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MĂSURĂRI DE SUSCEPTIBILITATE MAGNETICĂ ŞI
CARTAREA FOSFORULUI ÎN CASTRUL ROMAN DE LA
BREŢCU, JUD. COVASNA1
Alexandru Popa*
* Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; alex.popa@mncr.ro
Abstract: Used in tandem the geomagnetic method and the 2D and 3D phosphate mapping
method allow advanced interpretations upon both the functionality of the space and on the
human activities inside and outside an archaeological site. The roman Camp at Brețcu was
examined by such combined methods. The most significant results obtained were in the area
of the soldiers’ barracks. Our future plans are to map the microelements, in order to define
the spaces inside the Camp where different crafts were practiced.
Keywords: geomagnetism, phosphorus in the archaeological soil, the phosphate method,
Dacia, auxiliary camp, internal planning, barracks, Brețcu.

1. Introducere
Ca metode aplicate ale arheologiei, prospecţiunile geofizice şi cele geochimice sunt foarte asemănătoare între ele. Ambele se bazează pe interpolarea datelor
obţinute din măsurările propriu-zise şi prezentarea lor bi- sau tridimensională.
Rezultatele obţinute în aceste domenii în ultimii ani sunt uluitoare şi denotă o dezvoltare spectaculoasă, mai ales a aplicaţiilor geofizice în arheologie. Non-invazive şi
mai mult sau mai puţin accesibile ca preţ, măsurările geofizice au revoluţionalizat
cunoştinţele noastre despre subsolul multora dintre siturile arheologice investigate
până acum. Deşi mult mai lent, acelaşi proces de modernizare datorat noilor tehnologii digitale, se semnalează şi în geochimia solurilor din siturile arheologice.
Principalele limite în răspândirea aplicaţiilor geochimice puse în serviciul arheologiei au fost stabilite din totdeauna de costurile mari de timp şi resurse financiare
necesare. O schimbare a paradigmei o oferă în ultimul timp echipamentele portabile,
1

Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0652 “Graniţa
romană în Estul Provinciei Dacia”, finanţat de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică.
Proiectul în cauză reprezintă o continuare a cercetărilor, începute în cadrul activităţii mele la
Institutul German de Arheologie din Frakfurt am Main. Pentru rezultatele preliminare ale
acestora a se vedea: Popa et alii, 2010a; Popa et alii, 2009; Popa et alii, 2010b.
Le mulţumesc şi cu această ocazie colegilor Gabriele Rasbach (Frankfurt/Main), Knut
Rassmann (Frankfurt/Main), Richard Petrovszky (Speyer) şi Ovidiu Ţentea (Bucureşti) pentru discuţii critice asupra metodei de cercetare aplicate, precum şi asupra concluziilor la care
am ajuns.
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care oferă posibilitatea executării acestor măsurări atât în afara laboratoarelor specializate, cât şi de personal nespecializat în chimia solului.
Combinarea ambelor tipuri de prospecţiuni, adică a metodei geomagnetice
cu cea a “fosfaţilor”, oferă posibilitatea unor interpretări avansate ale funcţionalităţii
spaţiului şi ale activităţilor umane, atât din interiorul, cât şi din exteriorul unui sit
arheologic. Aplicaţiile în arheologie a spectrometrului portabil cu tub (XRF) deschid
noi perspective în identificarea modelelor de folosire a spaţiului în cadrul unor aşezări pre- şi protoistorice2.
În acest studiu prezentăm rezultatele investigaţiilor noastre combinate de
geochimie şi geofizică în interiorul incintei castrului roman de la Breţcu (judeţul
Covasna)3.

2. Cadrul istoric general şi scurt istoric al cercetărilor anterioare
În sistemul de apărare a graniţei de est a provinciei Dacia, castrul, cunoscut
azi sub numele antic de Angvstia, asigura controlul trecerii peste Pasul Oituz, drept
una dintre principalele legături spre oraşele de pe litoralul de nord-vest al Pontului
Euxin (Fig. 1). Unităţile auxiliare, dislocate aici au construit o fortificaţie cu dimensiunile de circa 140 × 180 m, supraveghind intrarea dinspre nord-est în depresiunea
Târgu Secuiesc (Fig. 2).
Ca loc de descoperire al unor antichităţi de epocă romană, situl de la Breţcu
este amintit pentru prima dată de Luigi Ferdinando Marsigli, care în anul 1726 publică planul schematic al fortificaţiei4. Informaţii mai concrete asupra dimensiunilor şi
formei castrului le datorăm lui Orbán Balázs, care a localizat şi poziţia băilor castrului. Pe baza ştampilelor, acelaşi autor a identificat unităţile militare dislocate pe
parcursul timpului în fortificaţia de la Breţcu: COHORS I HIS(panorum) şi COHORS I
BRAC(araugustanorum)5. Puţin timp mai târziu, Carl Gooss identifică castrul din
pasul Oituz cu Angvstia de pe harta lui Ptolemeu6. Acelaşi autor aminteşte şi prima
săpătură din castru7. Primele cercetări arheologice cu caracter ştiinţific şi sistematic
au fost efectuate în anul 1925 de Emil Panaitescu, unica mărturie a acestor săpături
este un raport foarte lacunar, completat de un plan al castrului8. Următoarele săpături
au avut loc sub conducerea lui Mihail Macrea în anul 1950. Raportul de cercetare, de

2

Shugar, 2012.
La investigaţiile, care au început încă în toamna anului 2007, au participat la diferite
momente ale cercetării, colaboratori ai Institutului German de Arheologie (RömischGermanische Kommission, Frankfurt/Main) şi ai Universităţii din Kiel/Germania, membri ai
Institutului de Arheologie şi Istoria Artei a Academiei Române Cluj-Napoca, studenţi ai
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj şi ai Universităţii Pedagogice de Stat din Chişinău,
precum şi colaboratori ai Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.
4
Marsigli, 1726, p. 59-60.
5
Orbán, 1869-1873, III, p. 124.
6
Gooss, 1873/74.
7
Gooss, 1877, 113.
8
Panaitescu, 1929, p. 76-82.
3
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Fig. 1. Castrul de la Breţcu pe harta Daciei Romane.

Fig. 2. Depresiunea Târgu Secuiesc şi castrele romane de la limita ei.

527

Fig. 3. Planul castrului de la Breţcu după N. Gudea.

pe urma acestor investigaţii conţinea rezultatele săpăturilor din castru, precum şi a
prospecţiunilor de suprafaţă în zonele imediat apropiate sitului. Piesele arheologice,
descoperite în cadrul săpăturii lui Macrea, au fost prezentate doar sumar9. Pe baza
săpăturilor din 1925 şi 1950 se pot face concluzii doar despre forma şi dimensiunile
sistemului defensiv: castrul de auxiliari de la marginea actualului sat Breţcu avea
dimensiunile de 178 × 141 m, având porta praetoria orientată spre sud. Sistemul
defensiv al fortificaţiei includea un zid de incintă dublu (alcătuit din două zidării de
1-1,20 m lăţime) şi un şanţ de apărare adiacent. Colţurile fortificaţiei erau întărite cu
turnuri rotunde. Formă rotundă aveau şi turnurile fiecăreia dintre cele patru porţi. La
câteva zeci de metri spre vest se aflau băile castrului. Încercările de a stabili principalele elemente ale compartimentării interioare s-au redus la căutarea de principia şi
nu au avut succese deosebite, aşa încât, la momentul publicării monografiei sitului
de către Nicolae Gudea10, nu se cunoştea practic nimic despre structura internă a castrului (Fig. 3). Acest gol am încercat a-l completa prin investigaţiile geofizice şi geochimice, prezentate mai jos.

9

Macrea et alii, 1951, p. 288-292.
Gudea, 1980.

10
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3. Măsurări geofizice
3.1. Generalităţi
Magnetometria oferă posibilitatea atestării prezenţei unor artefacte sau
complexe subterane, pe baza măsurării pasive a câmpului magnetic al solului. Ca
metodă de cercetare în arheologie, ea se bazează pe interpretarea contrastului dintre
valorile câmpului magnetic al suprafeţei solului într-un punct anumit şi valorile
câmpului magnetic natural al pământului. Această diferenţă permite evidenţierea de
anomalii magnetice, ce indică existenţa unor structuri subterane de origine naturală
sau umană. Spre deosebire de alte metode de prospecţiune arheologică, rezultatele
magnetometriei nu sunt influenţate în mod considerabil nici de perioada zilei în care
se efectuează, nici de anotimp, nici de condiţiile climaterice şi nici de culturi agricole sau starea suprafeţei solului la momentul efectuării prospecţiunii. În afară de
aceasta, metoda magnetometriei ne oferă posibilitatea de a desluşi structuri arheologice, aflate în totalitate sub pământ, până la o adâncime de circa 2 m.
Pe de altă parte, magnetometria este o cercetare non-distructivă, care nu
afectează suprafaţa actuală a solului. Graţie acestei particularităţi, ea se pretează
drept tehnologie de vârf în cercetarea unor situri în care săpăturile arheologice sunt
fie imposibile, fie nedorite, fie greu de finanţat, devenind prin aceasta un instrument
indispensabil pentru o cercetare arheologică modernă.
În statele puternic industrializate domeniul aplicaţiilor magnetometrice în
arheologie a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare largă. Aparatele, care sunt azi în
dotarea arheologilor, erau acum câţiva ani un instrument sofisticat, disponibil doar
unor geofizicieni selecţi. Aplicarea la scară largă a acestei tehnologii în arheologia
din România a fost până în prezent limitată de lipsa de echipament adecvat. La ora
actuală situaţia se schimbă, aşa încât tot mai multe centre de cercetare de profil din
ţară deţin echipamente necesare prospecţiunilor geomagnetice.
3.2. Metoda de cercetare
Pentru cartarea geomagnetică în castrul roman de la Breţcu am folosit un
sistem format din 6 sonde de tip “fluxgate” 11, produse de firma “Dr. Förster“, care
măsoară componenta verticală a câmpului magnetic al pământului. Cei doi senzori
magnetometrici ai fiecărei sonde sunt dispuşi la 0,6 m unul deasupra altuia. Valoarea
înregistrată în sistem reprezintă diferenţa dintre valorile celor două semnale. Acurateţea măsurărilor este de circa 0,5 nT. Sondele erau montate pe un cărucior nemetalic, la o distanţă de 0,5 m una de alta, aşa încât în timpul mişcării era măsurată o
fâşie de 3 m lăţime. În direcţia mişcării, sistemul măsura 10 valori pe secundă. Sistemul era propulsat de două persoane, atingând o viteză de circa 0,6-1,2 m/s. Poziţia
lui geografică precisă era asigurată de un GPS geodezic diferenţiat, cu tactul de 1
impuls pe secundă.
Rezultatele interpolării valorilor înregistrate sunt reprezentate sub formă de
plan în tonuri de gri. Valorile mici, corespunzătoare unei magnetizări mai scăzute a

11

Au fost folosite sonde de tip “Ferrex DLG 4,032.82”.
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suprafeţei investigate, sunt reprezentate în tonuri mai deschise de culoare. Cele ridicate – în tonuri mai întunecate. Rezoluţia imaginilor este circa 20 × 20 cm12.
3.3. Rezultate
Din cauza pantelor destul de abrupte, care corespund incintei castrului (Fig.
4), cartarea geomagnetică s-a efectuat doar în interiorul fortificaţiei. Prima concluzie,
care se desprinde din interpretarea anomaliilor de pe planul magnetometric obţinut
(Fig. 5), este faptul că fortificaţia de la Breţcu are o compartimentare interioară
“tradiţională” castrelor auxiliare romane13. Au fost semnalate clar cele trei zone
funcţionale: retentura, praetentura şi latera praetorii, delimitate prin străzi dispuse
perpendicular una faţă de alta. În baza planului magnetometric putem estima că via
principalis atingea o lăţime de circa 6-8 m. Via praetoria şi via decumana sunt mai
puţin reprezentative şi ating lăţimea de circa 4 m. Partea centrală a castrului este
dominată de clădirea comandamentului (principia) – o construcţie aproape pătrată
cu latura de circa 26 m, ceea ce corespunde dimensiunilor acestui tip de construcţii
din castrele auxiliare ale Daciei14. Cu regret, interpretarea anomaliilor geomagnetice
documentate nu permite stabilirea şi a compartimentării interioare ale acestei clădiri.
Acest lucru se datorează atât unor încercări anterioare de săpături, precum şi din
cauza unui stâlp al liniei electrice, ce traversează suprafaţa castrului pe direcţia estvest.
Alături de principia, la circa 3 m spre vest, se află urmele unei construcţii cu
pereţii masivi, cu o suprafaţă totală de 8 × 17 m, al cărei plan se potriveşte cu cele
ale magaziilor din castrele de auxiliari (horreum). Complexul de la vest de horreum
pare a reprezenta urmele locuinţei comandantului (praetorium). Dimensiunile acesteia (circa 25 × 25 m) se potrivesc cu dimensiunile construcţiilor asemănătoare din
alte castre ale Daciei romane15. La est de principia se află alte două construcţii, ale
căror funcţionalitate nu poate fi estimată doar pe baza planului magnetometric.
Urmează ca investigaţiile viitoare să stabilească, dacă este vorba fie despre construcţii cu caracter economic (de ex. ateliere), fie despre un valentidunarium sau/şi un
al doilea praetorium. Această ultimă ipoteză pare destul de verosimilă dacă comparăm complexele din preajma porţilor dextra şi sinistra: atât dimensiunile cât şi forma
lor sunt apropiate, situaţie completată şi de prezenţa în fiecare din aceste complexe a
unei anomalii geomagnetice, aproximativ rectangulare, cu laturile de circa 5-6 m, de
la care pleacă spre exteriorul castrului, adică spre porţile corespunzătoare, câte o
anomalie care aminteşte o conductă, probabil pentru aducerea sau evacuarea apei.

12

A se vedea şi Popa et alii, 2010a, p. 102-103.
Johnson, 1987, p. 45-46, fig. 19.
14
Voi cita doar cel mai recent studiu - Marcu, 2009.
15
Isac et alii, 1994.
13
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Fig. 4. Model digital al terenului castrului de la Breţcu.

Fig. 5. Breţcu. Planul magnetometric al castrului
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În baza distribuţiei anomaliilor geomagnetice, constatăm faptul că fortificaţia romană de la Breţcu avea barăcile dispuse per striga (perpendicular pe via principalis). Din acestea am putut număra cel puţin zece structuri în retentura şi altele
zece16 în praetentura. În afară de acestea, pe via quintana se mai desluşesc anomaliile a două construcţii de formă alungită, care, după dimensiunile lor, par să reprezinte urmele unor barăci dispuse, de data aceasta, per scamna.
În retentura, anomaliile geomagnetice, atribuite barăcilor, ating lungimea de
circa 33-34 m. Lăţimea barăcilor ar putea fi de circa 7 m, la care se mai adaugă şi un
pridvor (porticus) de circa 1,8 m. Compartimentarea spaţiului din retentura denotă o
simetrie în raport cu via decumana: spre colţuri sunt aşezate câte două barăci adosate17, iar spre mijloc, adică în faţa porta decumana – era dispusă câte o baracă simplă,
amplasată cu spatele la via decumana, iar porticul – în partea opusă.
Anomaliile geomagnetice din retentura permit estimarea că barăcile din
această zonă erau compartimentate în a câte opt contubernii, alcătuite la rândul lor
din două spaţii mai mici. Deoarece nu am distins în structura barăcilor din retentura,
aşa numitele “Kopfbauten”, reprezentând locuinţele centurionilor, considerăm că
pentru aceasta au putut fi folosite barăcile, dispuse de-a lungul la via quintana,
amintite deja mai sus cu dimensiunile de circa 7 × 40 m.
În praetentura se disting barăci mai lungi, care ar putea atinge dimensiunile
de 58-60 × 8-10 m. În mod cert se disting anomaliile geomagnetice a cel puţin opt
barăci – câte patru pe fiecare parte a via praetoria. Pe baza unor anomalii geomagnetice mult mai slabe (ca de exemplu cele dispuse în faţa colţului dinspre praetentura dextra clădirii comandamentului) putem presupune existenţa a încă două barăci
de aceiaşi formă. În acest fel, şi în praetentura avem zece barăci, deşi cu o altă structură decât în retentura.
Doar pe baza planului magnetometric nu pot fi reconstruite în detaliu structura şi amenajarea interioară a acestor barăci. Luând în considerare analogiile din
castrul de la Gilău, Dacia Porolisensis18 sau Ruffenhofen, Raetia19, putem estima că
spaţiile interioare ale acestor barăci erau alcătuite dintr-o încăpere pentru călăreţi şi
alta pentru caii acestora, în faţa cărora mai era amplasat şi un porticus (Fig. 6).
Se remarcă şi faptul că în partea de nord, anomaliile geomagnetice sunt mult
mai puternice. Acest fapt denotă probabil existenţa aici a unei amenajări de podea
sau chiar a unor instalaţii de încălzire a încăperilor. Pe lăţime acest spaţiu din capul
barăcilor din praetentura include şi porticus-ul din faţa restului barăcii. Fiind vorba
de unităţi care au și efective de cavalerie, estimăm că acest “Kopfbauten” era destinat decurionului turmei.

16

În spaţiul din faţa principiei anomaliile geomagnetice nu sunt destul de clare pentru ca să
poată fi distinse cu claritate numărul şi forma barăcilor.
17
Distanţa dintre ele fiind de circa 1,8-2 m.
18
Isac, 1997, p. 43-46.
19
Sommer, 2009, p. 91-93.
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Fig. 6. Reconstrucţia unei barăci pentru călăreţi (după Sommer, 2009, p. 93).

Judecând situaţia din praetentura dextra, unde anomaliile geomagnetice
sunt mai bine pronunţate, putem estima că o baracă era compusă dintr-o locuinţă
pentru decurion şi 12 contubernia. Bazându-ne pe calculele estimative ale lui C.
Sebastian Sommer despre numărul de soldaţi dislocaţi în barăci asemănătoare de la
Ladenburg sau Ruffenhofen20, putem concluziona că în fiecare dintre barăcile din
praetentura castrului de la Breţcu erau dislocaţi circa 37 de soldaţi: decurionul şi
turma condusă de el, alcătuită din câte 3 soldaţi dislocaţi în fiecare dintre cele 12
contubernia. În acest mod, putem estima că în cele 10 barăci din praetentura,
resturile cărora au fost surprinse în planul magnetometric al castrului, erau dislocaţi
circa 370 de soldaţi de cavalerie.
În acest fel, observăm că prospecţiunile geomagnetice din castrul de la
Breţcu permit reconstituirea structurii lui interioare şi completează în mod considerabil nivelul de cunoştinţe actual.

4. Cartarea fosforului
4.1. Posibilităţile şi limitele metodei
(Sub)solul siturilor arheologice este una dintre sursele de informare ale
arheologiei. Acolo se păstrează majoritatea artefactelor cu care operează cercetarea
arheologică, tot acolo se găsesc şi resturile complexelor arheologice – fie că este
vorba de un mormânt, de o clădire, sau de o altă formă de manifestare a culturii
materiale antice. Pe parcursul timpului au evoluat semnificativ atât metodele de
cercetare, cât şi echipamentele utilizate de arheologie în studierea acestor resturi ale
culturii materiale. Cu toate acestea există încă părţi componente ale subsolului
20

Sommer, 2009, p. 93; vezi şi Isac, 1997, p. 43-45.
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siturilor arheologice, care poartă informaţii complexe şi bogate despre viaţa oamenilor din trecut, dar care sunt încă neglijate de majoritatea arheologilor. Una dintre
aceste componente sunt chiar sedimentele solului, în care activităţile umane lasă
urme deosebite şi semnificative.
Potenţialul determinării şi ulterior al cartării fosforului din sol este
recunoscut în arheologie încă din anii '30 ai secolului trecut. Suedezul Olof Arrhenius, care se ocupa de corelaţia dintre fertilitatea solului şi conţinutul de fosfaţi din
el, semnala şi prezenţa de resturi arheologice în locurile cu un conţinut ridicat de
fosfaţi în sol21. Cercetările ulterioare au perfecţionat metoda cunoscută în literatură
drept “metoda fosfaţilor”, aceasta ajungând una dintre metodele standard pentru
identificarea principalilor indicatori ai activităţilor umane22. Pentru a putea-o implementa la o scară cât mai mare, cercetarea ar avea nevoie de o cantitate mult mai
mare de analize de sol, care ar fi în suma lor destul de costisitoare. Una dintre alternativele apărute pe piaţă în ultimii ani sunt analizele executate cu spectrometrele
portabile cu raze X23.
Printre sursele de fosfor arheologic, respectiv antropogenetic, amintim în
primul rând deşeurile şi excrementele, resturile organice de la produsele animaliere
şi de plante. De asemeni, drept sursă de fosfor trebuiesc luate în consideraţie mormintele şi cenuşa de foc. Atunci când fosforul ajunge în sol ca produs organic sau
compus anorganic, el se leagă foarte repede cu ioni de Fe, Al sau Ca şi “există” în
sol sub formă de ioni de fosfaţi. Din această cauză, majoritatea tipurilor de analize
chimice aplicate în pedochimie determină cantitatea de fosfaţi în diferite tipuri de
extrase, respectiv este folosit termenul de metoda “fosfaţilor”. Prin metoda spectrometriei de fluorescenţă de raze X se măsoară fosforul “total”24, de aceea folosim
termenul de „fosfor” în loc de cel de “fosfaţi”25.
4.2. Întrebările arheologiei
Cartarea fosforului din subsolul castrului de la Breţcu a fost condiţionată de
două întrebări principale ale cercetării arheologice. Prima este dacă există o corelaţie
între tipurile de barăci (cele scurte din retentura şi cele mai lungi din praetentura) şi
conţinutul total de fosfor depus în stratul imediat următor nivelului de călcare al
barăcilor romane.
A două întrebare este, dacă distribuţia fosforului în cuprinsul întregului castru de la Breţcu, prezintă anumite modele/şabloane, care pot fi corelate cu structura
lui internă în general.

21

Arrhenius, 1931.
Bethell-Máté, 1989; Crowther, 1997; Holliday-Gartner, 2007; Lienemann, 2001; Tolksdorf-Lienemann-Lienemann, 2005.
23
Popa et alii, 2010b; Gauss et alii, 2013.
24
Gauss et alii, 2013, p. 2947.
25
Pentru o prezentare generală a celor 30-50 de metode de determinare a fosforului şi fosfaţilor din solul arheologic a se vedea Holliday-Gartner, 2007.
22
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4.3. Faza de pregătire a măsurărilor
Înainte de a purcede la soluţionarea acestor două probleme prin extragerea
de probe şi analiza lor, au fost necesare o serie de măsuri de pregătire. Întâi de toate
se impunea determinarea valorii pH-ului în solul de la Breţcu. Din studiile anterioare
cunoaştem că determinarea sigură a conţinutului de fosfaţi este posibilă mai ales în
solurile cu valoarea pH-ului de peste 626. Analizele efectuate au indicat valoarea de
6,20-6,40 (H2O). În al doilea rând, a fost necesară cercetarea stratigrafiei sedimentelor solului din sit, principala întrebare fiind la ce adâncime apar şi la ce adâncime
dispar resturile arheologice din subsolul castrului27. Cu acest scop, cu ajutorul unei
carote de tip “Riverside”, au fost efectuate 14 carotaje în interiorul castrului şi două
de verificare, în exteriorul lui. Adâncimea maximă la care s-a ajuns este de 140 cm.
Interpretarea rezultatelor i-a permis autorului acestui studiu, Constantin Haită, să
identifice patru orizonturi stratigrafice mai importante. Pentru noi a fost esenţială
constatarea că profilurile executate indică prezenţa unor constituenţi antropogenetici
cel mult până la adâncimea de 60 cm, uneori 70 cm, de la nivelul actual al solului.
Drept urmare, pentru extragerea de profiluri de sol, s-a putut folosi o carotă de tip
“Pürckhauer“ cu lungimea de 1 m, fără prelungitor. Cu toate că este nevoie de multă
forţă fizică din partea celui care o mânuieşte, aceasta este simplu de folosit şi relativ
ieftină în achiziţie şi mentenanţă. Este de subliniat faptul că utilizarea carotei de
acest tip necesită atenţie la momentul extragerii probelor din ea, deoarece poate avea
loc contaminarea probelor prin amestec de sol din diferite nivele.
4.4. Prelevarea probelor
În corelaţie cu întrebările formulate mai sus, au fost efectuate 453 de
profiluri de sol, atât în interiorul cât şi în exteriorul castrului, care au fost măsurate
cu staţia totală şi incluse în GIS-ul creat pentru situl de la Breţcu (Fig. 7). Carotajele
au aparţinut la două serii separate. Prima serie se adresa problemei şabloanelor şi
modelelor în distribuţia fosforului în tot spaţiul castrului. Pentru aceasta au fost
extrase profiluri de sol, dispuse în formă de secţiuni transversale şi longitudinale
peste toată suprafaţa interioară a castrului. Profilurile erau dispuse în două rânduri,
cu distanţa de 5 m atât între rânduri, cât şi între carotajele fiecărui rând28.
Cea de-a doua serie de profiluri de sol urma să ofere răspunsuri la întrebarea
despre corelaţia dintre distribuţia spaţială a fosforului pe de o parte şi tipul/forma
barăcilor pe de altă parte. În cadrul acestei serii s-au efectuat carotaje în două suprafeţe dreptunghiulare cu dimensiunile de circa 20 × 7,5 m fiecare (Fig. 7. A-B).
Aceste suprafeţe reprezentau câte o secţiune peste o baracă din retentura şi din praetentura. Carotajele au fost executate la început într-un pas de 50 cm, acesta fiind
mărit ulterior la 1 m. La dimensiunile structurilor compartimentării interioare ale
unei barăci romane, distanţa de 1 m între două probe vecine corespunde cu standardele afirmate până în prezent în cadrul proiectelor de cartare a fosfaţilor/fosforului în
26

Klamm et alii, 1998, p. 307.
Această sarcină a preluat-o colegul Constantin Haită de la MNIR Bucureşti, căruia îi mulţumim cordial şi pe această cale.
28
Acestei părţi al cercetării noastre îi vom consacra un studiu aparte.
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siturile de epocă romană şi post-romană29. Extragerea de probe s-a efectuat atât din
interiorul, cât şi din exteriorul construcţiilor amintite. Carotajele şi probele au primit
o numerotare continuă.
Pe baza stratigrafiei sedimentelor de sol din interiorul castrului, după
împărţirea profilurilor în orizonturi de 10 cm, s-au separat pentru măsurare ultimele
4 din ele – adică de la 0,60 la 1 m adâncime.
4.5. Măsurarea conţinutului total de fosfor
Pentru determinarea conţinutului de fosfor s-a folosit spectrometrul mobil
cu tub, de tip XL3t 900 GOLDD, produs al firmei Thermo Scientific Niton
Analyzers. Aparatul este echipat cu un tub de raze X cu anod de argint cu o tensiune
de până la 50 kV. Pentru măsurările noastre am folosit şi o instalaţie de epurare cu
heliu, care este recomandată de producător pentru elementele uşoare şi mai ales
pentru fosfor. În afară de aceasta, am beneficiat de o aplicaţie specială de calibrare şi
măsurare, care era axată exclusiv pe măsurarea fosforului, spectrul celorlalte elemente fiind exclus din rezultate. Pentru prevenirea contaminării ferestrei tubului, s-a
folosit folie de separare, de polipropilenă cu grosimea de 6 μm. Durata măsurărilor a
fost de circa 60 s. Pe parcursul măsurărilor, la fiecare 15-20 de probe de sol de la
Breţcu, au fost măsurate probe standardizate de referinţă – TILL 4 şi GBW 7411,
livrate de către producătorul echipamentului.
În total au fost analizate 1805 probe. Rezultatele obţinute oscilează între 67
şi 3852 ppm, deşi circa 64% din valorile obţinute sunt cuprinse între 400 şi 800 ppm
(Fig. 8).
4.6. Evaluarea rezultatelor
Pentru o discuţie cât mai adecvată a rezultatelor obţinute în seria de probe
adresată cartării fosforului în barăci, s-a purces la interpolarea datelor obţinute prin
triangulare, într-un procesor de GIS. Grid-urile obţinute reprezintă cartarea distribuţiei fosforului în cele două barăci, pentru fiecare dintre cele patru orizonturi de
adâncime separat30. Din această modalitate de abordare a rezultatelor obţinute,
rezultă clar faptul că scopul primar al acestor analize a fost unul calitativ şi mai
puţin unul cantitativ. Pentru a putea răspunde la întrebările formulate de cercetarea
arheologică, este nevoie determinarea nu atât a valorii absolute a concentraţiei de
fosfor, ci mai degrabă a diferenţelor acesteia între două sau mai multe probe învecinate în spaţiu. Din acest motiv ne putem permite să facem abstracţie de unele
momente “slabe” ale analizelor in situ, cum ar fi heterogenitatea probelor sau umiditatea oscilantă a acestora31.

29

Zimmermann, 2001, p. 75.
Adâncimile orizonturilor stratigrafice au fost notate convenţional prin valoarea medie dintre adâncimea minimă şi cea maximă: -65 cm pentru orizontul -60-70 cm, 75 cm pentru -7080 cm, -85 pentru -80-90 şi -95 pentru -90-100.
31
Heron, 2005; Markowicz, 2008.
30
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Fig. 8. Breţcu. Frecvenţa valorilor concentraţiei de fosfor în cele
patru orizonturi de adâncime.

Suprafaţa “A” reprezintă o secţiune prin partea de mijloc a barăcii de lângă
via decumana din retentura sinistra. Din cartarea fosforului se desprinde clar faptul
că la adâncimea de -60-70 cm avem valori mari de concentraţie a fosforului (Fig. 9).
Situaţia se explică, după părerea mea, prin faptul că la adâncimea respectivă asistăm
la o contaminare a probei cu sol din stratul cultural, bogat în componenţi de fosfor.
Nu putem stabili dacă această contaminare este rezultatul unor activităţi din antichitate sau ale unora mai recente. Valorile cele mai ridicate ale concentraţiei de fosfor
sunt atestate pe spaţiul ce suprapune via decumana, precum şi în zonele unde presupunem existenţa de portice în faţa contuberniilor. La nivelul orizontului următor (-7080 cm) concentraţia fosforului scade, păstrând un nivel înalt doar în spaţiul via decumana şi al porticului barăcii (Fig. 10). Aceeaşi situaţie se păstrează şi pentru cele
două niveluri de la -80-90 cm (Fig. 11) şi -90-100 cm (Fig. 12). Concentraţia
fosforului scade progresiv în toate zonele secţiunii.
Concluzia pe baza distribuţiei spaţiale a fosforului din secţiunea cercetată în
retentura este că aceasta corelează cu compartimentarea interioară a barăcii. Valorile
ridicate ale concentraţiei de fosfor sunt atestate în intervalum-ul dintre barăci şi
nivelul la care se afla via decumana. Valorile cele mai scăzute se atestă în încăperea,
care, în baza planului magnetometric al castrului, o definim drept dormitor (papilio,
“Schlafraum”) pentru soldaţi. În cealaltă încăpere şi, respectiv, în zona porticusului
sunt atestate valori mai ridicate ale concentraţiei de fosfor. În acest fel, concluzionăm că după toate probabilităţile compartimentarea interioară a barăcii şi a
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spaţiului adiacent ei, se reflectă şi în concentraţia de fosfor în sol.
Suprafaţa “B” a fost trasată ca o secţiune prin baraca a patra (dinspre exterior) din praetentura sinistra.
Ca şi în cazul secţiunii din retentura, la nivelul orizontului stratigrafic dintre
-60-70 cm avem o concentraţie sporită de fosfor, practic pe toată suprafaţa barăcii
(Fig. 13). Cu toate acestea se remarcă faptul că în dormitorul barăcii şi în intervalum-ul spre baraca următoare, concentraţia de fosfor este mai joasă. În orizontul
stratigrafic următor (-70-80 cm) valoarea generală a fosforului scade, deşi punctual,
de-a lungul peretelui despărţitor, concentraţia fosforului creşte semnificativ (Fig.
14). O scădere a valorilor concentraţiei de fosfor se observă şi în următoarele două
orizonturi stratigrafice, atât în cel de la adâncimea de -80-90 cm (Fig. 15), cât şi în
cel mai adânc (Fig. 16).

Fig. 9. Distribuţia fosforului în
secţiunea A, la adâncimea de
-60-70 cm.

Fig. 10. Distribuţia fosforului
în secţiunea A, la adâncimea
de -70-80 cm.

Fig. 11. Distribuţia fosforului
în secţiunea A, la adâncimea
de -80-90 cm.

Fig. 12. Distribuţia fosforului
în secţiunea A, la adâncimea
de -90-100 cm.
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Cu toate acestea, se remarcă câteva spaţii restrânse, în cuprinsul cărora
putem vorbi despre valori ridicate ale concentraţiei de fosfor. Acestea se remarcă
mai ales în ultimul nivel stratigrafic măsurat, unde se constată o concentraţie de
fosfor de-a lungul peretelui median al contubernia. O concentraţie de fosfor
asemănătoare se observă de-a lungul unei anomalii geomagnetice care pleacă de la
peretele median spre exterior.

Fig. 13. Distribuţia
fosforului în secţiunea
B, la adâncimea de
-60-70 cm.

Fig. 14. Distribuţia
fosforului în secţiunea B, la
adâncimea de
-70-80 cm.

Fig. 15. Distribuţia
fosforului în secţiunea B,
la adâncimea de
-80-90 cm.

Fig. 16. Distribuţia fosforului în secţiunea B, la adâncimea de -90-100 cm.

Acest şablon/model de distribuţie a fosforului se deosebeşte de cel atestat în
retentura şi este legat de deosebirile în structura şi funcţionalitatea barăcilor din
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ambele părţi ale castrului. Luând în consideraţie localizarea şi adâncimea concentraţiilor maxime de fosfor din această secţiune, putem confirma şi prin această
metodă că barăcile din praetentura castrului de la Breţcu erau destinate unităţilor de
cavalerie. Anomaliile geomagnetice corespunzătoare concentraţiilor maxime de fosfor la adâncimea de sub nivelul de călcare al castrului reprezintă ceea ce Dan Isac
descria pe baza săpăturilor sale din castrul de la Gilău: “Practic, în toate cele 10 sau
11 încăperi, pe mijlocul lor dar fără a atinge pereţii perpendiculari de nord şi de
sud au fost identificate câte o albietură sub forma unui şanţ de 0,60-0,75 m şi adânc
de 0,40-0,50 m. Umplutura lor consta dintr-un praf alb extrem de fin cu aspect
cretos”32.
Pe baza analogiilor din castrul de la Ladenburg din Germania, aceste
“albieturi” Isac le-a identificat cu “gropile albiate” de evacuare a dejecţiilor cailor,
care erau dislocaţi în aceleaşi barăci cu soldaţii33. Anume această interpretare o propunem şi pentru situaţia din barăcile din praetentura castrului de la Breţcu. Concentraţiile ridicate de fosfor, cartarea cărora repetă practic configuraţia unor anomalii
geomagnetice, reprezintă urmele geochimice ale canalelor de evacuare a dejecţiilor
cailor din barăcile pentru cavaleria romană de la Breţcu.
Acest rezultat ilustrează potenţialul cartării fosforului la determinarea
funcţionalităţii construcţiilor interioare ale unui castru roman şi deschide noi orizonturi de cercetare, în situaţiile când cercetarea arheologică prin săpături fie nu este
posibilă, fie nu este dorită. Un exemplu elocvent pentru o asemenea situaţie îl reprezintă castrul Ruffenhofen de pe teritoriul actual al Germaniei, unde după includerea
pe lista monumentelor UNESCO a Limesului din provinciile Raetia şi Germania
inferior, săpăturile arheologice nu mai fac parte din planul multianual de management34.

5. Concluzii
Cercetările arheologice moderne au ajuns în situaţia în care săpăturile nu
mai sunt acea unică metodă adecvată de cercetare, care determina gândurile şi
acţiunile arheologului. Exemplul prezentat de noi mai sus arată una din multiplele
posibilităţi de cercetare non-invazivă, care livrează rezultate semnificative. Combinarea metodei geomagnetice cu cea a cartării fosforului oferă posibilitatea unor
interpretări avansate ale funcţionalităţii spaţiului şi al activităţilor umane atât din
interiorul, cât şi din exteriorul unui sit arheologic. Pentru moment, cele mai semnificative rezultate au putut fi obţinute în spaţiul în care, conform analogiilor cu alte
castre, se află barăcile soldaţilor.
Această cercetare a fost concepută şi efectuată drept proiect-pilot. Ea ar
putea cu siguranţă să contribuie la elaborarea unor noi strategii de investigare a
obiectivelor antice din zona graniţei de est a Daciei romane. Întrebarea arheologiei,
dacă activităţile umane din interiorul unui castru auxiliar pot fi recunoscute pe baza
distribuţiei spaţiale ale fosforului din sol, pare să primească, prin folosirea unui
32
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spectrometru XRF portativ, un răspuns pozitiv. Valoarea deosebită a acestei modalităţi de organizare a cercetării constă în posibilitatea de a combina proceduri nondestructive cu determinarea structurii şi funcţionalităţii unor complexe arheologice
separate sau chiar a unor situri întregi.
Chiar dacă au doar un caracter calitativ şi nu oferă posibilitatea comparaţiei
dintre două sau mai multe situri, datele achiziţionate pe această cale deţin o valoare
ştiinţifică deosebită, care poate fi transferată şi spre domeniul managementului patrimoniului arheologic.
În afară de metoda cartării fosforului, pe viitor vom efectua, urmând acelaşi
workflow, cartarea microelementelor de la suprafaţa de călcare a castrului de la
Breţcu. Întrebarea, care va putea fi discutată în acest caz, va fi cea a definirii locurilor diferitor activităţi meşteşugăreşti, ale căror urme în sol ar putea fi măsurate cu
ajutorul spectrometrului portabil.
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