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Abstract: The faunal material studied in this paper comes from the systematic archaeological researches
carried out between 2001-2007 by the archaeologists from the Ialomița County Museum in La Movile point near
Săveni village, Ialomița County. A number of 2368 faunal remains from the two archaeological levels of the
Cernavodă I culture were analyzed. Most of them are mammal bones (98%) but there are also some remains from
mollusk shells, especially from bivalves. Mammals are represented by both domestic and wild animals, the ratio
being about 4 to 1 like number of remains. Animal husbandry is dominant. Cattle were exploited in a mixed way,
both for milk and meat production, and ovicaprines mainly as milk suppliers and secondary for meat and possibly
for wool. Pigs are rare, which would suggest a greater mobility of this population especially when it was necessary
to feed a large number of domestic ruminants in need of pastures. Hunting had a secondary role, supplementing
the food of animal origin. Large (red deer and horse) and very large (aurochs) sized mammals were hunted.
Compared to the other Cernavodă I settlements in southeastern Romania, Săveni La Movile is
characterized by the high frequency of large ruminants in the animal palaeoeconomy.
Rezumat: Materialul faunistic analizat provine din cercetările arheologice sistematice realizate în
perioada 2001-2007 de către arheologii de la Muzeul Județean Ialomița în punctul La Movile din satul Săveni,
județul Ialomița. Au fost analizate un număr de 2368 resturi faunistice care provin din cele două niveluri
arheologice ale culturii Cernavodă I. Majoritatea sunt oase de mamifere (98%) dar mai sunt prezente și câteva
resturi provenind de la cochiliile moluștelor în special de la bivalve. Mamiferele sunt reprezentate atât de animale
domestice cât și sălbatice raportul fiind de circa 4 la 1 ca număr de resturi. Activitatea de creștere a animalelor
este dominantă. Bovinele erau exploatate de o manieră mixtă, atât pentru producția de lapte, cât și pentru carne,
iar ovicaprinele mai ales ca furnizoare de lapte şi secundar pentru carne şi posibil pentru păr. Porcinele sunt rare,
ceea ce ar sugera o mobilitate mai mare a acestei populații în perspectiva hrănirii unui număr mare de cornute
care aveau nevoie de pășuni. Vânatul avea un rol secundar, de suplimentare a cantității de hrană de origine
animală. Erau vânate în special animale de talie mare (cerb și cal) şi foarte mare (bour).
Comparativ cu celelalte așezări Cernavodă I din sud-estul României, situl de la Săveni La Movile este
caracterizat prin ponderea foarte mare a cornutelor mari în paleoeconomia animalieră.
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