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CADRUL GEOGRAFIC ȘI ELEMENTELE MORFOLOGICE
ALE PEISAJULUI AȘEZĂRII MILITARE ȘI CIVILE DIN
REZERVAȚIA ARHEOLOGICĂ TIBISCUM
Petru Urdea*, Adrian Cîntar*
* Universitatea de Vest din Timișoara; petru.urdea@e-uvt.ro, adrian.cintar@e-uvt.ro

Abstract: This paper presents an interdisciplinary approach regarding a geomorphological
study of the landscape of the ancient site Tibiscum, considering the geographical setting of
both civil and military settlements, the paths of rivers Timiș and Bistra, the landforms and
the ancient roads. The morphology of the area was determined taking into account all stages
connected to the inhabitance of the site: pre-Roman, Roman contemporary and post-Roman.
The meandering of the river Timiș was also an important element of this study, as Tibiscum
was set on a grind formed within this meanders, and later the river destroyed the South side
of the castrum. Another aspect presented here is the types of rocks used by the Roman
builders for the structure of the civil and military buildings, of the fortified walls and of the
roads within the Archaeological Reservation Tibiscum. The study conclusions refer to the
reasons of the Romans to choose this location as strategic point, the favorability of the terrain
and geographic setting, the river usage for transportation and fresh water, the construction
materials and their mining points.
Keywords: geomorphology, interdisciplinary approach, morphological landscape elements,
terrain favorability, Tibiscum.

1. Introducere
A aborda chestiunea cadrului geografic al unei aşezări antice, cum este cazul
de faţă, este un demers ştiinţific ce ne plasează atât în domeniul geografiei istorice
cât şi în cel al geoarheologiei. Prima poziţie este dată de faptul că suntem preocupați
de specificul trecutului unui loc/spaţiu geografic, iar cea de a doua se afirmă prin
utilizarea unor mijloace specifice geoştiințelor pentru a descifra elemente ale cadrului geografic al așezării romane Tibiscum.
Pentru a înţelege sensul interesului nostru asupra temei enunţate şi, pe de
altă parte, direcţiile de abordare, credem că nu este superfluă apropierea de sensul
cuvintelor eminentului geograf francez Élisée Reclus (1820‒1905), “văzută de sus,
în raporturile sale cu omul, geografia nu este altceva decât istoria în spaţiu, pe când
istoria este geografia în timp” (Vue de haut, dans ses rapports avec l’Homme, la
Géographie n’est autre chose que l’Histoire dans l’espace, de même que l’Histoire
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est la Géographie dans le temps1), cuvinte care devin un motto pentru toate cele şase
volume ale monumentalei lucrării “L’Homme et la Terre”.
Dacă un istoric se simte vulnerabil în faţa unei asemenea provocări ştiinţifice, competenţele unei echipe mixte pot să dea curaj în găsirea cheii unei asemenea
probleme.
Este un fapt unanim recunoscut că în viaţa şi evoluţia unui oraş cadrul natural
joacă un rol ce nu poate fi neglijat, el putând explica într-o bună măsură atât cauzele
apariţiei oraşului cât şi tipul dominant de activitate, iar raporturile dintre un oraș, o
aşezare, şi cadrul natural regional influențează pozitiv dezvoltarea funcţiilor de relaţii şi cele de transformare2.
Dacă trebuie să ne raportăm la reperele geomorfologice, formele de relief
sunt considerate ca fiind elemente majore ale cadrului natural care condiţionează şi
chiar limitează localizarea, intensitatea şi caracterul dezvoltării urbane3, ceea ce se
confirmă şi în cazul anticului Tibiscum.

2. Cadrul geografic și căile de comunicație
Anticul Tibiscum este amplasat în zona de contact dintre culoarele tectonice
Timiș‒Cerna și Bistra, la 6 km nord de orașul Caransebeș. În aceasta câmpie aluvială, brăzdată de cursul râului Timiș, s-a dezvoltat întreaga așezare antică. Spre nordvest, zona continuă cu câmpia joasă a Lugojului, spre nord intră în contact cu glacisul
deluros aflat la poalele Munților Poiana Ruscă, iar spre vest, zona era închisă de
Dealurile Buziașului (Fig. 1).

Fig. 1. Poziționarea anticului Tibiscum în raport cu elementele majore de relief.
1

Reclus, 1905, p. 4.
Ungureanu, 1980, p. 15.
3
Anderson, 2000, p. 6.
2
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Poziţionarea geografică şi cea în raport cu căile de comunicaţie aduce
această aşezare în categoria aşezărilor situate în poziţie de contact între unităţi naturale, pe de o parte, şi în situaţia de aşezare situată în poziţie de intersecţie, pe de altă
parte.
Ca poziţie geografico-matematică Rezervația Arheologică Tibiscum are următoarele coordonate Stereo704:
Punct
N
E
elevație (m)
Colțul de nord-vest
280183,031
444783,031
183,13
Colțul de nord-est
280294,947
444872,982
181,80
Colțul de sud-vest
280345,774
444298,276
183,10
Colțul de sud-est
280603,600
444563,904
183,25
Rețeaua hidrografică a zonei este reprezentată de cele două râuri, Timiș și
Bistra, care, în antichitate, cu siguranţă trebuie să fi avut o importanță economică
deosebită, în primul rând prin bogăția în pește şi desigur prin posibilităţile de transport. Râul Bistra era cunoscut mai târziu, în tot cursul evului mediu, pentru exploatările de nisip aurifer făcute de locuitorii din împrejurimi. În mare parte, alimentarea
râurilor este una pluvio-nivală, ceea ce determină, mai ales primăvara ridicarea nivelului apelor freatice5.
Zona în care a fost amplasat castrul și așezarea civilă Tibiscum, de o parte și
de alta a râului, este formată din doua terase de luncă, suficient de înalte, ferite de
inundații, unde cursul meadrat râului Timiș a determinat, prin evoluţia sa apariția
unor meandre ce a determinat modificarea configurației terenului din antichitate și
până astăzi6.
Ruinele antice se află răspândite pe raza satelor Jupa şi Iaz, fiind despărţite
astăzi de cursul râului Timiş. Conform Cărţii Funciare din Caransebeş, partea aflată
pe raza satului Jupa este amplasată în punctul “La Drum” sau “Zidină” – Zăvoi, o
bună parte a sitului devenind, în anul 1977, rezervație arheologică cu o suprafață de
17 hectare. Partea aflată pe teritoriul satului Iaz, comuna Obreja, se află amplasată în
punctul numit “Traianu”. Teritoriul pe care s-a amplasat anticul Tibiscum se încadrează din punct de vedere geomorfologic în zona de contact a Câmpiei Timişului,
aflată la o altitudine de 180 m, cu Depresiunea Caransebeşului. Relieful acesteia este
caracterizat printru-un peisaj dominat de un ansamblu complex de terase, dispuse în
evantai, inclusiv terase de confluenţă cu cele ale Bistrei, în zona de contact cu aria
montană peisajul geomorfologic fiind unul colinar. Din punct de vedere climatic, aria
unde a fost fondată aşezarea antică Tibiscum se încadrează climatului temperat-continental moderat, cu influenţe submediteraneene.
Tibiscum se afla la intersecția a două drumuri imperiale. Primul venea din
sudul Dunării, de la Lederata, pe traseul Arcidava (Vărădia) ‒ Centum Putea (Sur4

Coordonatele Stereo70 au fost obținute pe baza ortofotoplanului aferent zonei (anul 2005)
și pe baza ridicării topografice proprii.
5
Benea, Bona, 1994, p. 8.
6
Ibidem.
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duc) – Bersobis ‒ Aizis (Fârliug) ‒ Caput Bubalii (Valea Boului), până la castrul
Tibiscum, în dreptul porții decumana; de acolo, ocolind castrul și așezarea civilă,
traversa râul Timiș, pentru a se uni apoi cu drumul imperial Dierna ‒ Tibiscum, care,
după ce urma malul drept al râului Timiș, se îndrepta spre est, spre Porțile de Fier
ale Transilvaniei, spre Sarmizegetusa. O ramificație a drumului imperial, urmând
valea Timișului, se îndrepta spre nord-est, în direcția râului Mureș. Cercetările arheologice de teren l-au identificat pe mai multe porțiuni în acesta direcție7.
Drumul imperial a fost surprins în anul 2010 pe o lăţime de 8,50 m, cu rigole
late de 0,65 m, urmate de o refacere masivă şi ridicarea nivelului cu 0,50 m. A fost
identificat în zona de nord-vest a vicus-ului militar, în urma trasării unei secțiuni de
30 × 2 m pe direcţia est – vest pentru dezvelirea unei clădiri de mari dimensiuni
observată pe o imagine satelitară8.
Prin poziția sa geografică, oraşul Tibiscum a deținut locul cel mai important
în sistemul defensiv al sud-vestului provinciei Dacia și, implicit, al capitalei Ulpia
Traiana Sarmizegetusa9. În anul 198‒199, în timpul împăratului Septimius Severus
(193‒211), Tibiscum-ul antic a devenit municipium10. Situl este amplasat pe malul
drept al râului Timiș, fiind străbătut de drumul imperial Arcidava ‒ Bersobis ‒ Tibiscum ‒ Ulpia Traiana Sarmizegetusa, meandrarea Timişului ducând, în timp, la distrugerea unei mari părţi din suprafaţa sitului11.
La Tibiscum așezarea civilă se întindea la nord-est de castru, având o suprafață de circa 12 hectare, dar și pe malul drept al râului, avea o structură compactă,
fiind identificate 13 clădiri și alte 4 faze surprinse în mai multe edificii publice
(notate de la I la X pe malul stâng), temple (Apollo Conservator ‒ la 2,50 km est de
castru și Jupiter ‒ Clădirea III), thermae și case de locuit12.

3. Observaţii geomorfologice
Observaţiile noastre s-au desfăşurat în noiembrie 2012, având ca scop descifrarea morfologiei terenului ante-, contemporan și post- locuirii romane a sitului pe
care a fost amplasat anticul Tibiscum și de a identifica rocile folosite ca materiale de
construcție, vizibile încă în fundațiile clădirilor, în zidurile și porțile castrului și în
structura drumului ce traversa vicus-ul militar. Motivul alegerii sezonului rece este
același ca și în cazul măsurătorilor topografice, adică lipsa vegetație.
Aşa cum spuneam, situl este amplasat în lunca Timișului, la vest de râu, la o
distanță în linie dreaptă de 265 m, măsurați de la porta praetoria până la malul stâng
al râului, respectiv de 310 metri măsurați în linie dreaptă până la malul drept al
râului, spre est, pe direcția conductei de gaz și de aproximativ 125 metri de la limita
sud-estică a rezervației până la cursul actual13.
7

Benea, Bona, 1994, p. 8.
cIMeC 2010, p. 2.
9
Benea, Bona 1994, p. 8.
10
Benea, 1991, p. 42-43; Idem, 2003, p. 92; IDR III, 1, p. 151 apud Benea, 2004, p. 147-148.
11
Idem, 2003, p. 11; Idem, 2004, p. 147-148.
12
Idem, 2003, p. 15-18.
13
Dimensiunile calculate pe ortofotoplanul georeferențiat al zonei din anul 2005.
8
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Pornind de la porta praetoria, perpendicular pe zidul de est al castrului
mare, până la malul stâng al râului Timiș este o distanță de 300 metri în linie dreaptă,
iar până la malul drept este o distanță în linie dreaptă de 340 metri. Diferența față de
valorile de mai sus este dată de faptul că râul cotește în dreptul porții14.
La nord, vest și la sud de așezare pot fi identificate destul de uşor pe teren
mai multe generații de meandre fosile al râului Timiș, integrate azi reliefului specific
luncii largi a Timișului, generată printr-o amplă meandrare chiar în timpurile istorice
(Fig. 4).
La est de așezare se observă căderea de pantă spre malul actual, activ, datorită variațiilor cursului râului în perioada modernă. În această zonă se observă gropi
de excavare a materialului de construcție din luncă, bolovăniș, prundiș și nisip, gropi
care dezvăluie o succesiune de straturi sedimentare aluvionare, diferite ca structură
şi granulometrie, indicii ale fluctuaţiilor de debit şi putere de transport a râului.
Drumul ce merge paralel cu latura estică a rezervației, în imediata apropiere a acesteia, urmărește traseul unui fost braț al râului.
Alegerea acestui loc pentru construcția castrului de către romani se datorează, în opinia noastră, următorilor factori geografici favorizanţi:
‒existenţa unei terase înalte de luncă vizibilă în colțul de nord-est al vicus-ului
militar ‒ protejată natural de paleo-meandrele Timişului, probabil cu apă în acea
perioadă, poziţie importantă pentru fortificația militară și apoi civilă;
‒deschiderea spre est a culoarului Bistrei, exact pe direcţia drumului spre capitală,
ca şi spre sud, prin Culoarul Timiş‒Cerna spre valea Dunării, spre podul de la
Drobeta;
‒intersecția mai multor drumuri în această zonă datorită deschiderii culoarelor
Timișului (sud-nord) și Bistrei (est) și spre Cornuțel ‒ Brebu (vest) a înșeuării dintre
Dealurile Buziaș – Sacoș ‒ Zăgujeni și limita nordică a Munților Semenicului, adică
spre sistemul de castre din vest;
‒poziţia sa de punct nodal, căile de comunicație făcând legătura de la Tibiscum către
așezări romane aflate spre toate punctele cardinale, astfel: către est ‒ Zăvoi, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, către nord ‒ Criciova, către sud ‒ Dierna, către vest ‒ Fârliug,
Berzovia, Vărădia);
‒așezarea a fost amplasată în amonte de confluența Timişului cu Bistra, nu înspre
nord ‒ în aval, diminuând astfel vulnerabilitatea la inundații, ținând cont de faptul că
debitul cumulat al celor două râuri se drenează spre nord;
‒viabilitatea de habitat a zonei a fost susţinută de siguranţa castrului faţă de fenomenele naturale, dovadă fiind lipsa indiciilor de inundare, ceea ce a permis apariţia
şi dezvoltarea așezării civile; Din perspectivă geografică, orientarea porta praetoria
spre est poate fi explicată, pe lângă orientarea spre fortificația inamică, și prin faptul
că punctul cel mai important față de această intersecție de drumuri, capitala, era spre
est și astfel asigura ieșirea rapidă a trupelor în caz de nevoie, dar și direcția de ieșire
a vizitelor oficiale încât să nu ocolească fortificația, să aibă deschiderea principală
spre obiectivul cel mai important.
14

Dimensiunile calculate pe ortofotoplanul georeferențiat al zonei din anul 2005.
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Ruperea incintei laturii estice a sitului, cea de pe malul stâng al râului, prin
inundație, are loc ulterior construirii și locuirii sitului, fapt dovedit de structura și
stratigrafia terenului și de faptul că ne sunt cunoscute câteva mari inundații moderne:
cele din 192615, din 1970 și din 197516. Timișul a avut în zona estică un pat de
meandrare de câteva sute de metri deoarece la inundații își schimbă rapid albia principală și chiar se despletește.
Distrugerile provocate de râu laturii de sud a castrului au avut loc spre finele
locuirii sau ulterior acesteia, din moment ce urmele zidurilor nu se mai păstrează, în
schimb, în imediata vecinătate, se poate identifica un paleomeandru şi malul său
concav, care a evoluat în detrimentul spațiului ocupat de aşezarea romană. E posibil
deci ca râul să fi trecut pentru o perioadă prin interiorul castrului, probabil în epoca
romană târzie, la 55 metri sud de principia, aici apărând bancuri de aluviuni, asemănătoare cu cele ce apar și în albia actuală a Timișului. Posibilitatea distrugerii sudului
castrului de râu ulterior folosirii acestuia este confirmată și de faptul că nu există urme
de refacere ale acestui sector (Fig. 4).
Dacă urmărim materialele de construcţie folosite, vom afla o mare varietate
de roci, roci pe care substratul geologic specific zonei îl oferea, ca şi azi, locuitorilor.
Astfel, în structura caselor din vicus-ul militar găsim: bolovăniș bine rulat,
dus de Timiș, cu granite de la Muntele Mic, micașisturi, cuarțite negre, calcare cristaline marmoreene, aduse de Bistra, gresii calcaroase şi chiar bazalte scoriacee de
Șanovița (jud. Timiș);
‒în structura drumului ce traversează vicus-ul militar apar calcare și calcare
cristalin din exploatările din Munții Poiana Ruscă împreună cu marmura și din zona
satelor Peștere şi Var, ca şi o varietate de roci metamorfice, abundente în munţii
învecinaţi şi care debitează uşor sub formă de dale;
‒în structura zidurilor castrului predomină dacitele fasonate, alături de bolovăniș
de râu, calcare oolitice şi calcare masive cretacice;
‒în structura porții de nord a castrului sunt caracteristice blocurile fasonate de
calcar de Tincova, acum uşor măcinate, ușor de prelucrat și de integrat în structura
zidurilor;
‒în structura porții praetoria apar blocuri fasonate de calcare, bucăți de marmură
şi dale de micașisturi, aduse probabil din arealul localității Turnu Ruieni;
‒în structura clădirii comandamentului principia dacitele fasonate au fost folosite
integral la construirea zidurilor (Fig. 2), fapt confirmat și în structura originală a
zidului legat cu mortar, la colțurile construcțiilor din structura clădirii s-au folosit
blocuri de calcar, ușor de fasonat în forme geometrice, după cum în monumentele
prăbușite din interiorul clădirii, cel mai probabil aflate în poziție secundară, sunt
sculptate din calcare cristaline marmoreene de duritate medie.
Fiind interesaţi de trăinicia construcţiilor constructorii romani au făcut cu
siguranţa investigații în zona din vecinătatea aşezării pentru a identifica roci cât mai

15
16

Benea, Bona, 1994, p. 11.
Informație verbală prof. univ. emerit Doina Benea.
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rezistente, descoperind astfel corpurile de roci magmatice, în cazul nostru dacite,
situate pe versantul vestic al Munţilor Poiana Ruscă (Fig. 2).
Dacitele fasonate în faza inițială a construcției au un aspect diferit de restul
rocilor, un aspect pestriţ, datorat granulelor mici, albe de cuarț amestecate în masă
magmatică de culoare închisă, în esenţă sticlă vulcanică (Fig. 2). Aspectul de mozaic
are și aspect decorativ-estetic deoarece roca proaspăt fasonată are o textură deosebită
și aceste două elemente pot explica alegerea acestei roci pentru construirea în totalitate a zidurilor clădirii comandamentului. În altă ordine de idei, pe aceleaşi considerente petrografice, nu trebuie să ne surprindă prezenţa bazaltelor scoriacee de Lucareţ,
exploatate la peste 50 km spre nord, dar bine cunoscute de timpuriu, dovadă fiind
prezenţa acestora în multe situri neolitice ca elemente constructive de bază ale râşniţelor.

Fig. 2. Dacite fasonate din structura zidurilor clădirii comandamentului.
Referitor la balastiera de la nordul sitului, zona de exploatare se găsește pe o
buclă de meandrare a râului, după vicus-ul militar. Malul dinspre sud al balastierei,
spre vicus-ul militar are în profil nisipuri fine depuse de râu în lunca joasă, până la o
adâncime de aproximativ 6‒7 metri. Malul estic al balastierei prezintă straturi diferite ca structură și dimensiune, de la bolovăniș grosier până la nisipuri fine aduse de
râu, mal aflat în centrul unui braț fosil.
Așezarea a fost construită pe un grind protejat din toate direcțiile de cursul
de atunci al râului și de meandre fosile. Meandrele fosile ale Timișului (Fig. 4),
posibil chiar foste brațe ale unui râu despletit, erau pronunțate la momentul construi-
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rii așezării și chiar după arături succesive sunt vizibile și în prezent, ca de exemplu
pe latura vestică spre șoseaua europeană.
Zona nord-vestică a vicus-ului militar aflată la limita nordică a rezervației
este mai puțin favorabilă locuirii, fiind înclinată și mai joasă decât restul suprafeței,
încadrându-se între 182,80 și 183,30 m conform măsurătorilor topografice. Probabila creştere a populației așezării civile a determinat extinderea vetrei de locuit și în
această zonă, mai joasă decât restul aşezării, cu o coborâre uşoară spre meandrul aflat
la vest.
Pe latura sudică a rezervației, dinspre satul Jupa, a curs un braț activ al râului Timiș, dacă nu chiar cursul său principal la momentul locuirii sitului, fapt justificat
și de prezența cheiului descoperit în colțul de sud-vest17. Cheiul permitea accesul
atât la un nivel ridicat cât și la un nivel coborât al apei, fiind pietruit să reziste și la
ape mari, astfel încât ambarcațiunile să poată fi ancorate în orice condiții (Fig. 3).

Fig. 3. Fotografie a cheiului realizată în timpul
cercetărilor arheologice (© Dorel Micle).
17

În anul 2003 s-a cercetat acest sector, care a scos la iveală o amenajare de tip “chei”,
săpătură coordonată de asistent drd. Dorel Micle; cIMeC, 2003, p. 1-2; cIMeC, 2004, p. 1-2.
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Romanii au exploatat favorabilitatea terenului din lunca Timișului și au ales
această poziție pe direcțiile strategice ale perioadei, având acces la materiale de
construcții atât în imediata apropiere cât și la distanțe relativ reduse.
Zona pe care este amplasat situl avea și are avantajul că apa nu băltește aici
deoarece structura grindului este formată din depozite de bolovăniș și pietriș grosier
în bază, cu luturi aluviale și nisip fin galben care asigură un drenaj subteran bun, astfel încât așezarea era una uscată. Diferența de nivel dintre suprafața sitului și arealul
înconjurător este semnificativă, cu o trecere lină, fără rupturi bruște, în afara celor
provocate de râu, pe latura de est.
Pe latura vestică a rezervației, pe porțiunea comună cu livada de meri, se
observă o diferență de nivel de aproximativ un metru, elevația mai mare fiind în
interiorul rezervației. Chiar dacă este o diferență mică de nivel, volumul mare de apă
datorat ploilor se putea scurge spre exterior atât spre nord cât și spre vest ‒
asigurând astfel un drenaj dublu și evitând riscul inundării așezării, iar configuraţia
luncii, remarcabilă prin lăţimea sa de peste 2,5 km, permiţând înmagazinarea unui
volum de apă considerabil.
Fortificațiile romane erau amplasate în relație directă cu peisajul natural,
astfel încât caracteristicile peisajului erau exploatate inclusiv în situațiile în care
amplasamentul a fost inițial ales din alte considerente: strategice, comerciale, abundența resurselor naturale, prezența materialelor de construcție, controlul populației
băștinașe, posibilitățile de aprovizionare ale armatei de către populația ocupată. Pe
lângă posibilitățile și avantajele oferite de peisaj, fortificațiile erau amplasate în directă
legătură cu drumurile, pentru pregătirea de invazii, aprovizionare, ca mijloc de comunicație18.
Peisajul a fost foarte important pentru armata romană. Pe orice graniță, peisajul, şi în special cel major definit de către formele de relief, a influențat atât linia
frontierei cât și volumul de trupe desfășurate. De asemenea, controlul căilor de comunicație a fost de importanță fundamentală pentru armata romană, iar traseul drumurilor era dictat tot de accesibilitatea impusa de relief. Râurile au fost privite ca frontiere convenabile, armata controlând cursul râului, vadurile de trecere și punctele de
confluență, iar acolo unde nu au existat, s-au ridicat delimitări artificiale: Zidul lui
Hadrian și cel Antoninian din Britannia și limes-ul din Germania19.
Din punctul de vedere al principiilor de castrametație, enumerate în timp de
autorii antici, cum ar fi Polybius20, Titus Livius21, Pseudo-Hyginus22 și Vegetius23
18

Breeze, 2008, p. 61-62.
Ibidem, p. 63.
20
[* 200; † 118 îHr], oferă prima descriere a tehnicilor și contrucțiilor militare romane;
Lines, 1890, p. 7.
21
Titus Livius Patavinus [* 59 îHr; † 17 dHr], istoric roman, care regularizează sistemul de
ampla-sare al fortificațiilor.
22
Crișan, Timoc, 2005, p. 165, 167 (nota 12), 168 (nota 60).
23
Publius Flavius Vegetius Renatus [? dHr; ? dHr], istoric roman târziu, în De Re Militari sau
Epitoma Rei Militaris prezintă principiile militare romane și strategiile acestora.
19
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putem înțelege amplasarea așezării militare şi apoi a celei civile, de la Tibiscum
bazându-ne pe următoarele elemente24:
‒romanii erau interesați și influențați de practicile militare ale celor cuceriți;
‒romanii își amplasau fortificațiile pe teren cu elevație moderată, niciodată ca inamicii lor pe vârfuri de dealuri sau munți;
‒fortificația trebuia să fie ferită de inundații;
‒fortificația trebuia să aibă culoare de vizibilitate asupra zonelor învecinate;
‒forma fortificației trebuia să țină cont de natura terenului pe care era amplasată.

4. Concluzii
Pe lângă poziția strategică vizată de romani în momentul alegerii acestui
amplasament, ei au beneficiat și de condiții propice locuirii şi, desigur, favorabile de
dezvoltare, specifice în fapt situate în poziţie de contact între unităţi naturale şi în
poziţie de intersecţie.
Romanii au observat beneficiile terenului având acces la materiale de construcții de la distanțe reduse, au folosit râul aflat în imediata apropiere atât pentru
transportul acestor materiale, cât și pentru alimentarea cu apă din amonte și deversarea apelor reziduale în aval, cum ar fi cazul thermae-lor.
De asemenea, structura şi constituţia petrografică a grindului care asigură un
drenaj bun le-a adus beneficii, deoarece apa nu a băltit în așezare, iar diferențele de
nivel cu trecere lină spre arealul înconjurător au asigurat scurgerea apelor pluviale,
asigurând atât un drenaj de suprafaţă cât şi unul subteran bun, evitând astfel riscurile
inundării așezării.
Mai mult, structura grindului, format din depozite de bolovăniș și pietriș
grosier, a oferit o bază solidă pentru construirea fundațiilor din piatră ale clădirilor,
constructorii romani neîntâmpinând dificultăți majore ca în cazul zonelor mlăștinoase.
Pentru a putea reconstitui mintal peisajul paleogeomorfologic specific acestui segment al văii Timişului, urmărirea poziţiei paleomendrelor, atât ante- cât și
post- construirii și locuirii așezării militare și civile, în raport cu suprafața rezervației
este esenţială (Fig. 2).
Pe latura vestică se observă un număr de trei meandre fosile pornind de la
actualul amplasament al balastierei, spre Zăgujeni, și mergând până la colțul de sudvest al castrului mare, acestea fiind meandrări anterioare amplasării castrului și vicusului militar), un meandru fosil putând fi observat și pe latura nordică a satului Jupa
(Fig. 4).
Pe latura sudică a castrului mare, în perioada construirii și a folosirii acestuia curgea cursul principal al râului, informație confirmată și de secțiunea amplasată în colțul sud-vest al acestuia care a scos la iveală un chei (Fig. 3).
Pe latura estică a sitului sunt numeroase dovezi ale meandrării permanente a
cursului principal al Timișului, din antichitate până în prezent în întreaga luncă, poziţia

24

Lines, 1890, p. 8.
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albiei Timişului variind permanent chiar de la un an la altul, în anii '70 albia se afla
în imediata apropiere a laturii estice a vicus-ului militar.
Pe latura nordică a vicus-ului militar există un meandru fosil, însă nu avem
certitudinea clară dacă principalul curs al Timișului a meandrat acolo post- sau chiar
contemporan amplasării așezării de către romani (Fig. 4). Incertitudinea este dată de
faptul că la 5 m distanță de latura nordică, a vicus-ului militar, spre est, este amplasată
în prezent o balastieră care a ajuns la aproximativ 6‒7 m adâncime În profilul sudic
al exploatării, spre sit se observă doar straturi de nisipuri, pietriş și bolovăniș aduse
de cursul râului Timiș în diversele faze ale evoluţiei sale.
Privitor la structura grindului pe care romanii l-au ales pentru ridicarea castrelor și a așezărilor civile este de ţinut cont şi de faptul că în interiorul unora din
clădirile cercetate (I, VII, X din vicus-ul militar) podeaua apare ca fiind deformată
spre centru și pereții clădirii au alunecat, explicând astfel de ce constructorii au folosit tehnica de nivelare a vechilor clădiri cu dărâmătură acoperită cu pietriș și apoi cu
lut, tocmai pentru a consolida terenul și fundația noii construcții, nu numai din punctul de vedere al zidurilor de fundație, dar și al descărcării suprafeței camerelor pe
interiorul clădirii. Această metodă de nivelare a stratului de dărâmătură și de acoperire apoi cu straturi de pietriș și de lut urmată de ridicarea noii construcții în piatră a
fost observată în cercetările efectuate în majoritatea clădirilor din așezarea civilă de
la Tibiscum.
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Fig. 4. Meandrările râului Timiș observabile pe ortofotoplan și pe teren.
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