S ECŢIUNEA
A8
Son
ndaje sedim
mentologicce şi geologice
8.1. Instrumentar, procedură
p
Apariţia acestui titlu la finalul raportului, după disem
minare, are la origine o împrejurare
e privind
istoricul de finanţarre a proiectu
ului. Confor m contractu
ului iniţial (sspre finalul vverii 2014), valoarea
financiarră a primulu
ui semestru – din cele paatru câte nu
umără proiecctul – era dee 7% din tottal. Drept
urmare, pentru prim
ma etapă au fost prevăzzute iniţial doar activităţţi cât mai puuţin costisito
oare, fără
mum de depllasări.
investiţiii în aparatură şi cu minim
Bugetul proiectului pentru prima etapă dde execuţie a fost însă
ă dublat, d upă jumăta
atea lunii
1
octombrrie, ceea ce ne‐a permiss să proiectăăm activităţi suplimentarre , între carre adăugarea
a acestor
sondaje geologice. Scopul sondajelor era de a obţin
ne date desspre stratigrrafia unor obiective
importan
nte (valuri, drumuri), fă
ără a recurgge la o săpăătură arheologică clasicăă. Cea din urmă
u
are
dezavantajul de a fi lentă
l
şi costiisitoare, ca ssă nu mai vorrbim de obţinerea acord ului de la proprietarii
terenurilor, sau desp
păgubirile so
olicitate penntru pagubele aduse cultturilor agricoole, sau de lentoarea
acestor p
proceduri prrealabile (în pragul
p
iernii…
…).2
Fig
gura 8.1. Sonnda de soluri utilizată
pentru carotaj..
În imagine
i
– insttrumentul de bază,
fărră prelungitoaare.
Mo
omentul surprrins de fotogra
afie este
ope
eraţiunea de ggolire a sapei de
con
nţinut, pentruu eşantionare.

1

Adăugaate la sfârşitu
ul listei existe
ente pe Planntorma online
e a UEFISCDI, fiindcă bazaa de date nu
u permite
inserareaa unei activităţi între cele anterior încărccate, ci doar adăugarea la capătul
c
listei. D
De aici numărrul acestei
secţiuni, 8, dar locul ei firesc este un
ndeva în poziţţia 3.
2
Pe de aaltă parte, neîîndoielnic, nim
mic nu poate fi la fel de clar sau expresiv ca o săpăttură arheologgică. Fideli
crezului n
nostru – exprimat încă din faza
f
competiţţiei – de promovare a metodelor non‐invvazive (sau invvazive, dar
de tip chiirurgical, preccum în acest caz), vom recuurge la săpătură arheologică
ă doar atunci când vom considera că
un lucru (important în
n economia ansamblului) nnu poate fi de
emonstrat altfel şi exact înn punctul în care
c
poate
ormaţie.
oferi maxximum de info
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e distincte peentru realiza
area unor
Muzeul Naţional de Istorie deţine la acest mooment două instrumente
nuală (sondă de soluri) de
e 3,5 m (cu două
d
prelunggitoare de câ
âte 45 de
sondaje geologice: o carotă man
inches, aachiziţionatee pe acest proiect)
p
şi unna cu percuţie mecanică
ă pentru so ndaje până la 10 m.
Pentru aaceste carotaaje – considerate teste pprealabile – a fost folosită sonda dee soluri (fig. 8.1), mai
uşor de transportat (cealaltă necesită maşinni mai mari decât
d
un Log
gan, instalaţţia având cca
a. 300 de
kg), de o
operat şi de deplasat
d
în câmp.
Locul alees pentru aceeste prime sondaje este tot poziţia deja
d frecvent evocată, lânngă Valea Mocanului.
Au existtat mai multte motive de a procedaa astfel, întrre care: este
e singurul looc de pe lim
mes unde
cunoaşteem un val şi două drumuri, într‐un pperimetru lim
mitat; poziţia se află în iimediata apropiere a
unui oraaş (adică loc de înnoptare) şi a unui ddrum (adevăărat – prost…
…); acelaşi peerimetru este parte a
experimentului dron
nă, deci va avvea o reprezeentare foarte detaliată; acelaşi perim
metru a avut parte de
expertizee geofizice (îîncă din aprilie 2013), ca re vor fi însăă repetate şi extinse.
Fig
igura 8.2. Pla
anul
axxelor de caro
otaj, la
Vaalea Mocanu
ului.
Puunctele albasttre
rep
eprezintă cele 13 carote
reealizate peste val, la
istanţă de 4 m.
m Carotele
dis
reealizate peste drum (ax
2),), spaţiate la 1 m, nu
poot fi reprezenttate
dis
istinct la aceasstă scară.
Fuundal: ortofotoplan.

Zona aleeasă pentru carotaj se afflă în marginnea sudică a zonei experrimentale dee dronă (nr. 2), acolo
unde şo
oseaua judeţeană coboară spre Valeea Mocanulu
ui (fig. 8.2). Au fost fixaate, pe GPS, 3 poziţii
apropiatte, una pe val,
v una pe drumul „pa ralel” şi unaa pe „drumul oblic”, puuncte care închid
î
un
triunghi cu suprafaaţa de 0,5 ha. Au fostt notate, în
n caiet, ung
ghiurile obieectivelor, prrecum şi
perpend
dicularele la aceste
a
unghiiuri3.
Procedural, s‐a stabilit că sonda
ajele manual e vor fi efecctuate în linie, în lungul unei axe top
pografice
prestabilite, realizatte la distanţţe egale, caare pot fi diferite, de la caz la cazz, funcţie de natura
prezumttivă a obiectului studiat (mărimea di spersiei răm
măşiţelor unu
ui val este m ult mai mare
e decât a
unui dru
um, de pildă, masa construcţiilor origginare fiind în
n alte clase de
d mărime). Pentru val a fost ales
3

Perpend
diculare care nu au trasate perfect (v. fig. 8.2), fiind
dcă, ne‐existând borne toppografice prea
alabile, cu
coordonaate cunoscutee, aliniamente
ele au fost sttabilite din bu
usolă. Aceasta
a este, desiguur, o problem
mă absolut
minoră, „„geometria” putând
p
fi resta
abilită prin cal cul, cu mare precizie.
p
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ma carotă se
e realizează îîn centrul estimat
e
al
un „pas”” de 4 metri, iar pentru drum – un metru. Prim
obiectivu
ului4, fiind notată
n
C0 (zzero); caroteele care se realizează
r
sp
pre „exterio r” (spre barrbaricum,
adică spre est) urmaau să poarte o nomerota re pozitivă (C
C1, C2, etc), în timp ce caarotele realizate spre
„interiorr” (spre Imperiu, adică vest)
v
urmau să poarte o nomerotare negativă. Stabilirea diin start a
orientării axei şi a modalităţilor
m
r de notare convenţionaală este obligatorie, penntru a benefficia de o
etichetare clară a pro
obelor prelevate.

Figura 8.3. Profil topoografic pentrru axul de ca
arotieră 1.
Pe axa X – coordonate Stereo pentru
u longitudine;; pe axa Y – alltitudine (Marrea Neagră), nnotată Z; grup
pajul de 13
ero”); distanţee în metri (vala
abile pe axa x).
x Axele nu suunt izometrice,, pentru a
carote (ccea centrală esste „carota Ze
sugera maii bine conform
maţia terenulu
ui. Orientare NV‐SE
N
(130o).

Procedura de carotaare presupun
ne efectuareea succesivă de sonde, cu
c sapa carootierei, primele două
având o adâncime de
d 15 cm şi traversează îîn fapt orizon
ntul organic al solului acctual (arat în cazul de
faţă), urrmătoarele fiind
f
de 10 cm
c fiecare, ppână la epuizarea stratu
urilor5 de intteres. Sapa carotierei
c
(revezi ffig. 8.1) aree o formă care nu pe rmite doar adâncirea în
î pământ, printr‐o mişcare de
înşurubaare, dar şi sccoaterea la suprafaţă a probei prelevate. Din această
a
probbă se reţine o parte,
considerrată mai carracteristică (cca 100 g),, care se îm
mpachetează şi se etichhetează, urm
mând a fi
studiată şi descrisă, în
î amănunt, în laboratorr. Fineţea de
e reprezentarre a straturil or este deci de 10 m,
aceasta fiind adâncim
mea de la ca
are se recolteează, succesiv, probele; în
î realitate, stratele sedimentare
pot fi deescrise mai fin, fiindcă differenţele connstatate întrre conţinutul superior şi iinferior al un
nei probe
pot fi no
otate, pe câm
mp, informaţii care pot raafina stratigrafic concluziile de laboraator.

8.1. Sondaj în valul roman
r
de graniţă
Carotajeele de pe axxul 1 (valul)) au prezenntat un interes particula
ar, uşor de înţeles în contextul
c
polemiciilor legate de existenţa sau inexiste nţa şanţurilo
or asociate valului
v
(TEOD
DOR 2013, 107‐111).
1
Ar fi pro
obabil bine să
s clarificăm, pentru înc eput, ce estte un „val” – intrat astfeel în discursu
ul istoric.
6
Cuvântul vine direct din vallum (lat.), respecctiv un obstaacol artificial, arătând ca un zid gros , realizat
din mateeriale diferitee (funcţie de
e resursele zoonei). Tehnicca generică de
d construcţţie este cea a oricărei
fortificaţţii antice, resspectiv doi paramenţi
p
latterali (sau „ffeţele” zidulu
ui) şi o umpl utură, numittă curent
4

Dacă în cazul valului estimarea centrului nu eraa dificilă, urme
ele la suprafaţă ale valului construit din materiale
d foarte vizibille, în cazul drrumului (vizibiil, dar mai degrabă de la distanţă decâtt stând pe el, şi aceasta
arse fiind
oricum pe o vreme înssorită, ceea ce nu a fost caazul) a trebuitt să ne bazăm
m exclusiv pe ccapacitatea (llimitată) a
GPS‐ului de a indica locaţia exactă.
5
În literaatura arheolo
ogică pluralul pentru „straat” este „straaturi”; cu toatte acestea, înn ştiinţa care
e a fondat
stratigraffia, respectiv geologia
g
(şi de
e la care arheeologia a împrrumutat şi terminologia, şi metoda), plurralul uzual
este „straate”.
6
Acelaşi ccuvânt a dat, în
î engleză, wa
all, mult mai aaproape de se
ensul original.
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emplecton (din elină). Unele valuri romane aveau paramenţi construiţi din piatră, cum a fost Zidul lui
Hadrian (BIDWELL, HILL, 2009); altele – aveau paramenţi făcuţi doar din brazde de pământ7, toată
construcţia stând pe un nivel de piatră (pentru a împiedica alunecarea laterală, sub greutatea uriaşă
a valului)8. Emplectonul era totdeauna realizat dintr‐un material care se găsea din abundenţă. În fine,
prin efectul ruinării, orice „zid” de acest fel, tinde să arate ca un „val”, cu o profilare sinusoidală.
Prima carotă (numită „zero”) a fost aşezată în mijlocul valului de la Valea Mocanului, obiectivul fiind
destul de exact delimitat, în arătură, datorită densităţii mari de pământ ars, care a folosit – cum vom
vedea imediat – la realizarea emplectonului.
Carota Zero a fost şi cea mai adâncă (3,5 m), din dorinţa de a cunoaşte cât mai bine condiţiile
geologice locale. Rezultatele de detaliu ale analizei materialului prelevat a produs următoarea
descriere stratigrafică (Tabelul 1).
TABELUL 1. Axul 1, carota Zero. Descriere tehnică
Adâncime
(cm)
0‐15

15‐30

30‐40

40‐50

50‐60

60‐70

Incluziuni antropice

Argilă siltică, brun gălbui mediu, cu
structură agregată, relativ
omogenă.
Argilă siltică brun roșcat mediu, cu
structură granulară, relativ
omogen.
Argilă siltică, brun roșcat mediu‐
deschis, cu structură granulară,
relativ omogenă.
Argilă siltică brun mediu și
cărămiziu mediu, cu structură
granulară, aspect eterogen.
Argilă siltică, brun mediu și
cărămiziu mediu, cu structură
granulară fină, aspect eterogen.
Argilă siltică, brun mediu și
cărămiziu mediu și argilă siltică
brun mediu, eterogenă.

2‐3% lut ars la roșu, granule mm,
foarte rar cărbune fin.

Sol actual.
Nivel de arătură.

5‐10% lut ars la roșu, granule
maximum 3‐4 mm.

Nivel cu arsură,
degradat.
Sol actual.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.

60‐70% granule mm de lut ars la
roșu.
70‐80% granule fine, maximum 1 cm
de lut ars la roșu.
Cca. 80% granule fine de lut ars la
roșu.
50‐60% granule fine (maximum 5
mm) de lut ars la roșu.

70‐80

Argilă siltică, brun mediu, omogenă,
compactă, cu rare fragmente cu lut
ars, eterogenă.

Fragmente cu 20‐30% granule max.
5 mm de lut ars la roșu.

80‐90

Argilă siltică, brun mediu, cu
structură agregată, omogenă,
foarte compactă.
Argilă siltică, brun mediu, cu
structură agregată fină, omogenă,
foarte compactă.
Argilă siltică, brun deschis, cu
structură agregată fină, omogenă,
foarte compactă, cu foarte rare
granule mm de carbonați.

Fără incluziuni.

90‐100

100‐110

7

Descriere

Interpretare

Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Limită inferioară.
Nivel de
paleosol.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.

O tehnică uzuală mai ales în insulele britanice, datorită climei umede, care favorizează creşterea viguroasă a
ierbii, cu rădăcini bogate. Tehnica era frecvent utilizată şi la edificarea forturilor şi castrelor.
8
Aşa cum este cazul „Zidului” lui Antoninus (v. Antonine Wall 2007).
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110‐130

130‐160

160‐200

200‐270

270‐330

330‐350

Argilă siltică, brun deschis, cu
structură agregată fină, omogenă,
foarte compactă, cu rare (1‐2%)
granule și vinișoare fine de
carbonați.
Argilă siltică, brun deschis, cu
structură granulară fină, omogenă,
foarte compactă, cu 2‐3% carbonați
fini.
Argilă siltică, brun roșcat deschis, cu
structură granulară fină, omogenă,
foarte compactă, 1‐2% carbonați
fini (1‐2 mm).
Argilă siltică, brun deschis, cu
structură granulară fină, omogenă,
foarte compactă, 2‐3% carbonați,
concrețiuni și vinișoare max. 1 cm.
Argilă siltică, brun deschis, cu
structură granulară fină, omogenă,
foarte compactă, 10‐15% carbonați,
concrețiuni și vinișoare cca. 1 cm.
Argilă siltică, brun deschis, cu
structură granulară fină, omogenă,
foarte compactă, 30‐40% carbonați,
concrețiuni și vinișoare max. 1‐2
cm.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.
Roca de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică.
Rocă de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică.
Roca de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică cu
carbonați.
Roca de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică cu
carbonați.
Roca de bază.

Rezumând tabelul de mai sus în sensul unei stratigrafii explicite, avem până la ‐30 cm solul actual,
respectiv arătura, cu o componentă antropică (lut ars la roşu) relativ modestă (sub 10%), dar, cu
toate acestea, foarte vizibilă pe suprafaţă. Sub această cotă, între ‐30 şi ‐80 cm, avem nivelul de
amenajare a construcţiei, conţinând – în proporţii variabile – lut ars la roşu9. Densitatea maximă de
material preparat se găseşte între adâncimile de ‐40‐70 cm, mergând – pe mijlocul acestui segment –
până la 80% din masa probei. Sub ‐80 cm începe paleosolul, semnificând zona care nu a fost
deranjată de constructori, făcând parte din solul antic. Acest nivel ţine până la aproximativ 1,5 m sub
nivelul actual de călcare, fiind compus dintr‐o argilă siltică brun‐deschis, foarte compactă10, Sub
nivelul de 1,6 m, în acelaşi material siltic dur încep să apară carbonaţi de calciu foarte fini, care fac
parte din roca de bază, a căror densitate şi mărime cresc pe măsură ce ne adâncim, de la 1‐2% (la ‐
160 cm) la 30‐40% (la ‐350 cm), iar ca mărime de la ordin de mărime milimetrică la 1‐2 cm.
Această secvenţă stratigrafică şi sedimentologică se repetă practic, în fiecare dintre carotele
analizate, cu variaţii care exprimă doar extensia obiectivului cercetat. Tabelul 2 (infra) descrie această
secvenţă, pe orizontală.

9

Aspectul omogen al arderii exclude ideea „incendiului” sau a arderii (deliberate) pe loc; materialul de
construcţii a fost ars în altă parte (evident, aproape) şi pus în operă după răcire. Spre deosebire de chirpic,
acest material nu a fost preparat, fiind ars, în bucăţi de dimensiuni variabile (vizibile pe câmp, cu mărimi
maxime de până la 10‐12 cm), aşa cum a fost săpat, în bucăţi mai mari sau mai mici.
10
Adică şi foarte greu de săpat, chiar cu o unealtă profesională, cum este carotiera.

LIMES
ES TRANSALUTTANUS

TABELULL 2. Axul 1, caarote de la ve
est la est (pa
as de 4 m)
Carotaj
Limităă inferioară (cm)
Sol acctual

C‐6

C‐5

C‐4

C‐‐3

C‐2

C‐1

C0

C1
1

C2

C3

C4

C5

C6

15

15
1

15

15

15

15
5

15

15
5

15

15

15

15

15

Sol acctual
Degraadare
Amen
najare

30

30
3

30

300

30

30
0

30

30
0

30

30

30

30

30

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐

40
0

75

75
5

65

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Paleossol

80

80
8

80

800

75

11
10

130

120
0

100

90

80

70

60

Roca d
de bază

140

14
40

140

1220

120

14
40

350

140
0

140

1400

140

120
0

100

Limităă sup. carbonaați

110

11
10

110

1110

110

11
10

110

120
0

130

1200

100

100
0

100

Am adău
ugat Tabelulu
ui 2 o reprezzentare graficcă, pentru a uşura interp
pretarea straatigrafică (fig. 8.4).

Figura 8.4. Reprezeentarea grafiică a informaaţiei de la Ta
abelul 2, pe o axă topograafică (staţie totală).
Inteervalul centra
al, de cca 4,5 m,
m reprezintă zzona cu urmee vizibile (lut ars la roşu), pee teren, în arăttură

Cel mai ssurprinzător rezultat al carotajului
c
dee la val (fig. 8.4)
8 este abssenţa şanţuluui, ceea ce, în esenţă,
dă drepttate arheolo
ogilor care s‐‐au ocupat dde acest monument (valul de la Lim
mes Transalutanus), şi
anume ccă nu există un şanţ11. În
n acest caz cooncret, de laa Valea Mocanului, nu avvem însă o prelevare
p
12
bilaterală de pământ, aşa cum sugera
s
Polonnic . Rămăşiiţele constru
ucţiei se întinnd, sub actualul nivel
vegetal, pe o lungim
me de peste 13
1 m, din drreptul carote
ei C‐1, spre vest,
v
ceea cee, desigur, nu
u reflectă
mărimeaa originară a construcţie
ei (care nu aar fi putut avea
a
mai mu
ult de 5 m llăţime, dar mult mai
probabil doar 4 m), ci procesu
ul de ruinaree, care a în
nceput încă din antichittate. Un alt element
surprinzăător este fap
ptul că centrrul prezumtivv al zidului de
d pământ nu se află pe cota cea ma
ai înaltă a
terenulu
ui, ci într‐o poziţie
p
inferio
oară. Valul a fost construit la contacctul dintre cââmpia înaltă şi plană,
dinspre vvest, cu valeea creată sprre vest de unn torent13. Constructorii au început llucrul prin decaparea

11

În ciudaa faptului că anticiparea
a
no
oastră era altaa…
El se rreferea atuncci, punctual, la
l valul de pee dealul Scrio
oaştea. Există
ă motive să ccredem, după
ă aspectul
aparent aal obiectivuluii, că în unele situaţii
s
(de pil dă Valea Adâncă, la nord de
d Movila Traiian Nord, sau la vest de
oraşul Ro
oşiori), pămân
ntul necesar co
onstrucţiei ar fi putut să fi fost
f luat de pe
e ambele părţţi ale valului.
13
A se ob
bserva, la fig. 8.4., că nivelu
ul notat „rocă de bază” este discontinuu între C0 şi C22, exact sub in
ntervenţia
constructtorilor, ceea ce sugerează că săpătura iniţială a constructorilor romani a fosst mai adâncă decât o
12
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unei suprafeţe late de cca. 8 m, aproximativ între carotele C0 şi C2 (dar posibil şi mai spre vest)14,
realizând o suprafaţă plană, pe care au început construcţia. Neîndoielnic, a existat şi o infrastructură
lemnoasă (pe care carotajele nu au cum să o pună în evidenţă, decât cu totul întâmplător), respectiv
s‐au săpat şanţuri pentru implantarea stâlpilor celor două paramente (din faţă şi din spate),
solidarizând stâlpii atât longitudinal cât şi transversal, materialul de umplutură (argila arsă) fiind
depus în această structură de lemn.

8.3. Secţiune prin drumul roman
A urmat lucrul la Axul 2, care traversa unul dintre cele două drumuri romane (cel notat anterior ca
„paralel”, revezi fig. 1.6 şi 1.7). Desigur, fiind vorba despre un drum roman, ne aşteptam ca el să aibă
o fundaţie adâncă; structura internă a drumului era însă necunoscută, ca şi adâncimea până la care
constructorii romani au săpat în solul antic15. Datele finale sunt încă în curs de prelucrare16, dar am
selectat pentru acest raport conţinutul sondajului notat C417, expus în detaliu, descriptiv, în Tabelul 3
(infra).

TABELUL 3. Axul 2 (drumul roman), Carota 4
Adâncime
(cm)
0‐15

Descriere
Argilă siltică, brun mediu, cu structură agregată,
relativ omogenă.

15‐30

Argilă siltică brun mediu, cu structură agregată,
relativ omogenă.

30‐40

Argilă siltică, brun roșcat mediu, cu structură
granulară, aspect eterogen.

40‐50

Argilă siltică brun mediu și cărămiziu, cu structură
granulară, aspect eterogen.

50‐60

Argilă siltică, brun mediu, cu structură granulară
fină, omogenă.

Incluziuni antropice
1% lut ars la roșu,
granule mm, foarte rar
cărbune fin.
1% lut ars la roșu,
granule maximum mm.
50% granule de
maximum 1 cm de lut
ars la roșu.
30‐40% granule fine,
maximum 1 cm de lut
ars la roșu.
Fără incluziuni.

Interpretare
Sol actual.
Nivel de arătură.
Nivel cu arsură,
degradat.
Sol actual.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu
argilă.

sugerează dispersia materialului ars, probabil pentru nivelare şi compactare mecanică. Construcţia a început
deci cu un strat de argilă nativă, dar reamenajată, puternic bătută, însă greu de identificat sedimentologic.
14
Posibilitate formulată în baza observaţiei că nivelul numit roca de bază (cel superior, fără concreţiuni
calcaroase) este întrerupt încă de la C‐1.
15
Un drum roman are, în mod normal, o infrastructură de cca 1 m adâncime. Sigur, se cunosc excepţii, cum ar fi
săpătura recentă de la Caracal (NEGRU 2013), în care alternanţa straturilor de pietriş nu coboară sub 0,6 m,
dar, situl roman fiind găsit practiv în teritoriu urban, putem presupune că drumul roman a fost afectat de
expansiunea urbană, inclusiv de spolierea de material. Absolut remarcabilă, în acel caz, este lăţimea drumului,
respectiv 6,5 m, ceea ce ar corespunde la 22 de picioare romane (măsură care lipseşte însă din standardele
uzuale cunoscute).
16
Urmând a fi publicate, în detaliu, într‐o revistă de specialitate.
17
Aliniamentul drumului, în arătură, este mult mai puţin evident, fiind obligaţi să ne bazăm exclusiv pe datele
GPS. După cum se ştie, abaterile de 4‐5 m pentru unelte modeste, neprofesionale, sunt obişnuite. Carota zero a
căzut la marginea amenajării (probabil în şanţ), abia următoarele, mergând din metru în metru, spre est, au fost
de real interes.

LIMES TRANSALUTANUS

60‐70

Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu, cu structură
granulară, eterogenă.

25‐30% granule 1‐2 cm
de lut ars la roșu.

70‐80

Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu, cu structură
granulară, eterogenă.

80‐90

Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu, cu structură
granulară, foarte eterogenă, compactă.

90‐100

Argilă siltică, brun mediu, omogenă, compactă.

100‐110

Argilă siltică, brun mediu, omogenă, compactă.

110‐120

Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu, cu structură
granulară, eterogenă, compactă.

120‐130

Argilă siltică, brun mediu, și 30% fragmente de 1
cm de silt argilos brun roșcat, cu concrețiuni
carbonatice fine, aspect eterogen, compact.
Argilă siltică, brun mediu, și 20% fragmente de 1‐2
cm de argilă siltică, brun roșcat, cu concrețiuni
carbonatice fine, aspect eterogen, compact.
Argilă siltică, brun mediu, și argilă siltică, brun
roșcat, cu concrețiuni carbonatice fine, foarte
eterogenă, compactă.
Argilă siltică, brun roșcat, cu structură granulară,
omogenă, compactă, cu 5‐10% carbonați mm.

40‐50% granule de lut
ars la roșu, maximum 1
cm.
10‐20% granule de lut
ars la roșu, maximum
1,5 cm.
5‐10% granule mm de
lut ars la roșu, rare de
cca. 1 cm.
5% granule mm de lut
ars la roșu, rare de cca.
1 cm.
60‐70% granule cm de
lut ars la roșu,
maximum 3 cm.
Fără incluziuni.

130‐140

140‐150

150‐160

Fără incluziuni.

Fără incluziuni.

Fără incluziuni.

Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu
argilă.
Nivel de
amenajare cu
argilă.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu
argilă.
Nivel de
amenajare cu
argilă.
Nivel de tranziție.

Argilă siltică, cu
carbonați.
Rocă de bază.

Uitându‐ne înapoi pe desenul de la fig. 8.4, putem spune că nivelul de călcare antic se afla undeva
mai jos de ‐30 de cm, posibil mai mult, dacă ţineam seama că un drum era ridicat pe rambleu, deci
deasupra terenului înconjurător. Uitându‐ne acum la partea inferioară a Tabelului 3, vedem că nivelul
„de tranziţie”, de deasupra rocii de bază (naturale, nederanjate), este la ‐140‐150 cm; cu alte cuvinte,
constructorii romani au săpat o groapă adâncă de un metru (minimum)18, pe care apoi au umplut‐o
cu caracteristica alternare de straturi de natură diferită. Numărăm, de jos în sus (în sensul umplerii),
următoarele strate distincte:

18

•

un strat de argilă siltică, cu concreţiuni carbonatice, însă eterogen (deci un material reaşezat
prin compactare), de la ‐140 la ‐120;

•

un strat dens de pământ ars la roşu (60‐70% din masa de materiale), de la ‐120‐110;

•

un strat de argilă aproape curată (cu în jur de 10% materie arsă), între ‐100‐80;

•

un nou strat în care argila arsă este foarte frecventă (25‐50%), în special pe palierul inferior,
între ‐80‐60;

•

un strat de argilă nearsă, curat, fără inserturi antropice (‐60‐50);

•

un ultim strat cu materii arse, cu concentraţii de la 30 la 50%, între ‐50‐30, strat care de altfel
reprezenta, la momentul construcţiei, suprafaţa de călcare.

Standardul este între 1 şi 1,4 m (VAN TILBURG 2007, 16).

Raport ştiinţific Etapa 1 (iulie‐decembrie 2014)

Există deci, de jos până sus, trei alternări între argila curată, dar compactată mecanic (probabil cu
maiul), şi argila arsă, aflată totdeauna deasupra. Duritatea acestei suprafeţe, inclusiv a celor de la
baza amenajării, este remarcabilă, ceea ce am putut constata pe dificultatea neobişnuită cu care am
extras probele.
Doar două carote (3 şi 4) au avut o adâncime a rocii de bază la ‐160 cm, ceea ce sugerează că drumul
propriu‐zis este mai îngust de 3 m; dimensiunea cea mai obişnuită a unei via militaris este cea de 8
picioare, adică 2,4 m, dimensiune menţionată de cea mai veche legislaţie latină în materie – Cele 12
Table (VAN TILBURG 2007, 4, 7).
Desigur, carotele nu ne ajută să determinăm poziţia şanţurilor de scurgere, decât cu totul
întâmplător şi fără a oferi garanţii; neîndoielnic însă, un astfel de şanţ trebuie să fi existat, cel puţin
spre vest, terenul având o discretă înclinaţie spre est (sub un grad).
Drumul roman „de piatră” este doar una dintre mărcile notorii ale civilizaţiei romane; în realitate,
doar circa o minoritate dintre ele aveau piatră în compoziţie19. Geniul ingineriei romane a constat
exact în capacitatea de a se folosi de resursele locale ale fiecărui mediu ambiant în parte. În acest
caz, singurele materiale care existau din abundenţă erau argila şi lemnul de foc.
Întrebarea care vine de la sine, acum, este cum arată drumurile romane în zonele unde valul nu era
ars? Nu era ars fiindcă nu exista suficient lemn?

19

La un total de drumuri publice estimat la 290000 km, doar cca 80‐900000 erau drumuri pavate (VAN TILBURG
2007, 6), adică sub o pătrime. Majoritatea aveau în compoziţie, în cel mai bun caz, doar pietriş în amestec cu
soluri locale.

