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одразиле на економске стратегије практиковане у насељима из старије и
млађе фазе касног бронзаног доба северне Босне.
Valentin Dumitraşcu, “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology,
Romanian Academy, Bucharest (Romania)
ZOOARCHAEOLOGICAL INSIGHTS INTO THE LATE IRON AGE
FROM SOUTH-WESTERN ROMANIA
The presentation is based on the faunal material excavated from several
archaeological sites, dated in the Late Iron Age, approximately between
the 4th Century BC and the 1st Century AD and located in Oltenia, SouthWestern Romania. The study is focusing on the sites from Bâzdâna (Dolj
county) and Stoina (Gorj county), recently researched by a team coordinated
by Vlad V. Zirra from the “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology of the
Romanian Academy. Connections and comparisons will be made also with
contemporary sites from the neighboring areas.
Two behavioral contexts will be discussed. The first is related to animal
husbandry and hunting. Cattle, sheep/goat and pig are the most important
domestic animals, followed by horse and dog. There are proves that the last
was also consumed occasionally. Regarding wild animals, deer (red deer
and roe deer) and wild boar are the main games, but we have also identified,
beaver and brown bear.
The second situation regards a special comportment associated with
animals, where complete individuals or body parts were treated in a distinct
way, interpreted by many authors as consecration rituals.
This work was suported by a grant of UEFISCDI, PATCULT#RO (PNIII-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, 52PCCDI/2018).
Теодора Радишић, Лабораторија за Биоархеологију, Одељење за
археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд
ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА ДОСАДАШЊИХ
АРХЕОЗООЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У ПРОУЧАВАЊУ
ЕКОНOMСКИХ СТРАТЕГИЈА У КАСНОМ ЛАТЕНУ НА ТЛУ
ВОЈВОДИНЕ
На простору јужнопанонског Подунављау последњим вековима
старе ере живот се одвијао у насељима утврђеног и отвореног карактера.
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Археолошка истраживања пружила су бројне доказе о животу
становника ових насеља, међу којима су и показатељи различитих
економских делатности практикованих унутар самих насеља или у
њиховој непосредној околини.
Упркос постојању археолошких потврда, као и важности које
има за разумевање комплексних друштвено-политичких околности у
касном латену, проучавању економије није приступано систематски.
О занатским активностима, попут грнчарства, писано је више, док су
знања о пољопривредним делатностима, попут земљорадње, сточарства
и лова, веома ограничена. Као и у случају других економских делатности,
свеобухватни подаци о стратегијама експлоатације животиња у касном
латену на простору јужнопанонског Подунавља недостају. Међутим,
постојећи археозоолошки подаци, иако кванитативно и квалитативно
ограничени, пружају основу за познавање пракси сточарства и лова.
У овом раду биће представљени резултати досадашњих
археозоолошких истраживања каснолатенских насеља са подручја
данашње Војводине, и биће дискутовани закључци о општим
карактеристикама сточарства и лова. Увидом у постојећа сазнања о
сточарским и ловним стратегијама биће отворена и нова питања о
економским и другим аспектима живота популација које су насељавале
јужнопанонско Подунавље у последња два века старе ере и у првом веку
нове ере.
Соња Вуковић-Богдановић, Лабораторија за биоархеологију, Одељење
за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
СТОЧАРСТВО И ЛОВ У РИМСКИМ ПРОВИНЦИЈАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ: ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА
АРХЕОЗООЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Будући да је римска археозоологија релативно млада дисциплина у
Србији, досадашња сазнања о значају сточарства и лова у балканским
провинцијама римског Царства, за разлику од западних и северних
провинција, прилично су оскудна. Иако је број фаунистичких
збирки из римског периода, које пружају могућност да се проучавају
различити аспекти економије још увек мали, резултати археозоолошких
истраживања у последњих десетак година, када долази до значајног
развоја српске археозоологије, омогућавају да се уоче опште
карактеристике утицаја римских освајања и различитих друштвених
околности током римског периода на сточарство и лов на простору
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