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Locul desfăşurării săpăturii din anul 2001 ce a furnizat lotul faunistic analizat în
prezenta lucrare – comuna Pălatca – se plasează în judeţul Cluj, la 40 km E-NE de oraşul
Cluj-Napoca. Lotul faunistic ce aparţine perioadei târzii a epocii bronzului a fost
descoperit în punctul „Togul lui Mândruşcă” şi însumează 342 resturi osteologice
determinate ce provin în totalitate din stratul de cultură şi, cu excepţia unei cochilii de
gasteropod, aparţin mamiferelor.
Ocupaţia primordială a locuitorilor din această aşezare era creşterea animalelor.
Frecvenţa crescută a mamiferelor domestice, de 96,98 % după numărul de fragmente şi
84 % după numărul de indivizi, atestă semnificaţia acestei îndeletniciri în cadrul
comunităţii. Rolul redus al vânatului în asigurarea alimentaţiei carnate este reliefat de
procentajul foarte scăzut al mamiferelor sălbatice.
Frecvenţele calculate după numărul de fragmente plasează pe prima poziţie
bovinele domestice care prin procentajul relativ ridicat (44,63 % după numărul de
resturi) ar constitui principalul grup exploatat în aşezarea de la Pălatca. Cornutele mari
sunt urmate de ovicaprine, cu un procentaj de 28,85 % (după numărul de resturi), iar cel
de al treilea loc este ocupat de suinele domestice care, conform aceluiaşi criteriu (NR),
înregistrează o frecvenţă de 14,76 %. Situaţia apare modificată dacă luăm în considerare
procentajele calculate după numărul minim de indivizi. Cu un procentaj de 20 % (după
NMI), bovinele se situează pe cea de-a treia poziţie, fiind precedate de ovicaprine, a
cărui procentaj este cel mai ridicat, 28 %, şi de suine, a căror frecvenţă este de 24 %.
Cu excepţia cerbului, a cărei frecvenţă este de 2,01 % (după numărul de resturi),
toate celelalte specii sălbatice identificate, căpriorul, mistreţul şi iepurele sunt
reprezentate fiecare în eşantionul arheozoologic printr-un singur fragment înregistrând
câte un procentaj de 0,33 %. Vânarea păsărilor sălbatice, pescuitul şi culesul moluştelor
pare să fi avut un rol nesemnificativ în economia aşezării de la Pălatca.

