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MOVILELE DE PĂMÂNT DIN JUDEȚUL TIMIȘ.
UN STUDIU DE CAZ ÎN ZONA LOCALITĂȚII TEREMIA MARE
Cristian Floca*
* Universitatea de Vest din Timișoara; cfloca87@gmail.com
Abstract. In the last 30 years, the earth mounds located in Timiș County, part of Banat region,
were neglected and not being taken into consideration for research purposes; only minor approaches were undertaken by some archaeologists. Due to the lack of conservation legislation,
most of these archaeological structures started to deteriorated and despair under the farmers’
plows.
During the mapping process of each mentioned mound, we were able to distinguish
new aspects linked to mounds distribution and several unknown mounds have been also discovered. Our fieldwork took place in the boundaries of Teremia Mare village, covering 1500
hectars where we tracked seventeen mounds of which nine of them were new discoveries. Fourteen (82 %) of this points are linked with specific natural structures of this area, the sand dunes,
results of the Mureș River activity within this lower plain 7000 years ago. The mounds overlap
the upper part of those linear crests also in other areas of this geographic unit, suggesting a predilection among human communities of those times, in choosing the location of their tumuli.
Keywords: environmental archaeology, ground mounds, Paleomureș, sand dunes, tumuli.

1. Introducere
Mileniul IV îHr găsește regiunea Dunării de Jos într-un amplu proces de transformare culturală. Încă din perioada timpurie și mijlocie a epocii cuprului (4500–3500
îHr) are loc întâlnirea comunităților de agricultori din spațiul intracapratic cu păstorii
stepelor nord-pontice1, contactele directe și indirecte dintre cele două lumi (transhumanță, migrație etc.) marcând pentru spațiul european schimbări majore, inclusiv în privința ritului și ritualului funerar. În urma acestor influențe, în jurul anului 3000 îHr, în
nord-vestul Mării Negre apare fenomenul înmormântărilor acoperite de tumuli (kurgane), specific culturii de origine nord-pontică Jamnaja (Yamnaya), care se va extinde
spre vest, ajungând până în Câmpia Panonică, pentru spațiul timișan fiind consemnate
descoperirile efectuate în tumulii de la Bodo și Checea2. Ritul acoperirii mormintelor
prin grămezi de pământ se va întâlni de acum în toate epocile istorice în zona Banatului3,
cu variațiuni de formă și frecvență.
1

Gogâltan, Ignat, 2011, p. 7.
Gogâltan, 2013, p. 36-37.
3
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 96.
2
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Structurile asupra cărora își apleacă studiul nostru atenția sunt movilele de
pământ artificiale (antropice), din cuprinsul județului Timiș. În acest context, deși un
studiu non-invaziv nu poate determina precis funcția ori datarea unei astfel de movile,
vom vedea pe parcurs că mai multe indicii legate de forma și distribuția acestor structuri, analizate într-un studiu de caz local, ne sugerează faptul că putem vorbi cu oarecare certitudine despre tumuli.
În ultimii 30 de ani movilele de pământ din cuprinsul Banatului timișan au
suferit, cu mici excepții, de neglijare din partea cercetării arheologice4. Repertoriul
actual al acestor tipuri de structuri, datorat arheologului Florin MEDELEȚ și profesorului Ioan BUGILAN, publicat în 1987, nu a fost fructificat, movilele rămânând în continuare necercetate prin săpătură și neprotejate legislativ, fiind supuse unei degradări din
ce în ce mai accentuate, cauzată în mare măsură de activitățile antropice moderne.
Din punct de vedere spațial, Banatul istoric este o realitate unitară, mai cu seamă vorbind despre întinsa sa zonă de câmpie. Separarea efectuată în cursul secolului
XX, între Banatul românesc și cel sârbesc, și o a treia parte, de dimensiuni reduse, revenită Ungariei, a complicat astăzi posibilitățile unei cercetări unitare echilibrate spațial
pentru toată întinderea sa, mai ales dacă ne referim la cercetările de teren. Astfel, beneficiind de materiale bibliografice și cartografice consistente pentru spațiul județului
Timiș, cercetarea noastră și-a aplecat atenția asupra acestui teritoriu, delimitat în mare
măsură artificial. În contextul unei cartări virtuale (potențiale) a spațului timișan, am
putut surprinde noi apecte legate de prezența și distribuția acestor movile de pământ,
fiind descoperite acum numeroase noi structuri de această formă, dar și multe alte posibile movile care necesită confirmarea terenului. Plecând de la cartarea virtuală de la
nivel județean, studiul a trecut la validarea din teren printr-o cercetare punctuală, plasată în vestul județului, în zona de câmpie joasă din colțul de nod-vest al regiunii istorice Banat, în jurul localității Teremia Mare5.
Alegerea acestui areal a ținut cont de câteva criterii observate în urma studiului
general, care indicau în zonă mai multe elemente de interes: densitate mare a movilelor, prezența unor aspecte naturale unice pentru spațiul bănățean asociate cu prezența
movilelor, existența movilei Hunca Mare în zonă, una din cele mai impozante structuri de acest tip din regiune.

2. Repere terminologice și metodologice
Movilele de pământ antropice din Banat au stârnit curiozitate și fascinație încă
de timpuriu, oamenii moderni atribuindu-le diverse orgini și întrebuințări. Tabloul multietnic specific regiunii, a făcut ca aceste structuri să poarte nume proprii fiecărei zone
sau administrații, în funcție de limba utilizată pentru a denumi lucrurile, aceste micro4

În acest sens, salutăm cercetările sistematice de suprafață (Sânpetru Mare) și invazive (Susani)
demarate anul acesta de către arheologii Dragoș DIACONESCU, Victor BUNOIU și Alexandru
HEGYI.
5
Deși, inițial, și-a propus verificarea integrală în teren a tuturor punctelor potențiale după modelul studiului de caz, proiectul a încetat în ce mă privește în anul 2013, studiul de față punând
punct acestor preocupări ale mele, prin prezentarea rezultatelor reprezentative însumând munca
voluntară și pasională a câtorva luni din perioada 2012–'13.
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toponime regăsite pe cartografia mai veche păstrându-se în parte și în toponimia actuală. Pentru români, ridicăturile de pământ având forma unei jumătăți de sferă turtită
sau a unui trunchi de con rotunjit, au purtat și mai poartă numele de origine slavă de
movilă, cu variațiile specifice infuențelor sârbești din regiune, moghilă / mogilă, gomilă,
humka / hunca / unca. Influența de limbă germană avea să introducă, din secolul al
XVIII-lea, termenul hügel (cu varianta coruptă hübel), abandonat în prezent. În cadrul
prezentului studiu, referindu-ne la aceste structuri, vom utiliza termenul general de
movilă, evitând interpretarea funcțională (funerară) a acestora prin utilizarea indicativului tumul.
Movilele încadrate studiului de caz și confirmate în teren au primit indicative
noi, față de cele utilizate de bibliografia de specialitate. Această alegere a fost făcută
pentru evitarea uneor eventuale confuzii pornite de la neconcordanțele spațiale și descriptive descoperite în cadrul studiilor mai vechi. Astfel, movilele au primit indicativul
M. (de la movilă) urmat de o cifră (de ex: M.15).
Repertoriul lui F. Medeleț și I. Bugilan6 a constituit baza de pornire a cartării
pe care am întreprins-o, informații verificate și completate în special cu surse cartografice din secolele XVIII–XX. Suportul cartografic a fost supus procesului de georeferențiere în utilitarul Google EarthTM, program folosit pentru repertorierea virtuală a
tuturor movilelor și gestionarea lor ulterioară. Georeferențierii a urmat etapa de marcare
a tuturor simbolurilor grafice specifice movilelor, dar și a oricărui indiciu considerat
potențială movilă, din dorința evitării omiterii vreunei astfel de structuri la verificarea
de teren. Fiind un studiu de arheologie a habitatului, bazat pe reperele spațiale, articolul de față a urmărit expunerea prin imagini a cât mai multe din elementele naturale
și antropice reprezentative, pentru a înlesni înțelegerea situațiilor descrise7.

3. Context natural
Demararea cartării virtuale a movilelor, pe suportul imaginilor satelitare și analiza acestora în vederea identificării de noi structuri, ne-au prilejuit observarea, în partea de vest a județului, a unor structuri liniare interesante, cu dispuneri dezorganizate
și densitate mare, tocmai în zona de maximă densitate a movilelor. Suporturile cartografice confirmau faptul că este vorba despre elemente aflate în elevație, a căror origine și evoluție putea fi găsită numai în domeniul geografiei.
Suprafața Banatului istoric, relativ patrulateră, se delimitează natural prin cursuri de apă în 3 părți, o a patra parte (estică) străbătând crestele montane. În sud, delimitarea este făcută de fluviul Dunăre, limita vestică este brăzdată de-a lungul ei de
râul Tisa (Tisza), în timp ce linia care separă Banatul de Crișana este trasată de actualul curs al râului Mureș. Reperul central al acestui studiu istorico-geografic pornește
tocmai de la acest ultim element natural, râul Mureș. Încadrat unității geografice a
6

Medeleț, Bugilan, 1987, p. 87-198.
Studiul de față se bazează pe ilustrația color; pentru o mai bună imagine generală asupra rezultatelor recomandăm lecturarea versiunii digitale, disponibilă on-line sau pe DVD-ROM-ul atașat ArheoVest, vol. V, 2017 (suport care conține și kmz-ul general al movilelor). În același timp,
pentru ilustrații la o rezoluție mai bună, sau orice alte informații referitoare la subiectul studiului,
contactați cu încredere autorul la adresa de e-mail specificată.
7
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Câmpiei joase cu depozite aluvio-proluviale a Mureșului, Câmpul nisipos TeremiaPesac este o subunitate geografică aflată în partea vestică a județului Timiș, dispusă
sub forma unei fâșii ce străbate județul pe direcția NE–SV8. Studiile de geomorfologie
și pedologie ne arată faptul că această unitate geografică se datorează tocmai curgerii
pe aici în timpuri istorice a râului Mureș. Reperul central al studiului nostru, zona localității Teremia Mare, face parte din această unitate, din limita sa sudică, așa cum este
ea definită pentru spațiul românesc.
3.1. Paleomureșul
Pentru o lungă perioadă de timp a preistoriei, cel puțin până în jurul anului 4000
îHr, ceea ce cunoaștem astăzi a fi ținutul Banatului istoric nu a existat în această dispunere spațială. Studii recente efectuate asupra râului de către o echipă de geografi de la
universitățile din Timișoara
și Szeged9 vin să pună într-o
nouă lumină imaginea Mureșului istoric, rezultate cu impact direct în discursul cercetării istoriei regiunii, mai cu
seamă a istoriei vechi. Aceasta deoarce limita nordică a
regiunii, determinată de cursul marelui râu, avea cu totul
altă poziție față de cea actuală. Dacă acum circa 15.000
de ani traseul Mureșlui se
întindea cu mult spre nord
(una din paleoalbii este, de
pildă, pe linia Lipova–SânFig. 1. Banatul istoric (A) cu hidrografia
paul–Batonya), către începuprincipală și cursul Paleomureșului (B).
tul epocii cuprului teritoriul
câmpiilor delimitate de apele cele mari (Dunăre, Tisa și Mureș) era mai mic față de cel
antic sau cel actual, colțul de nord-vest al regiunii istorice fiind în afara granițelor impuse de rețeaua hidrografică (Fig. 1).
Din cadrul studiului amintit, ne interesează cercetările efectuate asupra paleoalbiilor care se întind pe linia localităților Periam–Pesac–Lovin–Comloșu Mare (canalul Galațca). Aici, în zona dintre localitățile Pesac și Lovrin, au fost desfășurate investigații geofizice10 și sondaje de prelevare a probelor pentru analize11, care au determi8

Ianoș, Pușcă, Goian, 1997, p. 54-55.
Sipos et alii, 2012.
10
În vederea determinării morfometriei paleoalbiilor au fost trasate profile geoelectrice și GPR
(Ground Penetrating Radar).
11
Procesul a presupus prelevarea probelor de nisip din paleocanale, urmărindu-se determinarea
granulometriei și a momentului ultimei expuneri la soare a cuarțului conținut de nisip, datat prin
metoda LSO (Luminiscență Stimulată Optic).
9
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Fig. 2. Albia Paleomureșului (imagine satelitară G. EarthTM din 7.03.2012).
nat faptul că acum circa 7000 de ani (intervalul 6000–4000 îHr)12 o albie de dimensiuni foarte însemnate (1,2 până la 2 km lățime (!) și 2–3 m adâncime medie) era activă,
și că, la acea vreme, Mureșul curgea pe aici13.
Curgerea unui râu de talia Mureșului de la acea vreme a modificat din temelii
aspectul suprafeței terenului, erodând și depunând în egală măsură, aspect încă evident la suprafața terenului în diverse puncte din zona studiată. Aici, Mureșul a erodat
albii pronunțate de-a lungul cărora a depus materiale nisipoase consistente.
Viața albiei Paleomureșului de pe aliniamentul Periam–Lovrin–Comloșul
Mare/Teremia Mare nu a fost însă de lungă durată. În urmă cu 6000 de ani râul și-a
mutat cursul aproximativ pe actualul aliniament, stabilit ca albie principală în urmă
cu 4–5000 de ani14. Cel mai probabil, cantități mari de precipitații, asociate cu acumulări de sedimente, au generat aceste schimbări majore ale direcției de sale de curgere.
Zona de interes a studiului nostru se află în afara liniei paleoalbiilor pe care la
analizează studiul geografic. Analiza imaginilor satelitare și a observațiilor din teren
ne sugerează faptul că aliniamentul paleoalbiilor Lovrin–Tomnatic–Teremia Mare
(canalul Gigoșin), acoperit de arii largi cu depuneri de nisip, nu reprezintă altceva decât
un alt traiect al râului Mureș, care foarte probabil, la un moment dat și-a schimbat direcția din punctul de joncțiune Pesac–Lovrin, zonă de obârșie comună ambelor albii. Din
măsurătorile de la Lovrin, debitul estimat al râului pentru această perioadă este de
2000 m3/s, față de debitul actual care atinge valori de 600–700 m3/s.
12

datarea analizelor (Sipos et alii, 2012, p. 56) este exprimată în kiloani, cu o marjă de eroare
largă, de 1000 de ani: 7.1 ±1.0 ka.
13
Kiss et alii, 2012, p. 33-64, 59-60.
14
Rețeaua hirdografică Aranca, aflată între zona noastră de interes și actualul curs al Mureșului,
este un fost emisar natural al marelui râu, un braț de divagare secundar alimentat de acesta încă
din antichitate, iar nu o albie principală a sa.
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Fig. 3. Generaţiile principale de albii ale Mureşului din cuprinsul conului său
aluvionar şi vârsta acestora – sector sudic (segment de hartă15, prelucrată).

Fig. 4. Județul Timiș - hidrografia principală și repartiția dunelor de nisip
(imagine satelitară G. EarthTM prelucrată).

15

Sipos et alii, 2012, p. 59.
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3.2. Fenomenul dunelor de nisip
Aceste cantități uriașe de apă, drenate de canale puțin adânci, dar late de ordinul kilometrilor, au transportat și depus sedimentele care au dus la formarea de renii
(plaje, prundișuri) și insule (grinduri) de dimensiuni considerabile16. Dintre aceste structuri le distingem pe cele cu o elevație mai pronunțată și extindere mai mare, așa-numitele dune de nisip. Singurul studiu dedicat acestui tip de elemente natural (care le și
denumește astfel), îi aparține geografului Ovidiu HERȘCOVICI, care publică în anul
1972 rezultatele unor cercetări întreprinse tocmai în zona Teremia Mare–Vizejdia–
Periam17. Urmărind stabilirea orignii nisipurilor dunificate din vestul câmpiei bănățene,
acesta efectuează o serie de analize granulometrice pe baza cărora afirmă că aceste
depozite sunt în bază depuse în condițiile unui mediu fluviu-lacustru, iar la suprafață
sunt remaniate pe cale eoliană, după definitivarea rețelei hidrografice18. Aceste elemente naturale, având aspectul unor valuri/coame liniare, alungite și neregulate, au o
culoare deschisă, dată de solul nisipos-argilos și nisipul care le formează. După abandonul albiilor de către cursul de apă, dunele separate de rețeaua hidrografică s-au fosilizat, fiind pe alocuri remodelate eolian și stabilizate prin depuneri de sol (loess) și creșterea vegetației. Mărturii ale unor cursuri de apă cu un debit foarte însemnat, aceste
întinse acumulări dovedesc capacitatea de transport a sedimentelor minerale nisipoase
pe care cursul de apă de aici a avut-o cândva.
Ele au ajuns la forma care, în parte, o mai putem surprinde și astăzi19. În linii
mari, o imagine generală a repartiției dunelor, așa cum au putut fi surprinse pe imaginile satelitare, ne ilustrează prezența și concentrarea lor aproape exclusiv în această
zonă a județului Timiș, în preajma celor două paleoalbii ale râului Mureș (Fig. 5).
Pentru restul teritoriului județului astfel de elemente naturale nu se mai întâlnesc
decât sub aspect izolat, insular. De mare interes ni se pare concentrarea unor astfel de
dune pe aliniamentul Periam–Grabaț–Jimbolia, fapt care, sugerează un alt posibil traiect al Paleomureșului. Pentru o astfel de ipoteză pledează și recentul studiu de arheologie a habitatului efectuat de către Dorel MICLE20, care bănuiește un posibil paleocanal al Mureșului pe alinimentul: Vaiaș – Iecea Mare – Checea, observând numeroasele paleoalbii pe imaginile satelitare și ortofoplanuri. Confirmarea acestei ipoteze însă
este de datoria cercetătorilor geografi. Faptul că, numai în spațiul românesc aceste dune
ocupă o suprafață mai mare de 30.000 de hectare (fără cel de-al treilea aliniament),
continuându-se în granițele Serbiei, ilustrează forța uriașă pe care Mureșul a avut-o
în această zonă, aducând și depunând cantități masive de sediment, în numeroase generații de albii, care s-au împletit sau dezpletit într-un joc dinamic al naturii.

16

Sipos et alii, 2012, p. 50.
Herșcovici, 1972, p. 16-32.
18
Herșcovici, 1972, p. 19-20.
19
Fenomenul de aplatizare a dunelor este în plină desfășurare, în contextul procesului de intensificare tot mai accentuată a agriculturii mecanizate, din ce în ce mai eficientizată prin nivelări
ale terenului.
20
Micle, 2016, p. 4-5.
17
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Fig. 5. Dunele de nisip din zona Câmpului nisipos Teremia–Pesac
(imagine satelitară G. EarthTM prelucrată).

Fig. 6. Dune de nisip sub formă de fascicol
din zona Teremia (imagine satelitară
Google EarthTM din 23.05.2016)
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Timp de sute sau chiar mii de ani,
aceste coame de nisip înălțate deasupra solului cu până la 3–4 m, au fost
solificate și stabilizate de vegetație.
Forma sub care le putem observa azi
pe imaginile satelitare este variată.
Dacă pe aliniamentul Pesac–Comloșul
Mare se pot observa dune de forme
liniare, lungi, mai mult sau mai puțin
paralele cu traiectul canalului Galațca, urmărind orientarea albiei acestuia, pe linia Lovrin–Tomnatic–Teremia
Mare predomină dunele cu aspect de
fascicol (Fig. 6), înmănunchiate, orientate în diverse direcții, asemenea canalului Gigoșin pe care-l mărginesc și
care are un aspect mult mai dezordonat (meandrat) decât cel al Galațcăi.
În cadrul imaginilor satelitare, traiectul
unor astfel de dune este foarte vizibil,
fapt datorat umidității și culorii diferite
a solului nisipos-prăfos pe care-l conțin acestea și care se drenează mult mai
bine față de solurile din jur.

Uscarea mai rapidă, dar și culoarea mai deschisă a loess-ului conținut de dune,
face ca aceste structuri să se evidențieze și astăzi, atât pe imaginile satelitare, cât și în
teren. O încercare de reconstituire parțială a paleohidrografiei zonei Teremia Mare,
bazată pe imaginile satelitare, ne înfățișază un păiănjeniș de alibii învecinate de traiectul unor lungi dune de nisip înconjurând vatra satului, dovadă a unei dinamici foarte
intense a cursului de apă în diferitele sale generații. Numai un studiu asemănător celui
efectuat de-a lungul actualului Mureș ar putea însă reconstitui cronologia acestor albii
și forma sub care cursul de apă curgea în zonă (un singur braț sau mai multe simultan).

Fig. 7. Teremia Mare - elemente de paleohidrografie și dune de nisip
(imagine satelitară G. EarthTM prelucrată).

4. Scurt istoric al cercetării
Vom trece în revistă istoricul cercetărilor din zona noastră de interes, referindu-ne strict la acele studii care au vizat movilele de pământ. Nu ne vom apleca atenția asupra cercetărilor altor tipuri de situri arheologice (așezări, necropole plane) deoarece nu găsim că ne poate fi de mare folos în acest moment corelarea movilelor cu
acestea, ba mai mult, asocierea poate naște supoziții false, dată fiind lipsa încadrării
cronologice a movilelor și a unui repertoriu complet al așezărilor din zonă.
Uitându-ne în urmă, vom vedea că cercetarea movilelor din zona Teremia Mare,
deși începe cu mai bine de 115 ani în urmă, ne oferă foarte puține informații relevante
în legătură cu conținutul acestora. Odată pentru că cercetarea lor prin săpătură a fost
mai intensă ca oricând la nivelul anului 1900 de către un amator pasionat, dar și pentru
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că, ulterior, săpăturile au fost de mică amploare și neduse la capăt. În privința studiilor
de suprafață însă lucrurile stau mai bine, 3 cercetări în ultimii 35 de ani aplecându-și
atenția asupra ansamblului în care se găsesc aceste structuri necunoscute ca și conțiut
sau datare.
4.1. Cumpăna dintre secolele XIX–XX, era lui KISLÉGHI NAGY Gyula
KISLÉGHI NAGY Gyula (1861–
1918), ajutor de administrator economic și arheolog amator, este cel care
avea să efectueze, la finele secolului
XIX și începutul secolului XX, cea
mai intensă activitate arheologică din
zona câmpiei timișene, prin cercetarea movilelor de pământ. Nici până
astăzi, pentru spațiul județului Timiș,
toată cercetarea arheologică a ultimilor 120 de ani nu a mai furnizat atâtea
date legate de excavarea acestor tipuri
Fig. 8. KISLÉGHI NAGY Gyula (jos în
21
de structuri. Cu o deosebită pasiune și
cămașă albă) și echipa sa, 1898 .
disciplină, Kisléghi își începe aventura arheologică în anul 1893, întreținând timp de 16 ani (1909) activități intense, care
încetează după anul 1913, evoluția sa profesională putând fi lesne urmărită în acest răstimp. El își apleacă atenția cu precădere spre mormintele tumulare, săpând în timpul
său liber, cu fonduri și echipă de muncitori, zeci de astfel de structuri în zona Vizejdia–
Comloșu Mare–Teremia Mare–Dudeștii Vechi (județul Timiș de azi) activitate pe care
o documentează într-un bogat și savuros jurnal ce descrie și ilustrează atât descoperirile, cât și multe alte informații și gânduri personale din jurul cercetării22.
Activitatea jurnalului său arheologic începe în anul 1893, când Kisléghi este
mutat ca ajutor de administrator economic din districtul (pe atunci) Cenadul Sârbesc
(Szerb-Csanád) al domeniului Teremia Mare, la Vizejdia (Puszta Vizesda), în districtul Comloșu Mare (Nagy-Komlós). Observă acum faptul că “această zonă a comitatului Torontal este deosebit de bogată în tumuli străvechi”23, pe care va începe să-i
sondeze sistematic din fondurile ducesei Mileva NAKO de San Marco, proprietara
domeniului, dar și din fondurile proprii ori ale altor apropiați pasionați pe care caută
să-i sensibilizeze constant.
După săparea a zeci de movile din zonele Vizejdia și Comloșu Mare24, în toamna anului 1900, Kisléghi avea să ajungă și în zona Teremia Mare (Nagy-Teremia),
unde, în decurs de numai 3 zile, sapă 3 movile de pământ din vecinătatea localității25. În
21

Kisléghi, 2010, p. 3.
Notele originale ale jurnalului (volumul I) datează din perioada 1893–1909 (Kisléghi, 2015).
23
Kisléghi, 2015, p. 21.
24
Datorită metodelor de documentare a cercetării, cu precădere în perioada sa de început (1893–
1900), rezultatele prezentate de Kisléghi trebuiesc privite cu prudență.
25
Kisléghi, 2015, p. 55-58; vide Tabel. 1.
22
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ziua de 10 septembrie, echipa coordonată de el avea să sondeze două movile (denumite de el Tumul I și Tumul II) din vecinătatea sudică a vetrei satului, săpături care
însă nu au oferit niciun material care să folosească la datarea sau interpretarea funcționalității structurilor. Cel mai probabil, aceste movile, aflate în vecinătatea vetrei
satului de atunci, au fost afectate de extinderea ulterioară a acesteia spre sud. În articolul lor, F. Medeleț și I. Bugilan asociază aceste două movile săpate cu grupul de
movile cartat de noi la 1 km sud de sat, având indicativele M.2, M.3, M.426. Considerăm însă că poziția și dimensiunile descrise de Kisléghi vorbesc despre cu totul alte
structuri, dispărute astăzi din teren.
A doua zi, echipa de săpători și-a mutat locația la 2,5 km nord-est de sat, spre
Nerău (Nyerö), tocmai în apropierea impozantei movile Hunca Mare (Köpfhügel), la
sud de aceasta, acolo unde sondarea celei de-a treia movile (Tumul III; denumită de noi
M.14) avea să le aducă roade. Pe traiectul șanțului trasat (14 × 4 m (?)), la 1 m adâncime, s-au descoperit 3 morminte cu urme de sicriu, conținând tot atâtea schelete orientate E–V, cu capul spre răsărit. Alte descoperiri, scoase la lumină din straturi superioare
(-0,25 m), constau într-un craniu de cal, 3 așchii de silex și fragmente ceramice. Cu acuratețea specifică, Kisléghi schițează toate cele 3 secțiuni ale movilelor sondate, marcând,
în cazul celei de-a treia, cele mai importante descoperiri, într-o schiță împărțită sub formă de “tablă de șah”, în care fiecare pătrățel corespunde cu 1 m2 (Fig. 9).
Structura este încadrată larg perioadei preistorice în cadrul jurnalului27, însă considerăm că prezența craniului cabalin, precum și păstrarea urmelor
de sicriu, poate sugera o datare a structurii mai târzii.
Fără analiza materialelor ceramice recoltate o concluzie certă nu se poate afirma în acest sens.
Deși schițează hărți cu punctele cercetate și
descrie textual adesea cu acribie poziția acestora,
reperele oferite de Kisléghi sunt în cele mai multe
cazuri cu greu de utilizat astăzi în vederea localizării
acestor puncte, cauzele fiind multiple: dispariția reperelor, modificarea hotarelor administrative, a drumurilor, a toponimiei sau a vetrelor de sat etc. Poate cel
mai mare impediment este dat de dispariția reperelor
toponimice cu care acesta a operat, neajuns care considerăm că poate fi parțial acoperit de o temeinică
analiză a hărților locale de epocă (sec. XIX–început
Fig. 9. Tumul III – schiță
de sec. XX), dar și de o discuție cu bătrânii locului,
urmată de o verificare amplă de teren. Numai parcur- secțiune; cele 3 morminte și
craniul cabalin [Ny=vest]28.
gând aceste etape, asociate cu verificarea mai multor
surse textuale originale din acea vreme, se vor putea
26

Medeleț, Bugilan, 1987, p. 170.
Kisléghi, 2015, p. 180
28
Kisléghi, 2015, p. 57.
27
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Localizare din
Jurnal și actuală

Descriere
din Jurnal

NagyTeremia
tumulul
I
[săpat
10.09.
1900]

pe islazul mare, vizavi
de strada principală,
în unghiul format de
drumurile spre Nákófalva și Nagykikinda,
care pornesc din aceeași stradă

strat gros de
20–25 cm de
sol compact
incendiat, de
culoare roșuaprins

?

necunoscută

NagyTeremia
tumulul
II
[săpat
10.09.
1900]

nelocalizată [afectată de extinderea
satului]
–la 40 m distanță de
T.I, tot pe islazul mare,
vizavi de strada principală, în unghiul format
de drumurile spre
Nákófalva și Nagykikinda

–înălțime 1 m, diam.
80 m
–secționat în zona
mediană cu un șanț
de 12 m lungime (?),
adâncit până la 1 m
–s-a ajuns la solul steril

–ceva mai mic decât
cel anterior (T.I)
–secțiune la nivel median adâncită până la
0,8 m în general și
1,5 m în colțuri
–s-a ajuns la solul steril

nici o descoperire

?

necunoscută

–înălțime 4 m (împreună cu coama de pământ), diametru de
150 m
–secționat în zona
mediană cu un șanț,
posibil de 14 m lungime și 4 m lățime (?),
adâncit până la 2,5 m

–1 craniu de
cal alături de
fragm. de
vas ceramic,
3 așchii silex
(la -0,25 m)
–3 morminte
(1 m adâncime)

tumul

Preistorie
(?)

Indicativ
1.

2.

3.

NagyTeremia
tumulul
III
[săpat
11–
12.09.
1900]
M.14

nelocalizată [afectată de extinderea
satului]
–200 m SV de cea mai
mare movilă din zonă,
“Kopfhügel”
–pe o coamă de pământ
localizat cu precizie:
45°56'47.74" N
20°33'46.05" E

Descoperiri

Funcț.

Datare

Tabel 1. Movilele cercetate de KISLÉGHI NAGY Gyula, în anul 1900, în zona
Teremia Mare (Nagy-Teremia)29.
identifica spațial mai multe dintre numeroasele puncte astăzi necunoscute cercetate de
pasionatul arheolog amator, pentru ca rezultatele consistente obținute de acesta să poată
fi fructificate mai bine în cercetarea contemporană.
4.2. Perioada interbelică, interesul pentru Hunca Mare
Perioada interbelică este marcată de două cercetări de mică amploare ale Muzeului Banatului din Timișoara, ambele desfășurate pe movila Hunca Mare (M.15), dintre hotarele localităților Nerău și Teremia Mare. În toamna anului 1929, proaspătul
director al muzeului, Ioachim MILOIA, efectuează cercetări la poalele Huncii, pe latura sa nordică, fiind adus aici de primirea, în anul 1914, a unei colecții de vase ceramice
de la P. Huffnuss, care, cu ocazia plantării viței de vie, descoperă aici o necropolă de
incinerație plană datând cel mai probabil de la finele epocii bronzului30. Săpăturile con29

Tabel întocmit pe baza descrierilor textuale ale lui KISLÉGHI NAGY Gyula, așa cum reies ele
din jurnalul său (Kisléghi, 2015).
30
Miloia, 1929, p. 58-59.
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firmă descoperirea unui câmp de urne, dar, ce ne interesează mai tare, cu acest prilej
se deschid mai multe secțiuni în vârful movilei Hunca Mare, cercetări care, deși nu
scot la lumină niciun artefact, descoperă faptul că structura este “ridicată din pământ
bătut și având în vârf un șanț circular de apărare”31. Nu ne explicăm la ce face referire I. Miloia atunci când afirmă că “se poate constata aici un sistem de fortificații,
având ca centru Hunca Mare iar înspre răsărit, în semicerc, o serie de movile mai
mici”. Din cartările nostre, singurele movile din preajma Huncii sunt plasate spre apus
(vest). Posibil ca cercetătorul să se fi referit fie la acestea, fie la unele forme dunoide
naturale dinspre răsărit, însă intepretarea unui “sistem de fortificații” compus din aceste structuri nu ni se pare plauzibilă.
Peste numai 10 ani, la scurt timp după detașarea sa în Banat, se pare că și arheologul clujean Marius MOGA surprinde cu un sondaj arheologic superficial, amplasat
pe platoul superior al movilei, același șanț circular “de apărare”, informații rămase însă
nepublicate, transmise verbal către Florin MEDELEȚ32.
4.3. Perioada comunistă, studiile non-invazive de ansamblu
4.3.1. După mai multe decenii de pauză, cercetarea își apleacă din nou atenția
asupra movilelor din zona Teremia Mare în anul 1983, prin studiul topoarheologic efectuat de Constantin RĂILEANU și Octavian GOG33. Autorii amintesc acum de două
din cele 3 movile prezente la circa 1 km sud de Teremia Mare (M.2, M.3, M.4), dar își
apleacă atenția mai cu seamă asupra ansamblului de movile din preajma Huncii Mari.
Deși nu-și explică originea și dispunerea de ansamblu a dunelor de nisip din zonă, autorii observă faptul că teritoriul de la vest de Teremia Mare este “presărat de forme dunoide”, din cadrul cărora se remarcă forme “izoltate, uneori chiar singularizate” de movile,
cunoscute de localnici drept “honci”, “hunci” sau “gomile”34. Deși îți pun problema
originii (naturală sau antropică) acestor movile mai izolate, topografierea și întocmirea
profilelor de nivelment de pe movila Hunca Mare (M.15) îi determină pe autori să afirme că aceasta “nu este o formă dunoidală naturală, ci este artificială, realizată de mâna
omului și încă printr-o tehnică desăvârșită, fapt confirmat, în primul rând, prin simetria axelor sale”35. Pe baza unei hărți topografice, autorii constată gruparea a șase
tumuli lângă “tumulul dominant” Hunca Mare, însă informația trebuie privită cu rezerve, mai cu seamă că aceștia nu au fost verificați/confirmați în teren (cercetarea noastră a descoperit în jurul Huncii Mari două movile, M.13 și M.14). În același timp, nu
știm la ce rezoluție spațială se referă autorii, dar este posibil ca ei să facă referire la un
areal mai larg, incluzând unele movile aflate pe o rază de 1–1,5 km în jurul ansamblului de aici. Tot în 1983, autorii, împreună cu o echipă a Institutului de Tehnologie Izotopică și Moleculară Cluj-Napoca (C. Bratu și V. V. Moraru), demarează prospectarea
unui versant al movilei Hunca Mare cu un magnetometru cu protoni, investigații a căror
rezultate vor fi publicate în 1988, studiul menționând faptul că pe versantul sudic al
31

Miloia, 1929, p. 58.
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 151.
33
Răileanu, Gog, 1983, p. 491-507.
34
Răileanu, Gog, 1983, p. 493.
35
Răileanu, Gog, 1983, p. 494.
32
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movilei, o anomalie puternică surprinsă ar putea reprezenta o zonă incendiată sau suprapunerea a doi tumuli, înclinând către această din urmă ipoteză. De asemenea, au fost
surprinse anomalii de mai mică amploare, care formează cercuri neregulate împrejurul
centrului movilei36.
4.3.2. De departe cel mai important studiu de ansamblu referitor la movilele
antropice de pământ din Banat este vastul repertoriu datorat lui Florin MEDELEȚ și
Ioan BUGILAN, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de pământ din
Banat, publicat în 1987, care încearcă să prezinte cât mai cuprinzător tabloul repartiției
acestor structuri, într-o listă alfabetică a tuturor localităților care conțin movile din
Banatul românesc, dar și a unor localități din Banatul sârbesc asupra cărora autorii
au obținut informații. Pe lângă descrierile textuale referitoare la istoricul cercetării
anumitor movile și a aspectului acestora (dimensiuni, formă), pentru interesul studiului nostru, cel mai util aport al acestui repertoriu este legat de cartarea punctelor (adesea verificate în teren personal de autori) și expunerea poziției precise sau zonale (în
funcție de situație) a acestora prin descriere textuală și, adesea, prin intermediul unei
schițe (Fig. 10). Pentru localitatea Teremia Mare repertoriul descrie existența a 7 movile
concrete, localizabile, descrise și ilustrate, și o a opta încadrată localității Nerău, dar
aflată în zona noastră de studiu (zona Hunca
Mare). Considerăm că identificarea pe care
F. Medeleț și I. Bugilan o încearcă în legătură cu movilele cercetate de Kisléghi nu
concordă cu realitatea. Pe lângă cazul structurilor din punctul La Movile (M.2, M.3, M.
4), discutat câteva paragrafe mai sus, și în
cazul ansamblului de la Hunca Mare credem că identificarea spațială este nefericită.
Considerând că însăși Kisléghi a fost cel
care a inițiat săpăturile pe movila Hunca
Mare (M.15) în anul 1899, autorii descriu de
fapt descoperirile făcute de acesta în TumuFig. 10. Schița movilelor din zona
lul III în anul 1900, pe care Kisléghi le plaHunca Mare37.
sează “la 200 de metri distanță, în direcția
sud-vest, de acea movilă impunător de mare care marchează colțul nordic (dinspre
comuna Nerău (Nyerö) al parcelei numită Milevafeld […] însemnată sub numele de
Köpfhügel)”38. Spațial, descrierea făcută de Kisléghi ne trimite direct la movila M.14
(posibil M.4 la Medeleț și Bugilan). Pe lângă această inadvertență, constatăm și unele
neclarități în plasarea punctelor pe schițe și a asocierii dintre descrierile textuale și
punctele marcate pe desen, scăpări care, la volumul de informație prelucrat și la vremea la care a fost întocmit studiul, au fost inerente. Pe lângă acestea, repertoriul plasează tot în această zonă movila (Tumulul I) cercetată de Kisléghi în anul 1899 la
36

Morariu et alii, 1988, p. 25-51.
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 151.
38
Kisléghi, 2015, p. 57.
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Nerău (Nyerö), în care a fost descoperit un mormânt cu un schelet uman deranjat și
un altul cu un schelet canin, informație care însă trebuie privită cu rezerve39.
Alte scurte mențiuni de movile și descoperiri din săparea acestora, cu precădere din secolul XIX, ne sunt relatate de autorii repertoriului, fără elemente de localizare
însă, fapt care nu ne sprijină în demersul nostru.
4.4. La început de mileniu III, avantajul tehnologiei și al studiilor interdisciplinare
După 20 de ani, în anul 2007, o
echipă de arheologi de la Universitatea
de Vest din Timișoara, în frunte cu Liviu
MĂRUIA, avea să revină în zona Hunca
Mare dintre Nerău și Teremia Mare, în
contextul repertorierii siturilor arheologice înscrise în Lisa Monumentelor Istorice, secțiunea Arheologie (proiectul
eGISpat), rezultate care vor vedea lumina tiparului în anul 201140. Pornind de la
informațiile foarte succinte ale Listei, care
menționează un “câmp de tumuli” în dreptul satului Nerău, autorii și-au propus să
identifice și documenteze prin cât mai
multe mijloace movilele aflate la vest de
localitate, aplecându-și atenția mai cu seamă spre zona Hunca Mare (Fig. 11). Din
această zonă au fost acum cartate, analiFig. 11. Harta topografică a zonei
zate și măsurate topografic două din cele
Hunca Mare41, segment.
trei movile vizibile azi în teren, M.14 și
M.1542. Deși ce-a de-a treia movilă, M.13, a fost la rându-i măsurată topografic, ea nu
a fost documentată în alt mod (textual), nefăcând parte din hotarul administrativ al localității Nerău (vizat de studiu), ci al Teremiei Mari. Pe lângă consistentele informații și
ilustrații legate de poziția, aspectul și ansamblul movilelor, autorii aduc pentru prima
oară în discuție raportul real al acestor tipuri de structuri cu dunele de nisip specifice
zonei. Referindu-se la movila Hunca Mare (M.15), ei concluzionează că “pare foarte
probabil ca cei care au edificat această impresionantă movilă, dar şi câmpul de tumuli
39

Din descrierile făcute în jurnal de către Kisléghi nu se poate localiza punctul numit Tumulul I
de la Nerău (Nyerö), singura șansă reprezentând-o harta pe care acesta o menționează, dar pe
care însă îngrijitorii celor două ediții ale Jurnalului nu au identificat-o. Ne este exclus ca F.
Medeleț să fi avut acces la această hartă, dar fără elemente spațiale mai concrete nu putem să
ne bazăm pe această identificare.
40
Măruia et alii, 2011, p. 338-352.
41
Măruia et alii, 2011, p. 349.
42
În cadrul studiului amintit acestea au fost denumite “tumulii” nr. 5 (M.13) și nr. 6 (M.15 -Hunca Mare).
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din jur […] să fi profitat de morfologia naturală, în zonă existând depozite de nisip sub
forma dunelor”. De mare relevanță pentru analiza acestui raport dintre movile și dune,
ridicările topografice efectuate acum, ilustrează cu fidelitate forma actuală a terenului,
în care se poate lesne observa legătura dintre cele două tipuri de structuri (Fig. 11).

5. Documentarea pe baza imaginilor, de la vechea cartografie la
Google EarthTM
Analiza regresivă a hărţilor istorice furnizează un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetare arheologică de teren, oferind suportul pentru înţelegerea
dinamicii mediului geografic sub impactul factorilor de mediu sau antropici de-a lungul vremii, în același timp permițând observarea diverselor aspecte antropice mai vechi,
dispărute în perioada modernă sau contemporană (structuri, toponime etc.). În cazul
de faţă am utilizat material cartografic de detaliu, plasat cronologic între 1721 şi 1975.
5.1. Harta districtului Csanad (Cenad)43 [1721]
Imediat după cucerirea Banatului, Imperiul Habsburgic avea să efectueze aici
prima ridicare topografică de ansamblu, realizând, între 1718–'25, 10 hărți districtuale
de detaliu cu situația descoperită în teren44, zona Teremia Mare fiind la acea dată încadrată districtului Cenad (Csanad). Scara la care a fost realizată harta, alături de numeroasele detalii îngrijit redate, fac din ea un instrument neprețuit, mai ales pentru că surprinde imaginea Banatului dinainte de marile intervenții asupra terenului ce aveau să
urmeze și care vor șterge multe din urmele naturale și antropice ale trecutului. Din punctul nostru de vedere, aceste hărți reprezintă cel mai vechi suport cartografic de ansamblu utilizabil din punct de vedere spațial, având ca mijloace de referință mai cu seamă
elementele hidrografice principale, destul de precis redate. Aruncând o privire peste
harta Districtului Cenad, observăm în primul rând ilustrarea traseului Paleomureșului
pe linia cunoscută a canalului Galațca (Fig. 12.A - săgeți galbene), care la acea dată
trebuie să fi fost încă parțial inundat, cel puțin de apele pluviale. Albia canalului reprezentat are o lățime de 0,7–1 km. Movilele sunt și ele reprezentate pe hartă, fiind desenate cu liniuțe dispuse circular, având mărimi diferite. Deși marja de eroare este la
nivelul acestor hărți prea mare pentru ca movilele să poată fi reperate punctual cu certitudine în raport cu cele din teren, ele pot fi reperate zonal. Dificultatea reperării punctuale provine mai ales din lipsa majorității vetrelor actuale de sate la acea dată, repere
spațiale majore de care acest suport este lipsit. Ce cunoaștem astăzi a fi vatra localității Teremia Mare nu exista la acea dată, în schimb în zonă exista o predie (fostă vatră
de sat) a localității Tremnia, aflată la circa 2 km NV față de actuala vatră, înconjurată
de numeroase movile, repezentând tocmai structurile studiului nostru de caz (Fig. 12B chenar galben). Încă de pe acum apar primele microtoponime de movile, așa cum e
cazul celei aflate la sud de localitea Comlochs (actual Comloșu Mare), pe numele ei
Blisenitza Hübel45.
43

Mappa Von den Csanader District […], scara: 1:126000, on-line https://maps.hungaricana.
hu/en/HTITerkeptar/528/ (accesat la 05.10.2017).
44
Forțiu, 2015, p. 2.
45
Blisenitza este probabil un antroponim, în timp ce Hübel este cel mai probabil o formă greșită a germanului hügel (movilă).
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Fig. 12. Harta Districtului Cenad [1721], segment prelucrat.
5.2. Planul prediului Dugoseliste (Nerău)46 [1765]
Deși nu vizează localitatea Teremia Mare, planul local întocmit pentru localitatea Dugoseliste (Fig. 13A), Nerăul de astăzi, conține elemente de real folos pentru cercetarea movilelor, datorită rezoluției (1:10.800) și a detaliilor grafice ilustrate.
Deși harta redă în colțul său de SV movila Hunca Mare alături de alte două movile,
mult mai interesante ne apar aici alte aspecte decât cele spațiale. În două cazuri, perechi
de mici construcții, însoțite de indicativul Săllasch47, sunt redate pe suprafața movilei,
unele având figurată chiar și împrejmuirea spațiului din jur (Fig. 13B -chenare roșii).
46

Original Plan von dem Praedio Dugoseliste in dem Csanader District […], scara 1:10.800,
on-line https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/113/ (accesat la 05.10.2017).
47
Săllasch (i.e. sălaș = construcție rudimentară făcută în câmp și folosită ca adăpost temporar
pentru oameni și animale, conform https://dexonline.ro/definitie/s%C4%83la%C8%99 -accesat la
05.10.2017)
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Utilizarea surplusului de elevație al movilelor de-a lungul vremii nu trebuie să surprindă, mai ales în contextul plasării acestora în vaste zone plane, adesea inundabile. Ferite
de riscul inundării, sălașele plasate pe movile erau în același timp puncte de observare,
fiind folosite în acest context pentru păzirea turmelor de animale. De altfel, o confirmare contemporană ne-o oferă Johann Jakob EHRLER, înalt funcționar al administrației imperiale, care, referindu-se tocmai la “colinele impunătoare” din districtele Cenad
și Becicherec, istorisește în raportul său că acestea “au fost ridicate în trecut de către
localnici – ba mai sunt construite chiar și în prezent – doar pentru a supraveghea de
acolo împrejurimile, pentru a vedea unde pasc vitele și unde pot fi găsite”48.

Fig. 13. Planul Prediului Dugoseliste (Nerău) [1765], segment prelucrat.
De mare importanță găsim pe acest plan și redarea pe linia de hotar dintre localități a numeroase movile de mărimi variate (Fig. 13B -cercuri galbene), o astfel de
movilă, aflată la întâlnirea a trei hotare diferite la acea vreme, fiind chiar Hunca Mare.
Dacă movilele ridicate din vechime au fost adesea speculate ca repere în trasarea liniilor
de hotar, este la fel de adevărat că încă din evul mediu movile de dimensiuni mai mici
sunt ridicate pentru marcarea acestor granițe49. Repertoriul virtual întocmit de noi a
surprins mai ales în zona Pesac–Lovrin–Gottlob o densitate foarte mare de movile dispuse în șir, pe liniile de hotar, având dimensiuni foarte reduse (10–20 m diametru, 1–2 m
înălțime) și care pe suporturile cartografice mai vechi nu sunt redate. E lesne de dedus
că avem de a face cu movile de hotărnicie de factură modernă. Deși o distingere clară
între movilele mai vechi, potențiali tumuli, și movilele-marcaj mai recente este imposibil de făcut la nivelul cercetărilor de suprafață, totuși indiciile legate de dimensiune,
formă și poziție pot tinde spre o intepretare sau alta încă din această fază.
Din detaliile grafice ale planului, remarcăm și legătura dintre două movile printr-o structură liniară cu aspect de val/coamă (Fig. 13B -săgeată portocalie). Deși este
48
49

Ehrler, 1982, p. 123-124.
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 94.
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imposibil de precizat la acest nivel al cercetării datarea și funcționalitatea acestor structuri/ansambluri, acest fel de conexiuni merită un studiu mai atent, verificat în teren.
5.3. Ridicarea topografică iozefină50 [1769–'72]
Deși în privința detaliilor toponimice, pentru zona analizată, harta ridicării topografice iozefine nu se va ridica la nivelul de detaliu al hărții districtuale, acest suport
vine cu informații noi de mare folos din punct de vedere spațial. Apariția noilor vetre

Fig. 14. Josephinische Landesaufnahme [1769–'72], zona
Teremia Mare (Marienfeld).
de sat sistematizate, păstrate în general până astăzi, va permite o bună georeferențiere,
acestea fiind primele hărți de ansamblu pe care ne putem baza ca localizare punctuală
(uneori cu o anumită marjă de eroare) a elementelor antropice și naturale. În zona Teremia Mare regăsim ilustrate grafic, prin linii hașurate, o bună parte din dunele de nisip
și paleoalbiile prezente la V și N de noua vatră a satului și un număr de 15 movile încadrate arealului nostru de studiu.
La nivel de ansamblu, harta iozefină este de mare importanță deoarece, în multe
privințe, este ultima hartă care surprinde aspectului terenului și al unor vechi vetre de
sat de origine medievală, înainte de demararea marilor lucrări de infrastructură de la
finele secolului XVIII și din secolul al XIX-lea.
5.4. Planul posesiunilor Marienfeld (Teremia Mare)51 [1799]
Planul local al localității Marienfeld (Teremia Mare), realizat la 1799, este
suportul cartografic de cea mai bună rezoluție pe care l-am avut la dispoziție și cel mai
complet în privința movilelor de pământ din zonă. Sunt redate acum un număr de 23 de
50

Josephinische Landesaufnahme, scara, 1:28.800; on-line http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/
?layers=osm%2C1%2C73&bbox=2234479.6728204736%2C5627125.8765858775%2C24913
08.087858666%2C5750342.366181581 (accesat la 05.10.2017)
51
Marienfeld possessionis metale instrumentum, scara 1:7200, on-line https://maps.hungarica
na.hu/en/MOLTerkeptar/1998/ (accesat 05.10.2017).

689

movile, dintre care nu mai puțin de 16 vor fi reperate în teren de verificarea noastră.
Poziția structurilor este foarte precis redată, neputând vorbi de o marjă de eroare demnă de luat în calcul. De asemenea, aliniamentele mai multor dune de nisip sunt ilustrate,
unele dintre ele dispărute din peisaj datorită extinderii vetrei satului și a activităților

Fig. 15. Planul posesiunilor Marienfeld [1799], prelucrat.
de nivelare din jurul acesteia. Suprapunerea actualei vetre a Teremiei, extinsă de-a lungul secolului XX, peste acest plan, explică dispariția celor două movile prezente la sud
de sat, structuri sondate de Kisléghi în anul 190052.
Pentru prima dată în cadrul unei hărți sesizăm un toponim atribuit unei movile
(Fig. 15 -chenar dreapta jos); Basosch Hunka (Hunca (de) Bază/Bazei)53 denumind
movila cunoscută azi drep Hunca Mare. Acest indicativ, alături de numerotarea movilei cu “No. 5” și reprezentarea unei steluțe în vârful ei, atestă utilizarea ei ca suport de
bornă topografică, avantajul elevației făcând-o un punct principal, “de bază”. Demnă
de menționat este si nota scrisă într-o margine a hărții: rauber hügel v. Marienfeld
(movila jefuită de la Marienfeld). Astfel de toponime (Movila cu gropă, Gomila spartă), care descoperă faptul că unele dintre movile au fost cândva excavate de către căutători de comori, pasionați sau cercetători, mai pot fi întâlnite în cartografie, dar mai
ales în memoria colectivă54, ele fiind de un real folos în cunoașterea istoricului unei
52

vide infra 4.1.
Considerăm că Basosch este varianta germanizată a cuvântului sârbesc Bazo (i.e. bază + terminația ș).
54
În repertoriul lor din 1987, F. Medeleț și I. Bugilan preiau numeroase toponime din cadrul
Chestionarului Muzeului Bănățean, manuscris din anul 1929 aflat în arhivele instituției. Aici
întâlnim, de pildă, cazurile Lecușești-Movila cu gropă și Sânmartinu Sârbesc-Gomila spartă.
53
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structuri în momentul demarării unei cercetări invazive a acesteia.
5.5. Ridicarea topografică franciscană55 [1819–'69]
Executate la o scară mult mai largă, hărțile ridicării topografice franciscane nu
mai au aceeași acuratețe în privința redării movilelor, venind în schimb cu un mare plus
în ilustrarea elementelor naturale. În acest sens, sunt redate foarte precis toate traseele

Fig. 16. Franziszeische Landesaufnahme [1819–'69], zona
Teremia Mare (Marienfeld).
dunelor de nisip și ale principalelor paleoalbiil pe care topografii vremii le-au putut
surprinde în teren, un suport real în încercarea noastră de reconstituire a aspectului
habitatului antic (în special traseele dunelor), afectat de exinterea vetrei satului, dar
mai cu seamă de intensificarea agriculturii industriale. În ceea ce privește redarea grafică a movilelor, o problemă a acestor hărți o repezintă marcarea unor ridicături naturale, în special în zonele de dune/grinduri, cu același simbol ca și cel al movilelor antropice56, care uneori sunt trecute cu vederea, rezultând astfel o imagine care nu corespunde cu realitatea din teren. Atât verificarea de teren din zona Teremia Mare cât și
observațiile noastre din alte părți ale județului confirmă această carență, care trebuie
luată în calcul, dar care trebuie în ultimă instanță combătută cu verificarea terenului.
Pentru arealul studiului nostru, acest suport marchează un număr de 19 puncte cu simbolul de movilă. Din punct de vedere toponimic, movila Hunca Mare apare acum sub
denumirea ei germanizată, de Kopf Hügel (Movila Cap/Capului), care va fi utilizată
de-a lungul secolului.
55

Franziszeische Landesaufnahme, scara 1:28.800; on-line http://mapire.eu/en/map/secondsur
vey/?layers=osm%2C5%2C42&bbox=996738.1473521366%2C5480325.179001058%2C30
51365.467657674%2C6466057.095766691 (accesat 05.10.2017).
56
Regăsită pe aceste hărți la nivelul întregului județ, problema nu apare pe alte suporturi cartografice.
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5.6. Ridicarea topografică francisco-iozefină57 [1869–'87]
Executată în vremea dualismului austro-ungar, harta aduce în plus mai ales date
de ordin toponimic. Zona de la V de Teremia Mare (Marienfeld / Nagy Teremia) poartă numele german de Sand Ried58, desemnând un șes nisipos cu vegetație de stuf59. Kopf
Hügel este marcată aici având cota de altitudine 94, în timp ce un grup de movile dinspre Mokrin, aflate astăzi în granițele Serbiei, sunt marcate cu indicativul Tri hunke
(Trei movile). Cel mai probabil, Kisléghi s-a bazat și pe suportul acestor hărți, în cercetările pe care le-a efectuat în zonă la finele secolului XIX și începutul secolului XX,
aspect care poate fi de folos în încercarea localizării reperelor utilizate de pasionatul
arheolog amator.

Fig. 17. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme [1869–'87], zona
Teremia Mare (Marienfeld).
5.7. Planurile Directoare de Tragere60 [1918–'59]
Sunt primele hărți de ansamblu realizate după primul război mondial și fac trecerea către toponimia românească. Acum apare pentru prima dată Hunca Mare, ca
indicativ dat impozantei movile dintre Teremia și Nerău (Fig. 18 -dreapta sus) și tot
aici canalul Gigoșin de astăzi poartă numele de Aranca Mică, aflat la nord de vatra
satului, marcat de acum ca Teremia Mare. Aceste hărți se dovedesc utile în marcarea
unor elemente antropice, care vor dispărea în a doua jumătate a secolului XX și care
pot sprijini demersurile cercetării (mai ales ca repere de localizare), dar în același timp
ele marchează, prin toponime sau simboluri, unele movile pe care nu le regăsim pe alte
57

Franzisco-Josephinische Landesaufnahme / Dritte Landesaufnahme, scara 1:25.000; on-line
http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?layers=osm%2C8&bbox=1117814.4001558563%2C5418182.
095580353%2C3172441.7204613937%2C6403914.0123459855 (accesat la 05.10.2017).
58
Sand (l.g.) = nisip; Ried (l.g.) = pipirig, stuf.
59
Crețan, Frățilă, 2007, p. 373-374.
60
Planurile Directoare de Tragere, scara 1:20.000; on-line http://geo-spatial.org/harti/ (accesat 05.10.2017)

692

Fig. 18. Planurile Directoare de Tragere [1918-'59], zona Teremia Mare.
hărți. Odată cu aceste hărți se poate constata extinderea vetrei satului în toate părțile,
dar și apariția căii ferate, care este posibil să fi afectat unele dintre movilele aflate la
V și S de localitate.
5.8. Harta topografică românească, ediția II61 [1975–'87]
Cel mai recent suport cartografic disponibil actualmente publicului, hărțile realizate sub administrația comunistă vin cu un mare plus prin cotele de altitudine/elevație,

Fig. 19. Harta topografică românească [1975–'87], prelucrată.
Zona Teremia Mare.
61

Harta topografică militară, ediția II, scara 1:25.000, on-line https://portal.geomil.ro/arcgis/
home/webmap/viewer.html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635 (accesat 5.10.2017)
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indicate atât pentru movile cât și pentru dunele de nisip. Ansamblul de movile de la
S de Teremia este indicat acum sub numele La movile, fiind marcată înălțimea uneia
dintre movile, dar și fâșia de teren mai înaltă pe care aceasta e dispusă (Fig. 19 - chenar roșu). Dintre toate hărțile numai aceasta marchează punctul Hunca de la V de localitate (Fig. 19 - săgeată galbenă), structură dispărută însă din teren. Lipsa menționării
acestui punct pe hărțile mai vechi, ori în bibliografie, dar și dispariția ei fără urmă ne
duce cu gândul la o mică movilă de hotărnicie din epoca modernă, dat fiind faptul că
la finele secolului XVIII aceasta era linia care despărțea posesiunile Marienfeld (Teremia Mare) de cele ale prediumului vecin Wiseschda (Vizejdia). Acest suport cartografic
ilustrează pentru arealul nostru de studiu un număr de 6 movile, 5 redate cu simbol grafic, iar cea de-a șasea numai ca toponim.
Hărțile ilustrează și apariția marilor complexe zoo și agrotehnice, dispărute
astăzi, specifice perioadei, în special în zona de SE a satului, fiind foarte probabil ca
acestea să fi afectat unele din movilele reprezentate în acest areal pe hărțile mai vechi.
5.9. Imaginile satelitare recente62 [2006–'17]
O sursă de altă natură, dar de mare folos, o reprezintă fotografiile realizate de
stațiile spațiale europene, care surprind aspectul actual al terenului în diverse anotimpuri. Pe lângă consistentul aport ce-l aduc în încercarea de reconstituire a vechilor
elemente de paleomediu, așa cum sunt paleoalbiile sau dunele de nisip (Fig. 20 – marcate cu săgeți galbene), prin sesizarea diferențelor de umiditate, vegetație, lumină etc.,
imaginile ilustrează prezența a numeroase structuri antropice, inclusiv a movilelor
(Fig. 20 - marcate cu cercuri galbene). Adesea, acest suport a permis localizarea unor
puncte descrise în bibliografie, dar și a unora cu totul inedite. Pe o imagine surprinsă

Fig. 20. Zona La Movile pe imaginile satelitare (imagine satelitară
Google EarthTM, 27.03.2017, prelucrată).
62

Pentru accesarea, analiza și marcarea acestor imagini s-a utilizat aplicația de tip open source,
Google EarthTM.

694

în primăvara acestui an63 în zona aflată la sud de Teremia Mare, numită La Movile, două
din cele trei movile de aici (M.2, M.3) se pot lesne observa, suprapunând traiectul unei
dune, de asemenea foarte vizibile datorită culorii mai deschise și a umidității diferite
a solului pe care-l conține aceasta (Fig. 20).

6. Movilele de pământ din jud. Timiș – imagine de ansamblu
Parcurgerea informațiilor spațiale oferite de către cercetările arheologice efectuate până în prezent, la care se adaugă analiza diverselor suporturi cartografice de ansamblu64, ne-au permis conceperea unui repertoriu virtual al movilelor din jud. Timiș, într-o
formă brută65, dar care se poate dovedi utilă ca și tablou general, orientativ, al acestor
tipuri de structuri. Încă din momentul cartării, ținând cont de volumul și varietatea datelor culese și având ca scop localizarea spațială a lor, am separat movilele în două mari
categorii, movile edite (publicate) și movile inedite (nepublicate), pe acestea din urmă
marcându-le cu diferite simboluri, după sursa (în general cartografică) de proveniență,
pentru o eficientizare a gestionării și verificării punctelor. O a treia categorie, cea a
movilelor reprezentate pe hărțile ridicării topografice iozefine (1769–'72) s-a impus din
pricina marjei de eroare spațială pe care acest suport cartografic îl are, și care nu permitea asocierea/identificarea structurilor cu cele marcate pe hărțile ulterioare, riscând
nașterea unor confuzii, mai ales în zonele cu densități mari de movile. Marcajele movilelor au fost împărțite pe culori diferite, în funcție de sursa de proveniență a locației
fiecărui punct, fapt care face preferabilă consultarea variantei color a acestui studiu.
6.1. Repertoriul movilelor marcate pe hărțile iozefine (sec. XVIII)
Categoria movilelor marcate de pe acest suport ne-a mai constrâns la o excepție
față de sursele cartografice ulterioare prin aceea că ne-a obligat să lăsăm deoparte ilustrarea situației din partea de est a jud. Timiș (la E de linia Recaș–Buziaș) pentru o imagine mai realistă în raport cu adevărul terenului66.
63

Imaginile de primăvară sunt adesea cele mai bune, datorită aspectului vegetației (reduse ca dezvoltare) din acest anotimp.
64
Menționăm faptul că în vederea cartării nu au fost utilzate hărți și planuri locale, a căror nivel
de detaliu aduc de obicei date noi, așa cum am constatat în cazul Teremiei Mari, singura zonă
unde a fost analizat un astfel de plan. Este cunoscut faptul că numeroase localități timișene
dispun de astfel de planuri încă din secolele XVIII–XIX, o parte din documente fiind accesibile
on-line: https://maps.hungaricana.hu/en/map/?layers=google-roadmap%2Cvector-data&bbox=
2216826.6943266816%2C5737707.309712613%2C2345240.901845778%2C5802296.598613
586 (accesat 09.11.2017). Identificarea, georeferențierea și analiza acestor planuri este în sine un
proces dificil, dacă ne referim la zecile de localități vizate, necesar însă înainte de trecerea la
verificările de teren, dacă studiul se dorește cât mai aproape de realitate.
65
Acest repertoriu a fost întocmit în dorința verificării integrale în teren, asemenea studiului din
zona Teremia Mare. Deoarece, în ce ne privește, acest deziderat este de domeniul trecutului, vom
expune forma brută a repertoriului, așa cum a fost ea gestionată de noi cu ajutorul utilitarul
Google EarthTM, cu nădejdea că aceste imagini de ansamblu asupra distribuției movilelor pot
fi de folos cercetării și, de ce nu, pot constitui un punct de plecare spre continuarea proiectului
de către specialiști mai hotărâți în această direcție.
66
Procesul de cartare al movilelor ne-a permis observația faptului că, pentru întreaga zonă de
deal și munte timișană, simbolurile grafice utilizate de aceste hărți pentru movile sunt folosite și
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Fig. 21. Județul Timiș – repertoriul movilelor marcate pe hărțile iozefine
(sec. XVIII; imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
Analizând imaginea rezultată, constatăm două aglomerări principale ale movilelor, ambele în jumătatea vestică a județului. Prima, aflată pe linia Satchinez–Foeni,
conține o aglomerare mai mică de movile în preajma satelor Satchinez, Biled, Becicherecul Mic, Cărpiniș, de-a lungul pârâului Apa Mare, în timp ce a doua aglomerare, aflată
în interfluviul râurilor Bega–Timiș, este vădit mai consistentă, concentrându-se în jurul
satelor Diniaș, Sânmartinu Sârbesc, Ivanda, Foeni. Cu excepția movilelor din zona
Orțișoara–Bencec, și cu alte câteva cazuri, la E de această linie, în toată câmpia din
zona centrală a județului, până la Lugoj, movilele lipesesc cu desăvârșire de pe aceste
hărți.
Hărțile iozefine ilustrează cea mai mare densitate a acestor tipuri de structuri
în partea vestică a județului, într-un areal cuprins între linia localităților Periam–Comloșu Mare la E și Sânnicolau Mare–Teremia Mare la V. În mare măsură, movilele sunt
distribuite de-a lungul canalului Gigoșin și în interfluviul format de acesta și pârâul
pentru a marca dâmburile/vârfurile deluroase sau montane. Pe lângă aceasta, specific zonelor
înalte, arealul cuprinde o serie de movile de hotărnicie, care cu greu însă pot fi distinse de marcajele elementelor naturale. Rezultatul cartării ne-a oferit o densitate a movilelor asemănătoare
cu cea din vestul județului, dar pe o arie mai largă, aspect care credem că nu corespunde cu realitatea din teren, chiar dacă ne vom referi numai la movile de hotărnicie, neincluzând în discuție
tumulii, care pentru acest spațiu sunt rari. Din acest considerent, am crezut că vom obține o imagine mai realistă asupra situației din teren dacă vom omite ilustrarea marcajelor din partea estică a
județului, a căror situație poate fi clarificată numai printr-o verificare sistematică de teren.
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Aranca. Cea mai mare densitate e prezentă în preajma localităților Sânpetru Mare, Sânnicolau Mare–Tomnatic și Teremia Mare. La V de această aglomerare, o altă prezență
notabilă se află în zona localității Dudeștii Vechi.
6.2. Repertoriul movilelor edite
Harta movilelor timișene cunoscute de literatura de specialitate, localizate punctual67 (cu verde), ori zonal68 (cu alb), vine în bun acord cu situația ilustrată mai sus de
hărțile iozefine, dovadă a calității acestui suport cartografic vechi de 250 de ani. Sursa
principală pe care cartarea noastră s-a bazat la această categorie de movile este amplul
repertoriu realizat de către F. Medeleț și I. Bugilan69, care a necesitat adesea compa-

Fig. 22. Județul Timiș - repertoriul movilelor edite
(imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
rarea cu celelalte surse, în special imagistice70 (cartografice și satelitare), pentru o identificare spațială cât mai exactă. Pentru studiul nostru de caz, acest repertoriu mențio67

Pentru localizarea cât mai precisă a punctelor, în concordanță cu realitatea terenului, am utilizat toate sursele avute la dispoziție (bibliografie, cartografie, imagini satelitare), comparându-le și confruntându-le între ele.
68
În anumite cazuri, lipsa unor repere clare și a schiței locaționale a impus plasarea unor movile
zonal, cu marje de eroare mai mari sau mai mici. Mai rar, din lipsa oricăror repere spațiale,
movilele care au fost amintite doar făcând parte din hotarul unei anumite localități au fost
plasate pe vatra satului.
69
Medeleț, Bugilan, 1987.
70
De asemenea, a fost utilizat Dicționarul geografico-istoric și toponimic al județului Timiș,
(Crețan, Frățilă, 2007) în care au putut fi identificate uneori microtoponime de movile, încad-
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nează prezența a 8 movile, la care se adaugă două movile menționate de jurnalul lui
KISHLÉGI NAGY Gyula (dispărute între timp)71, însumând astfel un număr de 9
movile publicate și reperabile din punct de vedere spațial.
Pentru zona de vest a județului, pe lângă numeroasele aspecte similare cu cele
de pe harta anterioară, pe care nu le vom relua în discuție, apar acum numai câteva elemente de noutate. Există, de pildă, acum o aglomerare de movile și la est de cursul
canalului Galațca, în preajma localității Gottlob. Interesantă este linia de movile aflată de-a lungul pârâului Apa Mare, care de data aceasta se află la V de cursul de apă,
în preajma localităților Variaș, Biled, Cărpiniș și Checea. Cea mai mare diferență pe
care o constatăm față de precedenta situație, este însă cea întâlnită în jumătatea estică a
județului, între orașele Timișoara și Lugoj, unde, deși densitate este mică, regăsim acum
movile repartizate relativ uniform, atât de-a lungul văilor râurilor Timiș și Bega, cât
și în zonele de câmpie înaltă.
O altă noutate o reprezintă și extremitatea estică a județului, ilustrată acum,
și care regăsește mai multe movile de-a lungul văii Begăi, între localitatea Bodo și
orașul Făget, unele confirmate ca tumuli (Bodo72 și Susani73) prin săpăturile fostului
director al muzeului lugojan, Ion STRATAN, dar și în zonele montane, acestea din
urmă fiind considerate adesea marcaje de hotărnicie.
6.2.1. Movilele de hotărnicie – un studiu de caz din zona montană (vf. Padeș)
Încă din din evul mediu este consemnată practica marcării limitelor de hotare
prin intermediul movilelor74. În acest context, credem că merită adusă în discuție o
mică cercetare de-a noastră din toamna anului 201575, în zona munților Poiana Ruscă,
comuna Nădrag, în apropierea celui mai înalt vârf timișan, Padeș (1382). Aici, la E
de localitate (vezi Fig. 22, movilele marcare cu verde), repertoriul lui F. Medeleț și I.
Bugilan consemnează două grupări a câte trei movile. Cele două zone poartă microtoponimul “Trei gomili”, ambele fiind repartizate pe vârfuri montane (Vârful Padeș și Vârful Bordarului), la intersecția a câte trei hotare locale administrative. Movilele sunt interpretate ca marcaje de hotărnicie, cifra 3 fiind pusă pe seama ridicării a câte unei structuri
de fiecare comunitate a cărui hotar se află la intersecție. Structurile sunt încadrate cronologic în epoca medievală de către autori76. Echipa noastră a identificat și cartat cinci
puncte diferite, conținând tot atâtea movile, pe traseul dintre Vârful Bordarului și Vârful Padeș (Fig. 23), observându-se o movilă (în loc de 3) pe Vârful Bordarului, în timp
ce pe Vârful Padeș nu a putut fi identificată vreo astfel de structură (movila NădragM.1 se află la circa 800 m NV față de vârf). Ținând cont de vizibilitatea redusă de la
nivelul solului din jurul vârfului (suprafață acoperită de jnepeniș incendiat) și de dimenratate spațial general în hotarul satului, și a căror poziție nu a putut fi localizată, ele fiind marcate în dreptul vetrei localității repsective.
71
Kishlégi, 2015.
72
Stratan, 1974, p. 71-74.
73
Stratan, Vulpe, 1977, p. 28-60.
74
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 94.
75
Micle, Floca, Ardelean, 2015.
76
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 145-146 (descrise la localitatățile Luncanii de Jos și de Sus).
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Fig. 23. Movilele antropice din zona Vârfului Padeș, com. Nădrag
(imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
siunea redusă a acestor tipuri de structuri, nu putem preciza cu certitudine lipsa altor
movile în această zonă, imposibil de identificat în condițiile date.

Fig. 24. Movila Nădrag-M.2 (cu scară umană).
Toate cele 5 movile (denumite M.1 – M.5) au fost cartate pe Culmea Padeșul,
mărginind poteca care leagă Cabana Căprioru de Vârful Padeș. Aspectul tuturor structurilor este asemănător, avînd diametrul de circa 5 m și înălțimi de 0,5–0,8 m (Fig. 24).
La suprafața unora dintre movile se observă roca locală, cel mai probabil structurile
fiind ridicate din acest material și acoperite în timp cu un strat superficial de sol și
vegetație pitică. Analizând aspectul (forma, dimensiunea) acestui tip de movile, dar
mai ales poziția lor (intersecția a 3 hotare), intepretarea lor ca marcaje de hotărnicie
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este justă, în această situație regăsindu-se numeroase movile din zona montană și deluroasă timișană, care vor fi fost ridicate încă din perioada evului mediu, dar și în epoca
modernă și contemporană. Este la fel de probabil însă ca unele movile să fi servit ca
borne de reper în orientare pentru diverse alte nevoi (marcarea unor puncte-cheie de
orientare în transportul terestru, de exemplu).
6.3. Repertoriul movilelor inedite
Pornind de la încercarea de identificare spațială punctuală a movilelor regăsite în lucrările de specialitate prin raportarea la suporturile cartografice avute la dispoziție, am putut observa numeroase alte structuri de acest fel ilustrate de diversele
hărți ulterioare celei iozefine, anterior discutate. Analiza surselor a fost efectuată în
ordinea cronologică a lor, începând cu hărțile ridicării topografice franciscane (1819–
'69), continuând cu Planurile Directoare de Tragere (1918–'59), apoi cu Hărțile topografice ediția 1975, și încheind cu imaginile satelitare recente (2006–'13). Este important de reținut faptul că, de acum înainte, vom marca numai acele puncte care nu se
regăsesc în sursa anterioară. Am procedat astfel considerând că nu ne este de niciun
folos o încărcare a hărții cu puncte dublate sau triplate pe aceeași poziție (Fig. 25).

Fig. 25. Județul Timiș – repertoriul movilelor inedite
(imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
Movilele marcate de pe harta franciscană (albastru deschis) sunt prezente
aproape în întregime în jumătatea vestică a județului, având concentrări mari în interfluviul Timiș–Bega, zona localiăților Sânmartinu Sârbesc și Diniaș, mai la nord, în zona
Biled–Șandra–Variaș, dar și în zona noastră de studiu, Teremia Mare. O concentrare
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de marcaje cu aspect de movilă, inedită ca zonă, se află la sud de Timișoara, în zona
cuprinsă între localitățile Parța–Jebel–Liebling–Unip77.
Planurile Directoare de Tragere vin cu un număr consistent de noi marcaje a
movilelor (roșu - cu indicativul PDT), simbolice sau textuale (toponimice), dar numai
în anumite zone. Se remarcă mari densități în zona râurilor Timiș și Bega din apropierea graniței cu Serbia, în preajma localităților Foeni–Iohanisfeld–Ivanda și, mai la
nord, Checea–Cenei. Mai multe puncte sunt redate la N de Timișoara, pe linia Dudeștii
Noi–Giarmata. Pentru zona de vest a județului o aglomerare de movile marcate pe
acest suport o regăsim la sud de localitatea Sânpetru Mare.
Ultimul suport cartografic din punct de vedere cronologic, hărțile executate în
perioada comunistă vin și ele cu numeroase noi marcaje față de sursele mai vechi.
Aproape în totalitate noile puncte se regăsesc în partea vestică a județului.
Mai multe astfel de marcaje ilustrează aglomerări de movile în interfluviul Timiș–Bega
(zona Sânmartinu Sârbesc–Iohanisfel) și de-a lungul pârâului Apa Mare (linia Cenei–
Cărpiniș–Satchinez). Cele mai mari concentrări de movile redate pe aceste hărți, în
plus față de cele anterioare, se găsesc în zona Câmpului nisipos Teremia–Pesac, mai
ales în arealul delimitat de localitățile Sânpetru Mare–Periam–Pesac–Bulgăruș–Lovrin–Gottlob–Tomnatic–Sânnicolau Mare. Din observațiile noastre, punem numărul
mare de movile nou ilustrate acum față de sursele mai vechi și pe seama faptului că
mai multe dintre acestea sunt reprezentate de movile mici, de hotărnicie78, fie edificate după ridicările topografice anterior analizate, fie neilustrate de acestea din pricina
dimensiunilor reduse a structurilor și a nivelului mai scăzut de detaliu la care au fost
desenate hărțile. O privire mai atentă asupra zonei cu cele mai mari aglomerări de astfel de movile, asociate cu punctele cunoscute din bibliografia de specialitate și cu actualele hotare comunale, ne oferă o imagine mult mai sugestivă decât toate descrierile
noastre (Fig. 26).
Nu în ultimul rând, în cadrul acestui repertoriu al movilelor inedite, pe baza
imaginilor satelitare analizate, am marcat și acele pete/urme circulare care ar putea
reprezenta eventuale movile79 (Fig. 25 - roșu - cu semnul întrebării).
***
Din perspectivă spațială, privind în ansamblu la hărțile repertoriilor întocmite
din diversele surse pe care le-am utilizat, se constată câteva aspecte general valabile,
77

Verificarea unor puncte în teren din această zonă a constatat lipsa movilelor, confirmându-se
observația noastră privind carența acestor hărți (vide discuția la 5.5) în ceea ce privește redarea
movilelor; de pildă, cercetările de suprafață sistematice desfășurate de noi la Liebling, în perioada 2010–'11, nu au surprins niciuna din cele 3 movile reprezentate pe acest suport cartografic
în hotarul acestei localități.
78
Ce ne îndeamnă spre această ipoteză sunt acele movile, de ordinul câtorva zeci, care au dimensiuni reduse (cca. 20 m diametru și 1–2 m înălțime) și a căror poziție se întinde de-a lungul liniilor actuale de hotărnicie dintre localități.
79
Față de celelalte surse, bazate pe ridicări topografice, acestea comportă, într-adevăr, o mare
relativitate, de aceea punctele au fost marcate ca “posibile movile”, obligatoriu pentru a fi verificate în teren, numai această etapă putându-le proba caracterul.
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Fig. 26. Movilele de pământ din zona Lovrin–Pesac
(imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
ilustrate atât de cercetarea mai veche cât și de cartografie:
a. Marea majoritate a movilelor cartate se găsesc în jumătatea vestică a județului Timiș,
linia Orțișoara–Cruceni, care străbate județul de la N la S, fiind limita estică a acestui
areal dens ocupat. Punând laolaltă toate movilele, certe și potențiale, cartate de pe diversele surse analizate, aceaste observații sunt cu atât mai vizibile (Fig. 27).
b. În această parte vestică a județului, care ocupă mai puțin de o treime din suprafața
administrativă timișană, se observă prezența a două areale de concentrare a movilelor,
diferite ca densitate.
O aglomerare cu densitate mai mică, repartizată pe o suprafață mai extinsă, este reprezentată de linia anterior menționată, Orțișoara–Cruceni (sau Bărăteaz–Foeni).
De departe cea mai mare densitate a movilelor din județul Timiș se întinde în zona
corespunzând astăzi geografic unității Câmpului nisipos Teremia-Pesac, pe un areal
delimitat estic de linia Variaș–Comloșu Mare, nordic și vestic de cursul pârâului Aranca,
iar sudic de linia graniței de stat. Centrul acestei zone și originea ei ca entitate distinctă
natural, este reprezentat de cursurile canalelor Galațca și Gigoșin, paleoalbii ale râului
Mureș în epoca neolitică, în preajma cărora se întind numeroase forme dunoide de nisip.
c. Le vest de cursul pârâului Aranca distribuția movilelor aproape că lipsește, cu excepția zonei Dudeștii Vechi, aflată chiar în preajma cursului de apă amintit. Pentru această
zonă vestică a județului, un mare hiatus al movilelor se întâlnește în arealul delimitat de
localitățile Jimbolia–Comloșu Mare–Bulgăruș–Biled–Checea80.
80

În studiul său recent, Dorel MICLE pune lipsa așezărilor umane de aici de-a lungul preistoriei
și antichității pe seama lipsei surselor de apă (Micle, 2016, p. 15). Deși zona nu beneficiază de
investigații sistematice de suprafață, stadiul cercetărilor sugerează o raritate a așezărilor din zonă
în vechime, fapt care poate veni deopotrivă ca explicație a lipsei movilelor funerare de aici,
neexistând așezări care să le genereze.
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Fig. 27. Județul Timiș – repertoriul virtual (potențial) general al
movilelor de pământ (imagine satelitară G. EarthTM, prelucrată).

7. Cazul Teremia Mare – verificarea de teren
Cartarea virtuală a potențialelor movile din zona Teremia Mare regăsite în toate sursele avute la dispoziție a ilustrat prezența a 34 de puncte distincte, însemnând tot
atâtea posibile movile, care au urmat a fi verificate în teren81. Observațiile spațiale succinte la care ne vom referi s-au concentrat pe analiza unor elemente de geomorfologie
(paleoalbii și dune de nisip), cu precădere în zona movilelor de pământ, care au fost
analizate la rândul lor după mai multe criterii (poziție, formă, dimensiuni, intruziuni).
Din punct de vedere geomorfologic, cele mai relevante observații au fost
efectuate în trei zone cu aglomerări de movile (Fig. 28), înșirate de-a lungul aceleiași
dune de nisip, cel mai lung braț dintr-un mănunchi de dune dispuse sub formă de fascicol. Brațele acestui fascicol se întâlnesc la NE de sat, spre Nerău, în zona movilei
Hunca Mare, primul punct în care am efectuat observații. Coamele de pământ se
prelungesc cel mai mult spre SV, mărginind vatra Teremiei Mari la est, acolo unde
avem al doilea punct de observații (de la E de gara locală), continuându-se spre S,
unde le putem urmări traseul până în zona La movile (Fig. 28).

81

Dintre acestea au fost confirmate 17 movile, adică jumătate, cele mai multe dintre punctele
infirmate de verificarea de teren fiind cele marcate de pe hărțile franciscane (de fapt, coline
naturale) urmate de imaginile satelitare (pete naturale). În câteva cazuri, movilele existente
cândva au dispărut din cauze antropice moderne.
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Fig. 28. Repertoriul virtual (potențial) al movilelor din zona Teremia Mare și
marcarea zonelor de studiu mai amănunțit
(imagine satelitară Google EarthTM, prelucrată).
7.1. Punctul Hunca Mare
Hunca Mare, una din cele mai impunătoare movile de pământ din întregul
Banat, măsoară circa 12 m înălțime, dominând câmpia din jur pe o rază de câțiva kilometri. Alături de ea se pot observa în teren alte două movile de dimeniuni mai reduse,
așa-cunoscuta Hunca Mică, aflată la 130 m spre SV (M.14, 4 m înălțime) și o a treia,
denumită de noi M.13, aflată la 100 m către NV (1,5 m înălțime) (Fig. 29).

Fig. 29. Zona Hunca Mare (fotografie dinspre vest).
Deși în zonă agricultura intensivă aplatizează terenul de ani buni, la sud de acest
ansamblu de movile liniile unor paleoalbii și dune de nisip se pot încă lesne citi la suprafața solului. Brațele de apă fosile se păstrează ca zone mai închise (ușor mai umede)
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și slab concave, în timp ce lungi șiruri deschise la culoare, uneori paralele, de coame
înălțate până la 2–3 m pot fi urmărite de-a lungul câtorva kilometri de-a lungul acestor
albii. Acestea sunt dunele de nisip, constituind brațe ale unui fascicol a cărui centru și
punct convergent este suprapus de movila Hunca Mare. Analogia cu forma unei caracatițe descrie sugestiv situația noastră, capul fiind reprezentat de movila Hunca Mare,
iar tentaculele de dunele pornite din acest punct și împrăștiate în văzduh. Cea mai lungă
astfel de dună, care mai poate fi astăzi urmărită continuu, pornește de aici și mărginește
vatra Teremiei Mari la est, fiind traversată de drumul național, și se oprește la sud de
punctul La Movile, măsurând peste 5,5 km. Pe această coamă se înșiră movilele M.13
din zona Hunca Mare, dar și movilele M.2, M.3 și M.4, aflate la celălalt capăt, în punctul La Movile. Cele două movile mai mari din ansamblu, Hunca Mare și Hunca Mică,
sunt dispuse pe o altă dună, care se întinde spre sud și care, deși este mai scurtă, este
mai puternic profilată în teren decât celelalte măsurând până la 3 m înălțime (Fig. 30
- chenar).

Fig. 30. Zona Hunca Mare (fotografie dinspre sud-vest).
Ridicarea topografică executată în anul 200782 redă actuala formă a terenului,
fiind grăitoare în privința celor descrise anterior. Se pot cu ușurință observa cele 3
movile cu proeminențe diferite (de la cea mai aplatizată -M.13, la cea mai înaltă - M.15 /
Hunca Mare). Acestea sunt dispuse pe zone mai înalte alungite (cu maro), reprezentând
dunele de nisip din zonă, despărțite de zone joase (albăstrui) corespunzând fostelor
albii, actuale canale fosile (Fig. 31).
7.2. Punctul “Gară”
În marginea vetrei satului Teremia Mare, spre SE, urmele unei paleoalbii sunt
încă puternic vizibile, patul albiei fiind mai adânc cu peste 3 m față de nivelul terasei
82

Mulțumesc pe această cale lui Andrei STAVILĂ pentru întocmirea hărții și lui Dorel MICLE
pentru accesul la datele topografice înregistrate în teren în anul 2007.
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Fig. 31. Modelul Numeric al
Terenului în zona Hunca Mare.

fluviale83. Fruntea terasei, reprezentând versantul fostului curs de apă, este la rându-i
mai înaltă cu până la 1 m față de nivelul terasei, fiind vorba despre o depunere aluvionară (Fig. 32). În această zonă, pe aliniamentul dunei de nisip, vizibilitatea terenului este
afectată de vegetația de arbuști, care o acoperă. Astfel, din verificările noastre, am putut
surprinde două movile în această zonă, care
sunt doar parțial acoperite de această vegetație. Cele două movile (M.8 și M.9) suprapun parțial duna de nisip, la baza ei, fiind
plasate pe versantul vestic al acesteia, spre
fosta albie, la o distanță de circa 10 m una
față de cealaltă (Fig. 33). Sunt singurele movile din zona Teremia Mare care nu suprapun duna de nisip în zona ei superioară, pe
coamă. Deși se află la nord de punctul de
observație, dincolo de drumul național, aspectul movilei M.10, și a dunei de nisip pe
care aceasta este suprapusă, este foarte

Fig. 32. Zona Gară E, albie paleocanal și movilele M.8 și M.9
(fotografie dinspre sud).
83

Morfologia acestui segment din paleocanal a fost conservată cu mult mai bine față de celelalte zone, dispunerea sa în marginea satului făcând ineficient efortul unei nivelări, așa cum s-a
practicat în general în epoca modernă pentru câștigarea de teren agricol cât mai plan și nefragmentat de obstacole naturale. Aici, și astăzi se mai pot observa bălți permanente și vegetație
hidrofilă specifică terenuilor joase, umede, elemente extinse acum câteva secole pe arii largi din
zonă.
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Fig. 33. Zona Gară E, albie paleocanal și movilele M.8 și M.9
(fotografie dinspre sud-vest, din paleoalbie).

Fig. 34. Movila M.10 și împrejurimile (fotografie dinspre sud-vest).
sugestiv ambele elemente fiind încă bine profilate în teren (Fig. 34).
7.3. Punctul “La movile”
Zona cunoscută drept La movile cuprinde un mic ansamblu compus din trei
movile dispuse pe o linie, orientată NE–SV, formată de o dună de nisip păstrată în teren
cu o înălțime de circa 1 m. Toate cele trei movile suprapun coama dunei, a cărui traseu
se pierde la sud de acest punct (Fig. 35).

Fig. 35. Zona “La Movile”, M.3 (fotografie dinspre vest).
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8. Concluzii și interpretări
Verificările de teren întreprinse în toamna anului 2013 și completate în toamna acestui an au descoperit la suprafața solului un număr de 17 movile (vezi observațiile pentru fiecare movilă în Tabelul 2), pe o suprafață de circa 1500 de hectare din
jurul localității Teremia Mare, dintre care nu mai puțin de 9 movile sunt inedite. Din
cele 17 movile, am constatat faptul că nu mai puțin de 14 structuri sunt asociate dunelor de nisip (Fig. 36), 12 fiind dispuse pe zona superioară a unei dune, două pe versantul dunei și alte 3 în afara acestor elemente naturale84. Harta distribuției movilelor pe

Fig. 36. Teremia Mare – harta distribuției movilelor de pământ descoperite
în teren și a dunelor de nisip (imagine satelitară G. EarthTM prelucrată).
care cercetarea noastră le-a putut confirma în teren ne ilustrează această predilecție a
amplasării movilelor din zonă, care urmăresc în proporție de 82% specularea elementelor naturale numite dune de nisip.
8.1. Cazuri asemănătoare
Tot pe aliniamentul dunelor din preajma canalului Gigoșin, numai din analiza
imaginilor satelitare, se remarcă situații asemănătoare celei confirmate în teren la Teremia Mare, dar de o mai mică amploare. În zona localității Tomnatic, o altă aglomerare
de dune de formă fasciculară este speculată de mai multe movile repartizate în zonă,
care le suprapun. Două dintre acestea sunt cunoscute de literatura de specialitate (punc84

Merită menționată aici și situația celor 3 movile reprezentate pe planul cadastral local din anul
1799, care au dispărut ulterior din cauze antropice (M.18, M.19 -construcții moderne din vatra
satului; M.20 -afectată de un șanț de hidroameliorare). Inclusiv aceste 3 movile erau dispuse
pe traiectul unor dune de nisip.
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tul La Movilă), cea de-a treia este marcată pe harta topografică ediția 1975 (marcată
cu roșu), iar o a patra movilă edită pare a ieși din linia dunelor, cel puțin în raport cu
ce s-a mai păstrat vizibil pentru sateliți din traseul acestora (Fig. 37).

Fig. 37. Tomnatic - dune de nisip sub formă de fascicol și movile de pământ
(imagine satelitară Google EarthTM din 01.04.2006, prelucrată).

Fig. 38. Zona Lovrin N – dune de nisip convergente și movile de pământ
(imagine satelitară Google EarthTM din 07.03.2012, prelucrată).
O altă situație întâlnită în repetate rânduri este cea în care movilele se găsesc
în punctul de convergere a două dune. Această situație o regăsim, de pildă, și în cazul
Movilei Șișitac (11 m pe harta topo 1975), aflată la nord de localitatea Lovrin (Fig. 38),
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cea mai înaltă movilă timișană alături de Hunca Mare, dar și în imediata vecinătate a
acesteia, în cazul unei movile mai mici, ambele structuri certe, cunoscute din bibliografia de specialitate.
Deși există multe alte movile în afara liniilor trasate de dune, numeroasele
cazuri de alegere a acestor coame sau puncte de intersecție, ce se disting din punct
de vedere spațial, nu poate fi considerată o coincidență. Credem că avem de a face
cu o preferință în rândul comunităților umane din zonă care, pentru ridicarea movilelor, au ținut cont de urmele lăsate pe aici de vechiul Mureș, curs de apă care brăzda
zona, înainte ca aceste civilizații să-și facă apariția.
8.2. Posibile interpretări
În încercarea de a ne explica aceste predilecții, ne permitem unele deducții de
natură mai degrabă practică, așa cum ne îngăduie logica noastră subiectivă, deci limitată. Aparent, duna de nisip oferă cel puțin două avantaje în plasarea aici a unui monument funerar, dar nu numai. Un avantaj se leagă de surplusul de elevație, unele din
aceste coame de pământ măsurând și astăzi până la 2–3 m, după zeci de ani de agricultură mecanizată în care și-au pierdut semnificativ din elevație. Dacă ne referim la movilă ca tumul, un loc mai înalt poate avantaja ca vizibilitate, ca prestigiu, rolul monumentului (funerar) fiind tocmai acela de a se face vizibil, remarcat. Pe de altă parte este
mult probabilă utilizarea ulterioară a movilelor funerare ca punct de observație și marcaj, sau edificarea lor dintru început numai pentru acest scop, fapt care urmărește câștigarea în înălțime. Plusul de elevație ferea movila de inundare, risc iminent în zonele
joase din preajma dunelor în acea vreme.
Corelarea unor elemente actuale sau dispărute de geomorfologie, sol și vegetație
din preajma ansamblului Hunca Mare ne ilustrează un tablou al habitatului natural cu
totul diferit față de cel actual (Fig. 39). Dacă movilele de pământ și dunele de nisip erau
mai pro-nunțate în elevație, fostele canale ale brațelor de apă trebuie să fi fost mult
mai adân-cite, fiind cel mai probabil parțial inundate și ușor inundabile în
anotimpurile ploioase. Aceste zone joase și umede favorizau dezvoltarea multor specii
din vegetația hidrofilă, de la plante pitice până la păduri85, și, odată cu acestea, a
faunei sălbatice specifice.
În altă privință, nu credem că este deplasată ideea conform căreia aceste structuri liniare, întinse uneori mai mulți kilometri (mai ales dunele liniare alungite de pe
linia Lovrin–Comloșu Mare), au putut fi utilizate drept rute de transport, fiind rar sau
deloc inundabile și rapid drenate datorită solului nisipos conținut.
De asmenea, considerăm că un al doilea avantaj se referă tocmai la structura
acestor dune, nisipul și loess-ul (sol fin, prăfos, nisipos-argilos) pe care îl au la bază
înlesnind excavarea și edificarea de astfel de structuri care, odată acoperite de vegetație, rezistă în timp.
Pe lângă aceste deducții ancorate în vizibil și pragmatic, nu trebuie uitat faptul
că lumea în care aceste structuri au apărut este una profund spiritualizată, puternic lega85

În acest sens, în studiul său din 1972, geograful O. Herșcovici enumera din vegetația spontană a zonei specii ca pirul gras, volbura, salcia, plopul, salcâmul, porumbarul și lemnul câinesc, vegetație cu rol important în fixarea dunelor de nisip (Herșcovici, 1972, p. 22).
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Fig. 39. Paleomediul din zona ansamblului Hunca Mare, reconstituire
la nivel ideal86 (desen Alina ADĂSCĂLIȚEI).
tă de cer și natură. În acest sens, o privire de ansamblu a distribuției movilelor pe un
eșantion mai mare, dublată de cercetările invazive, ar putea găsi un sens inclusiv în
așezarea movilelor unele față de celelalte, mai ales în ceea ce privește ansamblurile,
așa cum este și cel din zona Hunca Mare.
***
Mai mult sau mai puțin, situația numărului de movile inedite întâlnit la Teremia
Mare este prezent pretutindeni, mai cu seamă în zonele cu densitate ridicată de astfel
de structuri. Fără să ne hazardăm, putem deduce faptul că numărul movilelor reperabile astăzi la nivelul județului Timiș este cel puțin dublu față de cifra cunoscută din
cercetări, chiar și în condițiile în care unele din movilele publicate au dispărut între
timp. Această situație nu pare să fie însă de lungă durată, realitățile societății actuale
accelerând procesul de dispariție al acestor structuri aproape necunoscute la nivel profund.

9. Perspective
Fenomenul de distrugere prin radere completă sau aplatizare treptată a movilelor de pământ din câmpia bănățeană este în plină desfășurare, în contextul proce86

Concept și reconstituire grafică Alina ADĂSCĂLIȚEI, peisagist, căreia îi mulțumesc și pe
această cale.
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sului de intensificare tot mai accelerată a agriculturii mecanizate, din ce în ce mai eficientizată prin nivelări ale terenului. Pe lângă aceasta, nevoia tot mai ridicată de sol
pentru diverse întrebuințări, face din movile o sursă tot mai vizibilă și accesibilă pentru astfel de situații.
Deși este încadrată Listei Monumentelor Istorice. Arheologie (cod TM-I-s-B06073), alături de movilele din preajmă, Hunca Mare este profund afectată la bază
(margini) de exploatările de pământ ale locuitorilor din Nerău (Fig. 40, 41), fiind complet expusă în continuare.

Fig. 40. Excavațiile contemporane de la poalele movilei Hunca Mare
(fotografie dinspre nord-vest).

Fig. 41. Excavațiile contemporane de la poalele movilei Hunca Mare
(fotografie de pe Hunca Mare spre sud-vest).
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Verificarea sistematică în teren a tuturor movilelor reperabile, raportarea lor la
geografia locului și efectuarea necesarelor investigații geofizice și săpături sistematice,
ar putea confirma și completa natura observațiilor efectuate de noi. Din cele expuse, se
poate observa cât de multe informații noi și relevante se pot încă afla numai din cercetările de suprafață ale acestor structuri, nemaivorbind de cele invazive.
O tentativă de protejare generală a movilelor este utopică, dar la nivel
punctual, rând pe rând, acele structuri exponențiale pentru un întreg fenomen sau
civilizație, așa cum se arată a fi Hunca Mare, pot fi salvate. Pentru aceasta este nevoie,
înainte de toate, de colaborare între instituții, între oameni, pentru ca schimbarea atitudinii față de aceste monumente să aibă efect în rândul comunităților locale din jurul
acestor structuri.
În căutarea aflării unor răspunsuri, care pot contura nebănuite povești din lumea
celor din vechime, arheologul de azi, dar și nespecialistul deopotrivă, au posibilitatea
ca, de nu cercetează, cel puțin să încerce conservarea acestor monumente funerare de
excepție, pentru a putea fi cercetate de generațiile viitoare.
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Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Indicativ /
localizare
Teremia Mare-M.1
45°55'24.24" N
20°32'55.62" E
Teremia Mare-M.2
45°55'6.06" N
20°31'30.90" E
Teremia Mare-M.3
45°55'4.86" N
20°31'25.86" E
Teremia Mare-M.4
45°54'59.34" N
20°31'13.38" E
Teremia Mare-M.5
45°54'57.84" N
20°30'5.70" E
Teremia Mare-M.6
45°54'59.14" N
20°30'12.77" E
Teremia Mare-M.7
45°55'36.38" N
20°31'53.36" E
Teremia Mare-M.8
45°55'44.04" N
20°31'57.66" E
Teremia Mare-M.9
45°55'44.46" N
20°31'58.02" E

Tabel 2. Movilele descoperite în teren în zona Teremia Mare
Dimensiuni
Cod LMI / RAN
Statut
estimate
RAN
158868.07
RAN
158868.02
RAN
158868.02
RAN
158868.02

edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 3
edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 2
edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 7
edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 6
inedită

diam. (Ø): 60 m
înălț. (h): 2,5 m
Ø: 50 m
h: 0,5 m
Ø: 60 m
h: 4 m
Ø: 50 m
h: 3 m
Ø: 35 m
h: 2,5 m

inedită

Ø: 45 m
h: 1,5 m

inedită

Ø: 45 m
h: 1 m

inedită

Ø: 30 m
h: 3 m

inedită

Ø: 40m
h: 3,5m
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Observații

plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de
degradare
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de
degradare
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de
degradare;
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de
degradare;
prezintă urmele unui șanț lat de
1,5 m ce o stăbate N–S -aparent
o cercetare nepublicată;
nelucrată agricol
lucrată agricol, stare de
degradare
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de
degradare
plasată pe versantul unei dune de
nisip; nelucrată agricol; urme de
beton, posibil de o la bornă topo
plasată pe versantul unei dune
de nisip; nelucrată agricol; urme
de cărămizi

10

Teremia Mare-M.10
45°56'2.34" N
20°32'12.60" E

inedită

Ø: 50 m
h: 4 m

11

Teremia Mare-M.11
45°56'14.04" N
20°30'13.68" E
Teremia Mare-M.12
45°57'5.16" N
20°31'53.46" E
Teremia Mare-M.13
45°56'55.56" N
20°33'46.86" E

inedită

Ø: 40 m
h: 1 m

inedită

Ø: 40 m
h: 1 m

edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Nerău 3;
Măruia et alii, 2011
- Tumul 5
edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 4

Ø: 60 m
h: 1,5 m

Ø: 60m
h: 3,5m

plasată pe o dună de nisip; cercetată invaziv în anul 1900; lucrată agricol, stare de degradare

edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 5;
Măruia et alii, 2011
- Tumul 6

Ø: 70 m
h: 12 m

inedită

Ø: 50 m
h: 1,5 m

plasată pe o dună de nisip;
cercetată invaziv în 1929 și
1939 - secțiuni încă vizibile
nelucrată agricol; afectată la
bază de exploatările de sol, iar
în vârf de borna topo
lucrată agricol; stare de
degradare

edită:
Medeleț, Bugilan, 1987
- Teremia Mare 1

Ø: 40 m
h: 1,5 m

12
13

14

15

16
17

Teremia Mare-M.14
“Hunca Mică”
45°56'47.88" N
20°33'45.66" E
Teremia Mare-M.15
“Hunca Mare”
45°56'52.51" N
20°33'51.02" E
Teremia Mare-M.16
45°54'24.12" N
20°30'29.52" E
Teremia Mare-M.17
45°55'27.66" N
20°30'2.94" E

LMI
NerăuTM-I-s-B-06073

LMI
NerăuTM-I-s-B-06073
LMI
NerăuTM-I-s-B-06073

RAN
158868.06

715

plasată pe o dună de nisip; nelucrată agricol; afectată în partea
superioară de o structură contemporană
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de degradare;
plasată pe o dună de nisip;
lucrată agricol, stare de degradare
lucrată agricol;
stare de degradare

plasată pe o dună de nisip; nelucrată agricol, afectată de o bornă topo și fundația unui sălaș
modern

BIBLIOGRAFIE
Crețan, Frățilă,
2007
Ehrler, 1982
Forțiu, 2015
Gogâltan,
Ignat, 2011
Gogâltan, 2013

Herșcovici
1972
Ianoș, Pușcă,
Goian, 1997
Kisléghi, 2010
Kisléghi, 2015
Kiss et alii,
2012

Măruia et alii,
2011

Medeleț,
Bugilan, 1987
Micle, 2016

Remus CREȚAN, Vasile FRĂȚILĂ, Dicționar geografico-istoric și
toponimic al județului Timiș, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2007,
490 pg., ISBN 978-973-7608-64-2.
Johann Jakob EHRLER, Banatul, de la origini până acum (1774), Ed.
Facla, 1982, 208 pg.
Sorin FORȚIU, Mappa Von dem Temesva[r]er. District. ... Im Jahr 1720,
2015 (ms).
Florin GOGÂLTAN, Ana IGNAT, Transilvania și spațiul nord-pontic.
Primele contacte (cca 4500-3500 a.Chr.), În: Tyragetia, SN, V [XX],
1, 2011, pp. 7-38.
Florin GOGÂLTAN, Transilvania şi spaţiul nord–pontic. Relaţii interculturale între sfârşitul epocii cuprului şi începutul epocii bronzului
(ca. 3500–2500 a.Chr.), În: Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 5,
2013, pp. 31-76.
Ovidiu HERȘCOVICI, Considerații asupra depunerilor de nisip din
vestul Banatului, În: Studii de Geografie a Banatului, 2, 1972, pp. 16-32.
Gheorghe IANOȘ, Iulian PUȘCĂ, Mircea GOIAN, Solurile Banatului,
Vol. II: Condiții naturale și fertilitate, Ed. Mirton, Timișoara, 1997,
390 pg.
KISLÉGHI NAGY Gyula, Archeológiai Napló, Móra Ferenc Múzeum,
Szeged-Temesvár, 2010, 216 pg., ISBN 978-963-9804-32-6.
KISLÉGHI NAGY Gyula, Jurnal arheologic, Ed. Artpress și Muzeul
Țării Crișurilor, Timișoara, 2015, 236 pg., ISBN 978-973-108-676-7.
KISS Tamás, Petru URDEA, SIPOS György, SÜMEGHY Borbála,
KATONA Orsolya, TÓTH Orsolya, Alexandru ONACA, Florina ARDELEAN, Fabian TIMOFTE, Cristian ARDELEAN, The past of the river,
În: SIPOS György (ed), Cristian ARDELEAN, Florina ARDELEAN,
Mircea ARDELEAN, BLANKA Viktória, KATONA Orsolya, KISS
Timeea, KOVÁCS Ferenc, Boudewijn VAN LEEUWEN, MEZŐSI
Gábor, Alexandru ONACA, PRÁVETZ Tamás, RAKONCZAI János,
RÁCZ Attila, SIPOS György, SÜMEGHY Borbála, Fabian TIMOFTE,
TOBAK Zalán, TÓTH Orsolya, Petru URDEA, Past, present, future
of the Maros/Mureş River, Ed. Universității de Vest, Timişoara, 2012,
212 pg., ISBN 978-306-213-5.
Liviu MĂRUIA, Dorel MICLE, Adrian CÎNTAR, Andrei STAVILĂ,
Lavinia BOLCU, Oana BORLEA, Mircea ARDELEAN, Petru HORAK,
Călin TIMOC, Cristian FLOCA, Lucian VIDRA, ArheoGIS. Baza de
date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice
a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, Ed. Bioflux, ClujNapoca, 2011, 602 pg., ISBN 978-606-8191-23-2.
Florin MEDELEȚ, Ioan BUGILAN, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de pământ din Banat, În: Banatica, 9, 1987, pp. 87-198.
Dorel MICLE, Shadows in the sand: Unfriendly Landscape in Archaeology, În: Claudiu MESAROȘ (ed), The Modern and Contemporary Reception of Saint Gerard of Cenad, Philosophy, Communication, Media

716

Micle, Floca,
Ardelean, 2015

Miloia, 1929
Morariu et alii,
1988

Răileanu, Gog,
1983
Sipos et alii,
2012

Stratan, 1974
Stratan, Vulpe,
1977

Sciences, Trivent Publishing, Budapest, 2016, 60 pg., ISBN 978-615-80
340-5-0; pp. 1-15.
Dorel MICLE, Cristian FLOCA, Adrian ARDELEAN, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate
care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Nădrag, județul
Timiș. Perimetrul “Nădrag - P.U.G.” (memoriu general), Timișoara,
2015 (ms).
Ioachim MILOIA, Din activitatea Muzeului bănățean. Dare de seamă
pe 1929, În: Analele Banatului, II, iulie-decembrie, 1929, pp. 58-59.
V. MORARIU, C. BRATU, L. BOCU, Constantin RĂILEANU, Octavian GOG, Gheorghe LAZAROVICI, P. T. FRANGOPOL, Magnetic
prospection of Hunca Mare Tumulus, În: P[etre]. T. FRANGOPOL,
V[asile V.]. MORARIU (ed), First Romanian Conference on the Applications of Physics Methods in Archaeology, Cluj-Napoca, 5-6 November 1987, Vol. I, Central Institute of Physics Press, Măgurele-București, 1988, 164 pg; pp. 25-51.
Constantin RĂILEANU, Octavian GOG, Contribuţii la problema continuităţii în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic şi numismatic la Teremia Mare, În: Banatica, 7, 1983, pp. 491-507.
SIPOS György (ed), Cristian ARDELEAN, Florina ARDELEAN, Mircea
ARDELEAN, BLANKA Viktória, KATONA Orsolya, KISS Timeea,
KOVÁCS Ferenc, Boudewijn VAN LEEUWEN, MEZŐSI Gábor,
Alexandru ONACA, PRÁVETZ Tamás, RAKONCZAI János, RÁCZ
Attila, SIPOS György, SÜMEGHY Borbála, Fabian TIMOFTE, TOBAK
Zalán, TÓTH Orsolya, Petru URDEA, Past, present, future of the Maros
/Mureş River, Ed. Universității de Vest, Timişoara, 2012, 212 pg., ISBN
978-306-213-5.
Ion STRATAN, Un mormânt cu ocru la Bodo, com. Balinț, jud. Timiș,
În: Tibiscus, 1974, pp. 71-74.
Ion STRATAN, Alexandru VULPE, Der Hügel von Susani, În: Praehistorische Zeitschrift, 52, 1977, pp. 28-60.

717

