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1. Prezentare 

Proiectul Studiul multidisciplinar al depozitului fosil din Peștera Muierilor în vederea reconstrucției 

schimbarilor climatice rapide din sud-vestul României-Pleistocen superior a avut ca principal obiectiv studiul 

multidisciplinar al peșterii Muierilor (jud Gorj). Folosind o abordare integrată s-a urmărit: obținerea de date privind 

tipurile si caracteristicile asociațiilor faunistice de mamifere, în corelație cu vârsta acestora precum si cu semnalul 

climatic, stabilirea de corelații între modificările mediului, asociațiile faunistice și răspândirea comunităților umane, 

extincții si migrații precum și determinări privind paleodieta mamiferelor mari. 

Studiile sau axat în principal pe: 

- deschiderea a doua profiluri (săpături) în vederea colectării de faună fosilă (datări cu C14 si izotopi stabili 

din smaltul dentar) și probe de sediment (granulometrie, minerale argiloase, datări OSL, magnetism etc) 

- datări ale speleotemelor prin metoda U/Th 

- analiza copropitelor 

- izotopi stabili din calcit 

- analize ADN pe materialul genetic de Ursus spelaeus si agentii patogeni 

 

2. Situl studiat 

Peștera Muierilor este situată în zona de sud-est a Munților Parâng, în zona carstică Polovragi-Cernădia, pe 

valea Galbenului (Fig.1). Calcarele sunt dispuse sub forma unei bare calcaroase cu orientarea NV-SE, grosimea 

acestora fiind între 150 - 250 m (mai ales în văile Galbenului și Oltețului), scăzând treptat către nord-est. Lățimea 

benzii de calcar variază între 1,2 kilometri în Valea Oltețului, 1 kilometru în Valea Galbenului și 750 m în Valea 

Cernei (Fig 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Profil transversal cu direcția nord-sud  în zona Baia de Fier 

 

Fig. 1 - Harta geologică (după Diaconu et al.). 1 – Granitele de 

Parâng; 2- Șisturi cristaline; 3- Jurasic inferior; 4- Jurasic superior; 

5- Cretacic superior; 6 –Miocen inferior; 7-Miocen mediu; 8-Miocen 

superior; 9-Peșteri; 10 – Râuri. 
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Formele carstice de suprafață în 

zona Cheilor Galbenului nu sunt foarte 

evidente deoarece relieful este evoluat, 

denudat, multe dintre acestea 

dispărând prin eroziune sau colmatare. 

În Pleistocen, pârâul Galbenului a 

format chei adânci în calcarele din sud 

– estul Munților Parâng, iar simultan cu 

incizarea segmentului de chei a fost 

formată Peștera Muierilor (Fig. 3), 

reprezentând practic un fost meandru 

al pârâului Galbenu. Aceasta este o 

cavitate de mari dimensiuni, având o 

lungime totală de aprox. 8 km, formată 

în calcarele Jurasice – Apțiene pe 

versantul drept al cheilor Galbenului la 

altitudinea absolută de 650 m. Sistemul de galerii suprapuse ce aparțin peșterii Muierilor (Fig. X), are o direcție 

predominată NNV- SSE, galeriile urmărind o fractură importantă pe partea dreaptă a cheilor Galbenului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Harta simplificată a peșterii Muierilor. 

Peștera Muierilor are două etaje principale: etajul superior, din care galeria turistică (800 m) are cu o altitudine 

relativă de aproximativ 40 metri și cel inferior, din care aprox. 1000 m (galeria Ursilor și Hades) și cu o altitudine 

relativă de 24-25 metri (Fig. 4-5). 

  

  

Fig 3 - Modelul numeric al terenului în zona Polovragi – Cernădia 
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Nivelul inferior al Peșterii Muierilor este compus din trei sectoare: sectorul sudic, central și nordic, lungimea 

totală depășind 3600 m. Sectorul sudic cuprinde Galeria Urșilor, unde se întâlnesc numeroase resturi fosile (Ursus 

spelaeus, Panthera spelalea, Crocuta crocuta spelalea, Canis lupus, etc), dar și numeroase și importante 

speleoteme. De asemenea, în acest sector este cuprinsă și Sala Perlelor unde se regăsesc foarte multe formațiuni 

stalagmitice. În aceste sector sau concentrat majoritatea activităților de cercetare desfășurate în cadrul acestui 

proiect printre care și cele două săpături efectuate în cadul acestui proiect (Fig. 6, 1 și 2).  

  

 

Fig. 5 –Secțiune cu etajele morfologice ale Peșterii Muierilor. 

 

Fig. 6 – Harta de detaliu  a rezervației științifice din Peștera Muierilor cu amplasamentul excavațiilor efectuate în cadrul acestui proiect. 
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3. Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului 

Acestea au constat pe scurt din: 

- analiza asociațiilor faunistice fosile de mamifere mari și mici, prelevate cu precadere din excavația nr. 1 

dar si din excavația nr. 2 și de pe suprafața planșeului din întreaga peșteră; 

- studii asupra tafonomiei depozitului paleontologic 

- analize sporopolinice pe coprolite; 

- studii asupra comportamentului ursului de peșteră 

- datări prin metoda radiocarbonului (14C) pe resturi fosile și organice; 

- datări cu seria uraniului în spectometrie alfa și spectometrie de masă (TIMS și ICPMS) pe probe de calcit 

din speleoteme; 

- măsurători de izotopi stabili (oxigen, carbon, hidrogen) pe probe de calcit din speleoteme; 

- măsurători de izotopi stabili (carbon, azot) pentru resturile de mamifere fosile; 

- analiza sedimentologică și mineralogică înclusiv măsurători ale proprietăților magnetice ale sedimentelor 

(probe neorientate) și paleomagnetism (probe orientate); 

- analize ADN pe material fosil de Ursus spelaeus și agenți patogeni. 

 

4. Principalele rezultate obținute 

 

4.1. Paleontologie 

Asociații faunistice de mamifere. Materialul paleontologic analizat provine în proporție majoritară din escavația 

paleontologică nr 1 (Galeria Urșilor). La alegerea poziției acesteia au fost luate în considerare elemente 

indispensabile în definirea unei suprafețe eligibile pentru demararea efectivă a săpăturilor: abundența și 

componența aparentă a resturilor fosile prezente pe suprafață, accesul către săpătură; contextul paleo-suprafeței; 

aspectul și profilul cavității (Fig. 7). 

Săpătura paleontologică a fost proiectată astfel încât să cuprindă întreaga galerie în poziție transversală, pentru 

a evidenția cat mai fidel condițiile paleo-hidrodinamice ce au cotribuit la procesul de sedimentare precum și 

dispunerea resturilor fosile pe verticală (Foto 1). Pentru a documenta poziția în plan a resturilor fosile din cadrul 

fiecarui micronivel a fost folosit un caroiaj mobil cu latura de 1/1m si subdiviziuni de 10/10 cm. De asemenea au 

fost realizate fotografii cu rezoluție ridicată pe verticala fiecarui careu pentru fiecare nivel. Pentru stabilirea precisă 

a poziției spațiale (3D) în cadrul săpăturii, raportată la punctul de referință (punctul 0), a fost folosită o stație totală 

Leica. Pentru documentarea nivelelor de săpătură au fost realizare schițe, scara 1:10 și fotografii martor în vederea 

stabilirii poziției și orientării resturilor fosile. În paralel s-a urmărit alcătuirea biocronostratigrafiei depozitului. 

Excavația a atins la final patul calcaros al galeriei la cota - 2,6 m. 

Cele mai multe resturi fosile au fost extrase din primi 60 de cm de la suprafață (primele șase nivele) restul de 

20 de nivele scoțînd la iveală un număr mic de resturi fosile. Din analiza resturilor fosile până în prezent au fost 

identificate trei specii de erbivore, cinci de carnivore și nouă de mamifere mici. În urma finalizării analizei resturilor 

extrase din săpătură (fracția mică) ne așteptăm ca diversitatea specifică să fie mult mai mare decât cea identificată 

până în prezent. Din punct de vedere al numărului resturilor fosile au fost identificate în special oase lungi ( femure, 

ulne, radiusuri și tibi) dar și cranii și fragmente de craniu precum și piese dentare. Până în prezent nu au fost 
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identificate resturi fosile în conexiune anatomică în cadrul săpăturii ceea ce subliniază faptul că acumularea 

resturilor fosile din Galeria Urșilor s-a produs ca urmare a unor procese complexe, corelate cu unul sau mai multe 

evenimente paleo-hidrologice. 

În cadrul acestei etape, 

pentru a evidenția un cadru 

biocronologic cât mai exact în 

ceea ce privește asociația 

faunistică din Galeria Urșilor, au 

fost selectate și apoi prelevate o 

serie probe în vederea obținerii de 

vârste absolute cu carbon 14C. 

Probele au fost prelevate din 

zonele adiacente săpăturii de pe 

suprafață și din primul nivel al 

săpăturii paleontologice. În primă 

fază au fost eșantionate 12 probe 

(zece din oase de Ursus spelaeus 

și două din oase de Canis lupus). 

 

Următorul obiectiv a fost reprezentat de evidențierea tipurilor și caracteristicilor asociațiilor de mamifere. Până 

în prezent au fost prelevate și analizate un numar de peste 8000 de fragmente fosile aparținând mamiferelor mari, 

în majoritate (70%) aparținând ursului de peșteră (Ursus spelaeus Rosemüller & Heinroth 1794) iar restul 

aparținând leului de peșteră (Panthera spelaea Golfuss 1810), hienei de peșteră (Crocuta crocuta spelaea Goldfuss 

1823), lupului (Canis lupus Linnaeus 1758) și Vulpes vulpes– aproximativ 27%, precum si unor specii de erbivore 

(Bos, Cervus elaphus și Capra ibex) (tabelul 1). 

Foto 1 - Sapatura paleontologica (nr. 1) Galeria Ursilor, nivelurile superioare 

Fig. 7 – Dispunerea sapaturii paleontologice (1).  
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Din punctul de vedere al asociației de mamifere mici (rozătoare) au fost identificate până în prezent un 

numar de nouă specii de mamiferele mici cu un numar minim de indivizi (pentru M1 sin) = 62 (Tab. 2). 
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Total 

NMI 

Suprafață 0 2 (50%) 2 (50%) 0 0 0 0 0 4 

0-I 2 (4,1%) 2 (4,1%) 20 (41,6%) 4 (8,25%) 6 (12,5%) 2 (4,1%) 12 (25%) prezent 48 

I-II 0 4 (40%) 2 (20%) 0 2 (20%) 0 2 (20%) prezent 10 

II-III - - - - - - - prezent - 

total 2 8 24 4 8 2 14 0 62 

Tabel 2 – Mamifere mici 

Se constatat ca asociația faunistică este dominată de speciile înrudite Microtus arvalis - M. agrestris (aprox 

40%). Grupul arvalis-agrestris este mai puțin frecvent în fazele climatice reci, numărul acestora crescand odată cu 

îmbunătățirea condițiilor de mediu și creșterea umidității din cadrul intersadiilor. Astfel de frecvențe ridicate au mai 

fost citate in literatura în stadiul izotopic 3 (ex. carstul din Dobrogea centrală). Prezența unui climat bland în timpul 

Tabelul .... 

Tabelul. 1 – Mamifere mari. 
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acestei faze este confirmată și de prezența speciilor cu preferințe pentru un habitat forestier sau in legatura cu 

prezența cursurilor de apă permanente (Clethriomomys glareolus, Sorex araneus, Arvicola terrestris). 

Pentru Arvicola terrestris, specie cu valoare biocronologică deosebită, a fost calculat un indice SDQ = 98,5 

(N=6) fapt ce confirma că asociația de mamifere descoperită în Galeria Urșilor din Peștera Muierilor apartine 

glaciarului mediu (MIS3). 

În Galeria Hades (galerie recent descoperită de Clubul Hades din Ploiești prin decolmatare) sunt prezente resturi 

fosile, concrețiuni de calcit și aragonit, inclusiv Sala Albă, reprezentativă prin formațiuni stalagmitice și de bazin. Un 

aspect foarte important este legat de prezența culcușurilor de urs (cel puțin 19) (Tab. 8) destul de bine conservate, 

cât și prezența pe suprafața planșeului a trei elemente în conexiune anatomică (un urs, un lup și o vulpe), 

prezentând majoritatea elementelor scheletice. Alte elemente importante, sunt reprezentate prin grifade de urs pe 

paleo-suprafață (foarte numeroase în zona culcușurilor), suprafețe șlefuite și coprolite. Un exemplu foarte bun este 

scheletul de urs în conexiune anatomică, datat prin 14C la 28 ka, din apropierea culcușurilor unde au fost găsite și 

mai multe coprolite.  

Coprolite au fost datate cu 14C, având o vârstă de aproximativ 18 ka, realizându-se, de asemenea și analiza 

sporo-polenului. A rezultat un procent foarte mare de plante erbacee (~84%) și restul vegetație forestieră (~16%). 

Plantele sunt reprezentate în general prin familiile de Asteraceae (~48%) iubitoare de soare și uscăciune în medii 

deschise și Poaceae (~15%), graminee caracteristice stepelor. Arborii sunt majoritar reprezentații prin  Pinus (~8%) 

și Picea, dar apar și genuri de foioase precum:  Corylus, Tilia,  Alunus, Betula, Carpinus și Quercus. Din acestă 

analiză reiese faptul că acum aproximativ 18-20 ka, în zona adiacentă Peșterii Muierilor aveam o vegetație tipică 

pentru zone deschise (pajiști cu Poaceae și Asteraceae/Compositae), pădurile fiind prezente probabil doar în zone 

mai umede (în zona văilor). 

 

Fig. 8 - Culcusurile de Ursus spelaeus, schelete în conexiune anatomică si zona coprolitelor (a). 
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Pentru a stabili un cadru cronologic cât mai precis al contextului paleontologic au fost efectuate 27 de datări cu 

radiocarbon (14C) în Galeria Urșilor, resturile fosile datate fiind prelevate de la suprafața din Galeria Urșilor precum 

și din săpătura paleontologică. Intervalul de timp rezultat pe baza datărilor cu radiocarbon este cuprins între 27 kyrs 

BP și 48 kyrs BP (Fig. 5). Datările de pe suprafața galeriei se regăsesc între 28 kyrs BP și 37 kyrs BP , iar cele din 

nivele de săpătură între 27 kyrs BP și 48 kyrs BP. Comparând aceste valori cu alte datări din situri paleontolgice 

importante din România (Peștera Urșilor, Peștera cu Oase), rezultatele obținute în peștera Muierilor se află în 

intervalul de referință raportat la celelalte două situri. Pentru unele sectoare ale sectiunii stratigrafice rezultate în 

urma săpăturii paleontologice exista indicii ale unei remanieri. 

Depozitul de fosile, aparţinând Stadiului Izotopic 3 (57 -29 ky BP) de la Peştera Muierilor conţine două tipuri de 

tanatocenoze din punctul de vedere al mobilităţii şi genezei acestora: o tanatocenoză primară (depusă in situ - tipică 

suprafeţei sedimentului din Galeria Hades) şi o tanatocenoză secundară (tipică sectorului amenjat turistic dar şi 

Galeriei Urşilor). 

Cel mai mare depozit fosil dintre cel menţionate anterior este cel din Galeria Urşilor, în care, în orizonturile 

superioare (0-60 cm adâncime, raportat la cota 0), densitatea materialului osteologic poate depăşi chiar 200 de 

oase şi fragmente de oase pe metru pătrat/strat. 

Rezultatele obţinute asupra tafonomiei depozitului de oase din această galerie corelată cu studiul mamiferelor 

mici, a particularităţilor fizice şi chimice ale sedimentelor şi a vârstelor absolute ale sedimentelor şi oaselor, ne 

indică existenţa a cel puţin patru etape paleoclimatice şi paleohidrologice (cuprinse în intervalul 47-27 ky BP) în 

care a fost remaniat material sedimentar şi osteologic din nivelurile superioare ale peşterii, către Galeria Urşilor. 

Aceste etape paleohidrologice indică un considerabil gradient hidrologic având în vedere dimensiunea fosilelor şi a 

galeţilor transportaţi. Foarte probabil, aceste etape pot fi corelate cu oscilaţiile climatice rapide din MIS 3 

(Dansgaard–Oeschger events). 

Nivelul stratigrafic de la suprafaţa săpăturii este unul cu totul aparte atât prin densitatea materialului fosil cât şi 

prin dimensiunile mari ale galeţilor. Vârstele obţinute pe oase pentru nivelul de supravață, sunt în unele cazuri mai 

mari decât cele provenite din oase situate la niveluri inferioare stratigrafic. Prin urmare, încă nu există vârste recente 

pe oasele fosile care să ne indice un terminus ante/post quem dar gradientul procesului este unul fără precedent 

în stratigrafia ultimilor 50.000 de ani pentru peșterile din România studiate de echipa noastră. Fiind cel mai recent 

strat, suspectăm că a acesta este de vârstă post-LGM. Pe langa prima serie de datări pentru clarificari suplimentare 

privind evoluția paleogeografică au fost prelevate suplimentar un numar de 21 de probe destinate obținerii varstelor 

absolute prin medoda radiocarbonului. 

În stadiul actual al cercetărilor pe baza aplicării metodei Numărului Minim de Indivizi, rezultă că din săpătura 

realizată în Galeria Urşilor, pe cei 9 m2 au fost identificaţi circa 70 de indivizi (urşi), plus circa 35 alţi indivizi 

aparţinând altor specii (NMI-ul s-a calculat pe baza identificării şi numărării ramuslui mandibular dreapta). 

Structura populației fosile, analiza mortalității, rația sexelor 

Resturile fosile din Peștera Muierilor au fost excavate de pe o suprafață de circa 9 m2. Acestea aparțin, în 

marea lor majoritate, speciei Ursus spelaeus. De asemenea, au fost identificate și alte specii de carnivore fosile, 

acestea având ponderi mult mai mici în cadrul tanatocenozei excavate din Galeria Urșilor: Canis lupus, Crocuta 

crocuta spelaea, Panthera spelaea și Canis vulpes. Ca urmare, analiza parametrilor  tanatocenozei studiate a fost 

realizată pe populația de urs fosil. 
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Pentru estimarea numărului de indivizi ai paleo-populației din săpătura paleontologică a fost utilizată metoda 

Numărului Minim de Indivizi (MNI) aplicată pe caninii inferiori (Cinf), premolarul 4 (P4/4) și molarul 1 superior (M1).  

În urma analizei MNI din săpătura paleontologică, din Galeria Urșilor din Peștera Muierilor, pentru premolarul 

patru superior (P4: partea stângă și dreaptă, 69, respectiv, 64 indivizi) și inferior (p4: 37 de indivizi pentru partea 

stângă și dreaptă) au fost înregistrate cele mai mici valori. Pentru caninii inferiori, partea stângă și dreaptă, au fost 

înregistrarți 72, respectiv 82 indivizi (Tab. 3). Cele mai mari  valori au rezultat în urma analizei molarului M1, stânga 

și dreapta, 84, respectiv, 99 de indivizi. 

Cinf sin.  
MNI 
total MNI femele 

MNI 
masculi Raportul sexelor  

Ursus 
spelaeus 72 55 17 3.2 : 1 

Adulți 34 27 7 3.1 : 1 

Subadulți 8 6 2 3.1 : 2 

Juvenili 22 7 15 2.1 : 1 

Neonați 8 1 7 7.1 : 1 

Canis lupus  19    

Adulți 13    

Non-adulți 6    

C.c. spelaea 9       

C. vulpes 3    

Cinf dext.      

Ursus spelaeus 82 57 25 2.4 : 1 

Adulți 39 33 9 3.7 : 1 

Subadulți 11 7 4 1.8 : 1 

Juvenili 13 8 5 1.6 : 1 

Neonați 19 14 5 2.8 : 1 

Canis lupus  23    

Adulți 17    

Non-adulți 6    

C.c. spelaea 3    

C. vulpes 3    

P. spelaea 1    
 

Tabelul 3. Structura asociației paleo-faunistice de carnivore din săpătura paleontologică de la Peștera Muierilor. 

Structura populației paleo-faunistice, pe specii, a carnivorelor, s-a realizat pe baza analizei caninilor inferiori. 

Astfel, specia dominantă, ca prezență, este Ursus spelaeus, având un procent de 69,5%. Următoarea specie, în 

depozitul de oase, este Canis lupus (19,5%), urmată de Crocuta crocuta spelaea (7,6%), Canis vulpes (2,5%) și 

Panthera spelaea (0,8%) (Tab. 3). 

Pentru analiza curbei de mortalitate a a fost selectat molarul 1 inferior (M1: de pe ambele părți anatomice; MNI: 

45 de specimene pentru partea stângă, și 67 pentru partea dreaptă), ca urmare a faptului că acesta este primul 

dinte definitiv care erupe și care înregistrează cel mai bine uzura dentară a ursului. 

Curba mortalității calculată pentru M1 stânga  (Fig. 9) indică o pondere dominantă a juvenililor și a subadulților 

(66,7 %) din totalul populației de urside analizate. Atât nou-născuții, cât și adulții foarte bătrâni au cele mai mici 

ponderi (7%, respectiv 2.2%). Astfel, avem de a face cu o curbă bimodală, foarte bine exprimată în cazul juvenililor 
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dar în care sunt prezente și elementele adulte. Tipul de mortalitate este normal, tip „U” sau atrițional, fapt ce 

sugerează existența unui sit de hibernare, în care elementele cele mai vulnerabile sau susceptibile de a muri în 

timpul hibernării sunt juvenilii și adulții bătrâni (senili). 

 

Figura 9. Curba mortalității pentru populația de Ursus spelaeus rezultată în urma analizei M1 stânga. 

Curba mortalității calculată pentru M1 dreapta  (Fig. 10) indică o pondere dominantă a juvenililor și a subadulților 

(61%) din totalul populației de urside analizate. De asemenea, și adulții sunt bine reprezentați (grupele de uzură V-

VII au un procent de 26,8%). Atât nou-născuții, cât și adulții foarte bătrâni au cele mai mici ponderi (6% pentru 

ambele categorii). Astfel, avem de a face cu o curbă bimodală, foarte bine exprimată în cazul juvenililor și adulților, 

cu un aport semnificativ pentru grupa adulților bătrâni. Tipul de mortalitate este normal, tip „U” sau atrițional, însă 

ponderea mare a adulților sugerează o moarte violentă în timpul hibernării, cauzată, cel mai probabil, de prezența 

speciilor de carnivore: leu, hienă, lup. 

 

 

Figura 10. Curba mortalității pentru populația de Ursus spelaeus rezultată în urma analizei M1 dreapta. 
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Rația sexelor pentru populația de Ursus spelaeus, din săpătura de la Peștera Muierilor, a fost calculată utilizând 

caninii inferiori (izolați și în alveole). Doar caninii adulților (Adult Sex Ratio – ASR) au fost utilizați pentru 

reprezentarea grafică (Fig. 11), pentru a evidenția mai bine caracterul dimorfic al celor două sexe. De asemenea, 

au fost reprezentate și celelate specii de carnivore prezente în depozitul de oase fosile. Rația totală a sexelor (Total 

Sex Ratio – TSR) a fost calculată prin luarea în analiză a caninilor aparținând tuturor grupelor de vârstă. Toți caninii 

analizați au fost examinați morfologic și au avut o determinare independentă a sexului acestora (Tab.3). 

 

Figura 11 - Reprezentare bivariată a lungimii și lățimii coroanei caninilor inferiori (dext.) a speciilor de carnivore din săpătura paleontologică de la Peștera Muierilor. 

Lățimea și lungimea coroanei caninilor inferiori analizați indică o slabă separare a celor două sexe, femelele 

suprapunându-se cu masculii (la partea lor inferioară). Examenul morfologic al caninilor ne-a permis atribuirea 

sexelor fără echivoc. Figura 11 indică faptul că femelele depășesc ca număr masculii într-o manieră categorică (33 

femele : 9 masculi; ASR = 3.7:1), situație comună siturilor de hibernare cu urși de peșteră din Stadiul Izotopic 3 din 

Carpații Românești.  

Valorile curbelor de mortalitate (calculate pentru M1), rația sexelor (obținută prin analiza caninilor inferiori)  

coroborate cu Numărului Minim de Indivizi (calculat pentru M1), ne indică un sit tipic de hibernare pentru ursidele 

din Pleistocen superior, bogat în indivizi ce acoperă toate grupele de vârstă, cu un raport normal între sexe și cu o 

dominanță juvenilă (preponderent). Cu toate acestea, atât ponderea destul de mare a adulților din totalul populației 

(înregistrată pentru ambele părți anatomice ale M1), coroborată cu lista faunistică sugerează raporturi antagonice 

destul de intense între urside si celelalte carnivore tipice. 

 

Biocronologie 

Una dintre metodele folosite pentru fundamentarea biocronologiei populației de Ursus spelaeus de la Peștera 

Muierilor, a fost realizată aplicând metoda indicelui morfodinamic pe premolarul patru, inferior și superior (P4/4). 

Această metodă se bazează pe trendul evolutiv al planului ocluzal al P4/4: cu cât este mai recent un specimen de 

urs de peșteră, cu atât este mai complexă suprafața de masticație a premolarului patru. Analiza morfodinamică a 

premolarului patru a urșilor de peșteră de la Peștera Muierilor a urmat patru pași: 

a) Indentificarea morfotipurilor;  
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b) Ordonarea morfotipurilor urmând schema morfodinamică; 

c) Analize statistice; 

d) Determinarea indicelui morfodinamic utilizând ecuația: 

𝑀𝑝ℎ𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝑃4/4𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡
 𝑥 100%    [1] 

Pentru care: MphtProduct este produsul tuturor morfotipurilor P4/4, în timp ce P4/4amount reprezintă numărul 

total de premolari patru analizați; 

e) Standardizarea indicelui P4/4 cu valoarea obținută pentru Peștera Gamssulzen, situl reper pentru populația 

de Ursus ingressus, (indice P4/4 = 225.12). Ecuația folosită este:  

𝑃4𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑈𝑟ș𝑖𝑙𝑜𝑟

𝑃4𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐺𝑎𝑚𝑠𝑠𝑢𝑙𝑧𝑒𝑛
𝑥 100%              [2] 

 

Morfotipurile dominante ale P4 pentru populația de urși analizată sunt C2 (protoconid, paraconid, metaconid, 

hipoconid) și C3 (protoconid, paraconid, metaconid, entoconid, hipoconid și un cuspid adițional), având o proporție 

de circa 74% din totalul analizat. Indicele morfodinamic obținut este  237,87, o valoare care indică o populație de 

urside evoluată din punctul de vedere al complexității suprafeței ocluzale (Tab. 4) 

Morfotip 
P4 Nr. Factor Produs 

Frecvență 
(%) 

B2 4 1,5 6 5,26 

C1 3 1 3 3,94 

C2 34 2 68 44,73 

C3 22 3 66 28,94 

D1 1 1,5 1,5 1,31 

D2 6 2,5 15 7,89 

D3 2 3,5 7 2,63 

E2 4 3 12 5,26 

Total 76   178,5   

Morfotip 
P4     

B 1 1 1 0,74 

C 1 2 2 0,74 

A/D 2 1 2 1,49 

D 89 2 178 66,41 

E 12 3 36 8,95 

D/F 11 3 33 8,2 

F 18 4 72 13,45 

Total 134   342   
 

Tabelul 4 - Morfotipurile P4/4 ale urșilor de peșteră din săpătura paleontologică de la Peștera Muierilor. 

Morfotipul dominant al P4 pentru populația de urși analizată este D (protocon, metacon, hipocon, metastil și mici 

cuspizi adiționali), acesta având o pondere de circa 66% din totalul specimenelor. Indicele morfodinamic obținut 

este  255,22, o valoare care indică o populație de  urside evoluată din punctul de vedere al complexității suprafeței 

ocluzale (Tab. 4). 

Indexul P4/4 calculat global pentru cele două părți anatomice (inferioară și superioară) este 245,04. În urma 

standardizării cu valoarea obținută pentru Peștera Gamssulzen, indexul morfodinamic standardizat pentru Peștera 

Muierilor este 108,85, una dintre cele mai ridicate valori obținute pentru un sit european cu urs de peșteră. Corelația 

între indicele P4/4 și scara radiometrică, indică faptul că vârsta populației de urși de la Peștera Muierilor se plasează 

în partea superioară a Stadiului Izotopic 3 (Fig. 12) și că specimenele de urside din acest sit sunt susceptibile de a 

aparține unei populații de Ursus ingressus. 
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Figura 12. Indicele morfodinamic al P4/4 vs. scara radiometrică pentru principalele situri europene cu urs de peșteră din MIS 3. 

29 – Peștera Muierilor. 

 

Impactul carnivorelor asupra materialului osteologic 

Utilitatea studierii modificărilor induse de carnivore asupra materialului osteologic provenit de la specia Ursus 

spelaeus rezidă din i) detectarea indirectă a speciilor prădătoare, ii) analiza comportamentului prădătorilor și a 

predilecției acestora pentru consumul carcaselor și iii) obținerea de informații adiționale pentru reconstrucția 

paleofaunistică a unui sit. 

În cadrul tanatocenozei cu Ursus spelaeus de la Peștera Muierilor au fost identificate numeroase resturi fosile 

cu urme ale impactului de carnivore (urme de roadere, puncturi și perforații ale țesutului osos). Examenul morfologic 

și metric al modificărilor induse de speciile prădătoare a fost realizat în vederea stabilirii taxonilor responsabili și a 

stabilirii raporturilor paleoecologice dintre ursul de peșteră și speciile carnivore/necrofage. 

Pentru analiza modificărilor asupra țesutului osos fosil au fost identificate 125 de specimene (oase și fragmente 

de os), de pe ambele părți anatomice ale scheletului (NISPstânga și dreapta = 125). Au fost analizate împreună atât 

oasele aparținând elementelor juvenile cât și ale celor adulte de Ursus spelaeus.  

În prima etapă a analizei, impactul carnivorelor a fost stabilit prin identificarea resturilor osoase cu urme de 

mușcătură (perforații și punctură). În a doua etapă, au fost disociate urmele realizate în țesut spongios de cele 

relizate în țesut cortical. A treia etapă a constat în măsurarea diametrelor mușcăturilor. A patra etapă a constat în 

reprezentarea grafică a mușcăturilor de la Peștera Muierilor, alături de valori ale unor mușcături cu prădător 

cunoscut din Europa (urs brun actual, hienă de peșteră) și Africa (hienă actuală) pentru a avea indicii asupra 

taxonilor responsabili cu modificarea resturilor fosile din situl analizat. 

Au fost identificate și măsurate 279 de puncturi și perforații în țesut spongios și 50 în țesut osos cortical. Date 

fiind diferențele de densitate structurală ale celor două tipuri de țesuturi, acestea au fost analizate și reprezentate 

grafic separat.  

Cele mai multe urme de mușcătură au fost identificate pe oasele lungi (ex. humerus, femur, ulna, radius, etc.), 

urmate de vertebre, coaste și oasele bazinului. Zonele cel mai puternic afectate sunt epifizele oaselor lungi. 

În Figura 13 sunt reprezentate urmele de mușcătură realizate în țesut spongios, (atât de la Peștera Muierilor cât 

și din alte situri) acestea având ocurența cea mai ridicată dintre cele două categorii de țesuturi, ca urmare a densității 

structuale mai reduse a acestuia și a predilecției carnivorelor pentru terminațiile epifizale ale oaselor. Analiza 

morfologică a mușcăturilor, cât și distribuția metrică a acestora, ne indică prezența a cel puțin două specii de 
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carnivore/necrofage cu comportament similar: C. lupus și C. c. spelaea. Nu este exclus ca printre valorile cele mai 

ridicate ale perforațiilor de pe materialul osteologic de la Peștera Muierilor, unele să aparțină și leului de peșteră, 

P. spelaea. 

 

Figura 13 - Grafic bivariat al lungimii și lățimii perforațiilor și puncturilor realizate în țesut spongios. 

Analiza mușcăturilor situate în țesut cortical (Fig. 14) mult mai dur decât cel spongios, ce constituie diafiza), 

relevă un comportament similar cu cel înregistrat pentru țesutul spongios. Practic, norul de puncte înregistrat pentru 

Peștera Muierilor, se înscrie, în marea lui parte peste mușcăturile de C. c. spelaea. Nu trebuie neglijate nici valorile 

mai mici obținute, care, foarte probabil aparțin speciei C. lupus. De asemenea, ca și în cazul mușcăturilor realizate 

în țesut spongios, valorile cele mai ridicate indică prezența unui carnivor de talie mare, foarte probabil, P. spelaea. 

Coroborând lista faunistică identificată până în prezent, la Peștera Muierilor, cu valorile puncturilor și 

perforațiilor, rezultă faptul că antagonismul speciilor de carnivore pleistocene a fost unul destul de pronunțat, în 

sensul că cel puțin trei specii de pădători sunt susceptibile de a fi indus modificări pe oasele analizate: C. lupus, C. 

c. spelaea și P. spelaea. Atât multitudinea de mușcături analizate, cât și gradul ridicat de fragmentare a resturilor 

fosile de urs indică o presiune ridicată asupra acestei specii în Stadiul Izotopic 3, în situl analizat. Mai mult, 

presiunea ridicată a carnivorelor tipice asupra speciei ursului de peșteră, corelată cu schimbările climatice rapide 

din această perioadă și cu apariția omului modern, ar fi putut influența în manieră dramatică diversitatea genetică 

a acestei specii de urs, ducând, către sfârșitul MIS 3 la extincția timpurie acestei specii. 

 

Figura 14 - Grafic bivariat al lungimii și lățimii perforațiilor și puncturilor realizate în țesut cortical. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15

Lu
n

gi
m

e
 (

m
m

)

Lățime (mm)

Urşilor
Urs brun (extant)
Crocuta crocuta (extant)
Crocuta crocuta spelaea
Muierilor

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15

Lu
n

gi
m

e
 (

m
m

)

Lățime (mm)

Urşilor
Ursus arctos (extant)
Crocuta crocuta (extant)
Crocuta crocuta spelaea
Muierilor



17 
 

 

4.2. Datările cu radiocarbon (14C) pe oase fosile 

Din punct de vedere al datărilor cu 14C, acestea au fost realizate pe probe colectate din toată Peștera Muerilor. 

Datările cu 14C au fost realizate la Poznan Radiocarbon Laboratory, Polonia. Dintre cele 35 de datări, patru nu au 

oferit nici un rezultat din cauza conținutului scăzut în colagen. 15 datări au fost realizate pe resturi fosile de pe 

paleo-suprafață (o datare din Galeria turistică, opt din Galeria Urșilor și șase din Galeria Hades) iar 20 au fost 

realizate pe resturi fosile obținute în cadrul săpăturii paleontologice de la diferite nivele. Astfel, au fost analizate 12 

probe (10 probe prelevate din fragmente de Ursus spelaeus și două prelevate din fragmente de Canis lupus, ), din 

cele 12 probe analizate, doar 10 având suficient colagen pentru a permite furnizare unor date relevante (opt de 

Ursus spelaeus și două de Canis lupus) (Fig. 15). Rezultatele analizelor de carbon 14 indică pentru cele 10 probe 

analizate un interval cuprins între 35 - 48 kyrs BP (MIS 3), acest interval fiind în concordanță cu alte două situri cu 

fosile abundente de Ursus spelaeus (peșterile Urșilor și cu Oase). Comparația dintre acestea oferă o imagine de 

ansamblu a cadrului cronologic din MIS 3 pentru zona de sud și sud-vest și vest a României (Fig. 16). 

 

 
Fig. 15 – Datările cu 14C pe resturile fosile din Galeria Urșilor. 

 

 

 

Fig. 16 – comparașie privind vârstele (14C) din pe cele trei situri paleontologice cu Ursus spelaeus din România. 

Pentru a stabili un cadru cronologic al contextului paleontologic din peștera Muierilor, au fost analizate cele 35 

de datări cu radiocarbon (14C ). Intervalul de timp al datărilor este cuprins între 18 kyrs BP și 48 kyrs BP, în acest 
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interval fiind incluse probele datate atât din săpătură, cât și de pe suprafață. Datările de pe suprafața galeriei se 

regăsesc între 35 kyrs BP și 48 kyrs BP, iar cele din nivele de săpătură între 18 kyrs BP și 43 kyrs BP.  

Intervalul de timp raportat la dătările cu radiocarbon (14C ) este mare acoperind o perioadă aproximativă de 30 

kyrs BP (18-48 kyrs BP), din toate datările efectuate. De menționat că unele dintre ele (mai ales datările cu vârste 

mici) au un procent scăzut de colagen, prin urmare acestea trebuie tratate ca atare în detalierea intervalului de 

vârstă. Dar, se poate observa o discrepanță în datările efectuate în zonale marginale ale săpăturii, unde de 

exemplu, în careul O6 se poate distinge o cronologie normală având vârste mai tinere la pe paleo-suprafață și 

vârste mai vechi către nivele inferioare (Nivelul V), același lucru se poate observa și în careul U6. În zona unde 

săpătura paleontologică atinge adâncimea maximă (260 cm) se observă că vârstele sunt amestecate (Careul T6). 

Acest fapt, ne determină să sugerăm că în zona mediană a săpăturii este posibil să avem atât sedimente cât și 

resturi fosile remaniate în repetate rânduri. Aceste remanieri pot fi corelate cu evenimente hidrologice importante 

(topirea ghețarilor din Munții Parâng și Căpățânii, sau inundații produse de fenomene meteorologice extreme). 

Analizând aceste date, putem specifica faptul că resturile fosile din Galeria Urșilor au fost depuse secundar 

(tanatocenoză secundară), o mare parte din ele fiind aduse din Galeria Turistică (superioră) prin puțurile care fac 

legătura cu Galeria Urșilor. De menționat faptul că în Galeria Urșilor stratele cu oase se efilează către Galeria 

Hades, în mai puțin de 20 de metri de la săpătura paleontologică, pe suprafață se întâlnesc oase cu grad de 

sfericitate mare (în mod special cranii), după acestă limită resturile fosile fiind extrem de puține. Gradul mare de 

degradare al oaselor, vârstele inversate (în anumite cazuri), prezența numeroaselor cranii pe paleo-suprafață (aval 

de săpătura paleontologică) ne indică faptul că aceste resturi fosile au fost transportate din nivelele superioare ale 

peșterii (Tabelul 5). 

  

Tabelul 5 
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Analiza spațială, estimarea densității oaselor lungi și a gradului de degradare 

A fost realizată pentru primii 20 de cm ai săpăturii paleontologice din Galeria Urșilor, în toate cele nouă caree, 

pentru a identifica dacă există o dispunere preferențială a oaselor lungi raportate la o posibilă direcție de curgere 

și acumularea acestora într-un anumit perimetru din cadrul săpăturii (Fig. 17). Analiza densității a fost realizată 

pentru a verifica dacă numărul de oase și gradul de degradare al acestora se corelează cu posibilul paleo-talveg. 

Această analiza a presupus cartarea resturilor fosile din săpătură folosind un cadru de un m2 cu celule de 10 cm2, 

fotografii de mare rezoluție și raportarea acestora la cota “0” a săpăturii (datum) folosind stația totală Sokkia 

PowerSet Set2010 (D21809). 

Pentru a realiza această analiză au fost investigate 291 de oase lungi (humerus, ulnă, radius și tibie) și au fost 

identificate 191 de oase lungi în diferite stadii de degradare. Astfel, din cele 191 de oase lungi, distribuția în cadrul 

careelor de săpătură a fost după cum urmează: O6 =20, P6 =23, Q6=28, R6=24, S6=24, T6=29, U6=22, V6=17 și 

W6=4, observându-se încă din primele analize o concentrație mai mare de oase lungi către centrul săpăturii. 

Orientările au fost măsurate folosind o busolă și programul Corel Draw X6, având ca punct de plecare epifiza 

proximală a fiecărui tip de os. Au fost măsurate orientările a doar 105 oase lungi (Fig. 18a), deoarece pentru restul 

de 186 de oase nu a fost posibilă indentificarea epifizelor proximale sau distale, prin urmare, orientarea nu a fost 

măsurată pentru a nu exista erori în calcule. Acest lucru, dar și faptul că anumite oase lungi aparțineau juvenililor, 

au reprezentat motive de a nu implica aceste elemente în studiul de față. Astfel, oasele lungi degradate au fost 

ierarhizate în trei categorii: 1 – oase întregi, 2- oase având diafiza prezentă și 3 –prezentă doar epifiza, în această 

analiză fiind implicate oasele care prezentau condițiile minime pentru a fi indentificate respectând caracterele 

(cheile) morfologice de determinare (n=191). După ierarhizarea oaselor degradate, a fost utilizat instrumentul 

Kernel Density din ArcGis 9.3 pentru a realiza modelul de distribuție a celor trei categorii de oase degradate.  

Orientarea oaselor lungi a fost calculată doar pentru 105 resturi fosile (humerus = 34, ulnă=20, tibie =20 și 

femur =31) din cele 291 identificate din cauza gradului mare de degradare și imposibilitatea de a determina epifizele 

distale sau proximale, elemente importante în analiza orientării. Datele obținute au fost plotate cu ajutorul 

programului GeoRose, diagramele bi-direcționale având ca interval de clasă 10 º, iar metoda de calcul raportată la 

frecvență. Astfel, femurele analizate (n=31) au o direcție predominantă ESE-VNV (120-300 º N), cu o direcție 

secundară de E - V (90 - 270 º N). Humerusurile măsurate (n=34) nu arată o direcție preferențială, vectorul mediu 

indicând o direcție NNE-SSV (33-213 º N) și o direcție secundară NNV-SSE (331-151 º N). Tibiile analizate (n=20) 

au o direcție preferențială E-V (90-270 º N), iar ulnele (n=20) indică o direcție asemănătoare cu humerusurile, 

Fig. 17 - Exemplu de cartare a dispunerii oaselor mari in situu. 
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respectiv având direcția principlă de NNE-SSV (54-234 º N) și o direcție secundară ENE- VSV (60-250 º N) (Fig. 

18b).   

Densitatea ridicată a oaselor degradate din zona centrală a săpăturii, mai exact în careele T6, S6 și R6, este 

reprezentată printr-un procent de 40,3 % din numărul total al elementelor investigate (Fig 18c), acest fapt, corelat 

cu orientarea generală a oaselor, poate sugera prezenta unui paleo-talveg în această zonă (de menționat faptul că 

în săpătura paleontologică din Galeria Urșilor nu au fost găsite elemente în conexiune anatomică). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 18 
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4.3. Datări U/Th pe speleoteme din Peștera Muierilor 

Din punct de vedere al speleotemelor calcitice și particularităților mineralogice, Peștera Muierilor este destul de 

bine reprezentată, acestea fiind prezente pe toate etajele și în toate sectoarele peșterii. Prin datarea și analiza 

izotopică a acestora se pot înțelege condițiile din exteriorul peșterilor (prin intermediul profilelor izotopice) într-un 

anumit interval de timp, deoarece compoziția izotopică a calcitului reflectă schimbările climatice din exterior destul 

de precis. In același timp,  prin datarea stalagmitelor pot fi obținute vârste absolute, fapt ce ajută la stabilirea vârstei 

minime a galeriei de unde a fost prelevată stalagmita, raportându-ne evident la cea mai veche stalagmită datată 

din galeria respectivă. De asemenea, pe baza datărilor se pot distinge anumite perioade din evoluția galeriei 

respective din punct de vedere al schimbărilor în regimul hidrologic și distingerea episoadelor de inundare sau 

colmatare, evenimente ce pot fi corelate cu cele din exterior. 

Pentru studiul de față au fost analizate 14 eșantioane, dintre care 12 stalagmite și 2 carote probate din baze de 

stalagmite. Astfel, din Galeria Turistică au fost prelevate două stalagmite (din Sala Minunilor) și două carote, prima 

din baza unei stalgmite din Sala Minunilor și a doua tot din baza unei stalagmite din Sala Turcului (Fig. 19). 

 

Fig. 19 – Poziția eșantioanelor din Galeria Turistică și din Galeria Electricienilor(PM14_5) 

În nivelul inferior (Galeria Urșilor) au fost prelevate nouă stalagmite din diferite zone ale galeriei, încercând să 

acoperim cât mai bine zonele importante pentru corelarea datelor oferite de acestea cu datele obținute din săpătura 

paleontologică cât și din profilele sedimentologice (Fig. 20). Prin urmare au fost prelevate șase stalagmite amonte 

de săpătura paleontologică, una din săpătură (de pe suprafața careului Q6, nivelul “0”) și încă două aval de 

săpătură. Înainte de a fi prelevate, acestea au fost documentate și localizate pe hartă, pentru ca ulterior aceste să 

poată fi interpretate într-un context mai larg. După prelevarea acestora, au fost înregistrate și fotografiate în 
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laborator, urmând apoi secționarea longitudinală a acestora folosind fierăstrăul mecanic Barracana HP14 obținând 

astfel secțiunile longitudinale. 

Fig. 20 –Poziția eșantioane probate din Galeria Urșilor 

Stalagmita PM14_1 (Fig. 21) a fost prelevată din Galeria Urșilor amonte de săpătură paleontologică (către 

Hades), din zona cu multe formațiuni. Stalagmita este întreagă și a fost prelevată direct din sediment. A fost datată 

baza aceste stalagmite obținând o vârstă absolute de 11, 6 +/- 1 ka. Această datare este foarte importantă pentru 

contextual paleontologic deoarece ne poate furniza informații importante despre ultimele episoade hidrologice ce 

au avut loc în această galerie, fiind posibil ca aceste evenimente să poată fi corelată și cu transportul ultimelor 

resturi fosile găsite pe paleo-suprafață. 

 

Fig. 21 –Stalagmita PM14_1 
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Stalagmita PM14_2 (Fig. 22)  a fost prelevată din Galeria Urșilor amonte de săpătură paleontologică în 

apropierea stalagmite PM14_1. Stalagmita este întreagă și a fost prelevată direct din sediment. Din păcate după 

procesul de secționare s-a observat faptul că această stalagmită are foarte multe impurități, prin urmare nu a fost 

realizată nici o datare. 

 

Fig. 22 –Stalagmita PM14_2 
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Stalagmita PM14_3 (Fig. 23) a fost prelevată din Galeria Urșilor, amonte de săpătura paleontologică în zona 

unor terase din calcar. Stalagmita a fost prelevată din argilă, ea fiind gasita ruptă, dar este posibil ca aceasta să fi 

căzut de pe terasa de calcar din apropiere. Datarea realizată în baza stalagmitei relevă o vârstâ de 82 +/- 5 ka, o 

vârstă destul de bună, ne poate oferi informații cu privire asupra vârstei minime a galeriei. Deși vârful stalagmite 

are o vârstă de 3 +/-0.8 ka, nu s-au făcut mai multe datări între bază și vârf deoarece prezintă impurități. 

 

 

Fig. 23 – Stalagmita PM14_3 
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Stalagmita PM14_4 (Fig. 24) a fost prelevată din apropierea săpăturii paleontologice din Galeria Urșilor. 

Stalagmită crescută este peste altă stalagmită, cu ambele baze prezente, prelevată direct din sediment. În secțiune 

stalagmita prezintă foarte multe impurități, prin urmare nu au fost realizate datări. 

 

 

Fig. 24 – Stalagmita PM14_4 
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Stalagmita PM14_5 (Fig. 25) a fost prelevată din  Galeria Electricienilor (amonte de Sala Roșie), prelevată 

de pe terasa stângă la 40 cm de talveg și 1,5 m față de peretele stâng. Stalagmită întreagă cu baza prezentă, 

probată direct de pe sediment. A fost realizată o datare obținându-se vârsta de 12 +/- 1 ka. 

 

Fig. 25 –Stalagmita PM14_5 

Stalagmita PM14_6 (Fig. 26) a fost prelevată din săpătura paleontologică (Galeria Urșilor) din careul Q6 de 

pe nivelul I (vârful stalagmitei făcea parte din planșeul stalagmitic ce alcătuiește paleo-suprafață). Stalagmită de 

dimensiuni mici, prezintă bază și crustă de calcit, a fost prelevată direct din sediment iar în bază se observă un 

fragment de os (foarte poros). Au fost realizate două datări, în baza stalagmite și în vârful acesteia, obținându-se 

14,7 +/-0.4 ka, respective 8,6 +/-0.5 ka. Această stalagmită este foarte importantă deoarece poate oferii informații 

referitoare la ultimele evenimente ce au transportat printre altele și o mare parte din resturile fosile de pe suprafața 

galeriei. 

 

Fig. 26 –Stalagmita PM14_6 
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Stalagmita PM16_1 (Fig. 27) a fost prelevată din Galeria Turistică (Sala Minunilor). Stalagmită a fost prelevată 

întreagă, cu bază prezentă, din crusta de calcit, prezintă calcar în bază.  Au fost realizate nouă datări, baza 

stalagmite având o vârstă de 28 +/-0.2 ka, iar vârful 14,4+/-0.08 ka. În secțiune, stalagmita este alcătuită din zone 

de calcit fin, nu prezintă foarte multe impurități. 

 

Fig. 27 – Stalagmita PM16_1 

Stalagmita PM16_2 (Fig. 28) a fost prelevată din Galeria Turistică, Sala Minunilor. Stalagmită 

întreagă, prelevată din crustă de calcit, o parte din bază prezentă, calcar în bază. Au fost realizate opt 

datări, baza stalagmite având o vârstă de 19,8 +/-0.2 ka, iar vârful 11,6+/-0.1 ka.  

 

Fig. 28 –Stalagmita PM16_2 
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Stalagmita PM16_3 (Fig. 29) a fost prelevată din Galeria Urșilor, din apropierea săpăturii paleontologice (3 m 

distanță de săpătură paleontologică 1, către galería Hades). Stalagmită este întreagă, prelevată din crusta de calcit 

cu bază prezentă. 

 

 

Fig. 29 –Stalagmita PM16_3 
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Stalagmita PM16_4 (Fig. 30) a fost prelevată din Galeria Urșilor din apropierea stalagmite PM14_4. Stalagmită 

fără bază, a fost prelevată de pe o terasă în calcar. A fost realizată o singură datare în baza acesteaia obținându-

se vârsta de 6,5 +/- 0.08 ka. 

 

 

Fig. 30 – Stalagmita PM16_4 
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Stalagmita PM16_5 (Fig. 31) a fost prelevată din Galeria Urșilor, sala aval de săpătura paleontologică.  

Stalagmită întreagă cu bază prezentă, prelevată din crustă de calcit. A fost realizată o singură datare în baza 

acesteaia obținându-se vârsta de 10 +/- 0.2 ka. 

 

Fig. 31 –Stalagmita PM16_5 
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Stalagmita PM16_5 (Fig. 32) a fost prelevată din Galeria Urșilor din apropierea săpăturii paleontologice. 

Stalagmită întreagă, bază prezentă, fragmente de os în bază, prelevată direct din sediment. A fost realizată o 

singură datare în baza acesteaia obținându-se vârsta de 8 +/- 0.1 ka. 

 

Fig. 32 –Stalagmita PM16_6 

 

Din cele 12 stalagmite analizate, 3 dintre ele au fost selectate pentru analiza de detaliu, respectiv mai 

multe datări cu U/Th. Celelalte au oferit vârste pentru bază și vârf, dar din cauza impurităților și conținutului scăzut 

în uraniu nu au fost considerate eligibile pentru efectuarea de datări suplimentare. Stalagmita PM14_3 având vârsta 

de 82 +/- 5 ka în bază, ne oferă o informație importantă asupra vârstei minime a galeriei. Stalagmita PM14_6, 

prelevată din săpătura paleontologică (Q6) cu o vârstă în bază de ~ 14,7 +/-0.4 ka ne indică vârsta minimă a 

ultimului eveniment care a avut un rol important în transportul resturilor fosile din galeriile superioare. PM14_6 se 

corelează destul de bine cu stalagmita PM14_1 (eșantion prelevat direct din sediment, amonte de săpătură) 

aceasta având o vârstă mai mică de 15 ka (în secțiune proba prezintă impurități iar rația 230/232 Th este de 

aproximativ 3, acest lucru impune luare în considerare o vârstă mai mică) plasând-o astfel în concordanță cu 

PM14_6, indicând  vârsta minimă a unui eveniment hidrologic, o analiză mai atentă cotelor de unde au fost prelevate 

ne poate sugera surprinderea aceluiași eveniment sau două evenimente succesive. 
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4.4. Măsurători de izotopi stabili pe oase 

 

Măsurători de izotopi stabili (carbon, azot) pentru resturile de mamifere fosile au fost efectuate pe un numar de 

55 de probe (analizele au fost efectuate în laboratoarele Universității din Miami, SUA), aparținând atat carnivorelor 

tipice (leu, hienă, lup) cat și erbivorelor (Bos, Cervus) și celor cu o dietă flexibilă (Ursus spelaeus). Probele de os 

au fost prelevate de pe întreaga suprafață a Peșterii Muierilor, dar in special din săpătura paleontologică și din 

Galeria Hades. 

Din analiza datelor obținute pentru datele prelevate în Peștera Muierilor (varstă MIS 3) pentru Ursus spelaeus 

rezultă o paleodietă bazată exclusiv pe consumul de vegetale (Fig. 32). Valorile se află in oarecare discordanță cu 

informațiile rezultate din cercetările efectuate anterior de echipă în alte peșteri din România, în depozite cu varstă 

apropiată (ex. Peștera cu Oase - Banat, Peștera Urșilor de la Chișcău etc). Acest lucru, care apropie situl de la 

Peștera Muierilor de alte situri importante de la nivel continental, este deosebit de interesant, necesitând studii și 

clarificări aprofundate. 
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Fig. 32 – Rația carbon/azot pentru mamiferele mari în Peștera Muierilor. 
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5. Analiza sedimentelor din Peștera Muierilor. 

5.1. Sedimentologie. Analiza sedimentelor a fost realizată pentru două zone ale peșterii situate în etajul 

inferior; prima zonă reprezentată de săpătura paleontologică situată în Galeria Urșilor, iar cea de-a doua situată în 

punctul terminal al Galeriei Urșilor, aproape de intrarea în Galeria Hades, conform harții de mai jos (Fig. 33). 

  

 

 

Săpătura paleontologică. Adâncimea maximă în urma campaniilor de săpătură, ajunge la 260 cm în zona 

carrelor T6 și S6. Au fost extrase aproximativ 8000 de resturi fosile, constituite din fragmente preponderent de urs 

de peșteră, lup, hienă, leu și erbivore (Fig. 34). 

Fig. 34 – Profilul săpăturii paleontologice 

Fig. 33 – Harta nivelului inferior al peșterii 
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Abundența cea mai mare a resturilor fosile se regăsește în zona centrala a săpăturii, care corespunde din punct 

de vedere sedimentologic a unui facies de canal. Atât din careele T6 și S6 cât și din celelalte, au fost extrase 

preponderent oase lungi de tip femur, ulnă, radius și tibie, dar și fragmente de cranii.  

Din punct de vedere sedimentologic, au fost analizate în detaliu sedimentele din careele T6 și S6.  În cadrul 

acestor caree, se pot recunoaste 10 strate distincte (de la L1 la L10), care diferă ca și consistență în material fosil 

și culoare (Fig. 35). 

Stratul L1 reprezintă un complex bogat în resturi fosile, remaniate, de dimensiuni mari, constituite preponderent 

din Ursus spelaeus. Din punct de vedere sedimentologic matricea (<5mm) stratului L1 este constituită din 9,6% 

arenit, 73,5% silt și 16,9% lutit. Fracția grosieră (>5mm)  conţine 7% litoclaste, 3% granoclaste şi 90% bioclaste.  

Litoclastele sunt atât de natura metamorfică cât şi sedimentare. Cele metamorfice sunt constituite din fragmente 

de gnaiss cuarţo-feldspatic, cuarţit şi şisturi cloritoase. Clastele sedimentare sunt alcătuite din calcar şi fragmente 

de crustă carbonatică. Granoclastele sunt alcătuite din fragmente de cuarţ, iar biclastele fragmente de os. Culoarea 

este 7,5 YR 5/4 (Brown) conform sistemul culorilor Munsell. 

Stratul L2 reprezintă un nivel fosilifer, constituit din oase de dimensiuni mici fără orientare preferențială. Din 

punct de vedere petrografic, cuprinde 5% litoclaste (metamorfice 2% şi sedimentare 3%) şi 95% bioclaste. 

Litoclastele metamorfice sunt reprezentate prin fragmente de şist cloritos, gnaiss cuarţo-feldspatic şi cuarţit. 

Culoarea sedimentului este 10 YR 5/4 (Yellowish Brown). 

În stratele L3, L4 și L5 resturile fosile sunt slab evidențiate, constituite preponderent din oase de dimensiuni 

mici. În aceste strate se remarcă 

prezența galeților subangulari 

proveniți din proximitatea sitului.  

Culoarea sedimentului este 10 YR 

4/1 (Dark Grey) conform sistemului 

de culori Munsell. 

Stratul L3 este alcătuit din 90% 

litoclaste, 5% granoclaste şi 5% 

bioclaste. Litoclastele sedimentare 

(80%) sunt de natura carbonatică : 

fragmente de calcar, crustă 

carbonatică sparitică şi fragmente 

de calcar cu oxizi de Fe. Clastele 

metamorfice cuprind fragmente de 

gnaiss cuarţo-feldspatic şi cuarţite. 

Stratul L4 este alcatuit din 95% 

litoclaste şi 5% bioclaste. 

Litoclastele sedimentare sunt 

reprezentate de fragmente de 

calcar masiv compact albicios şi 

calcar galbui slab cimentat cu 

aspect poros. Cele metamorfice 

sunt fragmente de şist cuarţo-

Fig. 35 – Stratigrafie profil 1. 
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feldspatic cu clorit, cuarţit şi gnaiss cuarţo-feldspatic cu minerale mafice. Bioclastele cuprind atat fragmente de os 

cât şi dinţi de insectivore.  

Stratul L5 cuprinde 80% bioclaste constituite din fragmente de os, 5% granoclaste felsice-cuarţ şi litoclaste 

15%. Litoclastele sedimentare sunt reprezentate prin fragmente de calcar autigen poros, crusta carbonatică 

sparitică, calcar cu oxizi de Fe şi fragmente de calcar cu dendrite de mangan. 

Stratul L6 corespunde unei etape de sedimentare cu o grosime de cca. 40 cm, caracterizată prin fluctuații ale 

dinamicii agentului de transport generand astfel urme de canal succesive, reprezentate de stratele L3, L4 respectiv 

L5. Este alcătuit din 60% litoclaste, 10% granoclaste şi 30% bioclaste. Litoclastele metamorfice includ fragmente 

de cuarţit şi şisturi cu minerale mafice, iar cele sedimentare fragmente de calcar poros, calcar cu oxizi de Fe şi 

calcar albicios masiv compact. Culoarea sedimentului este 10 YR 5/3 (Brown) conform sistemului de culori Munsell. 

Stratul L7 prezintă galeți rounjiți indicând o incaziune în proximitatea sitului. Ocurența materialului fosilifer 

scade puternic comparativ cu stratele de mai sus. Este alcătuit din 80% litoclaste, atât metamorfice de tip şist 

cuarţo-feldspatic şi cuarţit, cât şi sedimentare de tip calcar şi fragmente de crustă carbonatică. Bioclastele în procent 

de 20% sunt constituite din fragmente de os. Culoarea este 5 Y 5/4 (Olive).     

Stratul L8 are grosimea cea mai mare (110cm în zona careurilor T6 și S6). Prezintă blocuri de incaziune in situ, 

de dimensiuni mari și galeți angulari. Se remarcă prezența scăzută a resturilor fosile. Este alcătuit exclusiv din 

litoclaste sedimentare, calcar masiv compact şi calcar cu dendrite de mangan şi litoclaste metamorfice de tip gnaiss 

cuarţo-feldspatic şi cuarţit. Culoarea este 2,5 Y 5/3 (Light Olive Brown). 

Stratul L9 are grosimi de 30-35 cm și dispare în zona careului S6, în aglomerarea blocurilor de incaziune. 

Culoarea este 2,5 Y 5/6 (Light Olive Brown).  Este de asemenea alcătuit din litoclaste, 60% de natură sedimentară 

şi 40% metamorfice. Cele sedimentare includ calcar masiv compact şi calcar cu structură poroasă, iar cele 

metamorfice, şist cu muscovit, cuarţit şi gnaiss cuarţo-feldspatic. 

Stratul L10 este nisipos fin, omogen fără resturi fosile sau galeți. Grosimea maximă este de 25 cm în careul T6 

și dispare în masa blocurilor de incaziune din careul S6. Cuprinde 90% litoclaste şi 10% granoclaste. Granoclastele 

sunt reprezentate de calcit sparitic cu forme cristalografice şi foiţe de muscovit. Litoclastele sedimentare includ 

calcar cu peliculă limonitică şi calcar masiv compact, iar cele metamorfice cuarţit şi gnaiss cuarţo-feldspatic. 

Din punct de vedere petrografic, majoritatea sedimentelor prezente în săpătura paleontologică sunt alogene, 

fiind transportate din imediata vecinătate a zonei carstice, excepție făcând blocurile de incaziune, clastele de calcit, 

cât și fragmentele de calcar. 

 Gradul de rotunjire al clastelor alogene, dimensiunea lor, cât și tipul petrografic al acestora, demonstrează 

transportul pe distanță scurtă cât și energia relativ mare de transport. 

Din punct de vedere hidrologic, sedimentele au fost depuse în a patru multor evenimente caracterizate de o 

energie mare de transport, fapt sugerat atât de abundența resturilor fosile de dimensiuni mari (Humerus, ulnă, 

cranii, femur etc.) cât și de prezența galetilor subangulari. 
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Profil terminal Galeria Urșilor. Acesta, a reprezentat principalul punct de studiu pentru analiza 

sedimentologică și a estimărilor ambientale.  Au fost prelevate probe din 15 în 15 cm, pe toată lungimea 

profilului.(4,5 metri-31 de probe) (Fig. 36). 

Analiza a fost realizată prin granulometrie laser cu Horiba Partica LA-950V2 Laser Scattering Particle Size 

Distribution Analyzer, în soluție apoasă după  tratamentul  probelor cu un agent dispersant (Polifosfat de sodiu cu 

concentrația 2%- Na(PO3)n, n ≈ 25), în vederea eliminării materiei organice. 

 Ulterior a fost obținut un set de date  privind distribuția particulelor fine (<5mm). Calculul parametrilor 

granulometrici a fost realizat cu ajutorul aplicației Microsoft Excel-GRADISTAT, versiunea 8. Parametrii au fost 

obținuți cu metoda grafică logaritmică Folk and Ward. 

Pentru interpretarile ambientale au fost folosite o serie de metode pe baza rezultatelor obținute. Prima dintre 

modalitățile de interpretare folosite a fost metoda lui Visher (1969). 

 

 

Fig. 36 - Profilul litologic cu reprezentări grafice ale valorilor procentuale de nisip, silt și lutit corespunzătoare probelor analizate. 
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Mediana vs indice de clasticitate 

Aceasta metodă se bazează pe diferențierea punctelor în grupuri care arată condițiile în care au fost transportate 

până la locul depunerii. Sedimentele grosiere au fost transportate prin rulare, iar celelalte prin suspensie fiind de 

altfel și principala cale de transport pentru sedimentele depuse în profilul terminal din Galeria Urșilor (Fig. 37). 

 

 

Fig. 37 - Plotarea bivarianta, mediana vs indice de clasticitate și condițiile de  transport interpretate pentru acestea (Stewart, 1958). 

 

 

 

Mediana vs deviatie strandard 

Rolul acestei metode este acela de a compara gradul de sortare specific fiecarei probe cu dimensiunile 

granulare a medianei care ii corespunde. Scopul fiind acela de a indentifica mediul de sedimentare.  

Astfel au fost identificate două medii principale de sedimentare: Slackwater (ape liniștite) și Channel (ape 

curgatoare) (Fig. 38). 
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Fig. 38 - Plotarea bivariantă, mediana vs deviație standard și mediile de sedimentare corespunzătoare (Stewart, 1958). 

 

Spre deosebire de prima săpătura sedimentele din acest profil au structuri mai complexe cu nivele de 

nisipuri, silturi și argile bine evidențiate. Majoritatea sedimentelor de aici au fost depuse prin procese de saltație și 

suspensie, în medii relativ liniștite de tip apa stătătoare excepție făcând sedimentele grosiere depuse prin curgeri 

canalizate.  

Din analiza parametrilor granulometrici reiese faptul că la partea superioară a profilului sedimentele sunt 

amestecate datorită unor evenimente hidrologice cu energie mare de tip inundație (event). 
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5.2. Analiza mineralogică a oaselor  

 

Pentru acest studiu, analiza a fost efectuată pe oase aparținand Ursus spelaeus , din Peștera Muierilor, Galeria 

Urșilor, săpătura paleontologică. Au fost extrase cate o manibulă și un metapodiu din fiecare nivel al săpăturii pentru 

a se stabili dacă există o variație pe verticală a parametrilor mineralogici în funcție de condițiile de mediu (Tabel 6, 

Fig. 39). 

 

Metapodii        Mandibule 

 

nr. proba careu nivel 

1 S6 0-I 

2 O6 I-II 

3 P6 II-III 

4 P6 IV-V 

5 R6 VI-VII 

6 R6 VII-VIII 

7 T6 VIII-IX 

8 T6 IX-X 

9 T6 XIII-XIV 

10 T6 XIV-XV 

11 T6 XVIII-XIX 

 

 
 Tabel 6 

 
 

 

 

nr.proba careu nivel 

1 R6 O 

2 R6 II 

3 U6 III 

4 U6 V-VI 

5 T6 VII-VIII 

6 S6 X-XI 

7 S6 XI-XII 

8 T6 XII-XIII 

9 T6 XIII-XIV 

10 T6 XV-XVI 

Fig. 39 - Profil săpătura paleontologică și poziția eșantioanelor de os. 
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Pentru măsurători, probele au fost în prealabil tăiate cu ajutorul Dremel 40000 și ulterior mojarate și puse în 

holdere.  

Determinarea compoziției mineralogice a probelor s-a făcut prin difracție de raze X pe probe naturale, netratate, 

cu ajutorul difractometrului  Philips X’Pert cu radiaţie CuKα  step scanning 0,01, step time 10s/step, interval de 

scanare 2 ÷ 80° 2θ. 

Datele de difracţie au fost analizate cu ajutorul programelor X’Pert Quantify şi X’Pert HighScore. Rezultatele 

obţinute au fost comparate cu date din literatura de specialitate pentru identificarea mineralelor. (B. Wopenka, J.D. 

Pasteris, 2005) (Fig. 40 a,b, 41, 42, 43 a,b). 

 

 

  

 
Fig. 40 - Comparația grafică a peak-urilor de difracție pentru mandibule. 
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Fig. 41 - Identificarea mineralogică a probei R6_0_60 considerată reprezentativă pentru mandibule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 42 - Comparația grafică a peak-urilor de difracție pentru metapodii 
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Fig. 43 - Identificarea mineralogică a probei P6_IV_V considerată reprezentativă pentru metapodii 
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Concluzii 
 
 
Analiza difractometrică realizată pe cele 21 

de probe de os aparținand Ursus spelaeus 

demonstrează prezența unei singure faze 

minerale, respectiv hydroxylapatitul 

Ca5(PO4)3(OH). 

Hidroxilapatitul este o varietate chimică a 

apatitului, fosfatul cel mai comun, care permite 

largi susbstituții atât în pozițiile cationice cât și 

în cele anionice. Apatitul prezintă soluții solide 

extinse  fie prin substituția grupărilor (OH), prin 

grupări [CO3]2- (tip A) fie prin substituția [PO4]3- 

prin grupări tetraedrice (CO3OH)3- (tip B) (B. Wopenka et al. 2005). Dacă gruparea (OH) este substituită prin F- sau 

Cl- se discută despre F-apatit respectiv Cl-apatit. 

Oasele de mamifere sunt alcătuite din componenți minerali și componenți organici, mineralul comun fiind 

hidroxilapatitul. Se consideră că această fază minerală, denumită în literatura și bioapatit, poate conține până la 

7% wt (CO3) primar. In timpul fosilizării pot avea loc schimburi ionice în rețeaua bioapatitului, în pozițiile schimbabile 

anionice, cu îmbogățiri în F-, Cl-. (Nemliher et al.,2004). De asemenea Ca2+ poate fi substituit prin Mn2+ si Sr2+. 

Difractometria de raze X aplicată celor 21 de probe, a evidențiat prezența hidroxilapatitului fără componenta 

carbonatică indicand că din punct de vedere mineralogic oasele analizate nu au suferit transformări sau substituții. 

Lipsa transformarilor, cel puțin la nivel de schimb ionic, a fragmentelor osoase indică o îngropare rapidă în context 

argilos care a funcționat ca izolant conservând materialul paleontologic. 
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5.3. Granulometrie.  

În urma analizei granulometriei particulele prezente în sedimentul analizat au fost împărţite în trei clase: nisip, 

silt şi argilă. Rezultatele sunt prezentate în figura următoare. 

 

 

Fig. 44 – Granulometrie profilul 2 

 

Coloana litologică şi clasele granulometrice ale probelor studiate. După cum se poate observa din figura …. 

sedimentarea pe primii trei metrii este dominată de nisip şi silt în alternanţă. Aceasta indică un regim de viituri 

succesive. Procente mai importante de argilă apar doar în partea finală, care insoţite şi de schimbarea de culoare 

a sedimentului indică o schimbare in aria sursă care permite transportul unui sediment mai fin. Argila alternează cu 

aport mai mare de nisip, indicând persistenţa unor curenţi cu energie mare şi în partea finală a profilului. 
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5.4. Anizotropia susceptibilităţii magnetice 

Profilul final (2). Rezultatele privind direcţia axelor de anizotropie sunt reprezentate în figura următoare. 

 

Fig. 45 - Proiecţii de arii egale pe emisfera inferioară cu direcţiile principale ale anizotropiei susceptibilităţii magnetice(k1= direcţia axei de susceptibilitatea maximă; 

k2= direcţia axei de susceptibilitatea intermediară; k3= direcţia axei de susceptibilitatea minimă) şi interpretarea din punct de vedere al tipului de curent care a produs 

sedimentarea. 

 

 

Profilul începe cu circa un metru unde sedimentarea este produs într-un regim cu apă staţionară stagnantă, 

probabil un mic lac format lateral în raport cu curentul principal. Acest tip de regim a produs gruparea axelor de 

susceptibilitate minimă catre centrul diagramei, iar celelalte două axe sunt repartizate relativ uniform în planul de 

sedimentare. Următorii 2.4 m sunt caracterizaţi de un curent rapid care a produs rostogolirea particulelor. Acest tip 

de sedimentare produce o grupare a axelor susceptibilităţii maxime perpendicular pe direcţia curentului şi o 

distribuţie alungită a direcţiei axelor de susceptibilitate minimă pe direcţia curentului. Acest tip de distribuţie permite 

determinarea direcţiei, dar nu şi a sensului curentului. In situaţia studiată direcţia de curent obţinută din AMS este 

orientată paralel cu axul galeriei. Următorii 50 cm sunt caracterizaţi din nou de o sedimentare într-un regim de apă 

liniştită. Partea finală a profilului este din nou caracterizată de un regim de curent rapid pe o direcţie asemănătoare 

cu cea identificată anterior. 
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Profilul de la săpătura paleotologică (1) 

Datorită caracterului grosier al sedimentului în zona săpăturii paleontologice nu s-au putut colecta decât 3 probe 

orientate din partea de jos a profilului (intre cotele 220-240 cm în raport cu suprafaţa). Deşi avem doar trei probe 

interpretarea cea mai probabilă este că sedimentarea a avut loc într-un curent rapid care a produs rostogolirea 

granulelor. Direcţia probabilă a curentului este compatibilă cu datele de anizotropie obţinute pe celălalt profil la o 

adâncime comparabilă (Fig. 46). 

 

Fig. 46 - Proiecţie de arii egale (emisfera inferioară) cu direcţiile axelor de anizotropie a susceptibilităţii magnetice pentru profilul unde s-a efectuat săpătura paleotologică. 
Datele sugerează o sedimentare într-un curent rapid care a antrenat particulele de sediment într-o mişcare de rostogolire. 

 

 

 

Concluzii. Datele de sedimentologie şi cele de anizotropie a susceptibilităţii magnetice arată că în cea mai 

mare parte a timpului, inclusiv în fazele finale, sedimentarea a fost produsă de un curent rapid care a permis 

rostogolirea granulelor de sediment. Un astfel de curent este capabil sa transporte şi resturi fosile şi să producă 

aglomerarea lor în funcţie de profilul galeriei. 
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6. Biologie moleculara (ADN) 

 

Prezentare. In ceea ce priveste depozitul paleontologic de la Pestera Muierior, o prima provocare a fost 

identificarea unor indivizi in care sa existe suficient materialul genetic conservat.  Fiind vorba de sepcii disparate, 

reconstructia secventelor genetice se bazeaza pe specii existente, inrudite.  Practic prin rezultatele obtinute se pot 

compara secvrntele genetice ale Ursus Spelaeus obtinute in studiul actual cu putinele studii similar existente la 

nivel mondial. Astfel se pot observa mutatii pe care indivizii le-au suferit de-a lungul vietii animalului. Mutatiile, 

desigur, pot influenta evolutia speciei, putand fi cauza exitusul sau putand genera o serie de adaptari. 

In acest  studiu s-au urmarit si o serie de patogeni, pornind de la acelasi principiu al evolutiei microorganismelor. 

Avantajul unei astfel de abordari este ca microorganismele contin catene mult mai scurte de material genetic, iar 

mutatiile pot fi mult mai usor identificate.  

 Desigur exista si un al treilea context, cel al coevolutiei microorgamismelor cu gazda, Ursus Spelaeus. Este 

importanta coevolutia intrucat informatiile obtinute ne pot da informatii despre extintia speciei si rezistenta 

microorganismelor.    

In urma experimentelor precedente s-a constatat ca probele selectate contin o cantitate suficienta de material 

genetic ce poate fi prelucrata in vederea secventierii. Calitatea materialulu genetic, gradul ce contaminare, respectiv 

degradarea probelor cat si factorii inhibitori reprezinta in continuare o provocare in vederea secventierii materialului 

genetic.  Intensitatea slaba a benzilor specifice obtinute arata cantitatea mica de material genetic extrasa si 

amplificata din respectivele probe. Pentru secventiere s-au selectat probele cu cea mai mare cantitate de material 

genetic.  Astfel toate probele au fost citite la Qbit si Nanodrop (Spectrofotometru). S-au luat in calcul valorile 

absorbantelor la 230nm, 260 nm si 280nm. Raportul absorbantelor 260/280 fiind utilizat pentru determinarea 

contaminarii materialului genetic cu proteine. Proteinele aromatice (contin nucleu benzenic  )au o absorbanta la 

280nm. Raportul absorbantelor 260/230 indica prezenta contaminantilor organici, precum fenol, trizol si alti compusi 

aromatic (contin nucleu benzenic ). 

Inaintea secventierii probele au fost purificate. Procesul de purificare elimina o parte din inhibitorii mentionati ( 

incluzand si acidul humic, fragmente scurte de material genetic care au fost prezentate ca fiind o parte din factorii 

critici in raportul anterior).   

Rezultatele au fost prelucrate si s-au comparat cu cele din bazele internationale de date, apoi s-au identificat 

diferite mutatii la nivelul indivizilor (Ursus spelaeus) 

Identificarea punctelor critice. Probele selectate in vederea secventierii sunt purificate. Prin  procesul de 

purificare,odata cu contaminantii,sunt eliminate si fragmentele scurte,degradate de material genetic. Astfel s-au 

identificat o serie de puncte critice:  

-1- etapa de interpretare a rezultatelor spectofotometrice , respective a rapoartelor absorbantelor mentionate 

anterior. Au fost selectate probele lipsite de contaminanti, ale caror valori A260/280 au fost cuprinse intre 2.1 si 1.8 

si respective A260/230 sa fie in jur de 2.0 . Prezenta proteinelor sau a contaminantilor organici (determinate prin 

cele doua raporturi ale absorbantelor) pot interfera cu analizele ulterioare, facand probele improprii secventierii.  
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-2- identificarea patogenilor este dificila intrucat materialul genetic al posibilelor microorganisme se gaseste in 

cantitati mult mai mici decat materialul genetic propriu gazdei. De asemenea, acest material genetic exogen 

(pathogen) are o lungime mult mai mica, si deci, exista riscul ca in procesele de purificare sa se piarda.  

Secventiere. S-a realizat PCR de secventiere conform raportului anterior 

Intrucat materialul genetic este degradat, au fost selectati din literatura mai multi primeri specifici (tabel 7) 

capabili sa cupleze fragmente de nucleotide scurte. Folosind perechile de primeri  mentionate s-a urmarit 

amplificarea unui fragmen de aproximativ 285 perechi de baze din regiunea hipervariabila I. 

CB 2558 (3R) 5-GGA GCG AGA GGT ACA CGT-3  Ursus spelaeus 

CB 2620 (3F) GCC CCA TGC ATA TAA GCA TG-3 Ursus spelaeus 

CB2670a (1F) 5-CTA TTT AAA CTA TTC CCT GGT ACA TAC-3 Ursus spelaeus 

CB2671d(2R) 5-TAA ACT TTC GAA ATG TAG GTC CTC ATG-3 Ursus spelaeus 

CB2718a(2F) 5-CAT CTC ATG TAC TGT ACC ATC ATA GT-3 Ursus spelaeus 

CB2719(1R) 5-ATG GGG GCA CGC CAT TAA TGC-3 Ursus spelaeus 
Table 7 - Primeri utilizati Hofreiter 2002 

 

 

S-au efectuat 2 amplificări sucesive, rezultatele primei amplificari arata 2 benzi specifice care au migrat 

corespunzator. Pentru a 2a amplificare s-au mofificat niste parametrii de temperature, rezultatele punand in 

evidenta benzi specifice pentru toate probele analizate (Fig. 46). 

 

 

De asemenea s-au cautat si agenti infectiosi care ar fi putut evolua la indivizii respectivi (Fig. 47). Protocoalele 

au fost optimizate si urmeaza sa se determine implicatiile fiecarei entitati selectate asupra macroorganismului.  Se 

incearca stabilirea unor trasee evolutive ce pot infulenta dinamica unei emergente infectioase.  Studiile moleculare 

Fig. 46 

Fig. 47 
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existente nu clarifica insa procesele in totalitate, dar concluzioneaza o supraexprimare a unor gene din lantul de 

ADN (Tabelul 8). 

hsp65 F: CTGGTCAAGGAAGGTCTGCG 

R:GATGACACCCTCGTTGCCAAC 
Mycobacterium 

gyrA284 F: CCGGTCGGTTGCCGAGACCA 

R: GCGGGTAGCGCAGCGACCAG 
Mycobacterium 

katG1388 F: CGAAGCCGAGATTGCCAGCCT 

R:CGCTACCACGGAACGACGACG 
Mycobacterium 

qcrB F: GCTCGCAGCCAGACTTCTACAT 

R: GGGCGGGAATGGTGTGA 
Mycobacterium 

rpoB2646 F: TGCGTGTGTATGTGGCTCAGAAAC 

R: AAGGAACGGCATGTCCTCAACC 
Mycobacterium 

rpob3243 F: GCCAGCGGTTCGGGGA 

R: TCGGACTTGATGGTCAACAGC 
Mycobacterium 

YP12D CAGCAGGATATCAGGAAACA Yersinia pestis 

YP11R GCAAGTCCAATATATGGCATAG Yersinia pestis 

RP1 CTCCTCTTACACTTGGTG Rickettsia prowazekii 

RP2 ACCTGCTTGTAAATTTAAAG Rickettsia prowazekii 

BAPA7 ATCACCAGAGGCAAGACACCC B. anthracis 

BAPA6 ACCAATATCAAAGAACGACGC B. anthracis 

ST2 CGCTTTTCGAGGTTCCTGACG S. enterica serovar 

Typhi 

ST4 CTTGATAAGGTGGAGGCGGGCTTC S. enterica serovar 

Typhi 

NARG1 GTTCACTTCCTGCCATGAGGAGCG S. enterica serovar 

Typhi 

NARG2 TCAACCCATGGGGTGAACTG S. enterica serovar 

Typhi 
 

Dupa realizarea PCR au fost din nou cuantificate probele si s-au trimis spre secventiere acele probe care au 

exprimat cantitatea cea mai mare de material genetic si cantitatea cea mai mica de contaminanti.   

Secventierea a fost facuta cu succes ,iar rezultatele au fost analizate cu BioEdit sequence alignment editor 

version 7.0.9.0. Secventele obtinute in laborator au fost comparate cu datele publice folosind BLAST  

Interpretarea rezultatelor si formularea concluziilor expertizei ADN 

Aceasta etapa ramane etapa critica a intregului process de analiza, in care pregatirea si experienta specialistului 

sunt decisive.  Rezultatele sunt inspectate pentru a se identifica eventualele artefacte si a se stabili daca profilele 

generate indeplinesc standardele de calitate de analiza cerute. Urmeaza apoi etapa de analiza comparative in care 

profilele probelor biologice de referinta sunt studiate compparativ cu cele existente in baza de date internationala. 

Rezultatele secventierii si alinierilor arata foarte clar elementele comune (notate cu steluta in Clustal Consensus) 

dar se pot observa si mutatiile la nivel de individ (Tabelul 9).   

Practic extractia, amplificarea si secventierea a avut loc cu success,fiind stabilit un nou protocol mai putin 

laborious dar cu rezultate comparabile cu cele din literatura. S-au stabilit protocoalele pentru patogeni urmarindu-

se pragul minim de detective al acestora.  Urmeaza secventierea mai multor indivizi pentru a stabili cu exactitate 

daca exista diferente in ceea ce priveste materialul genetic consrrvat si straturile din care acestea fac parte.  

Tabelul 8 
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  Tabelul 9 
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7. Rezultate directe 

Proiectul de cercetare Studiul multidisciplinar al depozitului fosil din Peștera Muierilor în vederea reconstrucției 

schimbarilor climatice rapide din sud-vestul României - Pleistocen superior (PALEOCLIM) si-a atins obiectivele 

generale de cercetare propuse în ciuda dificultăților pe care activitatea în subteran o presupune și a situațiilor care 

nu puteau fi anticipate. 

Rezultatele obținute au fost diseminate prin sustinerea a nouă comunicări la conferințe internationale și 

naționale precum și prin trei articole științifice aflate în diferite faze de publicare în reviste științifice indexate ISI. De 

asemenea au fost sustinute stagii de pregatire în laboratoare din strainătate pentru membrii tineri ai echipei în 

domeniile acestora de specializare (sedimente – Faur Luchiana, datări Mirea Ionut, etc). De asemenea proiectul a 

contribuit și susținut pregatirea doctoratelor pentru patru membrii tineri ai echipei (Mirea Ionut, Arghir Razvan, Faur 

Luchiana, Ciocanau Marius). 

Totodată trebuie menționat că doar o parte din rezultatele cercetărilor noastre au putut fi publicate până în 

prezent, multe dintre acestea aflandu-se în faza avansată de redactare sau de prelucrare finală. 


