RAN - FIŞĂ DE SIT ARHEOLOGIC (nr. )

cod sit RAN: absent

cod LMI 2004: absent

ID SIT
Nume sit: Ursoaia
Categorie sit: aşezare
Tip sit: aşezare (probabil deschisă)

Localizare
Localitate: cătun Piţigoieşti, sat Ursoaia
Nume localitate în alte limbi:__________________________________________________________________
Unitatea adm. sup.: comuna Icoana
Județ: Olt
Adresa: drumul comunal Icoana-Ursoaia
Punct (Toponim): Ursoaia (fost punct geodezic); toponim alăturat: Movila Tătaru (dispărută)
Den. punct în alte limbi:_______________________________________________________________________
Coordonate geografice
Nr.

Latitudine

Longitudine

Altitudine

crt
1

44° 25' 24.9990" N

24° 42' 26.1833" E

175

2

44° 25' 28.1633" N

24° 42' 20.3352" E

175

3

44° 25' 24.9830" N

24° 42' 15.2740" E

170

4

44° 25' 21.7673" N

24° 42' 22.4364" E

166

4
6

Parcela cadastrală: necunoscută
Reper geografic: între valea Plapcei (la vărsarea în Vedea) şi Valea Ursoaia
Reper hidrografic: imediat la NV de confluenţa Vedea-Plapcea
Forma de relief: pe un bot de terasă îngust între două văi adânci de cca 20 de m
Tipul de exploatare a terenului
Agricultură

x

Pășune
Pădure
Locuire
Exploatare minieră
Alte tipuri de exploatare

Suprafaţă sit: 2,36 ha

x

Starre de conservare:
Foarte bună
Bun
nă
Med
die

x

Prec
cară
Graff afectată

x

e factorii natturali de risc
c absenteaz
ză “alunecărri de teren” (= prăbuşirii de terasă);
Facttori de risc: /notă: între
factorii de risc a
antropic cu roşu sunt adăugaţi,
a
fiin
nd vorba ch
hiar despre situaţia
s
în caauză/
urali
Natu

Antro
opici

Cutrremur

1

2

3

4

5

Demolare

1

2

3

4

5

Inun
ndații

1

2

3

4

5

Afecttare parțială
ă

1

2

3

4

5

Ploi acide

1

2

3

4

5

Vand
dalism

1

2

3

4

5

Foc natural

1

2

3

4

5

Furtu
uri

1

2

3

4

5

Ince
endii

1

2

3

4

5

Incen
ndii provoca
ate

1

2

3

4

5

Anim
male

1

2

3

4

5

Explo
oatare indus
strială

x

Inse
ecte

1

2

3

4

5

Groa
apă de guno
oi

x

Torn
nade

1

2

3

4

5

Groa
apă de împru
umut

Exces de apă în
n sol

1

2

3

4

5

Exces de salinitate în sol

1

2

3

4

5

Exces de acidittate în sol

1

2

3

4

5

escriere: Aşezarea a fos
st descoperrită întâmplă
ător, în octombrie 2012,, în căutareaa unui fort roman lipsă din
De
siste
emul defens
siv al Limes
s Transaluta
anus (l-a ma i căutat şi Io
oana Bogda
an Cătăniciu
u, în urmă cu
u 4 decenii),,
dato
orită toponim
mului “Moviila Tătaru”, aflat imedia
at la SE de aşezarea
a
în cauză
c
(‘tătarrii’ fiind aso
ociaţi
siste
ematic, în această parte
e a ţării, cu descopeririile romane). Am revenitt în acel loc în martie 20
015, în cadru
ul
proiiectului de c
cercetare Lim
mes Transa
alutanus (tip
p Parteneriatte, finanţat de
d UEFISCD
DI). Pentru situaţia
s
din 2012
2
vezii descrierea (planuri, fo
otografii) în Eugen
E
S. Te
eodor – Uria
aşul invizibill..., Târgovişşte 2013, 138-142.
Esenţialul este,, foarte rezu
umativ, că zo
ona Movilei Tătaru (ates
stată de Pla
anul Directorr de Tragere
e) era comp
plet
planul ataşatt), întâi de gropi
g
de sco
oatere a matterialelor de construcţii , întâi de tip
p improvizatt,
distrusă (vezi p
ustrial (cu ex
xcavatorul),, zona sudic
că a platoulu
ui fiind distrrusă de “gosspodari”, ce
ea nordică de
d
apoi de tip indu
vestitori”. La
a nord-vest de limita de
e atunci a ex
xploatări de pietriş se afla
a o livadă abandonată
ă de multă
“inv
vrem
me (având, p
pe direcţia respectivă,
r
87
8 de m), ca
are nu permitea nici un fel de obse rvaţii utile. Dincolo
D
de
livad
dă, în terenu
ul arabil, au fost observ
vate urmele unei aşezări de erocă romană.
r
La
a revenirea p
pe teren, în martie 2015
5, livada disp
păruse com
mplet (şi chia
ar câţiva meetri în plus, spre
s
nord),
făcâ
ând loc uneii exploatări industriale de pietriş, c
care luase din terasă cc
ca. 6 m, în ad
dâncime, pe
e o suprafaţţă de

0,86
6 ha (cifra es
ste exactă, prin
p
comparrarea ortofo
otografiilor militare
m
din 2012
2
cu orto
ofotografia realizată
r
de noi
în martie
m
2015).. Se anexeazză fotografii cu ambele cariere (figurile 2 şi 3).. În interioru
ul zonei excavate recen
nt, la
marrginea nord--vestică, exiista chiar şi o bornă top
pografică (m
marcată pe harta
h
militară
ră din anii ’8
80), care
prob
babil dispărruse mai dem
mult, nefiind
d găsită nicii în 2012).
Es
ste imposibil de evaluatt cât anume din aşezare
ea romană de
d secol III a distrus reccenta exploa
atare de pietriş;
certt este un sin
ngur lucru, şi
ş anume că în malul să
ăpat al terasei s-a găsit o groapă cu
u mult material ceramic
c, un
ame
estec inconffudabil de producţie de tip roman ş
şi de tip pos
st-getic, ame
estec cunosscut în litera
atură drept
“Cultura Chilia--Militari”. De
e la acest pu
unct, spre N
NV, pe o lung
gime de 180
0 de m, şi pee ambele pă
ărţi ale drum
mului
munal dintre Icoana şi Ursoaia,
U
au fost
f
găsite m
materiale arh
heologice, în
î arătură, ccu o densitatte care poatte fi
com
considerată me
edie (un arte
efact la 5-10 m2). Materia
alele nu au fost recoltate, pentru ccă misiunea era una de tip
dron
că
nă, iar perso
onalul aflat la faţa locullui era prea puţin pentru o colectarre sistematiccă (iar una nesistemati
n
nu prea
p
are justtificare).
Pe
e ortofotogra
afia realizată cu acel prrilej se vede
e, la margine
ea nordică a aşezării, ceeea ce ar pu
utea fi un şa
anţ
de delimitare,
d
c
care însă se vede numai la est de d
drum, nu şi la
l vest. Chestiunea ar p
putea fi relua
ată cu
instrumentar ge
eofizic, în lim
mita timpulu
ui şi a fondu
urilor existente.

bservaţii: Am
m anunţat situaţia creattă prin explo
oatarea de pietriş
p
atât Direcţia
D
de C
Cultură Olt (respectiv
(
Ob
consilierul Laurrenţiu Comă
ănescu, căruia i-am trim
mis docume
entaţie provizorie), cât şşi primăria din
d Icoana,
pectiv conta
abilul şef (singurul disp
ponibil din c onducere), rugând să se
s ia măsurii pentru oprrirea acelor
resp
lucrrări. Am prec
cizat ambilo
or factori de răspundere
e că aşezare
ea este una dintre foartte puţinele cunoscute
c
(ş
şi, în
faptt, prima înre
egistrată) pe
entru Limes Transalutan
nus, având deci
d
o impo
ortanţă criticcă pentru co
ondiţiile de
conlocuire a po
opulaţiei loc
cale cu garnizoanele rom
mane de gra
aniţă. Preciz
zez aici că d
deşi aşezare
ea se află la
oape 5 km d
de confluenţţa Cotmeana
a-Vedea (de
eci linia teorretică a gran
niţei), datorittă confluenţţei Vedeaapro
Plap
pcea, care a creat o luncă foarte largă (1,7 km)), obligând drumurile
d
de
e comunicaaţie romane să facă oco
olul
de aşezare)). Vorbim, de
până la Ursoaia
a (astfel de urme
u
au fos
st identificatte pe dealurile aflate imediat la SV d
eci,
niţă, dotată sau
s nu cu in
nstalaţii militare (nu vom
m şti niciodaată ce a fost Movila Tăttaru,
despre o localittate de gran
a fost movile funerare sau turnurii de observa
aţie), dar afl ată într-un loc
l de o
sau Movila Cazzaciu, dacă au
mnificaţie sttrategică, cu
u deschiderre spre văi-c
cheie, Plapc
cea, Vedea şşi Vediţa, toa
ate locuite în
î
neobişnuită sem
olul III, cu aş
şezări bine cunoscute (Scorniceşt
(
ti, Chilia, Co
oloneşti).
seco

egim proprie
etate: proba
abil privat, după tipul şi structura culturilor
c
agrricole
Re
Proprietar:___
___________
__________
___________
___________
__________
_____________________
___________
____
___
Da
ata descope
eririi: octomb
brie 2012, 25 martie 201
15

De
escoperirii (ansamb
bluri, struc
cturi și com
mplexe arrheologice
e):
Nr.

Tip
p

Localizare în
î

crtt

descop
perire

cadrul situlu
ui

(ex: așe
ezare;
necropolă; turn,
bordei, c
cuptor;
cf Lis
stă)

Pe
erioada

Datare

Culturra

Faza
culturală

Atestare
documentară:_
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______
escriere:___
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
___________
____
De
____
__________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
___________
____
____
_

Stratigrafie: nu există cerrcetare arhe
eologică, da r probabil este
e
mono-stratigrafică
Ma
ateriale și te
ehnici de construcție: de
d tip rural, m
materialele perene fiind
d slab reprezzentate
Ins
scripțiii:
Ob
bservaţii:___
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
___________
____
____
__________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
___________
____
____
__
Tip
pul de cerce
etare cercetare de suprafaţă, cerce
etare aeriană
ă
Isttoricul cerce
etării: vezi mai
m sus
Bibliografie: E
Eugen S. Teodor – Uriaş
şul invizibil.
l..., Târgoviş
şte 2013, 138
8-142

Dos
sare și rapoa
arte – arhive
e
Hărțți
Plan
nuri

x

Des
sene
Foto
ografii

x

Imag
gini satelita
are
Foto
ografii aerie
ene

Înttocmit (Num
me și Instituțție):
Eu
ugen S. Teod
dor
Mu
uzeul Naţion
nal de Istorie
e

x

Data
a: 21 mai 201
15

URSO
OAIA – Ilu
ustraţii

Figu
ura 1. Plan dde situaţie a sitului Ursoaia.
Legendda: linie verdde – drum modernizat
m
((judeţean)
liniie verdee întreruptă – drum nem
modernizat (comunal)
(
haşură roşiee – gropi dee extragere m
materiale dee construcţiii (umplute ccu gunoi; su
unt marcatee
doar zonelee complet co
ompromise;; există şi grropi în zonee parţial connservate)
linie roşie – linia explo
oatării indusstriale de piietriş, în octtombrie 20112
linie roşie umbrită
u
– lin
nia aceleiaşşi în martie 2015
linie grena întreruptă – marginea tterasei, cu o uşoară văllurire (consiiderată în 2012 limita
estică a uneei fortificaţiii romane), pposibil doarr o amenajaare de proteccţie a pădurrii
linie-punct albastru încchis – perim
metrul apareent al aşezărrii de secol IIII
puncte negrre mari – movile,
m
cf. Pllanuri Direcctor de Trag
gere

Figuura 2. Limitaa dintre cariiera veche şi
ş cea nouă. Vedere sprre SE.
În plan îndepărtat, stâânga – scaraa umană, reespectiv un bărbat
b
de peeste 1,8 m.

Figura 3. V
Vedere spre cariera nou
uă, luată din aproximatiiv aceeaşi poziţie cu annterioara, daar spre nord.
În plan (foartee) îndepărtaat, dreapta, aacelaşi etalo
on de mărim
me ca la figuura anterioaară.

Figura
F
4. Aceeaşi zonăă şi aceleaşi repere vecttoriale, avân
nd drept sup
port ortofotoografia miliitară (2012)),
î care fostaa livadă (dee aproape un
în
n hectar) înccă figureazăă.

