
 

1

REZUMAT 
 

Abordarea temei prezentei teze de doctorat este motivată de faptul că în 

literatura de specialitate datele privitoare la criteriile de diferenţiere între oasele 

provenite de la speciile de vânat şi cele provenite de la speciile domestice înrudite 

taxonomic sunt disparate şi adesea sumare. 

Teza cuprinde 361 pagini şi este structurată clasic din două părţi. Partea I-a  - 

Studiul bibliografic este sistematizată în două capitole şi se extinde pe 65 pagini. 

Partea a II-a - Cercetări proprii însumează 287 pagini şi cuprinde 6 capitole în care 

sunt prezentate: scopul cercetărilor, materialul şi metodele de lucru, rezultatele 

obţinute şi  concluzii. Lucrarea este ilustrată de 341 fotografii, 17 planşe anatomice, 4 

radiografii, 35 tabele şi 9 grafice. 

Capitolul 1 prezintă încadrarea taxonomică şi particularităţile biologice ale 

speciilor de vânat luate în studiu: căpriorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus 

scrofa ferus) şi iepurele de câmp (Lepus europaeus). 

Capitolul 2 sintetizează datele din literatura de specialitate privitoare la 

morfologia oaselor din componenţa scheletului la mamiferele domestice şi face referiri 

speciale la oaie (Ovis aries), capră (Capra hircus), porc domestic (Sus scrofa 

domesticus) şi iepure de casă (Oryctolagus cuniculus). 

Capitolul 3 prezintă scopul cercetărilor, care în esenţă constă în identificarea 

caracterelor morfologice care constituie criterii sigure de diferenţiere între oasele de: 

- căprior şi rumegătoare mici domestice (oaie şi capră) 

- mistreţ şi porc domestic 

- iepure de câmp şi iepure de casă. 

Capitolul 4 - Material şi metode de lucru 

Materialul de studiu a fost reprezentat de 8 schelete de căprior, 10 de oaie, 6 de 

capră domestică, 11 de mistreţ, 10 de porc domestic, 20 de iepure de câmp şi 15 de 

iepure de casă. La acestea s-au adăugat numeroase oase şi fragmente osoase disparate. 

Oasele au fost preparate prin fierbere, curăţare şi degresare. 

Cercetările au fost efectuate prin metodele clasice folosite în osteologie: 

observaţii minuţioase pe oase întregi şi pe secţiuni transversale şi longitudinale, 

măsurători, calcularea indicilor de dezvoltare prin raportarea diferitelor dimensiuni, şi 

radiografierea unor oase. 
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Capitolele 5, 6 şi 7 cuprind rezultatele cercetărilor privind criteriile de 

diferenţiere între oasele provenite de la speciile de vânat şi oasele provenite de la 

speciile domestice înrudite taxonomic. 

Sintetizând datele obţinute se constată că unele caractere morfologice 

diferenţiale sunt comune celor trei specii de vânat, iar altele, particulare. 

La toate speciile de vânat, comparativ cu speciile domestice: 

- raportată la lungimea coloanei vertebrale (fără vertebrele coccigiene), regiunea 

lombară este mai scurtă; 

- sternul este mai lung, aspect ce se reflectă atât în indicele de dezvoltare, cât şi 

în valoarea raportului faţă de lungimea coloanei vertebrale toracale; 

- coxalul prezintă cavitatea acetabulară plasată aproape în centrul osului, iar 

unghiul dintre porţiunile pre- şi postacetabulară este mai mic; 

- oasele stilopodiilor, zeugopodiilor şi autopodiilor sunt, proporţional, mai lungi 

şi mai înguste, aspect ce se reflectă în indicii de dezvoltare (lăţimea diafizei/lungimea 

osului x 100) mai mici; 

- extremităţile oaselor lungi sunt mai înguste, ornate de suprafeţe diartrodiale 

net delimitate, alungite în sens sagital; 

- fosetele ligamentare sunt mai adânci şi bine circumscrise; 

- fosele de la extremitatea distală a humerusului, radială şi olecraniană, sunt 

foarte adânci; constant, la mistreţ şi la iepurele de câmp şi inconstant, la căprior, 

comunică prin gaura supratrohleară; 

- olecranul, raportat la lungimea ulnei, este mai scurt; 

- pe secţiuni longitudinale şi transversale, la oasele lungi provenite de la 

animale mature se evidenţiază o compactă osoasă fermă, care delimitează un canal 

medular lipsit de trabecule osoase. 

 
 
Tab. 1. Indicele cefalic la căprior, oaie, capră, mistreţ, porc domestic, iepure de câmp şi iepure 
domestic 
Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lungimea totală (Lt) mm 204 238 209 384 279 102 98 

2 Lăţimea maximă 
(interzigomatică) (lm) mm 93 120 114 150 158 49 44 

3 Indicele cefalic 
(lm/Ltx100) % 45,6 50,4 54,5 39 57 48 45 
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Tab. 2. Raportul procentual al regiunilor coloanei vertebrale (fără vertebrele coccigiene) la 
căprior, oaie, capră, mistreţ, porc domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 
Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

mm 887 884 911 997 1130 421 387 1 Lungimea totală 
% 100 100 100 100 100 100 100 

mm 303 262 287 215 227 81 67 2 Lungimea regiunii 
cervicale % 34 30 32 21 20 19,3 17,3 

mm 309 322 331 440 511 142 130 3 Lungimea regiunii 
toracale % 35 36 36 44 45 33,7 33,6 

mm 185 208 203 196 259 147 144 4 Lungimea regiunii 
lombare % 21 24 22 20 23 34,9 37,2 

mm 90 92 90 146 133 51 46 5 Lungimea regiunii  
sacrale % 10 10 10 15 12 12,1 11,9 

 

Tab. 3. Indicii de dezvoltare ai osului sacru la căprior, oaie, capră, mistreţ, porc 
domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 
Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lt - Lungimea totală mm 90 92 90 146 133 51 46 

2 
lM - Lăţimea între 

marginile laterale ale 
aripilor 

mm 64 82 70 117 118 38,8 31,7 

10 lM/Lt x 100 % 71 89 78 80 89 76 69 
 
 

Tab. 4. Raportul dintre lungimea sternului şi lungimea coloanei vertebrale toracale la căprior, 
oaie, capră, mistreţ, porc domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 
Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lungimea coloanei 
vertebrale toracale (Lcvt) 

mm 309 322 331 440 511 142 130 

2 Lungimea sternului (LS) mm 255 207 238 294 265 125 94 
3 LS/Lcvt x 100 % 82,5 64,3 71,9 66,8 51,9 88 72,3 

 

 
Tab. 5. Indicii de dezvoltare ai spetei la căprior, oaie, capră, mistreţ, porc domestic, 

iepure de câmp şi iepure domestic 
Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lt - Lungimea totală mm 152,3 164 172,3 243,4 197,6 88,4 70,7 
2 lm - Lăţimea maximă mm 91,3 109,7 100,2 142,5 142 49 38,1 
3 lc - Lăţimea colului spetei mm 18,3 28,7 20,9 29,7 29,6 7,6 5,2 
4 Lt/lm x 100 % 166,8 149,5 172 170,8 139,2 180,4 185,6 
5 lc/Lm x 100 % 20 26,2 20,8 20,8 20,8 15,5 13,6 
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Tab. 6. Indicii de dezvoltare ai oaselor lungi ale membrului toracic la căprior, oaie, 
capră, mistreţ, porc domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 

Osul Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lt mm 172,3 156,5 181,9 247,6 199,9 107,1 77,7 
2 ld mm 14,7 17 19,8 22,7 20,9 9,8 8,6 Humerus 
3 ld/Lt x 100 % 8,5 10,8 10,8 9,1 10,4 9,2 11,1 
1 Lt mm 183,3 164,8 171,8 182,6 143,9 116,3 75,4 
2 ld mm 15,5 18,8 19,2 22,1 22,3 6,3 4,4 Radius 
3 ld/Lt x 100 % 8,4 11,4 11,1 12,1 15,5 5,4 5,8 
1 Lt mm 219,9 202,1 217,4 248,1 193,4 131,5 88,4 
2 LO mm 44,3 48,7 53 86,9 72,5 19,1 15,3 Ulna 
3 LO/Lt x 100 % 20,1 24,1 24,3 35 37,4 14,5 17,3 
1 Lt mm - - - - - 6 5 
2 ld mm - - - - - 3,3 4 Metacarp I 
3 ld/Lt x 100 % - - - - - 55 80 
1 Lt mm - - - 66,9 62,2 32 24,2 
2 ld mm - - - 6,3 8,5 3 3,2 Metacarp II 
3 ld/Lt x 100 % - - - 9,4 13,6 9,4 13,2 
1 Lt mm - - - 90,1 82,3 35,2 26,2 
2 ld mm - - - 17,1 19,4 3 3,2 Metacarp III 
3 ld/Lt x 100 % - - - 18,9 23,5 8,5 12,2 
1 Lt mm - - - 91,3 84,1 27,6 22,3 
2 ld mm - - - 15,2 17,7 3 3,3 Metacarp IV 
3 ld/Lt x 100 % - - - 16,6 21 10,9 14,8 
1 Lt mm - - - 68 65,1 18,4 14,2 
2 ld mm - - - 7,5 9,1 3 3 Metacarp V 
3 ld/Lt x 100 % - - - 11 13,9 16,3 21,1 
1 Lt mm 175,3 132,6 117,1 - - - - 
2 ld mm 13,2 15,8 17,8 - - - - Metacarp 

III+IV 
3 ld/Lt x 100 % 7,5 11,9 15,2 - - - - 
1 Lt mm    - - 6 5 
2 ld mm    - - 4 3 Falanga I, 

deget I 
3 ld/Lt x 100 %    - - 67 60 
1 Lt mm    27,6 27,7 13,6 11,5 
2 ld mm    9,4 10,3 3 3 Falanga I, 

deget II 
3 ld/Lt x 100 %    34 37,1 22,4 26 
1 Lt mm    42,7 40,1 15,4 13 
2 ld mm    16,3 18,1 2,8 3 Falanga I, 

deget III 
3 ld/Lt x 100 %    38,1 45,1 18,2 23,1 
1 Lt mm    43,2 39,9 14,4 12,3 
2 ld mm    16,2 18,4 2,8 3 Falanga I, 

deget IV 
3 ld/Lt x 100 %    37,5 46,1 19,4 24,4 
1 Lt mm    30,5 28,6 11,2 8,7 
2 ld mm    10,4 10,5 3 3 Falanga I, 

deget V 
3 ld/Lt x 100 %    34,1 36,7 26,8 34,5 

Lt - Lungimea totală; ld - Lăţimea la mijlocul diafizei; LO - Lungimea olecranului 
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Tab. 7. Indicii de dezvoltare ai osului coxal la căprior, oaie, capră, mistreţ, porc 

domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 
 

Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lt - Lungimea totală mm 205,9 223,1 220,1 289,4 246,8 104,6 101,5 

2 L1 - Lungimea porţiunii 
preacetabulare mm 109,5 310,4 133,8 164,1 142,4 54,9 55,5 

3 L2 - Lungimea porţiunii 
postacetabulare mm 99,6 96,9 90,8 137,3 111,4 49,7 46 

4 

 - Unghiul format 
între axele 
porţiunilor pre- şi 
postacetabulare 

grade 144 166 171 155 160 169 178 

5 Lsp - Lungimea 
simfizei pubiene mm 69,3 53,5 66,7 86,9 72,8 28,3 26 

6 lc - Lăţimea corpului 
iliului mm 20,1 17,7 17,5 29,3 28,4 11,6 9,4 

7 lpi - Lăţimea paletei 
iliace mm 72,8 91,7 72,8 117,6 99,7 28 24,9 

8 L2/L1 x 100 % 91 74,3 67,8 83,7 78,2 90,5 82,9 
9 Lsp/Lt x 100 % 33,6 24 30,3 30 29,5 27 25,6 
10 lc/Lpi x 100 % 27,6 19,3 24 24,9 28,5 41,4 37,7 
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Tab. 8. Indicii de dezvoltare ai oaselor lungi ale membrului pelvin la căprior, oaie, 

capră, mistreţ, porc domestic, iepure de câmp şi iepure domestic 
 

Osul Nr 
crt Specificare UM Cc Oa Ch Ssf Ssd Le Oc 

1 Lt mm 207,7 183,5 197,4 250,1 225,2 135,8 102,1
2 ld mm 16 18,3 17,5 20,6 25,3 9,7 9,2 Femur 
3 ld/Lt x 100 % 7,7 10 8,8 8,2 11,2 7,1 9 
1 Lt mm 260,8 216,1 227,5 236,8 207,1 154,6 108,8
2 ld mm 17 16,4 16 23,8 26,2 9,5 8 Tibia 
3 ld/Lt x 100 % 6,5 7,6 7 10 12,6 6,1 7,4 
1 Lt mm - - - 73,4 65,8 56,2 42,8 
2 ld mm    6, 7,4 4 4,2 Metatars II 
3 ld/Lt x 100 %    8,1 11,2 7,1 9,8 
1 Lt mm    99,8 87,6 57,6 44,6 
2 ld mm    16,1 16,8 3,8 4, Metatars III 
3 ld/Lt x 100 %    16,1 19,1 6,6 9 
1 Lt mm    108,9 93,1 55,2 41,6 
2 ld mm    16,1 17,2 3,7 4 Metatars IV 
3 ld/Lt x 100 %    14,8 18,5 6,1 9,6 
1 Lt mm    75,4 64,9 48 35,8 
2 ld mm    6,3 7,3 3,4 3,6 Metatars V 
3 ld/Lt x 100 %    8,3 11,2 7,1 10 
1 Lt mm 207,4 127,8 126,1 - - - - 
2 ld mm 13,3 13,2 14,5 - - - - Metatars 

III+IV 
3 ld/Lt x 100 % 6,4 9,4 11,5 - - - - 
1 Lt mm    28,4 25 21,6 18,6 
2 ld mm    8,7 10 3 3,2 Falanga I, 

deget II 
3 ld/Lt x 100 %    30,6 40 31,9 17,2 
1 Lt mm    46,5 39,5 26,4 21,4 
2 ld mm    15,7 16,6 3 3,2 Falanga I, 

deget III 
3 ld/Lt x 100 %    33,7 42 11,4 15 
1 Lt mm    46,8 38,6 24,8 20,4 
2 ld mm    16,1 17,2 3, 3 Falanga I, 

deget IV 
3 ld/Lt x 100 %    34,4 44,5 12,9 15 
1 Lt mm    30,1 27,3 19,4 16,2 
2 ld mm    8,7 8,8 3 3 Falanga I, 

deget V 
3 ld/Lt x 100 %    28,9  32,2 15,5 18,5 

Lt - Lungimea totală; ld - Lăţimea la mijlocul diafizei 
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Particularităţi morfologice care constituie criterii de diferenţiere între 

oasele de căprior şi cele de oaie şi capră (cap. 5): 

Capul osos ca întreg este mai alungit sagital, prezentând un indice cefalic mai 

mic. Suturile dintre oasele neurocraniului prezintă sinuozităţi ample şi duble ca număr 

faţă de oaie şi capră. Protuberanţa occipitală externă proemină mult caudal. Procesele 

paracondiliene au vârful ascuţit. Găurile supraorbitale multiple sunt înşiruite în fundul 

unui şanţ relativ adânc. Procesele cornuale, cilindrice, sunt lipsite de diverticul sinusal. 

Vârful nazalului este bifid şi incizura nazoincisivă extrem de redusă. Lacrimalul 

prezintă fosa lacrimală externă foarte adâncă şi delimitează cu nazalul, frontalul şi 

maxilarul o fisură preorbitală cu contur rombic. Gaura infraorbitală este plasată în faţa 

primului premolar, iar gaura mentonieră, în apropierea arcului alveolar. 

Coloana vertebrală este mai suplă; în toate regiunile procesele spinoase sunt 

mult aplatizate transversal, iar procesele transverse, aplatizate mult dorso-ventral. 

Atlasul prezintă aripile cu marginile paralele, prelungite cu tuberculi curbaţi 

medial, tuberculul ventral detaşat din jumătatea caudală a arcului şi faţetele suprafeţei 

articulare craniale unite între ele. 

Axisul prezintă procesul spinos foarte lung, creasta ventrală tăioasă, suprafeţele 

articulare craniale despărţite printr-o incizură adâncă, dar foarte îngustă; găurile 

transverse lipsesc sau sunt extrem de înguste. 

Vertebrele cervicale 3-7 sunt mai lungi şi pregnant opistocelice. La C3-C5  

crestele ventrale sunt tăioase. Procesul spinos la C6 şi C7 are aspect triunghiular. 

Procesele spinoase ale vertebrelor T1-T8 au marginea caudală ascuţită. 

Vertebrele lombare prezintă procesele spinoase mai înalte, cu marginile cranială 

şi caudală concave, iar procesele transverse orientate mult cranio-ventral. 

Aripile sacrului sunt orientate ventro-lateral, iar cranial depăşesc planul 

proceselor articulare. Creasta sacrală mediană şi creasta intermediară sunt continui. 

Coastele, cu excepţia primei, sunt mai suple şi au un grad de curbură mai 

accentuat. 

Sternul prezintă corpul mult aplatizat dorso-ventral, format din sternebre lungi, 

cu contur de dreptunghi cu laturile mari excavate. 

Oasele membrului toracic 

Spata prezintă spina scapulară lipsită de tuberozitate, terminată cu o margine 

concavă. Tuberozitatea supraglenoidiană se detaşează la mică distanţă de marginea 
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cavităţii glenoide, iar procesul coracoid este proeminent şi mult curbat medial. 

Humerusul prezintă vârful tuberculului mare aplecat spre şanţul intertubercular, 

faţa m. infraspinos de formă semilunară, tuberozitatea deltoidiană scundă, dar bine 

delimitată, fosa radială de formă triunghiulară, epicondilii mai proeminenţi, fosa 

olecraniană îngustă şi adâncă. 

Oasele antebraţului sunt vizibil arcuite, iar spaţiile interosoase foarte înguste. 

Ulna prezintă marginea caudală tăioasă şi olecranul net patrulater, cu unghiul cranial 

ascuţit şi marginea cranială uşor concavă. Faţa articulară carpală a radiusului prezintă 

cavităţile glenoide adânci, circulare şi condilii separaţi de un relief proeminent. 

Oasele carpiene sunt mai înalte, mai înguste, şi cu suprafeţele articulare mai 

expresive. 

Oasele metacarpiene sunt reprezentate de metacarpianul principal (III+IV) şi 

metacarpienele secundare II şi V. 

Metacarpianul principal prezintă marginile rotunjite, şanţul dorsal evident, iar 

cel palmar, adânc, transformă faţa palmară într-un adevărat jgheab. Metacarpienele 

secundare sunt reduse (7-8 cm), au formă triunghiulară şi se articulează prin 

sindesmoză cu metacarpianul principal în jumătatea distală a acestuia. 

Primele două falange ale degetelor principale se caracterizează prin supleţe şi 

aspectul lor cilindric. Falanga distală are formă de piramidă triunghiulară, cu marginea 

dorsală lipsită de incizura caracteristică rumegătoarelor mici domestice. Falangele 

degetelor rudimentare sunt miniatura celor de la degetele secundare. 

Oasele membrului pelvin 

Coxalul prezintă corpul iliului mai lat, mai aplatizat şi mai scurt. Creasta iliacă 

este mult concavă în porţiunea medială. Tuberozitatea ischiatică prezintă cuspizii egali 

şi detaşaţi echidistant. Incizurile ischiatice şi cavitatea acetabulară sunt mai adânci. 

Femurul are corpul cilindroid, cu suprafaţă aspră delimitată de buze 

proeminente. Suprafaţa articulară a capului femural se prelungeşte mult pe gât. 

Trocanterul mare prezintă unghiul cranial aplecat spre gâtul femural. Fosa 

supracondiliană este adâncă, alungită proximo-distal, iar tuberozităţile 

supracondiliene, proeminente şi rugoase. 

Oasele gambei, ca şi la oaie şi capră, sunt reprezentate de tibie şi osul maleolar. 

Tibia are tuberozitatea parcursă de un şanţ tendinos şi condilul lateral mult mai 

mare decât cel medial. Medial, cohleea tibială este completată de o suprafaţă 
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diartrodială îngustă, concavă, destinată articulării cu o suprafaţă congruentă de pe 

astragal. Osul maleolar prezintă în jurul suprafeţei articulare distale o centură 

proeminentă marcată de un veritabil gât. 

Oasele tarsiene sunt mai înalte şi mai aplatizate transversal. Este de reţinut că 

astragalul prezintă un condil care flanchează buza medială a trohleei proximale. 

Oasele metatarsiene sunt reprezentate de metatarsianul principal (III+IV) şi de 

metatarsienele secundare II şi V. Metatarsianul principal prezintă corpul net prismatic 

până în treimea distală, unde se aplatizează dorso-plantar. Şanţul dorsal, adânc şi 

îngust, parcurge toată faţa dorsală, iar şanţul plantar este adânc şi larg, dar se şterge în 

treimea distală. Oasele metatarsiene secundare sunt mult mai reduse decât 

metacarpienele secundare. 

Falangele degetelor sunt mai lungi decât la membrul toracic, dar au caractere 

asemănătoare. 

 

Particularităţi morfologice care constituie criterii de diferenţiere între 

oasele de mistreţ şi cele de porc domestic (cap. 6): 

Capul osos prezintă linia de profil rectilinie şi este mult mai lung şi mai îngust, 

având indicele cefalic în jur de 40. Faţa aborală, procesele paracondiliene, fosa 

temporală şi diagonala mare a intrării în orbită au o pronunţată oblicitate ventro-

cranială. Arcada zigomatică, mult aplatizată transversal, este mai îngustă, limitată 

dorsal de o margine cu o concavitate redusă şi ventral, de o margine aproape rectilinie. 

Toate oasele feţei sunt mult alungite sagital, astfel că fosa canină, plasată pe maxilar, 

zigomatic şi lacrimal este întinsă, dar superficială. Relieful alveolei canine este 

impresionant la masculii adulţi, dar la femele este mai redus. Liniile temporale, 

proeminente, delimitează o suprafaţă parietală îngustă. Şanţurile supraorbitale, foarte 

adânci, se continuă pe osul nazal până la sutura acestuia cu maxilarul. Vârfurile 

oaselor nazale ajung până la marginea rostrală a incisivelor pe care o pot depăşi cu 

câţiva milimetri. Palatul osos, îngust, este delimitat de margini paralele, iar fisurile 

palatine au contur oval. Mandibula este mai suplă, cu porţiunea molară aplatizată 

transversal. Marginea cranială a ramurii mandibulei este oblică, iar cea caudală 

prezintă o incizură care subliniază un veritabil gât al condilului. Incizura 

coronocondiliană este mai îngustă şi limitată cranial de un proces coronoid ascuţit care 

depăşeşte cu puţin înălţimea condilului. 
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Coloana vertebrală în ansamblu este mai scurtă, aspect datorat atât lungimii 

corpurilor vertebrelor, cât şi numărului de vertebre. La două schelete numărul 

vertebrelor toracale a fost 13, iar la restul 14. 

Vertebrele cervicale au corpul mai lat decât lung. Atlasul prezintă feţele 

articulare craniale şi caudale mult alungite în sens ventro-medial, tuberculul dorsal 

detaşat de pe marginea cranială a arcului şi fosa alară largă, adâncă, bine circumscrisă. 

Axisul prezintă feţele articulare craniale mult alungite, cu contur oval, unite 

între ele prin suprafaţa articulară a procesului odontoid. Între marginile cranială şi 

dorsală ale procesului spinos se formează un unghi drept. 

Vertebrele toracale 2-8 au procese spinoase mult mai înalte şi mai înguste. 

Vertebrele lombare, în număr de 5, prezintă procesele transverse trase cranial şi 

curbate ventral de la bază. 

Sacrul este mai lung şi mai îngust, cu faţa ventrală orizontală. 

Coastele, în număr de 13-14, sunt mai puţin curbate; cresc în lungime gradat, 

până la a IV-a şi descresc brusc începând cu a XI-a. 

Oasele membrului toracic 

Spata, mai lungă, prezintă indicele fiziologic în jur de 171. Tuberozitatea spinei 

scapulare este mai scundă, dar mai alungită, iar cavitatea glenoidă este alungită sagital, 

având contur oval. 

Humerusul are corpul recurbat în “S” prelung, şanţul brahial superficial, şanţul 

intertubercular mai larg. Creasta epicondilului lateral este tăioasă, dar mai puţin 

detaşată. Fosa radială, de formă triunghiulară, comunică constant cu fosa olecraniană 

prin gaura supratrohleară. 

Oasele antebraţului sunt uşor arcuite şi suple. Olecranul prezintă procesul 

anconeu mai proeminent şi orientat cranial, incizura trohleară adâncă. Marginea 

caudală a ulnei este tăioasă. 

Oasele carpiene prezintă diferenţe legate de aspectul general, dar mai ales de 

forma şi întinderea suprafeţelor articulare. 

Oasele metacarpiene principale (III şi IV) sunt mai înguste în jumătatea 

proximală. Proximal se articulează între ele prin faţete diartrodiale triunghiulare şi vin 

în contact prin suprafeţele rugoase mai înguste. 

Falanga proximală prezintă faţa dorsală de formă trapezoidală. Falanga distală 

este mult aplatizată dorso-palmar; procesul extensor este mai ascuţit, iar vârful 
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falangei este rotunjit. 

Oasele membrului pelvin 

Coxalul prezintă creasta ischiatică mai scundă, cavitatea acetabulară cu 

marginea tăioasă şi incizura mai largă. Linia gluteenă, îngustă, înaltă, se întinde de la 

creasta iliacă până la creasta ischiatică. Cuspidul ventrolateral al tuberozităţii ischiatice 

este mult detaşat, ascuţit şi curbat medial. 

Femurul prezintă faţa cranială convexă, suprafaţa aspră de pe faţa caudală este 

delimitată de două buze proeminente. Trocanterul mare, suplu, de formă patrulateră, 

nu prezintă incizură. Trocanterul mic este mai proeminent, de formă conică. Fosa 

supracondilară, adâncă, este limitată proximal de o tuberozitate supracondilară 

proeminentă. Condilii femurali sunt mai înguşti, iar fosa intercondilară este orientată 

în planul trohleei femurale. 

Oasele gambei sunt uşor torsionate în “S” şi delimitează un spaţiu interosos mai 

larg. Tuberozitatea tibială este parcursă de o culisă ligamentară evidentă, şanţul tibial 

este îngust. Condilii tibiali sunt mult alungiţi în sens cranio-caudal, iar eminenţa 

intercondilară mult mai proeminentă. Marginea caudală a fibulei este transformată 

într-un şanţ adânc. 

Oasele tarsiene sunt mai înalte şi evident aplatizate transversal. 

Oasele meta- şi acropodiului pelvin sunt asemănătoare celor de la membrul 

toracic, dar mai lungi. 

 

Particularităţi morfologice care constituie criterii de diferenţiere între 

oasele de iepure de câmp şi cele de iepure de casă (cap. 7): 

Capul osos, mai larg, prezintă indicele cefalic cu valoarea medie de 48 şi linia 

de profil cu o convexitate mai accentuată în regiunea parietală. 

Occipitalul prezintă protuberanţa occipitală externă rectilinie, condilii occipitali 

paraleli, gaura occipitală cu diametrele egale, procesele paracondiliene mai scurte şi 

tuberculii musculari reduşi. Pe porţiunea dorsală este ornat de o evidentă creastă 

sagitală externă. 

Interparietalul nu este individualizat. 

Sfenoidul nu prezintă tuberculi musculari, iar procesul pterigoid are marginea 

ventrală mai regulată şi mai puţin reversată. 

Temporalul prezintă porţiunea scvamoasă mai convexă, bula timpanică 
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aplatizată transversal, conductul auditiv extern mult mai îngust, creasta mastoidă 

scurtă (nu ajunge la nivelul procesului paracondilian). 

Liniile temporale ale parietalelor sunt curbe. 

Frontalul prezintă procesul zigomatic mai lat, delimitat de două incizuri orbitale 

mai largi şi mai superficiale. 

Nazalul, sensibil mai lat, se termină printr-un singur vârf. 

Procesele palatine ale maxilarelor, mult aplatizate dorso-ventral, formează cea 

mai mare parte a palatului osos. Împreună cu procesele palatine şi nazale ale oaselor 

incisive delimitează două fisuri palatine foarte largi. 

Zigomaticul se continuă cu un proces temporal mai îngust, mai scurt şi mai 

neted. Arcada zigomatică este mai netedă şi mai scundă. 

Porţiunile verticale ale oaselor palatine delimitează coane de două ori mai largi 

decât la iepurele de casă. Cârligul osului pterigoid este bine detaşat şi recurbat dorsal. 

Mandibula prezintă corpul mai lung, procesul retromandibular mai puţin 

proeminent, incizura coronocondiliană mai largă şi gâtul condilului mult mai îngust. 

Coloana vertebrală este alcătuită din vertebre cu procese mai robuste delimitate 

de margini netede. 

Atlasul prezintă aripile cu marginile aproape paralele şi incizurile alare mai 

superficiale. Procesul spinos al axisului este mai lung şi se termină cranial printr-un 

vârf ascuţit. 

Vertebrele cervicale 3-7 sunt mai lungi şi mai înguste 

Procesele spinoase ale vertebrelor toracale 2-9 se îngustează progresiv, dar se 

termină printr-un vârf aplatizat transversal. 

Vertebrele lombare prezintă procesele transverse mult lăţite la extremitatea 

liberă, procesele accesorii mai slab dezvoltate. Creasta ventrală este transformată într-

un proces  spinos ventral lung pe primele 3-4 vertebre. 

Sacrul se îngustează progresiv. Aripile proemină cranial prin vârfuri rotunjite, 

primul proces spinos este orientat vertical, crestele sacrale intermediare sunt 

discontinui, iar găurile sacrale pelvine au contur aproape rotund. 

Coastele osoase III-V sunt mult mai late în jumătatea ventrală. Cartilajele 

costale III-V au aspect de romb cu unghiul cranial mult proeminent. 

Oasele membrului toracic 

Spata este mai lată, cu marginea dorsală convexă. Acromionul este mai îngust şi 
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nu ajunge la baza cavităţii glenoide, iar procesul coracoid este mai puţin curbat. 

Humerusul prezintă tuberculul mare mai înalt, tuberozitatea deltoidiană 

continuă, sub formă de creastă convexă. 

La extremitatea distală, buzele trohleei sunt evident mai înalte, iar gaura 

supratrohleară este constantă şi largă. 

Oasele antebraţului sunt mai puţin arcuite. 

Ulna, plasată mult caudal, prezintă corpul foarte redus în jumătatea distală, 

olecranul aproape în prelungirea diafizei, cu procesul anconeu orientat cranial. 

Oasele autopodiului, în afară de lungime, nu prezintă diferenţe. 

Oasele membrului pelvin 

Coxalul prezintă paleta iliacă mai lată şi cu margini mai groase, cavitatea şi 

incizura acetabulară mai largi, spina ischiatică orientată numai medial, cuspizii 

tuberozităţii ischiatice rugoşi şi dispuşi echidistant, iar faţa auriculară are formă de 

“V”. 

Femurul prezintă capul mai detaşat, trocanterul mare lipsit de incizură şi mult 

mai puţin aplecat medial. Trocanterul mic şi trocanterul al III-lea sunt mai proeminenţi 

şi au formă triunghiulară, iar creasta intertrocanterică este verticală. Condilii femurali 

sunt mai înguşti, iar fosa intercondiliană, mai largă. 

Oasele gambei delimitează un spaţiu interosos mai scurt. Tibia prezintă condilii 

mai înguşti, eminenţa intercondilară mai proeminentă şi şanţul extensor foarte adânc. 

Corpul tibiei, mai puţin torsionat, nu se aplatizează în treimea distală. 

Oasele autopodiului pelvin, în afară de lungime, nu prezintă caractere 

diferenţiale. 

 

Capitolul 8 prezintă cele 32 concluzii ale lucrării. 
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