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Premise istorice
Arheologia aeriană este o sumă de metode şi tehnici care cuprinde
identificarea, fotografierea, cartarea şi interpretarea urmelor ce indică
prezenţa unor situri arheologice şi modificări ale peisajului, prin realizarea
de fotografii oblice şi verticale. Realizarea unei explorări aeriene poate
atrage ca idee pe cei dornici de aventură, însă pentru o cercetare arheologică
„de la înălţime” este necesară nu numai dorinţa ci şi pregătirea şi
documentarea asupra a ceea ce vrei să întreprinzi şi a rezultatelor pe care le
poţi obţine.
Deşi fotografiile aeriene sunt utilizate de aproape un secol în
arheologie, în România au existat preocupări inegale în acest domeniu, iar
tentativele de a crea structuri organizatorice, de a pregăti arheologi şi de a
urma un program de investigaţii aeriene sistematice au fost adesea întrerupte
de vicisitudinile istoriei. Fotografii aeriene au fost făcute sporadic şi înainte
de 1940, mai ales pentru a ilustra situri arheologice în curs de cercetare. Este
binecunoscută fotografia aeriană a Histriei (com. Istria, jud. Constanţa) din
1938, când director al şantierului arheologic era Scarlat Lambrino (fig. 1).
Un rol important în promovarea fotografiei aeriene l-a jucat un
student al lui Scarlat Lambrino, Dinu Adameşteanu (1913 - 2004). Plecat din
România cu o bursă de studii în Italia, în 1939, nu s-a mai întors în ţară după
evenimentele care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial şi a făcut o
carieră strălucită în Italia ca arheolog, profesor, creator de muzee şi promotor
al arheologiei aeriene. Încă din anii 50 ai secolului XX, Dinu Adameşteanu a
utilizat fotografiile aeriene la explorările arheologice din Afganistan,
Orientul Mijlociu şi Sicilia unde a identificat, cu ajutorul acestora,
numeroase situri arheologice, unele necunoscute, altele cunoscute doar din
izvoare scrise. În 1958 a fondat Arhiva Naţională de Fotografie Aeriană la
Roma, al cărui director a fost până în 1964, iniţiind, totodată, un amplu
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program de studiu în zonele arheologice importante şi în cele în care se
preconizau mari lucrări de infrastructură.

Fig. 1. Histria: vedere aeriană a cetăţii romano-bizantine, 1938 (sursa: arhiva
digitală CIMEC)

Aerofototeca italiană, serviciu novator în protecţia patrimoniului
arheologic, s-a îmbogăţit sub conducerea lui Dinu Adameşteanu cu fotografii
aeriene realizate în scopuri arheologice, pe lângă fotografiile verticale
militare sau civile preluate de la alte organisme ale statului. Pentru a face
cunoscute publicului larg marile posibilităţi ale aerofotografiilor în
arheologie, profesorul Adameşteanu a organizat o serie de expoziţii de
răsunet în Italia şi în alte ţări şi a obţinut accesul civililor la cursuri de fotointerpretare, astfel încât arheologii din Sopraintendenţe să poată beneficia de
această metodă de studiu, de inventariere şi protecţie a siturilor arheologice.
Din 1977, Aerofototeca este parte a Institutului Central de Catalogare şi
Documentare (ICCD) din Roma.
Dinu Adameşteanu a putut revizita România natală şi reînnoda
relaţiile cu arheologii din ţară abia după 1968. Fire generoasă, înzestrat cu o
rară capacitate de aduna oameni în jurul unor idei, personalitate dinamică şi
excelent organizator, a revenit în România aproape an de an, oferind sprijin,
îndrumare, acordând burse în Italia pentru tineri (cine nu a fost în acei ani cu
bursă la Congresul de la Taranto?) şi influenţând generaţii de arheologi și
studenți cu energia, experienţa şi imaginaţia lui. Dorind să încurajeze şi în
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România crearea unei arhive de fotografii aeriene pentru arheologie, de a
cărei utilitate era profund convins, Dinu Adameşteanu a obţinut sprijinul
autorităţilor pentru această idee şi l-a pregătit doi ani în Italia pe tânărul, pe
atunci, arheolog Alexandru Simion Ştefan de la Institutul de Arheologie al
Academiei Române din Bucureşti.
Începuturile au fost promiţătoare. Ioana Bogdan-Cătăniciu a folosit
fotografii aeriene în cercetări pentru perioada romană, începând din 1969, la
Direcţia Monumentelor Istorice (DMI), în principal fotografii pentru limesul roman din Muntenia (Cătăniciu 1997, 1981) apoi în Dobrogea, la
Troesmis (com. Turcoaia, jud. Tulcea) (Cătăniciu 1984) şi la Adamclisi (jud.
Constanţa), lansând ipoteza incintei mici (Cătăniciu 1979). Tot ea a studiat
valurile din centrul Dobrogei (Cătăniciu 1996) şi Colonia Aurelia Apulum
(Alba Iulia, jud. Alba) unde a stabilit, pe baza fotografiilor aeriene, reţeaua
stradală si a dedus proporţia care a stat la baza trasării ei (Cătăniciu 2000 2002).
Tot în acea perioadă mai relaxată a regimului comunist s-a deschis la
Bucureşti o expoziţie germană de arheologie aeriană cu imagini de pe Valea
Rinului. Catalogul, semnat de dr. Irwin Scollar, un cunoscut specialist în
domeniu, l-am „descoperit” în biblioteca personală şi l-am republicat în
2009, cu acordul autorului, în versiune digitală, pe situl web al CIMEC
(Scollar 1975). În 1978, arhiva aerofotografică s-a mutat de la Institutul de
Arheologie la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), unde s-a creat
Secţia de cercetări aerofotografice şi evidenţă centralizată a siturilor
arheologice, condusă de Alexandru Simion Ştefan, care avea drept obiectiv
principal aplicarea metodelor de teledetecţie şi a investigaţiilor aeriene la
domeniul arheologiei. Principalele activităţi ale acestei secţii au fost:
studierea aerofotogramelor verticale realizate începând din anii ‘50 ai
secolului trecut pentru nevoile cartografiei naţionale, aflate în arhiva istorică
a Direcţiei Topografice Militare şi în Fondul Geodezic Republican, iniţierea
unui program de zboruri de fotografiere aeriană şi realizarea de hărţi
arheologice (Ştefan 1983). Dacă fotografiile aeriene verticale de atunci s-au
dovedit in mai mică măsură utile arheologiei, fiind la o scară prea redusă
pentru a oferi suficiente detalii arheologice, fotografiile verticale şi oblice
realizate în scopuri arheologice, de la joasă înălţime, atât pe film alb/negru
cât şi diapozitive color, au fost de un real folos.
Din 1977 şi, mai ales, din 1978, au fost iniţiate aerofotografieri
speciale pentru situri arheologice, la scara 1:4000, în colaborare cu
colectivul de aerofotografiere al Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie,
Cartografie şi Organizarea Teritoriului (I.G.F.C.O.T.). În octombrie 1979,
Al. Simion Ștefan a făcut zboruri la obiectivele dacice din Munţii Orăştiei.
În 1980 s-au făcut fotografii aeriene pentru alte 30 de situri arheologice. Pe
baza interpretării, s-au comandat la I.G.F.C.O.T. planuri stereo-restituite la
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scara 1:1000. Printre zonele cercetate prioritar au fost: Dobrogea (judeţele
Tulcea şi Constanţa), linia Dunării, zona Porţilor de Fier II (Drobeta,
Hinova, Cetatea Severinului). Un alt obiectiv al colectivului condus de Al.
Simion Ştefan a fost acela de a orienta eficient şi economic cercetările în
situri arheologice la care săpăturile sistematice începuseră de puţină vreme:
Beştepe, Murighiol (jud. Tulcea), Albeşti, Ovidiu (jud. Constanţa), Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Micia (jud. Hunedoara), Turnu Măgurele (jud.
Teleorman), Piua Petrii (Giurgeni, jud. Ialomiţa) (Ştefan 1983). Rezultatele
au fost publicate în reviste de specialitate româneşti şi străine şi comunicate
la diverse reuniuni ştiinţifice (vezi lista bibliografică de la sfârșitul
raportului).
Pentru completarea fondului documentar al Secţiei de Cercetări
Aerofotografice, în 1984 s-au preluat de la CIMEC (pe atunci Centrul de
Calcul al CCES) fişele de topografie arheologică şi de monumente istorice
completate de arheologi din muzee şi oficii judeţene de patrimoniu în
perioada 1975 – 1984 şi păstrate în Fişierul central al patrimoniului cultural
naţional, aflat în gestiunea noastră.
Şi la alte institute şi muzee din ţară s-au creat mici arhive de
fotografii aeriene pentru zonele arheologice în care acestea activau, prin
preluarea unor copii de fotografii verticale de la inspectoratele judeţene
pentru fondul funciar, cartografie şi organizarea teritoriului, chiar dacă
acestea aveau un regim restrictiv, de documente secrete, iar consultarea lor
era strict controlată. La Muzeul Deltei Dunării din Tulcea (actualul Institut
de Cercetări Eco-muzeale), de exemplu, la inițiativa directorului Simion
Gavrilă, s-a format după 1976 o arhivă de fotografii aeriene care ne-a servit
la orientarea repertorierii arheologice şi a săpăturilor din judeţ şi la avizarea
unor proiecte de sisteme de irigaţii, fabrici, conducte de gaze şi alte lucrări
de infrastructură care ar fi putut pune în pericol vestigii arheologice. De
această arhivă s-a ocupat Mihaela Mănucu-Adameșteanu. S-au făcut chiar
fotografii aeriene pentru situri arheologice nord-dobrogene, în condiţii grele,
dar cu mult entuziasm, utilizând avioane utilitare care împrăştiau
îngrăşăminte chimice pentru agricultură.
După 1984, în condiţiile unei crize economice tot mai grave şi a
izolării României din cauza regimului politic al lui Nicolae Ceauşescu, s-au
restrâns şi posibilităţile aerofotografierii, marcată de lipsa resurselor şi
secretomanie. După plecarea definitivă în Franţa a lui Alexandru Simion
Ştefan, în 1986, activitatea secţiei a stagnat, iar după 1990, arhiva a fost
preluată de nou-creata Direcţie a Ansamblurilor, Siturilor şi Monumentelor
Istorice (DMASI), împreună cu personalul aferent, sub conducerea Cristinei
Crăciun. Depozitată într-un spaţiu mic, greu accesibilă arheologilor, fără
fonduri, în condiţiile unei legislaţii depăşite, care menţinea regimul de secret
militar asupra hărţilor topografice şi zborurilor civililor în scopuri de
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fotografiere, arhiva a rămas un mic fond istoric de câteva sute de imagini
aeriene alb-negru.
După 1998, au reînceput în România preocupări mai sistematice de
fotografiere aeriană pentru arheologie. Otto Braash, un fost pilot german
extrem de activ în domeniul arheologiei aeriene, cu cercetări importante în
Europa centrală şi de est, a încercat în zadar să biruie birocraţia românească
pentru a face zboruri cu propriul avion. Fotografi români şi străini au făcut
fotografii aeriene în scop de ilustrare a unor monumente de arhitectură şi
vestigii arheologice văzute de sus, apărute în albume sau expoziţii (de
exemplu, expoziţia itinerantă „Zbor în trecut” a fotografului Georg Gerster,
2007, deschisă la București și Cluj-Napoca, includea 250 de fotografii
aeriene arheologice, dintre care 74 erau realizate în România). Totuşi,
singurul proiect adevărat de cercetare aeriană în scopuri arheologice a fost
întreprins de Bill Hanson şi Ioana Oltean, de la Universitatea din Glasgow,
între 1998 – 2004, în sud-vestul Transilvaniei, urmărind peisajul din epoca
târzie a fierului şi din perioada romană, în colaborare cu muzeele din Cluj şi
Alba Iulia. Cercetarea, finanţată de Leverhulme Trust şi de British Academy,
a însemnat circa 30 de ore de zbor pentru fotografiere în fiecare an, iar
rezultatele au fost prezentate în câteva articole şi o carte (Oltean 2007). Între
obiectivele arheologice investigate se numără: fortificaţiile auxiliare şi
aşezările lor civile (vici) de la Micia şi Cigmău, pe Mureş, clădirile din
colonia şi municipium de la Apulum (Alba Iulia, jud. Alba), fermele romane
(villae rusticae) de la Oarda şi Vinţu de Jos, aşezările de epoca fierului de la
Uroi şi Simeria, aşezările medievale sau nedatate de la Mirăslău şi Cozia.
Ioana Oltean, în prezent profesor la Universitatea Exeter (Marea
Britanie), a continuat după 2005 colaborările cu muzee româneşti pentru
investigaţii aeriene în sudul Dobrogei şi nord-vestul Transilvaniei.
Participarea la proiectul european
Invitaţia de a participa la proiectul „Peisaje europene: trecut, prezent
şi viitor” (2004 - 2007) a fost pentru noi o şansă care a venit într-un moment
potrivit. CIMEC este un institut de documentare informatizată a
patrimoniului cultural naţional cu o experienţă de 30 de ani şi administrează
bazele de date naţionale, arhive digitale şi de imagini şi fişierul central al
patrimoniului cultural. Din anul 2000, ca urmare a Ordonanţei nr. 43 din 30
ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional (republicată în temeiul art. IV



http://www.cimec.ro/Arheologie/Og43-2000-Republicare-2007-04-25.pdf
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din Legea nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 43/2000), institutul nostru administrează baza de date a
Repertoriului Arheologic Naţional (RAN). Primele situri înscrise în baza
de date RAN au fost cele circa 4.200 de situri şi monumente arheologice din
proiectul pentru Lista Monumentelor Istorice (LMI) alcătuit de Direcția
Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice (DMASI) în 1991 și
introdusă la CIMEC într-o bază de date, la solicitarea Ministerului Culturii,
între 1993 și 1999.
Lista monumentelor istorice nu conținea decât date sumare de
localizare administrativă, perioadă şi tip de sit. La datele inițiale din baza de
date RAN am adăugat, an de an, informaţii din fişe de sit, rapoarte de
cercetare arheologică, fişe tehnice de cercetare arheologică, repertorii
arheologice judeţene publicate şi alte surse bibliografice, activitate finanțată
de Ministerul Culturii. În 2009, baza de date numără peste 13.000 de situri
cu peste 20.000 de entităţi arheologice repertoriate. Baza de date poate fi
consultată on-line la adresa http://ran.cimec.ro sau din serverul cartografic cu
harta digitală a României (scara 1:100.000), la adresa: http://map.cimec.ro.
În plus, au fost digitizate şi indexate în proporţie de 60% fişele de repertoriu
arheologic aflate în arhiva Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”,
reprezentând circa 8.000 de fişe pe localităţi (Oberländer-Târnoveanu 2002).
Din păcate, peste 80% din siturile înscrise în baza de date nu aveau
localizări geografice precise, ceea ce făcea extrem de problematică
protejarea lor. Identificarea și culegerea coordonatelor geografice pentru mii
situri arheologice este costisitoare şi se poate întinde pe o perioadă lungă de
timp. S-a impus astfel utilizarea mai multor metode care să permită un
număr mai mare de localizări într-un timp mai scurt şi cu nişte costuri
rezonabile, cum este utilizarea fotografiilor aeriene şi a imaginilor satelitare.
Fotografiile aeriene şi imaginile satelitare pot fi de un mare ajutor dacă vrei
şi ştii să le foloseşti.
Prin participarea la proiectul Cultura 2000, arheologi ai institutului
nostru și alți colegi români au putut învăţa de la colegi străini experimentaţi



„Art. 17. – (1) Repertoriul arheologic naţional este administrat de Ministerul
Culturii şi Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor.
(2) Institutul de Memorie Culturală asigură administrarea bazelor de
date privind inventarierea informatizată a patrimoniului arheologic, prin
Repertoriul arheologic naţional.”
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cum să folosească fotografiile aeriene pentru identificarea şi cartarea siturilor
şi pentru monitorizarea stării lor de conservare în timp.
Contribuţia institutului la proiectul Cultura 2000 a avut trei scopuri
principale:
 instruirea personalului de la CIMEC şi a altor arheologi români în
privinţa metodelor de teledetecţie folosite în prezent în arheologie şi studiile
de peisaj;
 realizarea unui proiect pilot pentru înregistrarea siturilor
arheologice şi peisajelor din zona aleasă pentru studiu, prin investigaţie
aeriană şi interpretarea ulterioară a fotografiilor aeriene, prin cartare, dar şi
prin cercetare de teren;
 sporirea informaţiilor despre siturile cunoscute şi depistarea unora
noi pentru completarea bazei de date RAN şi aducerea acestora în atenţia
administraţiei şi factorilor de decizie din domeniul patrimoniului cultural în
scopul îmbunătăţirii activităţii viitoare de protejare şi conservare, dar şi pe
aceea a valorificării în beneficiul publicului larg.
Nu ne-am făcut nici o clipă iluzia că o singură instituţie poate
acoperi necesarul de fotografiere aeriană pentru repertoriere arheologică în
România. Am vrut în primul rând să învăţăm şi să-i îndemnăm şi pe alţi
colegi să utilizeze această metodă.
Instruire şi participare la întâlniri
În primul an al proiectului, în luna mai 2005, cu finanţare din
proiectul Cultura 2000 şi alte fonduri europene (Reţeaua de excelenţă
EPOCH din care a făcut parte CIMEC între 2004 – 2008) am organizat la
Buşteni, în România, un curs de pregătire internaţional de o săptămână
intitulat: „Peisaje culturale europene: o abordare interdisciplinară” (despre
curs şi programul acestuia se poate consulta pagina web dedicată
http://www.cimec.ro/Evenimente/Busteni2005/index.html).
Au participat 34 de arheologi, inclusiv şase persoane de la CIMEC,
pentru iniţiere în arheologia aeriană şi sisteme informatice geografice (GIS).
Expunerile au fost ţinute de Bob Bewley, Peter Horne, Chris Masson, Rog
Palmer şi Ioana Oltean (pentru aerofotografii), Andrea D’Andrea şi Ionuţ
Şandric (pentru GIS). La sfârşitul cursului ne-am întâlnit la Bucureşti, la o
masă rotundă, în noua sală de conferinţe a Bibliotecii Academiei Române, cu
reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, cercetători de la muzee şi
institute din Bucureşti, pentru a discuta importanţa unui program de
fotografiere aeriană pentru arheologie în România. Ioana Bogdan-Cătăniciu,
cercetător la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca şi
asiduă promotoare a arheologiei aeriene a organizat o expoziţie cu materiale
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din arhiva Institutului de Arheologie, intitulată „Din secretele peisajului
românesc - Arheologie aeriană” (imagini din expoziţie la adresa:
http://www.acad.ro/anunturi2005/anunturi_0510arhaero.html)
Pe parcursul proiectului, am participat la cursuri practice de
fotografiere aeriană şi interpretarea fotografiilor aeriene ţinute în Marea
Britanie, în 2006 şi în Italia, în 2007. Membrii echipei au devenit membri ai
Grupului de Cercetare pentru Arheologie Aeriană (AARG) şi au participat la
conferinţe anuale ale AARG sau la întâlniri de lucru în Belgia (2005), Marea
Britanie (2006), Danemarca şi Republica Cehă (2007). Am stabilit o
colaborare strânsă cu unul din specialiştii cei mai cunoscuţi din Marea
Britanie, Rog Palmer (Cambridge Airphoto Service), care ne-a oferit
consultanţă şi a organizat seminarii de câte o săptămână la Bucureşti, în
2005 şi 2007 şi la Cambridge, în 2006.

Fig. 2. Participanţi şi îndrumători la primul curs de pregătire din România, care a
avut loc la Buşteni, în mai 2005.

Proiectul pilot de repertoriere arheologică pe valea râului
Mostiştea
Am ales ca zonă de studiu valea râului Mostiştea, la sud-est de
Bucureşti, în bazinul inferior al Dunării, acolo unde se află una din zonele
bogate din punct de vedere arheologic din România, de la începuturile
preistoriei până în epoca modernă. Multe situri arheologice au fost distruse
sau se află în pericol de deteriorare sau dispariţie din cauza factorilor
antropici şi dezvoltării moderne (mai ales reamenajarea hidrotehnică a
cursului râului acum trei decenii) cât şi a cultivării intensive a pământului,
ceea ce a făcut investigarea noastră utilă. Multe alte urme arheologice
aşteptau să fie descoperite prin tehnici aeriene care s-au dovedit fructuoase
în alte părţi ale Europei. Dar alegerea noastră a avut şi alte considerente:
apropierea relativă de Bucureşti (şi deci posibilitatea de a decola din capitală
pentru fotografierea aeriană, ţinând seama de raza de acoperire a unui avion
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mic, fără a mai avea nevoie de alimentare pe un aeroport intermediar);
relaţiile bune cu muzeele şi arheologii care lucrează în zonă, de la care
puteam primi asistenţă; şi nu mai puţin, interesul de a aplica tehnici de
teledetecţie într-o zonă arheologică aproape lipsită de structuri de piatră, fără
vestigii romane, cetăţi sau castele medievale vizibile.
În cadrul zonei studiate, proiectul a avut următoarele obiective:
 îmbogăţirea Repertoriului Arheologic Naţional prin determinarea
localizării exacte a siturilor cunoscute şi prin descoperirea şi înregistrarea
celor necunoscute până atunci în urma studierii fotografiilor aeriene, a
surselor din arhive, fotografiere digitală şi cartografiere digitală;
 folosirea materialul strâns la compilarea hărţii siturilor
arheologice, monumentelor şi peisajelor şi crearea unei arhive digitale
asociate;
 identificarea schimbărilor intervenite în peisaj în ultimele decenii
prin compararea fotografiilor aeriene mai vechi cu cele mai recente;
 aducerea informaţiilor arheologice la cunoştinţa publicului şi a
factorilor de decizie din domeniul resurselor culturale, cât şi cercetătorilor
prin intermediul sitului web al Institutului (http://map.cimec.ro).
Mostiştea este un râu lung de 90 de km care curge prin Câmpia
Română şi se varsă în Dunăre printr-un liman. Bazinul hidrografic al
Mostiştei acoperă 1700 km2 . Fiind o zonă propice pentru agricultură, pescuit
şi creşterea animalelor, dar şi o cale comercială de-a lungul râului care făcea
legătura între dealurile subcarpatice bogate în sare şi Peninsula Balcanică, la
sud de Dunăre, lipsită de această resursă, zona a fost locuită continuu din
neolitic şi Latène până în perioada medievală şi modernă, cu suişuri şi
coborâşuri, în funcţie de evoluţiile istorice. Perioadele cele mai înfloritoare
au fost eneoliticul (culturile Boian și Gumelnița), perioada medievală
timpurie (o explozie de așezări de tip Dridu, legate probabil de perioada de
stabilitate adusă de Primul Țarat Bulgar și apoi de revenirea Imperiului
Bizantin pe linia Dunării în sec. al XI-lea) şi perioada secolelor XIV - XVII.
La vărsarea râului în Dunăre era un vad important, care asigura trecerea spre
Peninsula Balcanică, către Silistra, Varna, Târnovo şi Adrianopole. Deşi este
un râu de câmpie secundar, cu debit de apă inconstant, Mostiştea forma în
zona dinspre Dunăre mai multe lacuri, care au fost desecate în anii 1970.
Bogăţia de peşte din aceste lacuri a făcut ca în perioada medievală, Mostiştea
inferioară să fie principalul furnizor de peşte pentru capitala Ţării Româneşti
(pe “Drumul Bucureştilor”, menţionat în documentele vremii), dar şi pentru
sud-estul Transilvaniei. În porţiunea de vărsare în Dunăre existau o densitate
de sate şi de vămi interne, dintre care s-a ridicat târgul Cornăţel (azi comuna
Mănăstirea, după numele aşezământului ridicat de domnitorul Matei Basarab
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la mijlocul sec. al XVII-lea), unde era şi schelă. După 1974, lucrările de
amenajare hidrotehnică ale Mostiştei au condus la realizarea unei salbe de
lacuri şi baraje, care au dus la inundarea unor maluri şi insule şi la
schimbarea semnificativă a peisajului.
Prima etapă a proiectului a constat în achiziţionarea, studierea şi
procesarea unei serii de peste 150 de materiale cartografice şi altele similare,
dintre care amintim: 49 de hărţi din anul 1960, scara 1:25.000, 16 planuri
cadastrale la scara 1:5.000, datând din anii 2003 – 2005, 26 de
ortofotoplanuri din perioada 2003 – 2005, 26 de fotografii aeriene verticale
din anii 1972, 1977 și 1986 (toate necesitând geo-referenţiere) şi 5 imagini
satelitare digitalizate (CORONA), datând din perioada 1968 – 1972, recent
desecretizate.
În a doua etapă am beneficiat de colaborarea muzeelor arheologice
din apropierea zonei cercetate - Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa
(dr. Done Șerbănescu) şi Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi (dr. Marian
Neagu), dr. George Trohani de la Muzeul Naţional de Istorie a României care au verificat situri pe teren, le-au fotografiat, au înregistrat coordonatele
geografice ale acestora cu GPS şi au explorat surse documentare publicate şi
inedite (bibliografice, cartografice şi fotografice).
S-au efectuat mai mult de 40 de zile de cercetare pe teren în 2006 şi
2007. Unele din aceste situri nu fuseseră vizitate de când fuseseră semnalate
pentru prima oară în literatura arheologică, din anul 1923. Cei care au făcut
aceste vizite în zonă au identificat localizările precise ale siturilor, au
înregistrat starea lor actuală de conservare, au notat coordonatele GPS, au
făcut fotografii digitale fiecărei localizări şi au marcat siturile pe hărţile
topografice. De asemenea, au completat fişele siturilor pentru a fi transferate
ulterior în baza de date în vederea creării unor arhive digitale pentru fiecare
sit.
Fotografierea aeriană a zonei Mostiştea
Cercetarea aeriană din vara anului 2007, ca activitate în cadrul
proiectului Cultura 2000, a avut un caracter de identificare a siturilor
arheologice din zona iezerului Mostiştea. Deşi luna iulie nu este de obicei
ideală pentru fotografiere aeriană arheologică, aceasta a dat posibilitatea de a
înţelege mai bine peisajele şi de a aplica, pentru prima oară în timpul unui
zbor independent, metodele şi cunoştinţele acumulate în timpul cursurilor de
pregătire organizate în cadrul proiectului.
Echipa a fost constituită din Ionuţ Şandric (Univ. Bucureşti), Cătălin
Nicolae (Seminarul de arheologie, Univ. Bucureşti), Carmen Bem (CIMEC)
şi Cătălin Prunariu (pilot - AeroJet Service).
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Fig. 3. Fotografie aeriană a sitului Sultana - Malu Roşu, la primul zbor de explorare,
în iulie 2007.

Fig. 4. Verificare în teren în zona sitului Sultana - Malu Roşu, situat pe un
promontoriu cu vedere spre apele lacului Mostiştea.

Am pregătit, pentru o orientare uşoară, hărţi din Google Earth
printate (aşa cum utilizase Ioana Oltean în 2006, când am experimentat
pentru prima dată un zbor de fotografiere în sudul Dobrogei), deoarece nu
deţineam încă hărţi topografice ale zonei. Hărţile ne-au fost necesare pentru
a marca anumite zone de la sol.
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A fost survolată zona cu un avion Cessna SkyHawk 172H şi s-au
făcut 221 de fotografii cu o cameră foto Canon EOS 400D, coordonatele
geografice ale siturilor şi traseul de zbor fiind înregistrate cu un GPSMap
196 şi GPSMap 76 Garmin. În timpul zborului s-a realizat şi o fişă-tip (fig.
5) pentru marcarea tipurilor de urme ce pot fi identificate la sol. Un avantaj
al acestei incursiuni l-a constituit faptul că pilotul cunoştea zona destul de
bine.
Am acumulat date care ne-au permis o orientare mai exactă pentru
cercetările viitoare şi ne-am stabilit repere pentru arii care trebuiau să fie mai
intens cercetate într-o investigaţie ulterioară.
În 2008 am ales ca perioadă propice observării urmelor specifice
sfârşitul lunii mai, respectiv începutul lunii iunie. Am beneficiat de
participarea lui Rog Palmer (Cambridge AirPhoto Service), care ne-a asistat
atât în timpul zborurilor cât şi în perioada de prelucrare a rezultatelor.
Împreună am stabilit din vreme traseul pe care urma să-l parcurgem, am
printat hărţi topografice pe care reuşisem să le achiziţionăm, am stabilit ca
survolarea să se facă prin linii paralele succesive imaginare situate cam la
aproximativ 1 km distanţă unele de altele, pentru a acoperi toată zona
iezerului Mostiştea. În timpul zborului am abandonat această metodă,
deoarece era mai simplu să survolăm malurile lacului, economisind astfel
combustibilul pe care l-am fi consumat dacă petreceam foarte mult timp
deasupra apelor respectând traseul imaginar propus.

Fig. 5 Model de fişă de zbor față/verso (30 iulie 2007, fişă întocmită de Cătălin
Nicolae)
12
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Componenţa echipei de investigaţie din 2008 a fost: Irina
Oberländer-Târnoveanu, Rog Palmer şi Carmen Bem. Cu pilotul din acest
an, Stelian Filip, deşi avea o îndelungată experienţă de zbor, a fost mai
dificilă colaborarea „la înălţime”, deoarece a trebuit să se familiarizeze cu
cerinţele cercetării noastre, care la sol au fost doar de natură teoretică.
Toate informaţiile colectate au fost introduse într-o bază de date (în
format Excel), iar fotografiile realizate au fost rectificate şi comparate cu
cele anterioare achiziţionate de la Autoritatea Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară (ANCPI), realizate în 1972 şi 1986 şi cu diverse
imagini satelitare pentru a observa cât de mult au fost afectate siturile
arheologice şi peisajul de-a lungul timpului. Studierea fotografiilor aeriene a
condus la identificarea suprafeţelor modificate antropic, observarea evoluţiei
săpăturilor arheologice în timp (acolo unde s-au realizat!), evoluţia zonei în
diferite perioade şi eroziunea malurilor lacului.
Pe suprafaţa zonei selectate pentru studiu a fost posibilă identificarea
a peste 394 de situri arheologice din aproximativ 34 de localităţi,
înregistrarea lor într-o bază de date şi marcarea lor pe hărţi topografice
digitale şi fotografii aeriene.
Înainte de demararea proiectului aveam înregistrate în baza de date a
Repertoriului Arheologic Naţional (RAN) numai 13 situri din 11 localităţi de
pe Valea Mostiştei, iar în prezent sunt 201. Astfel, am avut de câştigat enorm
din proiect pentru completarea repertoriului de situri din această zonă.
Prezentăm în continuare câteva exemple de situații identificate în
cursul investigației aeriene:
Sultana – Malul Roşu (Sultana, com. Mănăstirea, jud. Călăraşi)
Un exemplu caracteristic este dat de un studiu detaliat al evoluţiei
peisajului din jurul unui important sit arheologic eneolitic, cel de la Sultana Malu Roşu, aflat pe malul iezerului Mostiştea. Situl arheologic eneolitic de
lângă satul Sultana, înscris în Lista Monumentelor Istorice ca sit de categoria
A, a furnizat în decursul timpului un bogat material arheologic. Situl este
localizat pe o terasă înaltă a iezerului Mostiştea, erodată în mare parte. Se
mai păstrează doar o zonă de circa 30 x 35 m. În anii 1920 a fost primul sit
reprezentativ al culturii Gumelniţa cercetat arheologic. Săpături mai extinse
s-au făcut în 1975 dar, din nefericire, nu s-a publicat niciun raport şi ulterior
notele de şantier s-au pierdut. În ultimii ani au fost reluate săpăturile pentru a
se verifica stratigrafia generală, a se salva complexele arheologice
ameninţate şi a se identifica şi cerceta necropola aşezării (CCA 2002 - 2005).
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Fig. 6 a
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Fig. 6 b
Fig. 6 a, b - Eroziunea accentuată a malului Lacului Mostiştea pe parcursul a
30 de ani (1972-2003) în zona aşezării preistorice Sultana – Malu Roşu
(Foto: Carmen Bem, © CIMEC)
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Stratul de cultură măsoară circa 4 m grosime, corespunzând unui
număr de trei faze de evoluţie.
Situl arheologic Sultana - Malu Roşu a beneficiat de o atenţie sporită
deoarece era cunoscut în literatura de specialitate de multă vreme, iar din
punct de vedere al fotografiei aeriene constituia un reper vizibil şi uşor de
identificat atât pe fotografiile aeriene istorice, cât şi în cazul repertorierii
aeriene. În zona sitului arheologic s-a observat, prin compararea fotografiilor
aeriene vechi cu ortofotoplanurile achiziţionate, o eroziune destul de
accentuată a malului, pe parcursul a 30 de ani (1972 - 2003), care a afectat în
proporţie de 70% aşezarea preistorică (fig. 6).
Prin folosirea şi geo-referenţierea fotografiilor aeriene verticale s-a
putut demonstra eroziunea progresivă a promontoriului şi ilustra impactul
drenajului solului umed şi al construirii de diguri şi sisteme de irigaţii asupra
peisajului din zona înconjurătoare şi asupra siturilor arheologice, din care
unele se află acum sub nivelul apei. După rectificarea fotografiilor aeriene
realizate vom putea preciza gradul de eroziune din ultimii 6 ani.
Coconi – Piscul Căldarea (Coconi, com. Mănăstirea, jud.
Călăraşi)
Aşezarea medievală cercetată de către N. Constantinescu
(Constantinescu 1972) în punctul Piscul Căldarea (fig. 7) a constituit un alt
punct de interes ale cercetării noastre aeriene. Comparând fotografiile
aeriene actuale cu fotografiile aeriene vechi şi imaginile satelitare am
surprins şanţurile de apărare atât ale aşezării medievale, cât şi pe cele ale
aşezării din cea de a doua epocă a fierului.
Tăriceni, com. Frăsinet, jud. Călăraşi
În zona satului Tăriceni s-a putut constata că o parte a aşezării, care
se afla pe malul drept al Mostiştei în anul 1972 (aşa cum arată o fotografie
aeriană din acea perioadă), nu mai este vizibilă pe un ortofotoplan din 2003
(fig. 8), fapt care ne-a determinat să presupunem că aria de locuire s-a
restrâns datorită inundării periodice a suprafeţei din apropierea lacului.
Parcurgând bibliografia de specialitate am constatat că sunt
menţionate pe terasa joasă, pe malul lacului, fragmente ceramice care aparţin
epocii fierului (Latène), secolului IV p.Chr. şi epocii medievale timpurii
(cultura Dridu), iar urmele în vegetaţie pe care le-am surprins în fotografiile
aeriene (mai 2008) au relevat prezenţa unei locuiri specifice perioadei
medievale.
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Fig. 7. Vedere generală asupra Iezerului Mostiştea care surprinde cele două puncte
(Piscul Căldarea şi Piscul Coconi) locuite încă din preistorie (sus) şi şanţurile de
fortificaţie ale aşezării identificate pe Piscul Căldarea, cercetată de către N.
Constantinescu (jos) (Foto: Carmen Bem, 28 mai 2008, © CIMEC)
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Fig. 8. Suprapunere în GIS a unei fotografii aeriene realizată în 1972 pe un
ortofotoplan realizat în 2003. Pe fotografia aeriană (sus) se poate observa că zona este
intens locuită spre malul lacului, în timp ce pe ortofotoplan (jos) suprafaţa nu mai este
acoperită de construcţii.
18
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Preasna, com. Gurbăneşti, jud. Călăraşi
Cercetările de teren efectuate între 1970 - 1973 de către Done
Şerbănescu şi George Trohani (Şerbănescu, Trohani 1978; Trohani 1986) au
determinat descoperirea a 10 situri arheologice în zona satului Preasna.
Explorarea aeriană a zonei realizată în lunile mai-iunie 2008 a
surprins întreaga suprafaţă cercetată anterior prin periegheze şi s-au putut
identifica majoritatea punctelor publicate. Am putut stabili prin această
metodă o localizare mai precisă a siturilor prin rectificarea fotografiilor
aeriene, confirmată ulterior prin marcarea în teren a punctelor cu ajutorul
unui GPS Garmin de către dr. Done Şerbănescu.
Un dezavantaj al acestei metode este faptul că în cazul siturilor
arheologice pluristratificate nu se pot surprinde toate fazele de evoluţie şi
încadrarea cronologică sigură pentru fiecare perioadă în parte. În cazul de
faţă (Preasna Veche), am putut preciza existenţa unei necropole pe ostrovul
din dreptul bisericii (fig. 9), dar fără cercetarea de teren nu am fi putut-o
încadra cu certitudine unei perioade istorice. De asemenea, au fost surprinse
urmele în vegetaţie ale unor construcţii care suprapuneau necropola. Există
însă şi posibilitatea ca tipul de urme identificat la sol să fie caracteristic unei
anumite perioade istorice (de exemplu, şanţurile de fortificaţie specifice
epocii fierului din zona piscului Căldarea).
În prezent se realizează rectificarea şi interpretarea imaginilor
aeriene efectuate şi se elaborează o bază de date pentru înregistrarea cât mai
fidelă a informaţiilor care sunt generate de o astfel de investigaţie. De
asemenea, se fac analize de distribuţie (într-o aplicaţie GIS) a locuirii în
diferite perioade.
Realizarea unui WEBGIS
O reuşită în cadrul proiectului a fost aplicarea metodelor
WEBGIS pentru colaţionarea, procesarea şi valorificarea imaginilor şi
informaţiilor rezultate, realizată de dr. Ionuţ Şandric, care a şi instruit
colectivul de proiect în utilizarea tehnologiilor GIS. Sistemul realizat pentru
valea Mostiştei foloseşte Mapserver, un program de calcul accesibil gratuit
pe Internet, realizat de Universitatea din Minnesota, la început cu sprijin de
la NASA (care avea nevoie de o modalitate de a da publicităţii imaginile sale
prin satelit). Programul Mapserver are avantajul de a fi o sursă deschisă şi
foarte uşor de adaptat cerinţelor utilizatorului. Institutul a ales să realizeze şi
să adapteze Mapserver-ul folosind tehnologia ASP.NET de la Microsoft,
Microsoft SQL ca DMBS şi JavaScript.
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9a

9b
Fig. 9a. Satul actual Valea Presnei (com. Gurbăneşti, jud. Călăraşi); 9b. Ostrovul
Preasna Veche, pe care au fost identificate urmele unei necropole şi ale unor structuri
de locuire rectangulare.
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Fig. 9c. Vedere de ansamblu asupra zonei Preasna Veche, cu urme în vegetaţie care
surprind intervenţii antropice din diferite perioade (Foto: Carmen Bem, 28 mai 2008,
© CIMEC)
Neolitic
Eneolitic
Epoca bronzului
Hallstatt
Latène
Epoca greacă
Epoca migraţiilor
Epoca medievală
Epoca modernă
Neprecizată
Preistorie

Fig. 10. Dinamica locuirii pe Valea Mostiştei realizată pe baza siturilor arheologice
repertoriate.
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Sistemul realizat pentru valea Mostiştei a oferit instrumente de
căutare, interogare, vizualizare şi tipărire a hărţilor şi fotografiilor aeriene cu
situri arheologice de pe Internet prin intermediul unei interfeţe uşor de
folosit, precum şi de suprapunere a straturilor din prim plan peste o
diversitate de informaţii din planul secund (fotografii aeriene,
ortofotoplanuri, modele de elevaţie – DEM-uri) şi de măsurare a distanţelor
şi suprafeţelor.
Baza de date spaţiale conţine:


date generale despre geografia bazinului Mostiştei (râuri, lacuri,
drumuri, elevaţie, exploatarea terenurilor şi acoperirea cu vegetaţie a
terenurilor), la o scară de 1:100.000, cu o rezoluţie temporală 1997 –
2000. Datele ne-au fost oferite gratuit spre utilizare de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile;
 hărţi topografice detaliate la scara 1:25.000, din anii 1978 - 1980, de
la Serviciul Naţional de Topografie Militară;
 fotografii aeriene alb-negru la scara 1:15.000 din anii 1972, 1977 şi
1986, de la Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
(ANCPI) ;
 ortofotoplanuri la scara 1:5.000, din anii 2003 şi 2005, achiziționate
de la ANCPI;
 imagini satelitare Landsat cu rezoluţie spaţială de 30 m şi rezoluţie
temporală 2000-2002, de la Global Landcover Facility
(http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml);
 situri arheologice cunoscute, clasificate pe perioade, categorii şi
culturi arheologice.
Rezultatele preliminare ale acestei realizări, împreună cu alte
informaţii despre sistem şi crearea lui, se pot accesa pe situl web al
Institutului, la adresa http://map.cimec.ro, proiect Mostiştea. Din mediul
stânga se pot activa diferite straturi de imagini pe hartă (hărți topografice,
aerofotografii, ortofotoplanuri) iar din meniul de sus, activarea butoanelor de
comenzi permite detalierea prin zoom in şi out, deplasarea hărţii, interogarea
bazei de date pentru informaţii despre situri etc.
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Fig. 11. Exemple de surse utilizate în proiectul de repertoriere arheologică
Valea Mostiştei: a. hartă topografică realizată de Institutul Geografic al
Armatei în 1906 pe care se pot vedea localităţile din zona Iezerului Mostiştea
şi bălţile dinspre Dunăre înainte de desecarea din anii 1970; b. fotografie
verticală din 1972 – Piscul Căldarea (sursa: ANCPI); c. ortofotoplan realizat
în 2003-2005 – Sultana – Malu Roşu, scara 1:5.000 (sursa: ANCPI); d.
fotografie oblică – Piscul Căldarea (iulie 2007, © CIMEC).
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Fig. 12. Mozaic de imagini aeriene şi ortofotoplanuri (în ArcGIS) din zona Mostiştei,
cu punctele arheologice (marcate prin diferite culori, în funcţie de perioada istorică)
identificate prin cercetare aeriană şi de teren (Sursa: CIMEC).

O analiză în ArcGIS a datelor acumulate prin repertoriere aeriană şi
cercetare arheologică de teren ne determină să concluzionăm că densitatea
locuirii în zona Văii Mostiştei era mult mai intensă în trecut decât în
perioada contemporană, numărul cel mai mare de situri arheologice fiind
caracteristic epocii medievale.
Evaluarea generală a proiectului și perspective
Proiectul a contribuit substanţial la dobândirea de cunoştinţe
arheologice şi a dovedit potenţialul fotografierii aeriene, în combinaţie cu
alte metode, de a înregistra situri cunoscute, de a descoperi unele noi şi de a
contribui la conservarea lor în viitor şi la valorificare și protejare prin
răspândirea informaţiilor despre acestea în rândul autorităţilor, al factorilor
de decizie din domeniul resurselor culturale şi al publicului larg.
De asemenea, proiectul a oferit posibilitatea echipei din cadrul
Institutului care a participat la proiect (Irina Oberländer-Târnoveanu, Ionuţ
2
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Şandric, Carmen Bem, Irina Nicolae şi Bogdan Şandric) să stabilească o
reţea de relaţii de cooperare cu arheologii specializaţi în fotografie aeriană
din Europa. În ciuda fondurilor modeste, s-a progresat constant în
dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte folosirea fotografierii aeriene în
investigarea, repertorierea, monitorizarea şi conservarea patrimoniului
arheologic şi peisagistic din România.
Investigațiile aeriene au fost continuate și extinse după încheierea
proiectului, pentru localizarea exactă a unor situri și studierea peisajului
istoric din sudul Munteniei, explorând, de la est spre vest, văile râurilor
Mostiștea, Argeș, Neajlov, Teleorman și Olt și valea Dunării pe această
porțiune, ca și teritoriul dintre ele.
Am continuat să colaborăm în cadrul asociației AARG cu partenerii
din proiect, iar în septembrie 2010 găzduim, în premieră, la București,
Conferința Internațională de Arheologie Aeriană. De asemenea, ne-am
înscris într-un nou proiect european dedicat arheologiei aeriene, depus la
programul Cultura 2007 – 2013 (octombrie 2009), care sperăm să fie
aprobat.
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