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Abstract
ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT ISLAZ
(TELEORMAN COUNTY)
Islaz village is located in the southwest Teleorman County, on the Olt River valley near
the confluence with the Danube. In tenns of archaeological recordings, Islaz was known primarily
through Roman castra at the southem limit of Alutan limes which had attracted the scholars since
1845. Prehistoric habitation have been identified and investigated in 1975. The most recent field
researches were carried out in June 20 I O. They have been identified 15 sites and the situation
revealed the existence of numerous remains staggered Upper Paleolithic until Late Medieval
times.
KEYWORDS: archaeological researches; archaeological sites; prehistoric habitation; antique
habitation; medieval habitation.

DA TE ASUPRA AMPLASAMENTUL GEOGRAFIC
Comuna Izlaz, parte a fostului judeţ istoric Romanaţi, este situată în sud-vestul
Teleorman, de-a lungul drumului naţional DN 54 (Turnu Măgurele - Corabia)
ce străbate localitatea de la est la vest. Administrativ, se învecinează la est cu
municipiul Turnu Măgurele şi comuna Liţa, la nord-est cu comuna Segarcea Vale, la
vest cu judeţul Olt (comuna Gârcov) şi la sud cu fluviul Dunărea şi este compusă din
satele Islaz şi Moldoveni (PI. 1/2).
Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei Islaz se găseşte la limita
de sud-est a Câmpiei Romanaţiului, ce se întinde de la limita sudică a Platformei
Olteţului până la Dunăre (PI. 1/1 ). Satul Islaz se află amplasat în lunca Oltului, în
apropiere de confluenţa cu Dunărea, precum şi pe terasele fluviului, în timp ce satul
Moldoveni se găseşte pe terasa joasă, vestică a Oltului.
Râul Olt a avut de-a lungul timpului o dinamică deosebită, iar datorită unor
puternice inundaţii, mai ales a celei din 1927, gurile lui de vărsare s-au modificat
permanent. Oltul Mare (aşa cum era numit până la acel moment) se desfăcea în dreptul
comunei Islaz, spre vest, într-un braţ numit Oltulcţul, cu trei gârle, dintre care cea mai
1
importantă era gârla Racoviţa •
Fluviul Dunărea, ce străbate partea sudică a teritoriului administrativ ce face
obiectul acestui studiu, se desparte în două braţe la sud de Islaz, formând Ostrovul
Calnovăţ. Un alt ostrov, Ostrovul Mic, se află la sud - sud-est de Islaz. Zona cuprinsă
între Dunăre şi terasa acesteia, aflată la vest - sud-vest, este o zonă inundabilă,

judeţului

1

Petre Cote\, Mutarea gurii Oltului, în Revista geografică română, anul II, fasc. II-III, 1939, p. 4-8.
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denumită Balta Geraiu, alimentată atât de apele
numeroasele izvoare aflate la baza terasei.

revărsate

ale fluviului cât

ş1

de

UN ISTORIC AL DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE
Izvoarele arheologice şi numismatice dau posibilitatea de a creiona o imagine a
materiale şi spirituale a comunităţilor omeneşti dintr-o anumită zonă, aşa cum
este, în cazul de faţă, zona comunei Islaz. Condiţiile naturale de pe teritoriul acestei
comune, s-au dovedit a fi prielnice unor locuiri omeneşti stabile de-a lungul timpului,
fapt demonstrat de descoperirile arheologice (PI. 2).
Din punct de vedere arheologic Islazul a fost cunoscut în primul rând datorită
castrelor romane aflate la limita de sud a Limes-ului Alutan.
Castrele de aici au fost menţionate pentru prima dată de către comitele L. F. de
Marsigli care, în calitate de ofiţer de geniu al armatei austriece, a cercetat în anul 1689
ruinele romane de pc ambele maluri ale Dunării. Acesta atrăgea atenţia că: „în afară de
drumul ce pleacă de la Celei la Antina (Reşca), mai vine în ultima un alt drum ce
porneşte de lângă un turn de pe Dunărc"2 .
În prezent, la Islaz există două castre, iar un al treilea a fost distrus de apele
Dunării. Acesta din urmă a fost semnalat de către August Treboniu Laurian şi Cezar
Bolliac în anul 1845. La acea vreme avea dimensiunile de 95 x 122 m, dar totodată se
preciza că din el s-a scos multă cărămidă 3 (PI. 3/2).
Cele două castre păstrate au fost amintite şi de către Grigore Tocilescu şi Pamfil
Polonic, de altfel ei fiind şi cei care au făcut şi primele măsurători4. Cel dintâi, aflat în
punctul „Racoviţa'', este situat aproape de malul Oltului, la nord-est de sat, pe un loc
plat, lângă vechea biserică, la vest de fostul braţ Racoviţa, respectiv la est de Dj. 642.
Era acoperit de un cimitir al satului încă din anul 1894. Măsura 105 x 75 m, iar la
suprafaţa terenului se observau fragmente ceramice şi cărămizi romane. Din fortificaţie
se mai păstrează doar colţul de nord-vest. Avea 2-3 valuri şi şanţuri de apărare. Era de
tipul castra aestiva, construit din pământ5 . În prezent se află într-o stare precară de
conservare, fiind puternic degradat datorită gropilor de morminte din cimitirul modem
şi a unor gropi de împrumut aflate, mai ales, pe latura vestică, fiind totodată transformat
parţial în zonă menajeră a satului (PI. 4).
Al doilea castru, aflat la „Verdea", sondat de August Trcboniu Laurian, este
situat la sud - sud-est de sat, pc terasa Dunării, în vecinătatea de nord a unui drum de
exploatare situat paralel cu fluviul, respectiv la sud de fostul pichet de grăniceri
(pichetul nr. 17). A servit probabil ca lagăr pentru auxiliari sau cavalerie. Ca sistem de
6
fortificaţie, era prevăzut cu trei valuri şi şanţuri de pământ . Dimensiunile lui au fost
apreciate fie la l 04 x 324 m (Grigore Tocilescu) sau la 120 x 340 m (Dumitru Tudor),
partea sa sudică fiind distrusă de Dunăre. În prezent, dimensiunile păstrate sunt de 115
m pe direcţia nord-sud, respectiv 145 m pe direcţia est-vest. Şi starea de conservare a
acestui castru este precară, fiind supus anual lucrărilor agricole (PI. 3).
vieţii

Dumitru Tudor, Oltenia romană, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 291.
Ibidem.
4
Ioana Bogdan Cătăniciu, Muntenia în sistemul defensiv al imperiului roman, sec. I-III p. Chr, Muzeul
Judeţean Teleonnan, Alexandria, 1997, p. 62.
s Dumitru Tudor, op. cit. p. 291.
6
Academia Română, Grigore Tocilescu, Ms. 5139, 36.
2

3
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Cele două castre, înscrise ca situri arheologice clasate în Lista Monumentelor
/storice 1 , au fost cartate în cadrul Programului eG/Spat8 .
De pe teritoriul comunei Islaz sunt cunoscute o serie de descoperiri monetare,
toate fiind atribuite epocii romane. Astfel, în anul 1872, la Islaz a fost descoperit un
tezaur alcătuit din 150 de denari romani republicani şi 3 monede romane imperiale,
emise de împăraţii Nerva şi Traian 9 . Tot de pe teritoriul satului Islaz provine un tezaur
compus din 152 de denari romani republicani şi 8 monede imperiale romane, emise în
timpul împăraţilor Nerva şi Constantin cel Mare 10 • Există şi descoperiri monetare
izolate, într-unul dintre castre fiind semnalate, fără alte precizări, mai multe monede
romane imperiale 11 , iar din cel de la „Verdea" provine un sesterţ de la Traian 12 •
Cercetări arheologice la Islaz au fost efectuate de către Vasile Boroneanţ, în luna
octombrie a anului 1975. Acesta semnala în punctul numit „La Vâltoare", aflat în partea
de sud a satului, ceramică din prima epocă a fierului (Hallstatt), ceramică prefeudală şi
feudală. Menţiona existenţa unor gropi în formă de clopot, cu ceramică prefeudală, oase
de animale, cenuşă şi cărbune. Un al doilea punct vizat la acea vreme este cel aflat la
„Vadul Boului", la cca. 2,5 km sud-vest de sat. Aici a efectuat şi un mic sondaj, în care
a descoperit un nivel neolitic timpuriu, cu rare fragmente ceramice şi un ac-sulă de
cupru, posibil Starcevo-Criş, ce suprapunea un nivel cu piese de silex de culoare
cafenie, fără a face aprecieri dacă aparţin paleoliticului sau mezoliticului 13 • În prezent
nu au mai putut fi identificate vestigii arheologice în punctele respective, acestea
dispărând cel mai probabil datorită erodării terasei Dunării dar şi a numeroaselor
intervenţii antropice.
CERCETĂRI ARHEOLOGICE RECENTE

Cele mai recente cercetări arheologice au fost efectuate în luna iunie 2010 de
autorii acestor rânduri, în scopul reperării siturilor arheologice, pentru întocmirea
unui studiu aferent PUG-ului comunei.
Urmele de locuire au fost evidenţiate pe teritoriul satului Islaz, mai ales pe terasa
de nord a Dunării (PI. 5/2; 6/1; 7; 8/1) şi, izolat, pe terasa vestică a Oltului, în
vecinătatea zonei de vărsare a acestuia în fluviu (PI. 5/ l ), fără a fi reperate şi pe
teritoriul satului Moldoveni. Identificarea lor a fost deseori dificilă datorită configuraţiei
terenului: fie zone nearate, puternic înierbate sau cu diverse culturi agricole, fie zone cu
actualele gospodării din cele două sate componente ale comunei Islaz. Siturile
arheologice au fost numerotate convenţional, în ordinea descoperirii lor, începând cu
numărul de ordine „00 I", precedat de indicativul „ISL". Coordonatele geografice au
către

7
Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 670 bis, partea I, din
OI. I 0.20 IO.
' Un Program Naţional de Implementare a unui Sistem lnfonnaţional Geografic (GIS) pentru Protecţia
Patrimoniului Cultural Naţional Imobil, desfăşurat şi în jude\ul Telconnan de către Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice şi Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului
Teleonnan, în colaborare cu Muzeul Judeţean Teleorman.
9
Constantin Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 325.
10
Ibidem, p. 304.
11
Ioan Spiru, File de istorie teleormăneană, Ed. Teleonnanul Liber, Alexandria, 1996, p. 39.
12
Dumitru Tudor, op. cit. p.291.
13
Infonnatii preluate din Notele de periegheză ale cercetătorului Vasile Boroneanţ, puse la dispozitie cu
amabilitate de către autorul lor.
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fost stabilite cu un aparat GPS 14 , încercându-se, acolo unde a fost posibil, perimetrarea
lor. În urma cercetării de teren au fost identificate 15 puncte de interes arheologic, iar
situaţia înregistrată a dezvăluit existenţa a numeroase vestigii eşalonate din paleoliticul
superior până în epoca medievală târzie {vezi Repertoriul).
Cele mai vechi descoperiri arheologice de pe raza acestei comune datează din
paleoliticul superior şi sunt reprezentate de diferite unelte de silex descoperite pe terasa
Dunării (punctele: ISL 005, ISL 012). Este posibil ca şi alte piese litice din diferite
puncte să aparţină acestei epoci, dar lipsa unor elemente clare de natură tipologică şi
tehnologică fac imposibilă o atribuire cronologică precisă {PI. 9/4-6, 8-1 O).
Foarte probabil, unele fragmente ceramice şi unelte de silex descoperite în
punctul denumit convenţional ISL 012 aparţin epocii neolitice (Pl.9/1, 2, I O, 11 ).
Din epoca bronzului, mai precis din bronzul târziu (cultura Verbicioara), datează
o serie de descoperiri făcute în punctele ISL 005 şi ISL OIO{PI. 10).
Din prima epocă a fierului (Hallstatt) au fost identificate materiale arheologice în
5 puncte: ISL 00 I, ISL 005, ISL 006, ISL 008 şi ISL O11 {PI. 11 ).
Cele mai multe descoperiri aparţin epocii geto-dace, respectiv perioadei sec. II-I
î.Hr. Astfel de materiale arheologice au fost identificate în 7 puncte de pe teritoriul
comunei Islaz: ISL 001, ISL 003, ISL 006, ISL 007, ISL 009, ISL 010 şi ISL 011 (PI.
12).
Cele trei puncte în care au fost descoperite materiale de factură romană
provincială pot fi puse în legătură cu aşezări ce fiinţau pe lângă castrele romane
existente la limita de sud a Limes-ului Alutan (punctele: ISL 001, ISL 005 şi ISL 012
(PI. 13).
Din punct de vedere cronologic, cele mai târzii descoperiri aparţin epocii
medievale şi provin din diferite vetre de locuire ale vechiului sat Islaz. Asemenea
vestigii aflate pe întreaga terasă a Dunării au fost evidenţiate în punctele ISL 002, ISL
004, ISL 006, ISL 011 şi ISL 012 (PI. 14).
Un aspect interesant este legat de prezenţa unor oase umane în 3 dintre punctele
cercetate pe teritoriul comunei în discuţie (punctele: ISL 006, ISL 012 şi ISL 014. Deşi
sunt descoperiri funerare cu caracter izolat nu poate fi exclusă ipoteza existenţei unor
necropole de inhumaţie, ipoteză ce poate fi confirmată sau infirmată de cercetările
viitoare.
Analiza imaginilor aeriene de pe Ortofotoplanul comunei a relevat existenţa unei
posibile fortificaţii, necunoscută, în punctul denumit „ISL 013". Amplasată pe terasa
Dunării, este de formă rectangulară neregulată, cu colţurile de nord-vest şi nord-est
rotunjite. Partea de sud este apărată natural de povârnişul terasei, în timp ce pe celelalte
laturi este vizibil un sistem compus din val şi şanţ. Dimensiunile fortificaţiei au fost
stabilite la cca. 160 m lungime, pe axa est-vest, respectiv 60 m lăţime pe axa nord-sud.
Nu a putut fi identificată în teren datorită vegetaţiei şi a culturilor agricole existente la
momentul cercetării, dar în zona ei au fost descoperite fragmente ceramice preistorice,
probabil din bronzul final sau prima epocă a fierului (Hallstatt) şi fragmente de chirpici
ars (PI. 6/2).
Un sit arheologic aparte este un turnul, „Măgura Strâmbă", aflat la vest de satul
Islaz (PI. 8/2). Această categorie de situri, cunoscute sub denumirea populară de
„măguri" sau „movile'', sunt, de fapt, construcţii cu caracter funerar ce adăpostesc
morminte, uneori izolate, alteori grupate în necropole tumulare şi care pot fi încadrate
1

~ A fost folosit un aparat GPS tip Gannin Etrex Vista HCx.
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într-o scară cronologică largă, de la perioada de tranziţie de la neolitic la epoca
bronzului (jumătatea mileniului 4 î.Hr.) până în perioada migraţiilor târzii (sec. X-XI
d.Hr.). Fără o săpătură arheologică exhaustivă a lor aceste probleme legate de
cronologie nu pot fi lămurite. Prin poziţia dominantă pe care „Măgura Strâmbă" o are,
respectiv pe terasa înaltă a Dunării, nu este exclusă folosirea ei în anumite perioade
istorice ca punct de observaţie.
O serie de descoperiri arheologice de la Islaz nu au putut fi atribuite cu precizie
unor epoci pre sau protoistorice, datorită gradului mare de fragmentare a materialelor
ceramice, dar şi datorită lipsei unor elemente caracteristice de formă şi decor (punctele:
ISL 004, ISL 009, ISL 011, ISL 013, ISL 014). Simpla lor prezenţă indică însă faptul că
avem de-a face cu urme de locuire umană şi că zona de aici are un potenţial arheologic
deloc de neglijat.
REPERTORIUL SITURILOR ARHEOLOGICE
DE PE TERITORIUL COMUNEI ISLAZ
l.ISL 001
Pc terasa Dunării, la cca 1,1 km V de primăria din Islaz şi 3,4 km S de DN 54, în
partea de SE a satului, au fost descoperite, izolat, fragmente ceramice preistorice,
posibil din prima epocă a fierului (Hallstatt), fragmente ceramice geto-dace, fragmente
ceramice de factură romană provincială, inclusiv o toartă de amforă (PI. 13/12) şi
fragmente ceramice medievale (PI. 14/6-9), precum şi aşchii de silex.
2. ISL 002
Pe terasa Dunării, la cca. 1,9 km SV de primăria din Islaz şi 3,2 km S de DN 54,
pe o distanţă de cca 120 m pe direcţia E-V, au fost descoperite fragmente ceramice
atipice, preistorice, posibil din epoca bronzului, fragmente ceramice medievale, inclusiv
angoba te şi glazurate (PI. 14/ I O, 11 ), precum şi aşchii de silex, printre care şi una
retuşată.

3. ISL 003
Pe terasa Dunării, la cca 2,2 km VSV de primăria din Islaz şi 3,2 km S de DN 54,
au fost identificate materiale arheologice pe o distanţă de cca. 100 m pe direcţia V-E,
respctiv fragmente ceramice geto-dace, provenite de la vase lucrate cu mâna sau la
roată, printre care şi vase decorate cu butoni sau brâuri alveolate (PI. 12/5-8), fragmente
de plăcuţe de vatră şi o fusaiolă (PI. 12/7).
4. ISL 004
Descoperiri izolate pe terasa Dunării, la cca 2,6 km VSV de primăria din Islaz şi
3,2 km S de DN 54, reprezentate de fragmente ceramice atipice, preistorice şi fragmente
ceramice medievale, inclusiv un fragment dintr-un vas de sticlă.
5. ISL 005
În vecinătatea de V a castrului Verdea, pe terasa Dunării, pe malul Bălţii Geraiu,
la cca.3,5 km V de primăria din Islaz şi 2,9 km S de DN 54, au fost identificate
materiale arheologice pe o distanţă de cca 50 m pe direcţia V-E. S-au descoperit:
fragmente ceramice din epoca bronzului, probabil Verbicioara, foarte rar decorate
culinii incizate sau decor cu măturica (PI. I 0/1-9), fragmente ceramice, posibil Hallstatt,
inclusiv un fragment cu brâu alveolat, fragmente ceramice de factură romană
Muzeul Oltului, t. 2, 2012, p. 21-42
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provincială, provenite de Ia oale borcan, castroane, un vas cu picior, vase de provizii
(PI. 13/1-3, 8-11), o fusaiolă (PI. 11/7), cel mai probabil preistorică (Hallstatt), precum
şi diferite piese litice din silex - aşchii retuşate, lame şi o segmente de lamă (PI. 9/4-7),
o lamelă, nuclee (PI. 9/2, 3), unlee cu patină leossoidă, probabil din paleolitic superior şi
piatră - un percutor de cuarţit (PI. 9/14) şi un frecător.

6. ISL 006
Pe terasa Dunării, la cca. 5 km V de primăria din Islaz şi 2, I km S de DN 54 au
fost descoperite fragmente ceramice Hallstatt, unul provenit de la un castron cu buza
poligonală, fragmente ceramice geto-dace, lucrate la roată, fragmente ceramice
medievale, printre care un fund de oală şi torţi (PI. 14/4-5), dar şi un fragment de maxilă
umană ce păstrează molarii I şi 2.
7. ISL 007
Pe terasa Dunării, la cca. 4 km V de primăria din Islaz şi 2,5 km S de DN 54,
într-o ruptură a terasei, au fost descoperite fragmente ceramice geto-dace lucrate la roată
şi la mână, inclusiv un fragment dintr-un chiup, toate aşezate pe mai multe pietre (galeţi
de râu şi fragmente de gresie) (PI. 7/2).
8. ISL 008
Pe terasa Dunării, la cca 4 km V de primăria din Islaz şi 2,5 km S de DN 54 au
fost identificate în ruptura terasei mai multe materiale din prima epocă a fierului,
respeertiv fragmente ceramice împreună cu fragmente masive de chirpici ars, fragmente
dintr-un vas cu toartă tip bandă, uşor supraînălţată, un fragment de vas decorat cu brâu
alveolar sub buză şi un altul dintr-un vas decorat cu brâu alveolar şi alveole pe buză (PI.
7/1).
9. ISL 009
Pe terasa Dunării, într-o ruptură a malului, la cca 4, I km V de primăria din Islaz
şi 2,5 km S de DN 54 au fost descoperite fragmente ceramice atipice, unele probabil
preistorice şi fragmente ceramice geto-dace, printre care un fragment de vas decorat cu
butoni şi brâuri alveolate verticale.
10. ISL 010
Pe terasa Dunării, la cca. 4,3 km V de primăria din Islaz şi 2,4 km S de DN 54 au
fost identificate materiale arheologice pe o distanţă de 60 m pe direcţia NV-SE, în
ruptura terasei. Descoperirile sunt reprezentate de fragmente ceramice din epoca
bronzului, probabil Verbicioara, printre care un fragment decorat cu linii incizate,
fragmente ceramice geto-dace, sec. I î.Hr., lucrate la mână, printre care profilul complet
al unui vas-borcan (PI. 8/1; 12/ I), fragmente de vase decorate cu brâu alveolar, uneori în
combinaţie cu butoni, dar şi fragmente din vase lucrate la roată - cană, castron, vas
bitronconic (PI. 14/2-4). Izolat, a fost descoperită o aşchie de silex.
11. ISL O11
Pe terasa Dunării, la cca. 9,2 km VNV de primăria din Islaz şi 1,1 km S de DN
54, în imediata vecinătate de E a hotarului administrativ dintre jud. Teleorman şi Olt (în
vecinătatea satului Gârcov) au fost identificate materiale arheologice pe o distanţă de
cca. 70 m pc direcţia V-E. Descoperirile sunt reprezentate de fragmente ceramice
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presitorice, unele cel mai probabil din neolitic, altele din bronzul târziu (PI. 10/10) sau
Hallstatt (datorită gradului mare de fragmentare şi a lipsei unor elemente specifice de
formă sau decor nu poate fi făcută o încadrare cronologică precisă), fragmente ceramice
din prima epocă a fierului (Hallstatt - Basarabi) (PI. 1116) şi, izolat, fragmente ceramice
geto-dace, medievale târzii, unele cu angobă albă şi smalţ (PI. 14/1-3, 12). Au fost
descoperite piese de silex - aşchii, unele posibil retuşate, nuclee în diferite stadii de
epuizare (PI. 911) şi piatră - un fragment de gresie şi o piatră de lustruit.
12. ISL012
Pe terasa Dunării, la cca. 7,1 km VSV de primăria din Islaz şi 1,3 km S de DN 54
au fost identificate materiale arheologice pe o distanţă de aproape 700 m pe direcţia
VNV-SSE. Descoperirile sunt reprezentate de fragmente ceramice preistorice, cele mai
multe atipice, dar şi unul din prima epocă a fierului (Hallstatt) printre care unul cu decor
tipic Basarabi, fragmente ceramice geto-dace, modelate cu mâna sau la roată; fragmente
ceramice de factură romană provincială. Sporadic au fost descoperite fragmente
ceramice medievale. De semnalat un fragment de calotă craniană umană. Au fost
descoperite şi piese confecţionate din silex: lame şi segmente de lamă, unele retuşate, cu
lustru puternic de folosinţă (PI. 9110-12), aşchii şi aşchii retuşate, un percutor. O lamă
cu patină leossoidă ar putea aparţine paleoliticului superior (PI. 9/9).
13. ISL 013
Pe terasa Dunării, la cca. 6,4 km VNV de primăria din Islaz şi 1,6 km S de DN
54, în zona unei posibile fortificaţii preistorice, au fost descoperite fragmente ceramice,
probabil din bronzul final sau prima epocă a fierului (Hallstatt), fragmente de chirpici
ars, un fragment de ascuţitor de gresie (PI. 9/ 13 ), un segment de lamă de si tex retuşată,
cu lustru de folosire (PI. 9/12), precum şi mai multe aşchii de silex.
14. ISL 014
Pe terasa Dunării, la cca. 5,7 km VNV de primăria din Islaz şi 1,9 km S de DN
54 au fost descoperite fragmente ceramice preistorice, probabil din bronzul final sau
prima epocă a fierului (Hallstatt), aşchii de silex, unele retuşate, precum şi un fragment
de calotă craniană umană.
15. ISL 015 „Măgura Strâmbă"
Turnul, aflat pe terasa Dunării, la cca. 5 km VNV de
de DN 54 (PI. 8/2).
LISTA

primăria

din Islaz

şi

2 km S

ILUSTRAŢIILOR

Planşa

I - Comuna Islaz. Amplasarea geografică (I), limitele administrative şi
administrative învecinate (2).
Planşa 2 - Harta descoperirilor arheologice.
Planşa 3 - Castrul Verdea (I). Amplasarea fortificaţiilor romane de la Islaz (2) şi
planul fostului castru de pe braţul Verdea (pe planul general punctul „C") (3), după P.
Polonic.
Planşa 4 - Castrul Racoviţa. Vedere de ansamblu (I) şi planul castrului (2), după
P. Polonic.
unităţile
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Planşa

Torcică

5 - Zona cu siturile arheologice din punctele ISL 001 (I)

şi

ISL 007-010

(2).
Planşa

6 - Zona cu siturile arheologice din punctele ISL 011-014 (I) şi
din punctul ISL O13 (2).
Planşa 7 - Descoperirile arheologice din punctele ISL 008 (I) ŞI ISL 007 (2).
Planşa 8 - Descoperirile arheologice din punctul ISL 010 (I) şi punctul ISL 012
„Măgura Strâmbă" (2).
Planşa 9 - Unelte de silex (1-12), gresie (13) şi cuarţit (14), descoperite în
punctele ISL 005 (2-7, 14), ISL 011 (1), ISL 012 (8-11) şi ISL 013 (12-13).
Planşa I O - Fragmente ceramice din epoca bronzului, descoperite în punctele ISL
005 (1-9), ISL 011 (IO) şi ISL 012 (11).
Planşa 11 - Fragmente ceramice ( 1-6) şi fusaiolă (7) din prima epocă a fierului,
descoperite în punctele ISL 005 (7), ISL 008 (1-5) şi ISL OI I (6).
Planşa 12 - Fragmente ceramice din epoca geto-dacă, descoperite în punctele 002
(1 O), ISL 003 (5-9) şi ISL OI O ( 1-4).
Planşa 13 - Fragmente ceramice de factură romană provincială descoperite în
punctele ISL 001 (12), ISL 005 (1-3, 8-11) şi castrul Verdea (4-7).
Planşa 14 - Fragmente ceramice din epoca medievală, descoperite în punctele
ISL 001 (6-9), ISL 002 (10-11), ISL 006 (4-5) şi ISL 011 (1-3, 12).
fortificaţia
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