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NOTE / NOTES

NOTǍ ASUPRA UNUI FRAGMENT DE CRANIU UMAN
DESCOPERIT ÎN CETATEA HALMYRIS

(MURIGHIOL, JUD. TULCEA)*

ALEXANDRA COMŞA 
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Abstract: This note refers to the study of few human cranial fragments discovered in the levelling clay near a column 
base, re-used during the reconstruction of the fortress from Halmyris that took place at the half of the 
6th century AD. The fragmentary calotte had been reconstructed as much as possible. Given that the 
thickness of the bone is rather big, we have assumed that it probably had belonged to a male individual. 
Considering the appearance and obbliteration degree of the lambdoid suture, the age of the individual 
should be of 65-74 years, in the first half of the interval, for the respective sex. 

Cuvinte-cheie: fragmente craniene umane, analiză antropologică, Halmyris, Murighiol.

Rezumat: Această notă se referă la studiul câtorva fragmente craniene umane descoperite în lutul de nivelare 
de lângă baza unei coloane, refolosită în timpul recontrucţiei cetăţii de la Halmyris care a avut loc la 
jumătatea secolului al VI-lea p.Chr. Calota fragmentară a fost reconstituită, atât cât a fost posibil. Dat fiind 
faptul că grosimea osului este destul de mare, am presupus că acesta a aparţinut probabil unui individ 
de sex masculin. Având în vedere aspectul şi gradul de obliterare a suturii lambdoide, vârsta individului 
respectiv era de 65-74 de ani pentru sexul la care ne referim, fiind vorba, de începutul intervalului pentru 
sexul la care ne referim. 
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Cercet�rile din zona A, amplasa-
tǎ în spatele porţii 

de nord, a fortificaţiei de la Halmyris, efectuate în 
anul 2009, au avut ca obiectiv identificarea ele-
mentelor arhitectonice din arealul dintre basilica 
episcopalis şi Thermae 1. Suprafaţa cercetatǎ din 
□ 6 A 12-14; □ 6 C, 5-8; □ 7A 1-5 a dus la identifi-
carea unui complex economic construit în a doua 
jumǎtate a secolului al VI-lea, aşa cum indicǎ 
douǎ monede din timpul domniei lui Iustin II, în-
tre 578-581 şi ceramica specificǎ acestei perioa-
de. Peretele de vest al clǎdirii nr. 2, care desparte 
un zid de blocare a accesului spre fostul traseu al 
decumanus maximus (scos din funcţiune încǎ de 
la sfârşitul secolului al IV-lea), construit din piatrǎ 
de şist legatǎ cu pǎmânt, suprapune în □ 6 C 5 
a-d un nivel constructiv databil foarte probabil la 
sfârşitul secolului al V-lea, în orice caz, în a doua 

sa jumǎtate. Acest nivel conţine, de altfel, un strat 
de ceramicǎ sfǎrâmatǎ şi pietriş, ceea ce indicǎ o 
amenajare coerentǎ efectuată înainte de construc-
ţia zidului menţionat. Cu acest prilej, lângǎ o bazǎ 
de coloanǎ, reutilizatǎ în timpul reconstrucţiei de 
la jumǎtatea secolului al VI-lea, în lutul de nivela-
re, au fost descoperite câteva fragmente de piese 
din bronz şi porţiuni de oase, între ultimele remar-
cându-se cele provenind de la un craniu uman*. 
Acesta este analizat antropologic în urmǎtoarele 
rânduri.

Descriere antropologicǎ

A fost descoperitǎ o porţiune de calotǎ cranianǎ 
umanǎ fragmentarǎ, din care diferitele porţiuni 
osoase se aflau într-o stare foarte bunǎ de con-
servare, nefiind deci friabile. În urma reconstituirii 
acesteia, a rezultat cǎ este vorba despre o porţiu-
ne relativ mare, provenind din parietalul drept, fǎrǎ 
zona suturii sagitale şi un fragment de occipital1 
(Fig. 1). Parietalul amintit se „articuleazǎ” cu occi-

1 Ifrim (coord.) 1983, 15; Krogman 1962, 78-83.

* Informaţiile exacte privind aspectele arheologice ale de-
scoperirii, ca şi materialul osteologic, ne-au fost oferite cu 
amabilitate de cǎtre arheologul Mihail Zahariade, cǎruia îi 
mulţumim şi pe aceastǎ cale. 


