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STRATEGIE ȘI PRESTIGIU. INCINTE FORTIFICATE
PREISTORICE ȘI ANTICE ÎN ZONA TRECĂTORII
DE LA MARCA (VALEA BARCĂULUI, JUD. SĂLAJ)
Ioan Bejinariu*
* Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău; bion_1867@yahoo.com
Abstract. Based on archaeological research from the last decade has been found in the
vicinity of Marca village (Sălaj county) existence of four hillforts which dates from the
Middle Bronze Age period, the late Bronze Age / Early Iron Age, to the End of the First Iron
Age, respective during La Tène D period. All of these hillforts are located in the vicinity of
the narrow path carved in the rock massif by the river Barcău, but also very close to the
passage lowlands located in the contact area of the mountainous terrain with the hills one.
Two of them were investigated archaeologically. Due to their location, all four hillforts could
control the access from that area, on the river valley which shows their strategic role. At the
same time, their position on the edge of a well defined geographical areas may be an
argument that their purpose was also to exacerbate reputation of those who have built up.
Keywords: Prehistory, north-west Romania, hill-fort, strategy, communication routes.

1. Introducere
Poziționată în sud-vestul Sălajului, Depresiunea Șimleului apare ca o unitate
de legătură între Podișul Transilvaniei și regiunea Tisei Superioare. Acest caracter îi
este conferit în primul rând de cele două cursuri principale de apă, Crasna, respectiv
Barcăul, care ambele își mână apele spre bazinul Tisei. De departe, culoarul Crasnei
este cel mai important, întrucât permitea un acces facil spre trecătorile către Transilvania, cea de pe Valea Ragului în partea sud-estică, respectiv cea numită Poarta
Meseșană, în zona anticului Porolissvm. Dinspre vest, accesul în zona depresiunii
era posibil prin două trecători, una croită de râul Crasna în masivul de micașist al
Măgurii Șimleului, iar cealaltă în colțul sud-vestic, tăiată de apele Barcăului în
porțiunea finală a Munților Șes (Plopișului), în zona actualei localități Marca.
Trecătoarea de la Marca (Fig. 1, harta 1) este un defileu îngust și întortocheat,
cu o lungime de circa 3 km, prin care Barcăul își mână apele spre vest. Deși
altitudinea masivului în piatra căruia este tăiat defileul este relativ mică, lățimea
redusă și mai ales pereții foarte abrupți fac dificil accesul chiar și în zilele noastre.
Din zona localității Marca masivul montan continuă spre nord-nord-est printr-o
prelungire deluroasă, mai modestă ca și înălțime, însă impunătoare, mai ales pe
versantul vestic, în contrast cu relieful de prăbușire din zona comunei Suplacu de
Barcău. În această zonă de contact a reliefului montan, cu cel colinar, accesul între
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est și vest este ceva mai facil prin intermediul unei înșeuări domoale între satele Porț
și Marca. Această înșeuare constituia un loc de trecere alternativ traseului prin defileu.

2. Istoricul cercetărilor
Observațiile și o parte a informației arheologice cuprinse în aceste rânduri
ne-au fost prilejuite de participarea, începând cu anul 2002, la ample cercetări
arheologice preventive efectuate în zona localității Marca1. Cercetările anterioare
acestei date sunt puține și, în fapt, se rezumă la cele întreprinse în 1972 de către
Sever Dumitrașcu și Vasile Lucăcel pe Dealul “Cetate”, precum și un sondaj pe
“Iertașul Petacilor”2. Nici descoperirile întâmplătoare din vecinătatea imediată a
trecătorii nu sunt foarte numeroase. Este vorba despre un depozit de bronzuri3 descoperit pe la începutul secolului al XX-lea și datat în Bronzul Târziu / începutul primei
epoci a fierului, precum și de un tezaur de obiecte de argint datat în intervalul secolelor II î.Hr. ‒ I. d.Hr.4.

3. Descrierea obiectivelor arheologice
1. Dealul “Pleșa” se află la nord-est de defileul Barcăului (Fig. 1, harta 2,
pct. 1), din zona localității Marca, pe culmea deluroasă ce se desfășoară în prelungirea masivului muntos. La limita sudică a culmii deluroase, acolo unde relieful
începe să coboare către înșeuarea menționată este un mic promontoriu (altitudinea
maximă < 300 m). Pe acest promontoriu, pe o suprafață de circa 0,5 ha apar
materiale ceramice caracteristice Bronzului Mijlociu, mai precis fazei III a culturii
Wietenberg. Se observă foarte bine traseul semilunar al unui val, cu șanțul aferent,
ce bloca accesul spre promontoriu dinspre sud-sud-vest, dinspre trecătoare, care se
află la o distanță de 1,5-2 km. Elementele defensive sunt vizibile doar în acest sector
al incintei, iar înălțimea actuală a valului se ridică până pe la 3 m. Spre vest, dacă
asemenea amenajări au existat, astăzi sunt distruse de alunecările de teren, iar spre
est și nord nu pot fi sesizate la suprafață. Situl arheologic de pe Dealul “Pleșa” nu a
fost cercetat prin intermediul săpăturilor arheologice, așa că atribuirea amenajărilor
defensive perioadei epocii bronzului, corespunzătoare evoluției fazei Wietenberg III,
se bazează doar pe materialul arheologic provenit din periegheze5.
1

Este vorba în principal despre două mari proiecte de cercetare preventivă. Primul este cel
care vizează salvarea vestigiilor arheologice (2002-2003, 2010-2012) din situl de la Porț“Corău” (neolitic, eneolitic târziu, perioada Bronzului Târziu, perioada târzie a primei epoci
a fierului și epoca romană) amenințat de amenajarea unei acumulări permanente pe râul
Barcău, de la ieșirea acestuia din defileu, în aval spre localitatea Suplacu de Barcău. Celălalt
proiect, “Cercetări arheologice preventive pe traseul Autostrăzii Transilvania, sector 3C”
(2006-2012), a vizat un număr de șase situri arheologice (paleolitic, neolitic, Bronz Târziu,
perioada târzie a primei epoci a fierului, sec. VIII-IX) aflate în zona km 0+000 – 7+000 ai
acestui sector, între localitățile Ip și Porț. Alte descoperiri au fost prilejuite de cercetări
preventive mai puțin ample (Marca-“Primăria nouă”, Porț-“Stația de betoane BECHTEL”).
2
Dumitrașcu-Lucăcel, 1974.
3
Fetzer, 1910, p. 69-70; Roska, 1942, p. 171, nr. 146; Bejinariu, 2008, p. 70-71.
4
Pop, 2008, p. 48-50, fig. 40a-b.
5
Bejinariu, 2004, p. 94.
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2. Existența fortificației din punctul “Iertașul Petacilor” a fost semnalată
prima dată de către S. Dumitrașcu în 1972. Este vorba despre un platou înalt, la sudvest de localitatea Marca, pe malul stâng al Barcăului (Fig. 1, harta 2, pct. 2), chiar
în locul în care râul pătrunde în defileu. Platoul este foarte bine protejat, în mod
natural spre latura de nord (către Barcău) de peretele înalt, cvasiinaccesibil al defileului. Accesul cel mai facil către fortificație este posibil dinspre est. Pe teren se
observă existența a două incinte. Prima are un plan aproximativ dreptunghiular, iar
spre est (zona căii de acces) apare o altă incintă, de dimensiuni mai mici, adosată
primei și delimitată de un val. Elementele defensive (mai ales valul impozant) pot fi
sesizate foarte bine la suprafață, cu excepția unei porțiuni de pe latura de nord-vest
unde au fost degradate de eroziunea generată de un pârâu. Șanțul care delimitează
cele două incinte poate fi bine sesizat și el, iar deschiderea la gură se apropie de 30 m.
Valul amenajat în zona căii de acces măsoară astăzi la bază circa 20 m, iar înălțimea
sa atinge și acum, pe alocuri 5-6 m. Suprafața cumulată a celor două incinte
fortificate depășește 4,5 ha. Cu excepția sondajului realizat de către S. Dumitrașcu,
alte săpături lipsesc. Ceramica descoperită cu acea ocazie este atribuită de către
arheologul orădean, cu anumite rezerve, primei epoci a fierului6. Alte materiale ceramice au fost descoperite cu ocazia unor cercetări de suprafață. O parte a materialelor
provenite din aceste periegheze sunt atribuite de către Daniel Vasile Sana fazei a II a
primei epoci a fierului din Depresiunea Șimleului, fază datată în Ha B2-B37. Atât din
sondajul lui Dumitrașcu, cât și din cercetările de suprafață ulterioare provin materiale ceramice care, după aspect, par să aparțină perioadei târzii a epocii bronzului,
după cum sunt unele care sugerează și o prezență umană pe parcursul perioadei La
Tène D, contemporană probabil celei de pe “Dealul Cetate”. O încadrare cronologică sigură a evoluției acestei fortificații poate fi precizată doar după efectuarea unor
cercetări arheologice sistematice.
3. Situl arheologic de la Porț (com. Marca), punctul “Paliș” a fost descoperit
în anul 2003. Cercetarea, cu caracter preventiv, s-a realizat în etape, în cadrul
proiectului național “Autostrada Transilvania” între anii 2006-20088. Situl arheologic este amplasat chiar pe înșeuarea joasă din zona marginală a reliefului montan
(Fig. 1, harta 2, pct. 4). Este vorba despre o pantă cu o ușoară înclinație sud-sudestică, la circa 1,5 km de intrarea Barcăului în trecătoare. Cercetările arheologice au
stabilit că evoluția stațiunii arheologice de la “Paliș” acoperă, în mare, intervalul
cuprins între mijlocul/a doua jumătate a sec. V î.Hr. ‒ a doua jumătate a sec. IV î.Hr.
Au putut fi precizate, pe baze stratigrafice, cel puțin trei etape ale evoluției acestei
6

Dumitrașcu-Lucăcel, 1974, p. 7. Materialele arheologice descoperite cu acel prilej se păstrează în colecția muzeului din Zalău sub numărul de inventar în Registrul C.C. 214/1972.
Ceramica este preponderent atipică și nu există elemente foarte sigure pentru o atribuire clară
fie finalului epocii bronzului, fie primei epoci a fierului.
7
Sana, 2010, p. 195.
8
Pop-Pupeză, 2006, p. 188-189; Bejinariu-Pop, 2008, p. 36-37. Anterior, în 2005, o cercetare preventivă (Sanda Băcueț Crișan) a vizat o suprafață redusă a sitului, în afara traseului
autostră-zii, pe locul actualei mănăstiri.
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așezări. În prima etapă vorbim despre o așezare deschisă, care la un moment dat este
înconjurată de un val cu palisadă și șanț, pentru ca după incendierea palisadei, șanțul
și valul să fie nivelate, numeroase locuințe fiind amplasate chiar peste vechile
amenajări defensive. Și această ultimă fază de locuire a sfârșit violent, după care
locuirea sitului încetează definitiv. În același loc au fost identificate și două grupări
de morminte contemporane cu locuirea. Incinta fortificată avea o formă ovală, cu
diametrele de circa 250 × 50/60 m, ceea ce corespunde unei suprafeţe de 1,2-1,5 ha.
În partea nord-vestică a incintei, șanțul fortificației măsura la deschidere 2-2,5 m și
avea o adâncime maximă de 0,75 m. Este însă sigur că dimensiunile sale inițiale au
fost modificate datorită restructurării habitatului în etapa ce a urmat distrugerii
elementelor defensive9.
4. Cetatea dacică de pe Dealul “Cetate” din Marca a fost cercetată în vara
anului 1972, deși era cunoscută cu mult înaintea acestor investigații. Este amplasată
aproximativ pe la mijlocul defileului Barcăului (Fig. 1, harta 2, pct. 3), pe un muncel
mai puțin înalt decât restul culmilor din jur, de care se leagă spre vest printr-o
îngustă șa de legătură. Accesul spre platoul central al muncelui, unde se afla incinta
fortificată, era posibil doar pe această șa, restul pantelor fiind foarte abrupte, pe
alocuri chiar prăpăstioase. Pe șaua de legătură accesul a fost blocat cu două șanțuri
săpate în stâncă, acompaniate de două valuri cu palisada aferentă. Platoul central cu
o suprafață de circa de 0,4 ha a fost și el fortificat cu o palisadă, iar pe pantele mai
accesibile autorii cercetării consideră că au fost amenajate terasări tăiate în stâncă,
care comunicau cu cele două șanțuri pe baraj de pe șaua de legătură. Aceste terasări
erau întărite de asemenea cu palisade. Pe baza inventarului arheologic, perioada în
care cetatea dacică de la Marca a fost utilizată se plasează aproximativ între a doua
jumătate a sec. II î.Hr. până în sec. I d.Hr. Anumite indicii sugerează existența unor
amenajări fortificate din Evul Mediu (sec. XII-XV) pe locul cetății dacice10.

4. Interpretarea descoperirilor
Din cele prezentate mai sus reiese destul de clar că pe valea Barcăului, în
zona localității Marca, au existat în decursul timpului, din perioada mijlocie a epocii
bronzului până în Evul Mediu, mai multe incinte fortificate, toate plasate în locuri
strategic alese pentru a ține sub control defileul îngust al Barcăului, precum și
accesul peste înșeuarea joasă aflat la mică distanță de trecătoare. Lăsând la o parte
amenajările defensive din perioada Evului Mediu, care nu intră în sfera demersului
nostru, această situație concretă ridică o serie de întrebări. Ce anume a determinat
amenajarea pe parcursul a cel puțin patru perioade de timp a acestor incinte fortificate? Care era rolul lor și care sunt posibilele semnificații ale apariției acestora11? La
toate aceste întrebări vom încerca să răspundem grație informațiilor furnizate de
cercetările arheologice (deși doar două dintre obiectivele descrise au beneficiat de
cercetări propriu-zise), dar și pe baza observațiilor efectuate în decursul anilor.
9

Pop et alii, 2008, p. 233-239; Pop et alii, 2009, p. 330-331.
Dumitrașcu-Lucăcel, 1974, p. 24-27.
11
Primas, 2002, p. 41-59.
10
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Incinta fortificată de pe dealul “Pleșa” pare să fi fost ridicată, după toate
indiciile, într-o perioadă de timp corespunzătoare fazei Wietenberg III. Dat fiind că
la suprafață apare relativ mult material ceramic și chirpici se pare că avem de-a face
cu o așezare fortificată. Existența unor asemenea așezări fortificate pe parcursul
evoluției acestei culturi nu poate fi exclusă în mod categoric, după cum este la fel de
adevărat că, în unele cazuri, amenajările defensive existente au fost atribuite în mod
eronat comunităților Wietenberg12, în realitate ele aparținând altor epoci mai
recente13. Din datele analizate de unii autori se pare că aproximativ 95% din totalul
stațiunilor arheologice cunoscute ale acestei culturi aparțin fazei Wietenberg III14,
ceea ce ar putea semnifica o incredibilă creștere a populației față de etapele mai
vechi, dar mai probabil o accentuare a mobilității purtătorilor culturii datorită postulatului caracter pastoral, de tip transhumant, al economiei acestora15. Spre deosebire
de zona trecătorii de pe Crasna, de la Șimleu Silvaniei, unde există o mare densitate
de locuire, evidentă pe parcursul acestei faze a culturii16, în zona celei de la Marca
singura stațiune Wietenberg este cea menționată. În general, pe acest sector al văii
Barcăului sunt puține descoperiri Wietenberg17, dar acest aspect se poate datora şi
stadiului actual al cercetărilor.
Perioada în care a funcționat incinta fortificată de pe dealul “Iertașul
Petacilor” este relativ incertă, întrucât alături de materialul ceramic atribuit unei
etape evoluate a primei epoci a fierului (Ha B2-B3) apar și alte produse ceramice care
după unele indicii par să fie mai timpurii, mai precis din perioada târzie a epocii
bronzului. Cercetările arheologice au evidențiat că în perioada târzie a epocii
bronzului, în proximitatea defileului Barcăului de la Marca există o mare densitate
de așezări18 (cel puțin 9-10 așezări). Multe dintre aceste așezări se întind pe o suprafață considerabilă, ceea ce sugerează și o populație relativ numeroasă. Evident nu
toate au funcționat concomitent, pe parcursul unei perioade care durează câteva
secole, dar acest fapt reprezintă o premisă importantă pentru apariția spre finalul
Bronzului Târziu sau în perioada următoare a așezărilor fortificate, cum este cea de
pe “Iertașul Petacilor”. Amenajările defensive impozante ca și amploare au necesitat
un volum amplu de muncă19, dar și o entitate care să mobilizeze eforturile conjugate
ale mai multor comunități, să asigure resursele necesare realizării și întreținerii lor20.
12

Boroffka, 1994, p. 100-101.
Bejinariu, 2004a, p. 77-90. Alte date referitoare la problema așezărilor fortificate ale
culturii Wietenberg, din perspectiva amplasării lor în spațiu, precum și la anumite dovezi
indirecte ale existenței acestora și ale unei elite aferente la: Dietrich, 2010, p. 194-200.
14
Rotea, 1993, p. 31.
15
Vulpe, 2001, p. 255. Importanța creșterii animalelor la comunitățile Wietenberg influențează și palierul imaginarului populației acestei culturi, imaginea stilizată a unor animale
influențând chiar anumite motive decorative ale ceramicii: Dietrich-Dietrich, 2011, p. 77.
16
Bejinariu, 2011, p. 78-79.
17
Bejinariu, 2001, p. 103-107.
18
Bejinariu et alii, 2013.
19
Vasiliev et alii, 1991, p. 20.
20
Gogâltan-Sava, 2010, p. 74-80.
13
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În egală măsură era însă nevoie de un important număr de luptători pentru a apăra o
incintă atât de vastă. Din perioada corespunzătoare etapei Ha B2-B3 cunoaștem și
alte două așezări deschise, aflate în apropierea așezării fortificate de pe “Iertașul
Petacilor”.
Despre celelalte două așezări fortificate prezentate mai sus, cea din punctul
“Paliș”, respectiv cea de pe dealul “Cetate”, deținem date mai consistente, dat fiind
faptul că ambele au fost cercetate prin săpături arheologice. Din perioada în care se
petrece evoluția așezării fortificate de la “Paliș” cunoaștem o altă așezare, în punctul
“Corău”21. Totodată, materiale arheologice de perioadă La Tène D provin și din alte
puncte, aflate în proximitatea fortificației de pe dealul “Cetate”22, care atestă existența și a unei așezări civile în zona satului Marca de azi.
În lini mari, acestea sunt datele furnizate de cercetarea arheologică din zona
studiată. Informaţiile nu sunt îndeajuns de suficiente pentru a statua anumite consideraţii care să depăşească cadrul unor ipoteze de lucru. Exacerbarea unora dintre ele
şi analiza lor prin raportarea la perioadele mai recente ne îndreaptă spre panta
periculoasă a istorismului în arheologia preistorică.
Ca și poziționare, se observă că trei din cele patru fortificații sunt amplasate
la est de intrarea în defileul Barcăului, respectiv de înșeuarea paralelă cu acesta.
Doar cetatea dacică este amplasă în defileu, aproximativ pe la jumătatea acestuia.
Acest aspect poate sugera atât delimitarea unui teritoriu (a zonei sale marginale), dar
în egală măsură era menit să transmită un mesaj celor veniți dinspre vest, din afara
acestui teritoriu. Iar acest mesaj era unul cu un puternic impact vizual, materializat
într-o impunătoare incintă fortificată, ce trezea respect nou-venitului, cu atât mai
mult cu cât poziția dominantă pe care erau așezate aceste incinte, potența efectul
vizual. Evident nu putem să nu luăm în considerare și rațiunile practice ale amenajării acestor fortificații, și anume necesitatea de a asigura securitatea, de a proteja
comunitatea/comunitățile care le-au ridicat, față de un pericol potențial sau imediat.
În acest sens, un exemplu poate fi fortificarea la un anumit moment a așezării, inițial
deschise, din punctul “Paliș”. Începutul acestei așezări poate fi plasat, pe baza
descoperirilor arheologice, pe la mijlocul sau chiar în a doua jumătate a sec. V î.Hr.
La ceva vreme după întemeierea așezării, aflată așa cum spuneam chiar pe calea de
acces de pe înșeuarea domoală, aproximativ paralelă cu traseul defileului Barcăului,
se petrece fortificarea ei cu un șanț, val și palisadă, probabil sub impulsul unui
pericol iminent. Acest pericol iminent, poate fi pus, în mod ipotetic, pe seama raidurilor triburilor celtice. Deja, la mijlocul sec. IV î.Hr. sau chiar în prima jumătate a
secolului, comunități celtice sunt atestate arheologic la vest de Dunăre, în Transdanubia23, pentru ca la scurtă vreme, în ultimul sfert al aceluiași secol, să ajungă la est
de Tisa24 sau chiar pe teritoriul Transilvaniei.25 Un argument în sprijinul ipotezei
21

Bejinariu-Pop, 2008, p. 35-36; Băcueț Crișan et alii, 2011, p. 217.
Dumitrașcu-Lucăcel, 1974, p. 7.
23
Szabό, 1992, p. 22.
24
Németi, 2003, p. 167.
25
Berecki, 2008, p. 63, fig. 3.
22
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unor raiduri / pătrunderi celtice prin zona trecătorii de la Marca îl reprezintă grupul
de morminte descoperit în apropiere, la Zăuan26.
Pe parcursul unei lucrări recente despre războinicii epocii bronzului, Anthony
Harding analizează şi o serie de aspecte legate de problema fortificaţiilor din Europa
acelor vremuri. Ideea de bază care traspare este că apariţia staţiunilor fortificate
trebuie văzută ca o schimbare majoră a percepţiei comunităţilor şi implicit a elitei
asupra pământului şi teritorialităţii27. Creşterea numerică la nivel continental, evidentă spre sfârşitul acestei epoci, poate fi pusă şi pe seama schimbării climei, care
face mai acerbă competiţia pentru resurse, terenuri şi căi de comunicaţie28.
În cazul particular al incintelor fortificate pe care le-am prezentat mai sus,
amplasarea lor în proximitatea celor două locuri de trecere din zona actualei localităţi Marca, evidenţiază în primul rând dimensiunea lor strategică, aceea de a controla
accesul în zonă. O caracteristică evidentă a fortificaţiilor preistorice cunoscute până
acum în Depresiunea Şimleului este legătura lor “intimă” cu cele două căi de
comunicaţie (văile Crasnei şi Barcăului), precum şi cu locurile obligatorii de trecere,
adică defileul de la Marca şi cel de la Şimleu Silvaniei. În cazul trecătorii de la
Şimleu Silvaniei dimensiunea strategică a zonei, aflată într-o rețea de comunicații
este întărită şi de cele câteva depozite de bronzuri, descoperiri de piese de aur,
tezaure de argint dacice, de indicii ale activităţii metalurgice, mărturii ale culturii
materiale gen “bunuri de prestigiu” sau piese cu caracter special / unicat29, care toate
indică existența unor centre de putere, care s-au constituit în anumite perioade de
timp. În cazul zonei de la Marca acest aspect este mai degrabă palid reliefat prin
descoperiri arheologice. Evident, în acest caz putem vorbi la fel de bine şi de caracterul insuficient al cercetărilor din zona localităţii Marca. Nu excludem posibilitatea
ca cele din zona defileului de la Marca să aparţină unui sistem integrat de strategie şi
control, ceea ce implicit ar însemna o poziţie de subordonare faţă de centrul din zona
actuală a Şimleului. Argumentele decisive însă lipsesc în acest caz. Această ipoteză
se bazează mai ales pe observația că valea Barcăului nu are o relație directă cu zona
de dincolo de culmea Meseșului, spre Transilvania, ci doar prin mijlocirea cursului
superior al Crasnei. Pe de altă parte, aşa cum preciza Harding30, ar fi greşit să vedem
aşezările epocii bronzului separate de un context politic, de anumite structuri teritoriale de putere. Este evident însă că pentru comunitățile preistorice, dimensiunea
strategică a acestor incinte aflate într-un punct obligatoriu de trecere nu putea fi
separată de dimensiunea prestigiului comunitar, de afișare a puterii. Preocuparea
26

Matei, 1978, p. 29-37; Németi-Lakó, 1993, p. 79-82. J. Németi este de părere că două
dintre cele cinci morminte celtice descoperite la Zăuan, punctul “Dâlma Cimitirului”, și
anume M. 2 și M. 3, sunt mai timpurii și anume contemporane cu orizontul II al necropolei
celtice de la Pișcolt (Lt. B2 = sf. sec. IV – 1 ½ sec. III î.Hr.), în schimb celelalte sunt ceva
mai recente, contemporane cu orizontul IV al acestei necropole.
27
Harding, 2007, p. 152.
28
Harding, 2007, p. 153.
29
Dároczi, 2011, p. 117.
30
Dároczi, 2011, p. 150.
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vădită, pe parcursul mai multor perioade de timp, de a controla accesul prin aceste
trecători sau locuri de pasaj poate sublinia importanța lor în cadrul unei / unor rețele
de comunicații supraregionale.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o situaţie concretă şi de a încerca,
pe baza unor puţine date furnizate de cercetarea arheologică, să explicăm unii dintre
factorii care au determinat comunitățile umane, ca vreme de peste 1500 de ani (cu
perioade de întrerupere evidente), să ridice incinte fortificate în preajma acestui punct
obligatoriu de trecere de pe valea Barcăului. Sunt evidente, în cazul unui demers de
acest gen, limitele demersului arheologic singular. Pentru a obține rezultate realmente concrete, un demers în acest sens ar necesita probabil un program de cercetare extins cel puțin la nivel regional, care să implice cercetări sistematice ale
siturilor fortificate și, în mod necesar, cercetări interdisciplinare.
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Fig. 1. 1. Harta nord-vestului României, cu amplasarea localității Marca;
2. Harta tridimensională a zonei localității Marca cu
indicarea locului celor patru incinte fortificate.
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