DRUMUL ROMAN IMPERIAL DIN SECTORUL AITON-TURENI.
CARACTERISTICI GEOGRAFICE ŞI TOPOMETRICE
După publicarea fragmentară a cercetărilor privind drumul roman
Potaissa-Napoca, atât din punct de vedere arheologic cât şi topogeografic, a căror planuri au fost întocmite de Dorin Ursuţ, dar fără
a fi menţionat de către cercetătoarea. I. Winkler, în articolele publicate
în Potaissa, II, din 1980, considerăm că după atâţia ani este necesară o
scurtă analiză a acestui sector, care a fost studiat doar arheologic şi nu
tapo-geografic.
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Zona amintită (fig. 1) este „o punte de legătură" între cele două
sectoare, analizate cu mulţi ani în urmă: Cluj-Napoca-Aitcn şi Potaissa
km 8 + 750 (Casa lui Şandor), care are şi un caracter de tranziţie între
Câmpia Transilvaniei, masivul cristalin al Gilăului şi zona depresionară a Turzii. Relieful este dominat de Culmea Feleacului (721,9 m) şi
Dealul Cioltul Mare· (720 m), care formează cumpăna de ape între
bazinul hidrografic al Someşului şi cel al Mureşului. Putem remarca
şi o cumpănă secundară reprezentată de Dealul Cetăţii, situat Intre
bazinele hidrografice ale văii Calde Mari (Aiton) şi valea Popii. Altitudinea reliefului are o scădere dinspre sud-est spre zona văii Calde
Mari, unde atinge altitudinea de 400 metri.
ln trasarea drumului roman, gramaticii timpului au valorificat, la
maximum, toate caracteristicile morfologice ale reliefului, ca: valoarea
fragmentării orizontale a reliefului, ce are valori între 0,4-0,8/Km:.:;
valoarea fragmentării verticale, care nu are indici ridicaţi, fiind amplasat
la nivelul mediu al pantelor, în afara pericolului de inundaţie: valoarea
expoziţiei versanţilor ne indică „o preferinţă" a drumului pentru versanţi însoriţi, cu orientare spre sud şi sud-vest, precum, şi spre cei sem;.însoriţi de sud-est şi vest, evitând versanţii semiumbriţi de est şi nordest, precum, şi cei umbriţi de nord şi nord-vest. Procesele de pantă:
ravenele, ogaşele, torenţii, cât şi procesele de şiroire, care pe teritoriul
satului Aiton sunt frecvente, au fost evitate de către drumul roman.
Un rol important în trasarea drumului roman l-au jucat alunecările de
teren, care ocupă mari suprafeţe în zona de sud-vest .a Dealului Ciolt şi
care au fost evitate, dar care la vremea resprectivă nu au avut o amploare atât de mare, ele fiind facilitate de defriţările iraţionale din
trecutul nu prea îndepărtat. La toate acestea, trebuie să mai adăugăm
şi păşunatul intensiv, care în momentul de faţă favorizează o gamă
variată de procese de acumulare la nivelul luncilor, râurilor, cum ar fi:
conuri de dejecţie, glacisuri coluvio-deluviale, ce facilitează apariţia
unor fenomene de înmlăştinire.
Relieful se evidenţiazc.'l datorită structurii geologice, care pune în
evidenţă martori structurali, cueste şi abrupturi structurale, bine reprezentate pe Dealul Ciolt şi de-a lungul văii Calde. În funcţie de gradul
de degradare al versanţilor, drumul roman urmăreşte versanţii cu degradare medie şi minimă, care în antichitate, mai mult ca sigur, că prezentau o degradare minimă.
Constituţia geologică a zonei este dominată de formaţiunile miocene
şi cuaternare (holocen şi pleistocen), sarmaţianul marno-argilos fiind
cel mai bine reprezentat. Concreţiunile grezoase sferoidale ale Dealului
Feleac au fost utilizate la construirea drumului, fiind din abundenţă în
apropiere. La fel, ca material de construcţie, a fost folosit şi pietrişul
tortonian. Ultimul etaj al cuaternarului, holocenul, este reprezentat prin
soluri aluviale, slab formate, compuse din pietriş şi nisip, care apare
de-a lungul pâraiclor mai marii ce striibat regiunea.
Climc1 este o consecinţă a aşez{irii în aceasti.'.1 zon;:i de tranziţie geografică dintre Munţii Apuseni spre Depresiunc3 Turda, pe de-o parte
şi Câmpia Transilvaniei, pe de altă parte, rolul hotărâtor jucându-l
radiaţia solară în desfăşurarea tuturor proceselor şi fenomenelor atmosferice. Vânturile dominante sunt cele din vest şi nord-vest iarna, iar
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este repartizată inegal, după cum
sud-vest şi nord, în timp ce în est
calculul temperaturii medii anuale
s-a ţinut cont de media anuală a perioadei 1928-1970, obţinându-se
temperatura medie anuală de 8,6°C, având temperatură minimă - 5,1 uC
luna ianuarie, iar, ca temperatură medie maximă, luna iunie de + 19,lluC,
aşadar rezultând o amplitudine termică de 21,1°C. În concluzie, este,
deci, un climat temperat moderat, condiţionat de influenţele oceanice
vestice, cu ierni reci şi veri moderate. Temperatura maximă s-a înTegistrat în luna iulie 1938, fiin de + 39°C, iar temperatura minimă, de
- 32,6°C, a fost înregistrată la data de 25 ianuarie 1942. Data medic :1
primului îngheţ este în jur de 2 octombrie, în timp ce ultimul îng!1eţ
apare în apropierea datei de 8 mai, rezultând, deci, un număr de 215
zile fără îngheţ. Data căderii primei zăpezi este la sfârşitul lunii octom-brie, cel târziu la începutul lunii noiembrie, în timp ce ultima zăp2dă
cade la sfârşitul lunii martie sau cel mai târziu la începutul Iun.ii
aprilie. Rezultă, deci, un număr de 50 de zile de sol acoperit cu zăpadă,
a cărei grosime medie este de 35 cm. Precipitaţiile atmosferice, sub
formă de ploaie, sunt în medie de 598,9 mm/cm 2, prezentând o mică
variaţie de la vest spre nord cu 600 rr.m, iar în sud şi est cu 610 mm,
prezentând un maxim în luna iunie de 96,9 mm/cm 2 şi un minim în
luna februarie de 20,5 mm. Rezultă, deci, un număr de 140-160 de zile
anual cu zile ploioase. Legată de climă este reţeaua hidrografică, rep:rezentată prin afluenţi ai Turului, care se varsă în Arieş. Majoritatea
apelor curgătoare au caracter temporar, mai importantă fiind doar valea
Caldă Mare, ce are un caracter permanent şi care primeşte c2ţiva
afluenţi de mai mică importanţă, ca: pârâul Aitonului, pârâul Şurilor,
pârâul Cheia Ceanului Mic, pâraie cu un debit fluctuant, legat de frecvenţa precipitaţiilor, având un debit maxim primăvara, după topirea
zăpezilor şi un debit minim în timpul iernii. Aceste pâraie transportă
o mare cantitate de aluviuni, cu toate că scurgerea medie nu este prea
mare, 80-100 mm. Un alt element interesant este evapo-transpiraţia,
care variază în funcţie de altitudine. In cazul nostru, media este de
530 mm.
Vegetaţia de odinioară ar corespunde actualmente pădurilor de
foioase, subzonei stejarului, subzonă care a dispărut datorită defrişărilor
iraţionale şi care a fost înlocuită cu o stepă de origine antropică. Apar
şi câteva pâlcuri de gorun şi cer în nord-vestul satului Aiton, însoţite
de o specie de arţar, ulm, alun, lemn câinesc, porumbar. Pe versanţii
însoriţi vegetaţia este slab reprezentată, cu păşuni slabe. Pe platouri
necultivate apare o vegetaţie de păşuni şi fânaţe, care face trecerea
spre vegetaţia hidrofilă a luncilor.
Solurile sunt strâns legate de f<ictorii p:xloclimatici care' lc-Jl1 generat, astfel că pe teritoriul satului Aiton 700/0 din suprafaţă o rcprczintu cernoziomurile levigate, generate de roca mamii argila Gi m;::rn:i.
În zonele de fânaţe apar soluri negre de fânaţe, în timp ce lunile sunt
ocupate de lc'icovişti.
Fauna este specifică zonei deluroase, reprezentată prin: iepure, vulpe,
lup, căprioară, fazan, dihor, viezure, arici, o serie de păsări, ca: piţigoiul,
vara cele de sud-est.
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gaiţa, mierla, ciocănitoarea, alături de care sunt şi reptile, ca: şopârla
de câmp, guşterul, şarpele de pădure, iar în văi şi mlaştini apar fol!:rte
frecvent bactracienii.
Câteva caracteristici topometrice ale drumului antic cuprins intre
nordul localităţii Aiton şi casa lui Şandor (Tureni).
Acest tronson al drumului antic începe din nordul satului Aiton, din
·punctul unde drumul comunal se ramifică spre Pata, cu orientare NE
şi drumul spre satul Gheorgheni, cu orientarea nord, nord-vest, deci,
la limita de nord a intravilanului satului Aiton, cota 630 m. Din acest
punct, drumul roman are o orientare de la nord spre sud, paralel cu
drumul de interes comunal, ce intră în sat, având o lungime de 200 m.
O uşoară deviere spre est, printr-un unghi de 195°, modifică aliniamentul, care revine la direcţia iniţială după 70 m, având o pantă uşor
descendentă de 10/o, pentru a ocoli prin sud-vest, sub un unghi de 180°,
un val de alunecare, consolidat pe o distanţă de 165 m, cu o pantă descendentă de 20;0 • Aliniamentul drumului antic se continuă pe încă 625 m,
paralel cu drumul satului, străbătând spatele grădinilor, ocolind cimitirul
localităţii, pentru a se îndrepta spre pârâul Ş1:1rilor, pe care îl traversează perpendicular, pe axml văii. Urmează o schimbare de direcţie, mai
pronunţată, spre sud-vest, sub un unghi de 197°, pentru ca după 110 m
să se orienteze spre est printr-un unghi de 190°. Drumul antic trece,
apoi, pe la poalele D. Ciolt (644 m), traversând curtea Şcolii generale
din localitate, după care traversează, perpendicular, pârâul Morii. Traseul se frânge sub un mnghi de 180°, cu deschidere spre vest, pe un
aliniament de 110 m, cu o panetă descendentă, ceva mai acentuată de
50/o, ocolind un grup de gospodării. Intervine o nouă schimbare de direcţie spre est, printr-un unghi de 175°, cu o pantă neglijabilă, care pe
ultimii 50 m creşte la 50/o, după care direcţia drumului antic se schimbă
spre sud, pe o distanţă de 90 m. Urmează un unghi de 185°, cu mici
curbe şi contracurbe, pe o hmgime de 135 m, fără declinităţi importante. In continuare, traseul drumului antic face un unghi, tot de 185°,
cu deschidere spre vest, pentru a evita o zonă mai ridicată (cota 660 m),
pe circa 165 m, care se continuă spre sud, pe o distanţă de 200 m, prin. tr-o succesiune de mici devieri de la traseu, pentru a traversa o zonă de
înşeuare. Un nou unghi de 190°, cu deschidere vest-sud-vest (traseul
drumului este ascendent, panta 60/o pe o lungime de 365 m), face ca el
să se apropie foarte mult de drumul de ţară spre Ceanu Mic, după ce,
în prealabil, a ocolit, prin vest, o zonă cu accentuate rupturi de pantA
(ale Dealului Bondocuţ, 649 m), care sunt urmate de o zonă cu pante
mai reduse. O nouă schimbare de direcţie spre vest, printr-un unghi de
185° (pe o distanţă de 705 m, cu o pantă ce oscilează între 20/o şi 40/o),
ce urmăreşte curba de nivel de 625 m, situată deasupra actualului drum
spre Ceanu Mic, evitând o serie de rupturi de pantă, pentru ca apoi
să traverseze un mic torent. Apoi, după 135 m, drumul antic intersectează actualul drum comunal, sub un unghi de 190°, cu o pronunţată
deschidere spre vest, cu scopul de a ocoli prin est o zonă afectată de
puternice procese de pantă. Aliniamentul drumului antic se menţine pe
încă 100 m, după care îşi schimbă direcţia spre sud-vest, pentru a intersecta a doua oară, drumul comunal, menţinându-şi, totuşi, traseul
paralel cu el, pe circa 400 m, după care traversează Valea Cheia Cea-
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nului Mic. Aliniamentul se menţine pe încă 500 m, trecând pe sub L.I.T.,
făcând o curbc"t cu raza mare, de 200 m, intrând în vatra satului Ceanu
Mic, prin partea lui de nord-est. Din acest punct, drumul antic, pătrun
zând în intravilanul satului, aliniamentul se menţine pe 220 m, cu o
pantă descendentă de 4-50/o, urmat de o curbă cu raza mare, de
200 m, cu deschidere spre nord-vest, care face ca drumul antic să
coboare cu o pantă de 30/o, pe o lungime de 430 m, trecând pe lângc"t
Magazim1l sătesc, din centrul satului. După 150 m, drumul roman traversează, în diagonală, drumul sătesc, care duce la „Moara Ceanului",
trecând pe partea stângă a lui, priu spatele grădinilor gospodăriilor ce
îl mărginesc, urmând, în general, curba de nivel, cu valoarea de 520 m.
Drumul antic părăseşte intravilanul satului Ceanu Mic, printr-un unghi
de 190°, care dă într-un aliniament de 450 m ascendent, ce trece prin
spatele „Morii", la circa 150 m. La capătul acestui aliniament, urmează
o nouă curbă, cu rază mare, care se continuă într-nn nou aliniament de
500 m, ce se orientează spre sud-est, printr-un unghi de 190°. După ce
mai parcurge 200 m, traversează oblic D.N. 1 spre Turda, în dreptul
Km 8+250 m. Declinităţiile drumului roman pe acest tronson sunt
foarte mici, în jur de 1,50/o. Trecând, deci, pe partea drepată a D.N. l.
drumul antic se menţine foarte aproape de el, paralel, pe circa 500 m,
cu o pantă neglijabilă de 1,40/o pentru ca, apoi, panta să fie uşor descendentă de 0,40/0. Intervine o nouă schimbare de direcţie spre nord-est,
printr-un unghi de 195°, pe o distanţă de 225 m, care, apoi, face o
buclă, ce dă într-un aliniament de 450 m, în „rampă", având o pantă de
1,50;0 (pe ultimii 150 m este de numai 0,70/o). O cmrbă, sub un unghi
de 165°, „duce" drumul antic tangent la D.N. 1, vis-a-vis de Casa lui
Şandor. Lucrările de modernizare a şoselei au dus şi la decopertar&'il
drumului antic, care apare în profil, chiar pe unele porţiuni unde s-a
construit actuala şosea naţională.
Pe acest traseu, lung de 9.750 m, drumul antic îşi păstrează aceleaşi
caractere generale ca şi în cazul drumului roman de la Gheorgheni sau
cel dinspre Turda, precum: variaţii mici de declinitate - panta cea
mai mare 5-60;0 , curbe cu raze mici, vizibilitate mare, aliniamente
destul de lungi (400-500 m), evită zonele accidentate de teren sau
înmlăştinite, fiind însoţite la mică distanţă de drumurile actuale, valorifică la maximum geomorfologia terenului apropierea surselor de
apă, materialul de constrcrcţie din orizontul local (calcare şi gresii), fapt
ce arată că gromaticii romani erau foarte buni cunoscători ai mediului
ambiant, folosind potenţialul existent.
Sigur, o problemă, pe care va trebui să o rezolvăm, este aceea de
a stabili traseul drumului antic în cele două oraşe Potaissa şi Napoca,
precum, şi exactitatea datelor înscrise în Tabula Peutingeriana.
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THE ROMAN IMPERIAL ROAD BETWEEN AITON-'l'URENI.
GEOGRAPHICAL AND TOPOMETRICAL CHARACTERISTICS
(Summary)
The Roman Imperial road (9.750 m long) covers a very complex geomorphological area making a transition between the Trnsylvan.ian Plain and the
crystaline massif of Gilău and turning about the unstable or sliding areas, folowing
Crom time to time the medium încline of the slope.
It is the most important sector from a climatic and hydrographical j)<lint of
view. The Roman builders found the most adequate technical solutions.

