UN NOU CASTRU DE MARȘ
LA ULMETUM

Proiectul de cercetare arheologică sistematică a

AUTOR:

sitului arheologic Ulmetum (Pantelimonu de Sus,

Constantin Băjenaru
Muzeul de Istorie Națională
și Arheologie Constanța

jud. Constanța), început în anul 2004, a permis
înregistrarea unor importante date stratigrafice
și cronologice în legătură cu fortificația romană
târzie și locuirea anterioară acesteia. Principalele
rezultate constau în datarea construcției fortificației
la sfârșitul sec. IV și precizarea caracterului intensei
locuiri atestate în cetate pe parcursul secolelor V-VI
(cu o predominantă amprentă barbară, dată de
populațiile stabilite ca federați ai Imperiului).
De asemenea au fost obținute date concrete cu
privire la locuirea civilă anterioară cetății, din secolele
II-IV, aparținând de bine cunoscutul vicus Ulmetum
amintit în izvoarele epigrafice. Descoperirile
arheologice recente sugerează totodată existența
unei importante stații rutiere (aflată la intersecția a
două drumuri din interiorul provinciei Moesia Inferior:
Tomis-Carsium și Histria-Capidava), în care elementul
militar pare să fie predominant.
Alături de săpăturile din cetate, o atenție
deosebită a fost acordată în ultimii ani cartării și

Identificat mai întâi prin fotografiile aeriene și

documentării sistematice a tuturor nucleelor de

satelitare și validat de cercetările de teren, castrul

locuire din hinterlandul cetății. În cadrul proiectului

de pământ de la Pantelimonu de Sus este situat pe

de cercetare Archaeomap s-a realizat o amplă

platoul unui deal aflat la aproximativ 500m sud-est

investigație de teren în bazinul râului Casimcea,

de cetate, la o cotă medie de altitudine de 115m

cu un accent important pe microzona Pantelimon.

față de nivelul mării. Castrul este orientat cu laturile

Totodată, au fost folosite date obținute din imagini

lungi pe direcția nord-sud, având o lungime de

aeriene, fotografii satelitare și s-au efectuat zboruri

aproximativ 200m. Lățimea incintei se restrânge

UAV, pe baza cărora s-au extras modele digitale ale

treptat de la sud la nord: 115m (latura de nord),

suprafeței terenului (DSM).

125m (zona centrală) și 135m (latura de sud). Cel
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Tehnici noi de cartare și

investigație noninvazivă
a siturilor arheologice în
Dobrogea centrală. Studiu de
caz: bazinul râului Casimcea
(ARCHAEOMAP) (proiect
finanțat prin UEFISCDI, PN-II-PTPCCA-2013-4-0732)
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mai bine se păstrează în teren laturile de vest și de

Castrul de la Ulmetum este asemănător cu o fortificație

sud. Eroziunea accentuată a terenului a condus la

de același tip, reperată și parțial investigată de Vasile

surparea unor porțiuni importante din laturile de

Pârvan2, aflată la o distanță de 2,5km spre nord-est, la

nord și de est. Cercetarea de la suprafața terenului

confluența dintre pârâul Pantelimon și râul Casimcea,

nu a oferit elemente de datare, lipsind aproape cu

la 1,5km sud de marginea satului Pantelimonu de Jos.

desăvârșire fragmente ceramice sau de materiale

Castrul are dimensiunile aproximative de 220 x 150m

de construcție.

și este încă vizibil pe numeroase fotografii aeriene și
satelitare. În teren situația este destul de dramatică,

Imediat la sud de castru, în imaginile aeriene se

fiind serios afectat de lucrările agricole. Cercetarea din

poate observa totodată prezența unei incinte

teren indică faptul că materialul arheologic prezent la

poligonale, închizând o suprafață de aproximativ

suprafața solului, mai ales în partea de sud a castrului,

7ha, căreia i se pot măsura patru laturi vizibile

nu aparține epocii în care a fost ridicată fortificația,

(aproximativ 115 x 180 x 260 x 300m). Latura de

fiind predominante fragmentele ceramice din

est a acestei „anexe” pornește exact din colțul

perioada elenistică și cele din epoca romană târzie

de sud-vest al castrului, iar latura de est merge

(sec. IV p.Chr.).

paralel cu malul unei râpe abrupte produsă
de eroziune. Verificările din teren au permis

Echipa de cercetare își propune ca în perioada

identificarea parțială a valului acestei incinte, mai

următoare cele două fortificații de marș să

ales în zona de sud-vest. În interiorul incintei,

fie investigate amănunțit, în primul rând prin

către latura de vest, există o grupare de trei

prospecțiuni geofizice și detecție de metale și, în

tumuli aplatizați, care ar putea aparține unui

măsura posibilităților, prin realizarea de sondaje

orizont cronologic diferit.

arheologice.

2

V. Pârvan, Descoperiri nouă în

Scythia Minor, AARMSI 35, 1913,
p. 526-531.
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