COMPLETĂRI ŞI ÎNDREPTĂRI LA LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE DIN DOBROGEA (I)

Conservarea şi restaurarea monumentelor şi
siturilor istorice, finalitate a activităţii de inventariere şi catalogare, nu poate fi operaţională fără
o corectă cunoaştere şi poziţionare a siturilor în
teritoriu; comparativ cu alte tipuri de inventare
arheologice realizate în România de-a lungul tim pului, considerăm că prioritatea în momentul de
faţă trebuie acordată proiectării, dezvoltării , testării şi introducerii bazei de date textuale ca o
cale de înregistrare a drepturilor de proprietate ',
2
urmată de baza de date grafice •
În crearea unei baze de date am avut în vedere următoarele standarde generale:
- documentarea asupra sitului - încadrare
cronologică şi culturală
- referinţe administrativ-teritoriale
- poziţionarea topografică
- scurt istoric al cercetării

I. Sub voce Sat Bugeac, comuna Ostrov sistem de proiecţ i e Gauss-Kruger 1 -35-139-0-b
I. 1 . La vest de viile de la extremitatea de
vest a satului, fortificaţie trapezoidală ca val şi
şanţ cu dimensiunile de 70x80 m. Descoperită
pe baza fotointerpretării fotografiilor aeriene verticale 3 . Fotografia aeriană permite observarea
valurilor duble pe laturile de est, sud şi vest. In trarea în fortificaţie poate fi prezumată pe baza
fotointerpretării pe latura de est (intrarea este
uşor descentrată faţă de axul est-vest al fortifica ţiei). Presupunem că acesta' este „castrul roman"
menţionat în toate repertoriile de specialitate după semnalarea anterioară datorată lui Pamfil Polonic 6 , deşi pe harta Marelui Stat Major Român,
ediţia 1885-1886, scara 1:50 OOO adnotată de
acelaşi autor, o fortificaţie patrulateră este amplasată la sud de Ceairul lui Marinciu.
referinţe

' Conform art. 5 din Legea 18/ 1991, monumentele, an·
samb lurile ş 1 si turile 1stonce fac parte din domeniul public
care le asigură conservarea ş1 protec\ia în func\1e de cele·
/alte prevederi legale specifice.
' Dezvoltarea unei baze de date grafice digitale este un
proiect de viitor din cauza costului ridicat al soft-ului ş1 hard·
ului necesare.
' Identificarea fortifi caţiei pe fotografule aeriene vertio.1le
este meritul integral al lui Al. S. Ştefan (Comunicare la Se·
siunea na\1onală de arheologie, 1985) .
•TIR, p 21; v. şi Petre Diaconu , N1 \ă Angelescu, Urme
vechi de locwre in colţul de sud-vest al Dobrogei, în .Rr•v1sta
Muzeelor", V, 1968, p 349.

I. 2. Aliniament de tumuli (circa 20-25) pe
direcţia est-vest , paralel cu faleza braţului Ostrov
al Dunării 6 şi actualul DN 3 (Ostrov-Constanţa).
Limita dinspre Ostrov a aliniamentului depăşeşte
către vest cimitirul getic descoperit la vest de localitatea Ostrov şi se opreşte la vest de punctul

„Ceairul Bugeac" , unde a fost identificat şi cercetat cimitirul Bugeac I. (v. harta 1). Tumulii se
înşiruie pe o lungime de 1,5-2 km. Unii, mai bine
conservaţi, au înălţimea de 2-4, alţii sunt
aproape aplatizaţi de lucrurile agricole, dar vizibili pe fotografia aeriană. Tumulii nu au fost cercetaţi arheologic; din mantaua unei movile, parţial
distruse, s-au recuperat fragmente de amfore
elenistice, ceea ce a condus la supoziţia că
1
aparţin epocii Latene • Indiferent ce ar releva
cercetarea arheologică, este evidentă inexistenţa
unei contemporaneităţi între necropola tumulară
aliniată şi cele două necropole situate la est şi la
vest de ea. Tot ca ipoteză, bazându-ne şi pe
co ntextul geomorfologic al locului, ca şi pe amplasarea tumulilor pe o curbă de nivel aproximativ identică, presupunem că au fost utilizaţi ca repere de drumul limesului, în situaţia în care nu
sunt contemporani cu construirea acestuia. Este
de observat că fortificaţia patrulateră 8 utilizează
în colţurile de sud-vest şi sud-est doi tumuli,
ceea ce ar pleda pentru apartenenţa fortificaţiei
la o a altă arie culturală decât cea romană sau
romano-bizantină şi posterioară sec. VII d. Chr.
I. 3. Aşezarea de epocă timpurie romană cu
persistente mărturii de cultură getică, situată pe valea „Ceairul lui Marinciu"v, la sud-vest de localitatea
Bugeac; distanţa în linie dreaptă faţă de sat nu depăşeşte 1,2-1,5 km '0 • După descoperirile arheologi ce aşezarea nu depăşeşte mijlocul
' C I. P. Polonic, Cetăţile antice de pe malul drept al Dun;irn (Dobrogea) pânii la gurile ei, în .Natura", 24 , 1935, 7,

p. 18-26, p. 19.
' V. 1/. 1; pozi\1a sitului în Lista monumentelor, ansamblunlor ş1 situnlor istorice 1991-14 A 0055 (în continuare va fi
denumită - L/ST A) .
M. Irma, Date noi pr1vind necropolele getice de la Bu·
ye;1c, c . Ostrov. în „Thraco-Dacica", VI, 1-2, 1ge5, p. 76 şi
nrita 16 p. 76 .
' V. supra, punctul/, 1.
' L/STA· 14 a 0056. CI. C . Scorpan, Săpăturile din aşe·
zarea gellcii de la Buceag - Valea lui Marinciu, în .Pontica",
2. 1969, p. 43-79.
0
'
V. M. /n1111a, op. cit., p. 76, nota 14.
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secolului li d . Chr 11 • În acelaşi loc sunt semnalate materiale ceramice romano-bizantine şi din
secolele X-XI 12 •
I. 4 . Fortificaţie patrulateră, situată la nord est şi la vest de intersecţia DN 3 cu drumul spre
satul Bugeac 13 • Fortificaţia este mărginită la est
de o ravenare naturală perpendiculară pe braţul
Ostrov şi paralelă cu limita vestică de la sfârşitul
secolului trecut al bălţii Ciulinoasa (fotografiile
aeriene permit observaţia că balta Ciulinoasa a
avut o întindere mai mare în antichitate decât
cea pe care o descoperim astăzi ca urmare a lu crărilor de îndiguire a Dunării şi drenare a sistemului aferent al bălţilor) .
Limita de nord a fortificaţiei era apărată natural de faleza braţului Ostrov al Dunării; laturile de
vest şi sud ale fortificaţiei sunt fortificate artificial
cu val de pământ şi şanţ; valul este aproape
complet aplatizat de lucrările agricole, dar este
încă vizibil pe fotografiile aeriene. Se poate observa încă fortificarea laturii de vest prin exploatarea inteligentă a unor accidente ale reliefului .
Fortificaţia ~ste tăiată în diagonală de DN 3 (km
117-118). ln extremitatea de nord-est a fortifica ţiei, în dreptul km 118, la 300 metri de malui
drept al Dunării a fost cercetat arheologic un
cuptor de ars oale din secolele IX-X ". Fortificaţia nu este cercetată arheologic ", dar materialele ceramice răspândite la suprafaţa solului se
datează în epocile Hallstatt, romană, romano -bi zantină şi secolele IX-XI .
I. 5. Cimitirul I. Bugeac ie este situat la nord est de sat între DN Constanţa-Ostrov, km 118,8
şi braţul Ostrov al Dunării. Cercetat arheologic
în 1965, este atribuit secolului IV î. Chr. 11 • Deşi
situate foarte aproape, în lipsa unor cercetări arheologice în fortificaţia Bugeac-est nu putem conexa necropola plană de incineraţie la o fază a
fortificaţiei

18

•

" Inventarul mobil descoperit de săpătura de salvare se
încadrează în limitele secolului I î. Chr.-sec. li d . Chr.; din
cele cinci monede descoperite în săpătură, ultima este frapată în timpul domniei lui Hadrian (118-137) . CI. C . Scorpan ,
op. cit„ p. 75 .
" CI. M . lrimia, Cimitirele de incineraţie geto-da cice de
la Bugea c-Ostrov, în .Pontica", 1968, p. 232.
" Ct. Al. S . Ştefan, Co1mmicare la Se si un ea na\1onala
de arheologie, 1985.
" CI. Silvia Baraschi, T. Papasima, Un cuptor de ars
oale din secolele IX-X de pe dealul Bugeac , în SCIVA ,28. 4 ,
1977, p. 591-595.
'° V. şi P. Diaconu, N. Angolescu, op. cit„ p . 349 . Punctul este marcat pe harta marelui Stat Major Român ed.
1885-1886, cu nr. 56 şi cu men\iunea autografă .cetate romană " ş1 .Aşezare" . Tot P. Polonic, însene pe acee;1 şi harlii,
înlre fortificaţia de la est de Bugeac şi Dervent - .dig roman„ .

'' CI. LISTA 14 A 0054 .
" V. M . lnmia, op . cil. .Pontica· , 1968 , p. 194-202.
" Este oarecum surprinzător să constatăm absonţ;1 unor
periegheze locale care să-şi propună identificarea cl•mwnlu·
lui l ipsă al binom ului necropolă aşezate sau mvers.

I. 6 . Cimitirul li Bugeac '", cercetat arheolo
gic în perioada 1966-1984, este situat la sud d!
sat; porţiunea cercetată a necropolei plane (121
morminte) se află în incinta şi proximitatea Sec
20
ţiei piscicole Bugeac •
•
Necropola plană de incineraţie datează dii
secolele V- VI î. Chr . Nu cunoaştem aşezare<
că reia îi corespunde necropola .
·
I. 7. Cimitirul III Bugeac 21 descoperit i1
1984, se află tot pe malul lacului Bugeac î1
punctul numit „Canara", la 400-500 metri sud
est de aşezarea de epocă romană cercetată pr
valea Ceairul lui Mannciu . Necropola plană di
incineraţie din punctul „Canara" se datează î1
secolele VI-V î. 22 Chr. Nu cunoaştem aşezare;
căreia îi corespunde .
li. Sub voce sat Galiţa, comuna Ostrov
li. 1. Dealul Dervent 23 , cunoscut de multi
vreme în literatura de specialitate, aşezare roma
nă suprapusă parÎial de fortificaţie bizantină se
colele X-XII cu va de apărare şi urme de locuii
sporadice din epoca neolitică, epoca bronzulu
ş1 epoca fierului .
Surplusul de informaţie privind fortificaţia di
pe dealul Dervent'este oferit de fotografia aeria
nă verticală care permite sesizarea unui al doile;
val de apărare (cu şanţul aferent), element tipo
logic întâlnit şi în cazul altor fortificaţii dobro
gene. Tot în înregistrarea aeriană verticală poli
decelate urme slabe de tumuli între primul şi 1
doilea val de pământ.
li . 2. La gura văii Cuiusgiuc sau Caraghioz •
la un kilometru de satul Galiţa a fost reperat
prin periegheză o aşezare din secolul al X-lea .
li. 3 „ intre dealul Dervent şi punctul „ Mănăs
lire" se întinde o terasă largă, numită de către Io
calniC:i „Draca" . La extremitatea nord-vestică ,
terasei Draca, la circa 50 metri depărtare de ma
lui braţului Ostrov au fost descoperite fortui
morminte de inhumaţie. După ritual şi inventar
mormintele par a fi datate din epoca romană
Existenţa necropolei este numai prezumată p
baza informaţiilor orale 25 , dar se susţine pri
apropierea de fortificaţia de pe dealul Dervent.
li . 4. Posibilitatea unei semite a drumului I
mesului (via militaris) la est de lacul Bugeac est•
întărită de observarea unor urme slabe de turnu
pe fotografia aeriană pe linia Galiţa-Gârliţa, dai
" LISTA-14A0052.
0
M. lrim1a, op. cil., p. 202-232; idem, în .Thraco-Dac
ca" 2, 1981 , p.37-52; idem, .Pontica", 16, 1983, p. 79-83
" Idem, p. 76-77.
" Idem . în „Sympos1a Thracologica", 7, 1979, p. 104.
" LISTA 14 A 0123.
" P. D1 ~1 co 11u . N. Angelescu, op . cit„ p. 349; v. şi LIST,
14A0124 .
" Ibidem. loc . cil.
'
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şi de informaţia perieghezei din 1967, privind
descoperirea unor morminte de epocă romană
târzie la marginea de nord a satului Gârliţa '".
Mormintele au fost descoperite pe dealul Galiţa
la sud de valea Cuiusgiuc (Caraghioz).
li. 5. La 1,5 km în aval de fortificaţia de pe
dealul Dervent, la gura văii „La plantaţia'', la 250
metri sud de gura văii (toponim vechi al văii - valea Vecinei 21 ), periegheza semnalează materiale
ceramice încadrabile cronologic în secolele IX-X.
Pe baza lor se prezumă existenţa unei aşezări
din această perioadă 20 • Nu au fost efectuate să
pături arheologice.
III. Sub voce sat Gârliţa, comuna Ostrov
III. 1. Pe botul de deal de la sud de gura văii
Babei, pe malul sudic al lacului Bugeac este cu noscută în literatura de sr.ecialitate o fortificaţie
hallstattiană cu val şi şanţ °.
III. 2. Pe deaiul Galiţa , la 500 metri nord -est
de satul Gârliţa, a fost cercetată prin săpături de
salvare o necropolă de epocă feudal timpurie
(secolele VIII-X) care suprapune parţial morminte de incineraţie de epocă romană (3 morminte) şi gropi cu ceramică din epoca bronzului
(cultura Coslogeni) 30 •
IV . Sub voce sat Canlia, comuna Lipniţa . referinţe sistem de proiecţie Gauss-Kruger -L-35140-C-a.
'
IV . 1. Punctul Gura Canliei este situat pe promontoriul dinspre Dunăre al dealului Uscat, între
31
văile Canliei şi Ghivizlicului Mare • Aici se afla o
zonă arheologică extrem de bogată, cu suprapu neri de locuire din mai multe epoci - Hallstatt,
Latene, roman, romano -bizantin, secolele 1x~x1 ,
inclusiv necropolă din secolele 1-111, distrusă parţial de arături . Fotografiile aeriene permit
observarea unui sistem de fortificaţii complicat,
mai complex decât cel descris de P. Polonic în
1998 32 • (P . Polonic descria- o fortifica\ie c u
dimensiunea laturii de est - 11 O m , a celei
de sud 200 metri ; lăţimea şanţului de ap arare p e I a t u r i I e s u d - v e st , s u d ş i

" V. infra , p „„
" Toponimul figureaz ă pe harta M arelui S1at Maior Ro·
mân , an 1885-1886, scara 1.50 OOO.
" P. Diaconu, N. Angelescu, op. cit„ p . 349
" Sondaj S . Morintz in anul 1964 . V ş 1 LISTA 14 A
0132.
"' Să p ă luri d e salvare În perioada 1968 (C . Câ q;1n ) ~·
1969 (R. Ocheanu) cf. .Dacia" , XII I, 1969, Cronica s:i pi1t urilor arheolog1ce , p . 528, nr. 128 ş 1 .Dacia" XIV , 19 70. Cron ica săpăturilor arheologice, p . 453. nr. 122. V. ş 1 C Cilq11n
Necropola de epocă fetJdal timpurie de la G.i rlt/<1 -0strov·Sap ă tunl e e fectuate in 1969 , În . Ponlic a " . 2, 1969. p
111-134(1im1tele necropole i, p . 111 : datare, p. 128. gr<1p 1t!P
epoca bronzului , p . 129-132.
" V. LISTA 14 A 0057 .
" PunctLJI e sle marc at pe har1a Marelui St;d M;q<11 Ro·
mân adn o ta tă de Pamfil Polo111c: ed 1885- 1886, la po1111"
54 cu men\1L1nea .ce tate ro mana·.

33
parţial vest de 1 O metri) • Deşi necercetată arheologic fortificaţia sau sistemul de fortifica_ţii
sunt intens citate în literatura de specialitate 34 • ln
general, fortificaţia de epocă ro-mano-bizantină,
ale cărei limite nu sunt precizate arheologic, este
36
identificată cu Cimbriana , garnizoana unităţii
de „milites Cimbri ani" .
IV . 2. „La lutărie" 3 • necropolă birituală (secolele VIII-XI) pe un bot al dealului Canliei, la extremitatea vestică a localităţii omonime.
IV. 3. „Fântâna lui Adam" necropolă birituală
aparţinând aceleiaşi arii culturale cu precedenta,
situată „cam în dreptul punctului de ramificaţie al
37
şoselei ce duce spre Canlia" •
IV . 4 . Pe terasele de pe laturile de vest şi sud
ale dealului Canliei au fost sesizate prin periegheză aşezare şi morminte de incineraţie din
epoca Latene 3 " .
VI. 5 . Pe malul Dunării, la gura unui pârâu 3 •,
cunoscut de localnici sub denumirea „Dereaua",
în ruptura unui mal situat la o depărtare de 300
metri de zona de la Gura Canliei, a fost depistat ă de periegheză o aşezare din epoca romanobizantină. Opaiţul creştin descoperit în zonă e
databil în prima jumătate a secolului al Vl-lea •0 •
Inventarierea siturilor arheologice din această
zonă extrem de bogată arheologic este îngreunată de lipsa din publicaţii a unor documente
ca rtografice la scară mare , de lipsa unor cercettiri complete care s ă asigure limitele diferitelor
situri cerc etate (în general cunoscute numai prin
să pa turi de salvare sau periegheze), ca şi de absent a unor repere topografice precise. Astfel
pun ctul înscris în lista noastră la poziţia IV , 5,
poate ap a rţine sitului descris la poziţia IV, 1: lipsa unor repere precise şi obiective ne-a determinat sâ le consemnăm separat.
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