr. 4—11 cm. lungime, 9,3 cm. lăţime, 8 cm. grosime.
Figura Nr. 5— 10 cm. lungime, 9,8 cm. lăţime, 8,2 crn. grosime.



unde au fost descoperite oasele, şi aici cu ajutorul muncitorilor am  recon
stituit poziţia exactă a oaselor găsite. Am putut constata că oasele găsite 
au stat înghesuite în condiţii foarte favorabile în tre  două gresii mari în 
fundul stratului fluvial de 12 m. grosime, găsit sub exploatarea muncito
rilor. Aceste gresii pe de o parte au împiedicat ca oasele să fie duse mai 
departe de apă, iar pe de altă parte le-a a p ă ra t  în mod însemnat de 
influenţe fizice. Prin aceasta se poate explica că oasele găsite, care consti
tuie cam un sfert de craniu au fost într-o stare împietrită şi bine păstrată.

Fig. 2. — Fragment de măsea de mamut în faţă şi în profil. —Bruchteil 
eines Mamutzahnes ( darauf u. seiten Ansicht).

Ne-am deplasat iarăşi la faţa locului şi am constatat că osul ieşit la 
iveală de data aceasta la o distanţă de 20 m. spre nord de la cel găsit în 
februarie, şi la o adîncime de 6—7 m. de nisip în exploatare, nu este alt
ceva decît colţul uriaş al mamutuiui distrus în epoca glacială.

Din dimensiunile uriaşe ale părţii de colţ ieşită la iveală, am putut 
trage concluzii asupra mărimii extraordinare a animalului antidiluvian.

Scoaterea fosilelor de sub stratul de pietriş după părerea muncitorilor 
şi conducătorilor a fost imposibilă pînă cînd stratul de pietriş, de cca. 6—7 
m. ce se găsesc deasupra rămăşiţelor, nu este exploatat. Ţinînd cont de 
acest fapt atît în birou, cît şi în rîndurile muncitorilor de la faţa locului, 
am dus o largă muncă de lămurire în legătură cu valoarea excepţională din
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punct de vedere ştiinţific-al fosilelor, în urma căreia am primit promisiuni 
că în lipsa noastră nici nu vor fi atinse acestea şi scoaterea lor se va începe 
numai sub îndrumarea noastră, cînd stratul de nisip pe deasupra lor este 
complet exploatat.

>

Fig. 3. — Fragment de măsea de mamut în faţă şi în profil — Bruchteil 
ei nes Mamutzahnes (vorder u. seiten Ansicht).

Fig. 4. -.. Fragment dle măsea de mamut în faţă şi în profil. — Bruchteil
. eines' Mamutzahnes (vorder u . sieiten Ansicht).

In fiecare zi am examinat fosilele şi am urmărit mersul muncii. Cu 
toate acestea în ziua' de 24 decembrie 1952, am constatat cu consternaţie 
că un anumit tovarăş, Tamás; cu care în timp de 5 zile nu ne-am întîlnit
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niciodată şi care după spusele de acolo este şeful şantierului de carieră 
deşi i s-a atras atenţia să nu se atingă de aceste fosile a început să scor- 

onească el singur colţul uriaş. Insă prin nepricePerea lui l-a spart  în 11 
locuri, care se găsea şi aşa î nt r - o stare bazificată, casabilă şi slabă, cauzînd 
a s tfel pagube incomensurabile şti i n ţei, cu atît mai mult, încît e ste vorba de 
un ex em p l a r al cărui lungime face o c u r b ă de 31O cm. are un dia etru de

Fig. 5. — Fragment de măsea de rnamut. — Bruchteil eines Mamutzahneâ

Fig. 6. — Fragment de umărul obrazului. — Bruchteil desi Backenknochens.

20 cm. respectiv la capătul subţire 13 cm. şi ca atare se situiază între fosi
lele cele mai de seamă pe ţară ..Dacă luăm în considerare că colţul scos nu
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este complet, fiindcă Ia capătul lui subţire lipsesc cel puţin 60—70 cm., 
concludem cu bună dreptate asupra dimensiunilor uriaşe ale animalului, 
care dovedesc grăitor desenele omului pr i itiv şi datele co unicatelor 
ştiinţifice ruseşti. Trebuie să accentuăm că Rusia (Uniunea Sovietică) a 
făcut mult în domeniul descoperirii şi reconstruirii fosilelor de mamut.

Din acest punct de vedere este aşa de bine dotată, că Europa întreagă 
nu se poate compara cu ea. Pe cînd din pămîntul Europei cunoaştem 
numai scheletul mamutului, pînă atunci în îngheţul veşnic al Siberiei s-au 
conservat în mod excepţional şi au ieşit la îveală numai cu ocazia topirii 
de primăvară a zăpezii, mumii de mamut cu muşchii . animalului complet 
conservaţi, la fel pielea, părul lui lung şi stufos, cu părţile lui moale şi

chiar în gura şi stomacul lui, care în acest caz s-a dovedit de a fi cutii exce
lente de conservare în care s-a putui, stabili compoziţia hranei vegetale 
consumată cu înainte de cîteva mii de ani, s-au putut recunoaşte chiar şi 
te 1 ul vegetaţiei de tundră.

Dintre exemplele siberiene strălucite e suficient să atragem a t e n t i a asu
pra fosilelor găsite la Beresovca şi la Sanga-Jurach, care au clarificat în 
mod definitiv toate nelămuririle în jurul re gel u i tundrelor şi au clasificat 
în întregime îndoielile, completînd lipsurile care au mai existat în legătură 
cu aspectul şi dimensiunile animalului. ' Astăzi deja putem spune despre 
m a mut că îl cunoa ş tem tot atît de bine ca s i a n i m a 1 e l e care trăiesc în zLele 
noastre. Corpul animalului a fost acoperit. cu păr stufos, lînos. A ajuns o 
înălţime chiar şi pînă la 3—4,50 m. S-a stabilit că a avut o' g r e ut a t e de 
două ori mai mare, ca elefantul de astăzi, iar mărimea lui a depăşit cu una 
treime mărimea elefantului.,



Noi am ajuns în posesia unor fosile excepţional de frumoase şi toată 
grija noastră s-a îndreptat asupra conservării celei mai corespunzătoare a 
fosilelor găsite, pentru a le face cît mai durabile şi rezistente. Dinţii şi- 
fragmentele feţii nu ne-au cauzat greutăţi mai mari, fiindcă au fost îri 
stare mai bună. Cu colţul uriaş însă din cauza stării lui slabe s-a putut 
lucra foarte greu.

După ce am terminat studiile premergătoare conservării şi am procu
rat instrumentajul tehnic necesar acestei conservări am şi început munca.

Pentru faptul că colţul de mamut a fost infiltrat foarte mult cu apă, 
l-am expus unei uscări timp de cîteva săptămîni ca în felul acesta apa 
pierdută să poată fi înlocuită cu alt material de legat, adică ca să putem 
executa munca de conservare propriu zisă. După uscare fosilele de colţ 
au fost puse în faşă de tifon, pentru a împiedica eventualele fărămiţări dato
rită uscării. După acest procedeu atît sfărîmiturile din faşă, cît şi fosilele

Fig. 8. — Fragment de-măsea şi de umărul obrazului de mamut. — Bruchteil
eines Zahnes, u. Backenknochens.

de dinţi şi cele din liumăru 1 obrazu 1 ui fără faşă, au fost puse în elei căidut 
şi lichid şi le-am lăsat acolo timp de 5-6 ore. După scoaterea lor din solu
ţia de clei, au fost puse iarăşi la uscat timp de cîteva zile fără ca faşa de 
tifon săi fi fost înlăturată. După aceea procedura anterioară a fost repetată 
într-o soluţie de clei mai concentrat. După ultima uscare a colţului am 
procedat la înlăturarea faşei şi fracturile cauzate de uscare au fost astu
pate cu o pastă făcută din amestecul de clei şi gips. După uscat bucăţile 
de colţ au fost legate în 1—2 locuri, cu nişte cercuri de metal de 1 cm. late 
şi le-am aşezat în fundul vitrinei executat pentru aceasta pe un strat de 
nisip fin, potrivind cu exactitate părţile componente ale fosilei reconstruind 
astfel întregul colţ uriaş. Regretabil însă că deşi munca noastră de conser
vare s-a făcut cu precauţii, o parte a colţului cam o lungime cca. 30 cm. 
nu putea fi salvată datorită scoaterii nepricepute a lui. De aceea cu ocazia 
plasării lui în vitrină acest colţ uriaş s-a prescurtat cu 30 cm. şi face o 
curbă numai de 280 cm.

La stabilira epocii fosilei găsite este foarte important stratul în care 
se afla căci acesta este un document grăitor despre împrejurările geologice 
şi geografice ale epocii respectivei .
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Pe deasupra fosilelor s-au aşezat următoarele straturi :

1. La partea cea mai inferioară, la nivelul fosilelor găsite, au fost aşe
zate împrăştiat, dar în bucăţi mari concreţiuni de gresie.

2. Deasupra acestora s-a aşezat un strat de pietriş de cca. 5,5 m. gros.
3. Deasupra acestuia a stat n i s i p ga l b en în grosime de 4 m.
4. După acea a urmat un. strat de pămînt argilos în grosime de 1,70 m.
5. La s u p r a f a ţ ă a fost un strat de humus- de 1 — 1,20 m.
Direcţia înclinării a. straturilor de jos este desud-nord, pe care s-au 

aşezat straturi cu direcţia înclinării contrarie de est-vest. Acea sta î n s e a -  
nă că este vorbă de nisipul a două rîuri şi pîrîuri, care au trecut în acest 
]oc unul după altul în timp, formînd laturile unui unghi de 90°.

Stratul de jos- — în care se aflau fosilele găsite — este stratul diluvial 
al Mureşului. In epoca glacială Mureşul a curs într-o -albie de cca. 1.000 m. 
spre sud de la albia lui de astăzi, însă paralel cu aceasta. In t i m p u l acela 
în bazinul Ardealului a fost o climă secetoasă, cu caracter de stepă. Au 
fost puţine precipitaţii, iar scoarţa pămîntului a fost tare. De aceea canti- 
tatea de apă a rîului a devenit mai puţină, nămolul s-a sporit, deci activi- 
tatea lui de eroziune a scăzut, şi astfel c a p a c ita t e a lui de muncă a devenit 
mai mică, ca munca ce trebuie executată. Ca urmare a acestui fapt şi-a 
umplut albia. '

După epoca glacială, în perioada încălzirii, în urma creşterii propor
ţionale a cantităţii de apă din rîu, precum şi a activităţii lui de eroziune 
iară s i a i nt r a t în direcţ ia de nord făcîndu-s i o albie nouă. Rămă s iţ a de 
albie veche, umplută, acest platou neted şi rămas în înălţime, astăzi înso- 
ţeşte oraşul ca- o terasă a Mureşului şi este un loc foarte potrivit pentru ■ 
aşezare omenească. T e r as a diluvială a M ur e ş u l u i a fost s tr i ca t ă de pîrîul 
..Róka4“ care cur(Yea în direcţia c:nd-nord şi se vărsa în Mureş, prin faptul 
că a adus un strat aluvial — argilă — pe s tr a t urile diluviale ale Mu reşulu i.
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Din locul nostru de gasire, dacă ne întoarcem spre est, putem vedea 
foarte bine continuarea terasei M ureş u l u i la „Kövesdomb“, c a re odinioară 
a fost o parte integrantă cu locul ncstru de găsire. Valea dintre cde  2 
părţi de terasă a fost scormonită de pîrîul „Róka“ care s-a re tras  în 
d i r ecţ ia de est.

Locul nostru de găsire deci este o terasă de pietriş de inundaţie aco
perită cu nămol în straturi, cum sî n t în gen e r a l terasele de p iet ri ş , din zo
nele de inundaţie. ■ .

Situ a ţ i a . straturilor şi a fosilelor g ăsit e arată, că o a s e l e au fost tîrîte 
de apă la locul nostru de găsi re. Animalul probabil a m u r it mai departe 
de loc u l nostru de găsire ca urmare a u n i tragedii c a r e n-a c ruţ a t nici con
sorţi i lui. E posibil ca în diluviul care în bazinul ardelean a însemnat o 
climă secetoasă de stepă seceta a forţat animalul nostru antidiluvian de a

Fig. 10. — Secţiunea stratului depus asupra oaselor descoperite. — Block-querschniH
des Fundortes.

căuta apa in . albia Mureşului. Intre timp în căutarea apei a căzut de pe 
un mal înalt şi-a rupt osul şi a mu rit. Rămăşiţele lui însă au fost aduse 
m a i d e p a r te de apă.

In l egătură cu pieirea a n i m alu l u i, de multe ori se pune întrebarea 
de ce ?

Au fost geologi c a re au ciuta t să dovedească că acest animal a fost 
exterminat de omul primitiv c u ocazia vinatului. S-au gă s i t însă savanţi, 
care au demonstrat că omul primitiv nu numai că nu i-a decimat, dar nici 
nu i-a rărit p e ace; tia.

Coloman L am b rec b t în opera sa î n ti tul a tă "Omul primitiv“ arată că 
la mijlocul erei glaciaie s-a diferenţiat în r a s e. Astfel, s-au format r a s e le 
de mamut din Europa-Mi]locie, Siberia şi America de Nord. Astfel, tribul 
diluvial d iferenţ i a t în rase, pe acele teritorii, c a r e le-a stat la dispoziţie, a 
ajuns în diferite condiţii de viaţă. Aici a rămas în stepă, acolo în tundră 
şi mai d ep a r t e în păduri seculare. Alimentaţia şi m e d i u l deosebit au îm p ri - 
mat noi şi noi s emn e în organismul animalului. Colţul care s-a asimilat 
iniţial la modul de viaţă din pădure, a început să crească prea tare şi colţul
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odinioară drept, în urmă cu o mică curbă, s-a desfigurat într-o podoabă 
tot mai spirală care în loc de a uşura a îngreunat alimentaţia animalului.

Rasa a îmbătrînit, puterea 1 ui de rezistenţă a scăzut, a fost atacUA de 
boli. Au a păru t noi rase. In pădurea, ce se rărea, în stepă ce se pustia nu-şi 
mai găsea hrană suficientă. S-au născut tot mai puţini pui de mamut decît 
cei mare au murit. Ultimele animale s-au refugiat la nord, sus în re^u n i le  
pustii ale Siberiei şi acolo au pierit.

Dr. DRAGOMAN PAL

AUSZUG

Im Februar des Jahres 1952, in der Süd-Westliche Umgebung Marosvásárhelys, 
in einem ausbeutener Schotterbruch, haben vir 5 Zahn Bruchstücke und 6 Backen Bruch- 
sti.icke eines Mammut gefunden.

Im Dezember • demselben Jahres, neben dem Fundort, mit 20 mt gegen Norden. 
haben wir einem 310 cm langen, bogenförmigen, 20 cm dicken Mammut Hauer gefunden. 
wessen schwachener Schluss (hatte) einen 13 cm-igen Durchmesser, hat.

. D i e F u n d e l a gen in der d i l u v i a 1 e Schichte des Flusses Mureş. Den Hauer hat ein 
ohne sachverständiger Person in 11 Plä tzc zerbrochen, damit erschwerte sich die Lage 
des Hauers, der schon ganz ausl augender, beinac he b r eia r ti ge r war. Die Funde haben 
wir, wegen Auf b ewa h rung, in l a uw a rm Leimlö sung gesetzt, wo s i e 5—6 S tun den standen. 
Nach li:ingren Trocknen wiederholten wir das vorigen Verfaren, in dichterer Leimlösung, 
und die e n ts tehen d e Riesse haben wir mit f li.issi ge Le i m - G i p s brei ve rdich te t.

Die einzelne S tticke ha bem wir init l cm brei t Metalreit zusammen g e f as s t und in 
.die \Vitrine gest e ll t.


