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Abstract. Located on the territory of three countries, Romania, Serbia and Hungary, in the southeastern part of the Pannonian Plain and characterized by a concentration of dozens of large fortified settlements (generic called by us Iarcuri) belonging to the end of the European Bronze
Age, with enclosures covering thousands of hectares of land; with walls of earth and ditches
of even tens of kilometers long, with complex structures built of earth and wood, this territory
raises great challenges for its archaeological research, protection and capitalization of this great
cultural heritage.
This research aims to show a succinct picture of the distribution of these fortified settlements in the territory, adding recent information on new linear structures and fortifications
that can be identified on satellite images.
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1. Iarcuri1
“Marele sit de la Cornești-Iarcuri din Banatul românesc,… este unul din cele
mai mari situri arheologice din lume, și probabil cel mai mare sit arheologic din Europa… Totuși Iarcuri par să fie parte a unei mai largi mișcări către mari așezări fortificate din perioada de la sfârșitul epocii bronzului din Europa”2.
Dacă pentru oppidum-uri celtice, dave dacice, polis-uri grecești și castre romane
avem mărturii istorice, care le descriu și le nominalizează, pentru cele din această regiune și epocă nu deținem astfel de informații. Pe de altă parte, credem că prin numărul
lor, prezentând analogii constructive: număr de incinte, dimensiuni ale șanțurilor, respectiv valurilor, poziționarea lor, în general în zonele cu cernoziom, suprafețe ale incintelor în general de ordinul zecilor de hectare, așezarea lor în zone joase, complexitatea
lucrărilor, legăturile prin fortificații liniare și apartenența lor la cultura materială de la
sfârșitul epocii bronzului din regiunea de sud-est a Câmpiei Panonice sunt suficiente
1

“Toponimul de "Iarcuri" poate fi asociat fie cu urmele unor șanțuri de hotar sau fortificații de
pământ(val și șanț), fie cu tronsoane ale vechilor drumuri romane. Termenul de "iarc" ("șanț
de hotar") ar putea deriva fie din cuvântul turcesc ("ark", "arka") sau din slavă ("jarak"), sensul general fiind cel de "șanț", "canal", "tranșee"” (Szentmiklosi, 2015, p. 31).
2
Harding, 2017, p. 9.
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argumente pentru folosirea cuvântului “Iarcuri” ca definitoriu pentru aceaste așezări
fortificate.
Nu putem să nu adăugăm că, prin construcție, Iarcurile definesc și un anumit tip
de societate: capabilă de mari eforturi în îndeplinirea unor planuri, cu viziunea unor
concepte tactice și strategice, probabil amenințată de mari pericole.
Încadrarea geografică propusă e determinată de existența acestor așezări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului în regiune, parțial cercetate arheologic prin
șantiere și cercetări de suprafață, de analiza imaginilor satelitare și identificarea cu
ajutorul acestora a unor așezări fortificate din, probabil, aceeași epocă. În cazul efectuării
cercetărilor de teren asupra unora s-a obținut confirmarea cronologică primară.
Cercetările vor continua și, în curând, sperăm că vom avea o imagine mai precisă a numărului și amplasării Iarcurilor, articolul de față dorind doar să facă un plan
de situație, la nivelul anului 2018, asupra distribuției acestora în regiune.
Desigur, nu toate așezările fortificate ale acestei perioade sunt identificabile pe
imaginile satelitare avute la dispoziție, unele din ele s-ar putea afla sub așezările moderne sau acoperite de aluviuni ori dune de nisip, încadrarea geografică putând fi lărgită
de-a lungul timpului, un argument fiind, de exemplu, și extensia pe o arie mai largă a
culturii Cruceni-Belegiš3 în zone adiacente celei în care acest tip de așezări au fost identificate. Dacă la vest și la est de această regiune a Panoniei sud-estice așezările fortificate ale perioadei sunt hill-fort-urile, la nord de Criș, până în dealurile subcarpatice în
bazinul râului Ier4, afluent al Barcăului, avem o situație similară cu a Iarcurilor în cazul
așezărilor fortificate de la Andrid-Corlat (58 ha) și Căuaş-Sighetiu (18,6 ha)5, care sunt
situate pe două insule formate de brațe ale Ierului și aparțin unei culturi azi definite
drept Gáva (Hallstatt timpuriu).
În linii mari, am putea afirma că încadrarea geografică a Iarcurilor ar fi la nord
cursul inferior al Crișului, cu lunca sa mlăștinoasă, la est zona piemontană a Carpaților
Occidentali, la sud cursul râului Sava, de la confluența sa cu Drina și apoi cursul Dunării, până la intrarea în Clisură, iar la vest lunca cursului inferior al râului Tisa (Fig. 1),
de la confluența cu Crișul și până la cea cu Dunărea, delimitându-se astfel o suprafață
de circa 30000 km2.
În această prezentare succintă, pentru o mai bună înțelegere, vom împărți regiunea de sud-est a Câmpiei Panonice, care adăpostește Iarcurile, în trei zone convenționale: de nord, centrală și de sud.
Pornind din nord și observând detaliile hărții de la sfârșitul secolului al XVIIIlea a zonei noastre de interes (Fig. 2), care prezintă regiunea neafectată de lucrările de
hidroameliorare moderne, constatăm că acest teritoriu e apărat natural de întinse zone
inundabile și mlăștinoase la vest, nord și în bună măsură la est, până la abrupta margine
vestică a Munților Zarandului și de cursul inferior al Mureșului la sud.
Se poate observa că partea centrală a zonei de nord a regiunii are un deficit de
umiditate, care se reflectă în utilizarea pășunilor din aceste suprafețe pentru creșterea
3

Szentmiklosi, 2009, p. 8-9.
Eriu din ér (l.m.) – pârâu (lr.).
5
Kienlin, Marta, 2014, p. 381.
4
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Fig. 1. Hartă a sud-est-ului Câmpiei Panonice6.

Fig. 2. Aria nordică a regiunii Iarcurilor7.
6

Maps for free modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 15.10.2018).
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animalelor, în contrast cu zonele mai joase din terasele de la marginea luncilor cursurilor de apă, care sunt arate cu predilecție.
Un vad important de trecere al râului Tisa (printre puținele) se găsește în vecinătatea așezării fortificate de la Szentes-Várhát (16 ha).
Privind de această dată schița amplasării așezărilor fortificate (Fig. 3), marcate în funcție de tipul cercetării arheologice cu cercuri roșii și cu font mai mare cele
care au fost deja investigate invaziv, iar cu triunghiuri galbenele cele evaluate prin cercetări de suprafață, observăm concentrarea lor, în principal, de-a lungul și în vecinătatea brațului nordic al Mureșului, Ier (Saros Ér – Szárasz ér), care, la rândul său, se
împarte în mai multe brațe, a micilor afluenți ai acestora, a Krakk-ului, sau pe terasa
înaltă nordică a Mureșului, folosind-o ca element favorabil fortificării.
Lipsa pe hartă a unor așezări de-a lungul Crișului Alb, sau în martorii de eroziune de pe malul Tisei, poate fi explicată prin faptul că în această zonă se găsesc mai
multe așezări importante moderne (de exemplu, Békéscsaba, Gyula, Szegvár), care
suprapun probabil vechile așezări. Prezența unei surse de apă pare să fie esențială în
alegerea amplasamentelor așezărilor permanente fortificate într-o zonă cu deficit de
umiditate, chiar etimologia denumirii Szárasz – Secul fiind o dovadă a acestui fapt.
Pe de altă parte, constatăm existența unor fortificații fără locuire permanentă,
cu datare incertă, ca și a fortificațiilor liniare paralele, care se întind între interfluviile
Mureșului, Ierului și Crișului, având șanțurile orientate spre vest, sugerând în acest
fel o amenințare venită din această direcție.
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din Ungaria:
prin șantiere arheologice cele de la Orosháza-Nagytatársánc (100 ha)8, VégegyházaZsibrik-domb (7 ha)9, Csanádpalota-Földvár (460 ha)10, Makó-Rákos-Császárvár (36
ha)11 și prin cercetări de suprafață12 Békéssámson-Szőlősi-Határ-dűlő (50 ha), Tótkomlós-Határ-dűlő (12 ha), Battonya-Landesmann-dűlő III (75 ha), Újkígyós-Örök-dűlő
(50 ha)13, Mezőkovácsháza-Kis-Ádáz-dűlő (31 ha)14, Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő (20
ha)15 și Nagybánhegyes (55 ha)16. În România cercetările prin șantiere arheologice au
vizat siturile de la Sântana-Cetatea Veche (75 ha)17, Semlac-Livada lui Onea (5 ha)18,

7

Königreich Ungarn (1782–’85) - First Military Survey, on-line https://mapire.eu/en/map/first
survey-hungary/?bbox=2214718.884591438%2C5829906.539449605%2C2492796.79349290
95%2C5921630.973391817&map-list=1&layers=osm%2C147 (accesat 1.09.2018).
8
Banner, 1939; Lichtenstein, Rózsa, 2008, p. 49.
9
Lichtenstein, Rózsa, 2008.
10
Szalontai, 2006; Szalontai, 2012; Szeverényi et alii, 2014; 2015.
11
Horváth, 1973; Trogmayer, 1993.
12
Lichtenstein, Rózsa, 2008.
13
informație după BÓKA Gergely (teză de doctorat; apud Vajk et alii, 2017, p. 142).
14
Vajk et alii, 2017, p. 143.
15
Vajk et alii, 2017, p. 143.
16
Vajk et alii, 2017, p. 143.
17
Gogâltan, Sava, 2010; Gogâltan et alii, 2013.
18
Gogâltan, 2014, p. 242-246.
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Fig. 3. Aria nordică a regiunii Iarcurilor19.

19

Maps for free și Google earth modificat https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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iar cercetările de teren pe cele de la Turnu-Vest (Pusta Sionda) (33 ha)20 și Pecica-Între
vii (Șanțul Mic) (100 ha)21, Sânpaul-Est (2,2 ha)22.
Cu ajutorul fotografiilor aeriene23 și a imaginilor satelitare24 au mai fost observate încă 7 presupuse așezări fortificate, probabil aparținând sfârșitului epocii bronzului:
Semlac-Pusta lui Cucu, Pecica-Duleul lui Bran, Variașu Mare (în România) și Battonya-Tompa-puszta, Battonya-Parázs-tanya, Battonya-SSE (în Ungaria), iar La Prioran
– Battonya-Vörös-dűlő fiind împărțit între cele două țări.
Însumând, la nord de Mureș, într-o suprafață de circa 9000 km2, de pe teritoriile
actuale ale Ungariei și României, se găsesc un număr de 16 așezări fortificate confirmate și încă 7 presupuse, având forme diferite, închizând suprafețe de la 2 ha la peste
400 ha și probabil circa 150 km de fortificații liniare. Astfel ne putem forma o imagine
asupra provocărilor care le ridică studierea acestei perioade a preistoriei în regiunea
nordică a Iarcurilor.
Aria centrală (Fig. 4), reprezentând partea de nord a Regiunii istorice a Banatului, e divizată între Ungaria, România și Serbia.
Zona este mărginită la nord de cursul inferior al Mureșului, la est de Dealurile
Lipovei, la est de Munții Poiana Ruscăi și Dealurile Fârliugului, la sud de cursul râului
Timiș, în câmpia joasă și mlăștinoasă a acestuia, iar la vest de râul Tisa.
Privind schița amplasării fortificațiilor în acest areal putem observa că, pe lângă cele de pe terasele Mureșului și Arancăi, de la Munar și Sânicolaul Mare-Seliște,
avem o grupare care speculează grindurile și popinele din câmpia joasă, unele grupate
în jurul complexului de fortificații Bega-Iarcuri25. Alte fortificații se găsesc la marginea Câmpiei Înalte a Vingăi: Complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez, sau în
interiorul acesteia, ca la Firiteaz-Țârvenca și Cornești-Iarcuri. Se observă, și aici,
prezența unor fortificații liniare, care leagă mai multe astfel de așezări fortificate de la
sfârșitul epocii bronzului în complexe de fortificații (Bega-Iarcuri, Variaș-Satchinez).
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din România
prin șantiere arheologice: Cornești-Iarcuri (1700 ha)26, Munar-Wolfsberg (12 ha)27,
Giroc-Mescal (0,55 ha)28, Sânicolaul Mare-Săliște (21 ha)29, Topolovăț-Joamba (15
ha)30, prin cercetări de suprafață la Lovrin-Bugeac (65 ha)31, în complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez (Variaș: Odaia Jupanschi (154 ha); Pământ Alb (47 ha); Iar20

Pădurean, 2014, p. 353.
Dorogostaisky, Ardelean, 2014, p. 334-347.
22
Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 187-189.
23
Rada et alii, 1988
24
Lichtenstein, Rózsa, 2008, p. 49.
25
Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 601-630.
26
Micle, Măruia, Dorogostaisky, 2006, p. 283-306 (cercetări de suprafață); Szentmiklósi et alii,
2011, p. 819-838; Heeb et alii, 2017, p. 217-228.
27
Sava, Gogâltan, 2017.
28
http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3663 (accesat 1.08.2018).
29
Dorogostaisky, Ardelean 2014 p. 331-334; Stavilă, 2015, p. 229-254.
30
Moroz-Pop, 1983, p. 469-489.
31
Dorogostaisky, Hegyi, 2017, p.766-767, Fig. 18.
21
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cu Mic (22,5 ha); Satchinez: Râtul Popii (50 ha) și de valuri cu șanțuri de legătură în
lungime de circa 20 km)32, în Bega-Iarcuri33 (Cenei-Meighița (35 ha), Bobda (128 ha),
Beregsău Mic (125 ha), Checea Nord-Est (1, 2 și 3 cu câte 14, 20, 42 ha), Firiteaz-Țârvenca (6 ha)34, Biled-Șandra-Pământ ars (42 ha). În Serbia a fost cercetat invaziv situl
de la Kikinda-Gradište Idjoš (19 ha)35, iar prin cercetări de suprafață cele de la Crna
Bara (45 ha)36, cu o fortificație liniară adiacentă de 5 km, Mokrin (54 ha), Torda E (37
ha) și Žitište S (73 ha).
Pe imagini satelitare, în Vojevodina (RS), în districtele de nord și central ale
Banatului, se pot observa un număr de 13 posibile așezări fortificate: Mokrin SV, Kikinda SV, Banatska Topolova N și NE, Novi Bečej N și NE, Bašaid V, Alexandrovo
V, Melenci N și SE, Mihailovo N, Zrenjanin SE și Hettin NE. Aceasta din urmă, alături de cea de la Checea SV, din jud. Timiș, România, par să facă parte din Complexul
de fortificații Bega-Iarcuri. Apropierea lor nemijlocită de frontiera dintre Serbia și România nu au permis cercetări arheologice până în prezent.
În aria centrală, cu o suprafață de circa 10000 km2, regăsim în prezent un număr de 22 așezări fortificate confirmate și încă 14 presupuse, având forme diferite,
închizând suprafețe de la 0,5 la peste 4000 ha și circa 50 km de fortificații liniare.
Privind de această dată la arealul sudic al Iarcurilor distingem două zone, prima, cea de la est, mărginită la nord de cursul inferior al râului Timiș, la est de Munții
Dognecei, Vârșețului, Aninei și Locvei, la sud de Dunăre și la vest de Tisa, încadrânduse în sud-vest-ul provinciei Banat, pe teritoriile României și Serbiei și o a doua cuprinzând malul drept al cursului inferior al Tisei și regiunea estică a Srem-ului (Syrmia)
în Serbia.
Asupra cercetărilor arheologice efectuate putem aminti pe cele din Serbia prin
excavații: Belegiš-Gradac (1 ha) / Šančine / Stojića Gumno37, Gomolava (1,8 ha)38,
Mošorin-Feudvar (0,6 ha)39, Orešac-Židovar (2 ha)40 și fortăreața Petrovaradin41.
Prin structura lor multistratificată ele au permis o mai bună definire cronologică a tipologiei materialului ceramic al culturii Belegiš. Prin cercetări de teren au fost
relevate fortificațiile de la Crepaja 1 (+ Jabuka 35), Kacarevo 142, Čurug S, iar o bună
parte din cele încă neconfirmate apar pe imaginile satelitare și vor fi incluse, în curând,
într-un nou proiect de cercetare43.
32

Dorogostaisky, Hegyi, 2017, p. 747-770.
Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 601-630.
34
Micle et alii, 2007, p. 7-32.
35
Molloy et alii, 2017, p. 161-172.
36
Trifunović et alii, 2016, p. 74-76, Karta 25 / lokalitet 24.
37
Tasić, 2002 ; Vranić, 2002.
38
Tasić, 2005.
39
Falkenstein et alii, 2016 p. 5-36.
40
Ljuština, 2013.
41
Tasić, 2005, p. 7.
42
Ćuković, 2013, p. 6-26.
43
Novaković, Grosman, 2018, Planșa 09.
33
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Fig. 4. Aria centrală a regiunii Iarcurilor44.
44

Maps for free și Google earth modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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Fig. 5. Aria sudică a regiunii Iarcurilor45.
45

Maps for free și Google earth modificat; https://maps-for-free.com/#close (accesat 2.09.2018).
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Între posibilele așezări fortificate enumerăm un număr de 11: 3 la nord și est
de dunele Deliblata – Jarkovac SE, Dobrica NNE, Margita SV – și alte 8 la vest de acestea, în teritoriul cuprins între Dunele Deliblata și cursul inferior al Timișului, la o distanță între 8–12 km de râu: Uzdin S, Kovačica V, Crepaja NE 1 și 2, Kacarevo N, Pančevo NE și E, Bavanište N. În partea sudică unele așezări au chiar limita estică pe zona
mai înălțată a dunelor. În celelalte zone așezările fortificate sunt mult mai apropiate
de cursurile de apă.
În aria sudică, cu o suprafață de circa 11000 km2, regăsim în prezent un număr
de 8 așezări fortificate confirmate și încă 11 presupuse, având forme diferite, închizând
suprafețe de la un hectar la peste 94 ha. Studiul asupra fortificațiilor liniare fiind abia
la început nu putem oferi date precise.
Însumând datele prezente, pentru întregul teritoriu studiat avem un total de 46
de așezări fortificate confirmate și 32 presupuse, cu o lungime totală a fortificațiilor liniare și circulare care depășește cu siguranță 1000 km.

2. Discuții

Fig. 6. Žitište S46.
O să ne oprim mai întâi asupra imaginii satelitare a sitului de la sfârșitul epocii
bronzului din zona centrală a Iarcurilor de la Žitište S (RS; 73 ha; Fig. 6). El reprezintă
mai multe caracteristici interesante; este o fortificare cu similitudini constructive cu cea
de la Pecica-Între vii (-Șanțul Mic), prezentând ca element de fortificare largi (25 m)
șanțuri, fără să prezinte valuri de pământ. Ceea ce ne-a stârnit curiozitatea a fost faptul
că aparent a existat inițial o incintă închisă de șanțul 1. Apoi se pare că s-a construit o
altă incintă, de data asta mai mică, care o suprapune parțial pe prima. Acest lucru poate fi observat la intersecția marcată cu roșu (negru) al șanțului 1 cu 2, cel din urmă suprapunându-l pe primul. Ceva mai târziu probabil s-a săpat un al treilea șanț (pe imagine
marcat cu 3), de dimensiuni mai mici, care dublează în exterior sistemul de fortificare
al celei de a doua incinte.
46

Google earth modificat (accesat 2.09.2018).
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Fig. 7. Așezarea fortificată de la Bašaid V47.

Fig. 8. Așezarea fortificată cu trei incinte de la Nagybánhegyes48.
Un alt subiect supus discuției este o caracteristică prezentă la unele dintre aceste
mari construcții și anume existența unor incinte nelocuite, cu rol încă nedeterminat, ca
în cazul Lovrin-Bugeac49, Variaș-Odaia Jupanschi50, Cornești-Iarcuri și poate în cea de
47

Google earth modificat (accesat 2.09.2018).
USGS modificat, http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2018). Entity ID: DS1103-213
9DA075_d.
48
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la Bašaid V (RS; Fig. 6, incinta I), cu mențiunea confirmării supoziției că aparține epocii bronzului, sau la nord de Mureș, în Ungaria, unde avem astfel de situații la Csanádpalota-Földvár, Medgyesegyháza-Lagzi-dűlő, Újkígyós-Örök-dűlő și Nagybánhegyes
(Fig. 8).
Pe lângă aceasta încercăm să atragem atenția asupra impresionantelor fortificații liniare și a legăturilor acestora cu așezările fortificate, ceea ce ne îndeamnă să
aprofundăm problema organizării sociale capabile de astfel de lucrări, strategii, control al resurselor. Ele au fost marcate pe hărți cu culoarea roșie (negru) în cazul celor
confirmate prin măsurători geofizice (Complexul de fortificații de la Variaș-Satchinez)
și cu galben (alb) al celor care figurează în imaginile satelitare, dar încă sunt neconfirmate ca aparținând acestei perioade (Fig. 3–4).
Primele astfel de structuri liniare au fost semnalate51 încă de la sfârșitul anilor
’80 ai secolului trecut, prin analiza unor imagini aeriene în zona de la nord de Pecica.
În regiunea de sud-est a Ungariei, pornind de la sud de Végegyháza-Zsibrikdomb, șanțul, cu o lățime de circa 25 m, pe alocuri vizibil și în teren, ca în zona de la
NV de așezarea fortificată de la Nagybánhegyes, poate fi urmărit pe mai multe imagini satelitare urmând un traseu pe o direcție generală SV către NE, pe o distanță de
circa 50 km; trecând pe la marginea de NV a localității Nagybánhegyes, pe la marginea de N a localității Medgyesbodzás, apoi pe la circa 2 km V de localitatea Újkígyós,
la circa 7 km V de Békéscsaba, schimbându-și apoi direcția spre NNV, trecând la limita
vestică a localității Kamut, urmând apoi să facă un larg arc în jurul localității Mezőberény, oprindu-se la circa 2 km N de aceasta și la tot atât spre SV de localitatea Köröstarcsa în lunca Crișului.
Provocările cercetării arheologice a Iarcuri-lor sunt, în opinia noastră:
■ Sincronizarea cercetărilor și rezultatelor acestora pentru această perioadă a sfârșitului
epocii bronzului în principal în cele trei arheologii naționale: România, Serbia, Ungaria
și a celorlalte țări posibil implicate, printr-un proiect comun, într-un subiect de interes
european.
■ Definirea culturii materiale a societății umane care a construit și folosit Iarcurile.
■ Efortul uman, material și financiar al cercetării așezărilor și fortificațiilor de astfel de
dimensiuni.
■ Cantitatea enormă de date generată în urma cercetărilor.
■ Folosind imaginile satelitare, corelate cu planificarea complexelor cercetări arheologice, vom avea oportunitatea să avem o imagine de o incredibilă precizie a unei societăți
preistorice a Iarcurilor, care să ne conducă la un nivel superior de cunoaștere a acesteia,
a evoluției și declinului său, a centrelor de putere, a relațiilor micro-regionale.
■ Un prim și necesar pas în înțelegerea perioadei perioada sfârșitului epocii bronzului
în Europa, a fenomenului Urnfield.
Intrând în epoca unei noi revoluții tehnologice, a implementării la scară tot mai
largă a Machine Learning, a Augmented Inteligence, a Artificial intelligence, sugerăm
49
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utilizarea noilor platforme de prelucrare a datelor de la Microsoft, Amazon, Google
pentru valorificarea rezultatelor pe care le va genera cercetarea acestor situri și totodată eficientizarea cercetării acestora.
În acest scop, folosirea tehnologiilor:
■ de text recognition, pentru asigurarea unei baze comune de documentare din lucrările
științifice publicate în cele trei țări cu caractere diferite și în limbi diferite și traducerea lor în limba engleză;
■ utilizarea object recognition, pentru artefacte și realizarea unor baze de date comune
și normarea culturilor populațiilor din acea perioadă;
■ analiza imaginilor folosind algoritmi și platforme de machine learning, pentru a evidenția noi detalii ale acestora;
■ programarea utilizării dronelor, pentru a obține imagini și ridicări topografice precise ale site-urilor;
■ corelarea datelor statistice ale distribuției spațiale și cronologice a fragmentelor ceramice din interiorul siturilor cu măsurătorile geofizice
sunt câteva din opțiunile prezentului.
Astăzi, prin tehnologiile de comunicații, putem avea un acces cvasi-permanent
la platformele care utilizează resursele de procesare și memorie de dimensiuni aproape
inimaginabile în trecut, aflate în cloud și la noii algoritmi dezvoltați, de această dată
cu costuri de utilizare rezonabilă prin facilitatea de a plăti doar ceea ce folosești, iar
astfel se deschid noi orizonturi în cercetarea arheologică în general.
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