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AREALUL TIMIȘULUI MORT: EVOLUȚIA PEISAJULUI 
ÎNTRE PRIMA ȘI A DOUA RIDICARE TOPOGRAFICĂ  

HABSBURGICĂ (SEC. XVIII‒XIX) 
 
 

Oana Borlea* 
 
 
* Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; oana.borlea2@gmail.com 
 
 
Abstract. The present paper presents the landscape evolution in an area representing the water 
basin of the Timișul Mort river, which used to be the main path took by the Timiș river in 
late 18th and 19th centuries. The first and the second Military Surveys maps record two very 
different landscapes which open a window toward the past and the characteristics of the area 
before any heavy anthropogenic interventions were made, making it easier to analyze and 
extrapolate elements of landscape archaeology in further research. 
 
 
Keywords: Timișul Mort River, landscape analysis, 18th-19th century, topographic survey. 
 
 

1. Localizarea arealul de cercetare şi delimitarea acestuia 
Arealul de interes din bazinul hidrografic al Timişului Mort are un perimetru 

de 88 de km, care cuprind o suprafaţă totală de 234,5 km2 (23450 ha). Acesta este 
situat în câmpia joasă a Timişului, în zona central-estică a acesteia (Fig. 1).  

Discuţia cu privire la limitele arealului se face în contextul scopului unei 
cercetări mai ample şi anume, reliefarea habitatului uman în bazinul hidrografic al 
Timişului Mort până în secolul al XVII-lea.  

Cuprinderea cursului actual al Timişului Mort în centrul acestui perimetru 
permite verificarea ambelor sale maluri, ale amplelor meandrări astăzi cuprinse de 
interfluviul Timiş‒Timişul Mort, a hotarelor localităţilor Ciacova, Parţa şi Pădureni 
şi parţial în cazul localităţii Jebel (sectorul nord-vestic) (Fig. 2 și 3). 

1.1. Limita nordică 
Limita nordică are 16 km lungime, fiind în totalitate reprezentată de cursul 

râului Timiş, din punctul de meandrare “Cotul lui Toader” (Fig. 4 și 5), unde se 
întâlneşte cu hotarul cadastral al comunei Pădureni şi până la intrarea în satul Parţa 
(Fig. 6), de unde cursul Timişului începe să curgă mai accentuat pe direcţia sud-vest.  

1.2. Limita vestică 
Aceasta are o lungime de 23,65 km şi este, de asemenea, reprezentată de 

cursul râului Timiş. Direcţia de curgere este dominant sud-vestică, dacă ignorăm 
punctele de meandrare, iar punctul sudic maxim este marcat de confluenţa Timişului 
cu Timişul Mort, în dreptul localităţii Crai Nou (Fig. 7 și 8). 
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Fig. 1. Limitele arealului pe modelul numeric al terenului. 

 
Fig. 2. Limitele arealului în contextul hotarelor administrative din județ. 

1.3. Limita sudică 
Limita sudică este reprezentată în proporţie de 63% de cursul inferior al 

Timişului Mort, adică pe o lungimea de 12 km din totalul său de 19 km. În totalitatea 
ei, această limită sudică reprezintă totodată şi hotarul cadastral sudic al oraşului 
Ciacova, până în punctul “Şuşara”, situat la 5,13 km SE de intersecţia străzilor 
Unirii şi Bistriţa din centrul localității. Din acest punct limita arealului în discuţie va 
înainta spre NNE şi va forma limita estică, care va fi pusă în discuţie mai jos. 

De menţionat că limita sudică părăseşte cursul pârâului Timişul Mort cu 12 
km în aval de confluenţa cu râul Timiş (Fig. 9), la cca 2,7 km SV de aceeași inter-
secţie din centrul localităţii, probabil din considerente administrative.  

Am preferat urmarea acestei limite pentru a nu crea confuzii, respectiv ghi-
darea după contururi greu de urmărit în teren. 
 



  

987 
 

 
Fig. 3. Limitele arealului de cercetare (imagine prelucrată în Google Earth). 
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Fig. 4. Harta topografică 1:25000 cu evidențierea localizării “Cotului lui Toader”. 

 
Fig. 5. Imagine satelitară prelucrată a colţului de nord-est al arealului. 

 
Fig. 6. Intrarea râului Timiş în localitatea Parţa (Harta topografică 1:25000). 



  

989 
 

 
Fig. 7. Confluența Timiş ‒ Timişul Mort, extremitatea sud-vestică a arealului. 

 
Fig. 8. Imagine satelitară prelucrată indicând confluenţa Timiş ‒ Timişul Mort. 

 
Fig. 9. Punctul în care cursul inferior al Timişului Mort părăseşte hotarul 

cadastral sudic al orașului Ciacova. 



  

990 
 

1.4. Limita estică  
Am dorit să abordăm această latură a arealului la final pentru că ea este cea 

mai problematică. Stabilirea unei distincţii clare pentru bazinul hidrografic al Timi-
şului Mort este foarte dificilă în contextul în care întreaga zonă este împânzită de 
canale, respectiv se situează în câmpia joasă facilitând o puzderie de meandrări, 
cursuri părăsite şi interferenţe cu bazinul hidrografic al Pârâului Vâna Mare.  

Limita înaintează spre NNV din colțul de SE, în punctul “Şuşara” (Fig. 10), 
urmând cursul unui pârâu fără nume, spre punctul “Canton”, apoi intersectează 
limita cadastrală dintre arealele administrative ale Ciacovei și Jebelului în punctul 
“Mengera” (Fig. 11), la 3,9 km SSV de biserica romano-catolică din Jebel. Din acest 
punct urcă spre sudul Jebelului, urmărind limita sudică a acestuia, până după DN59, 
când urmează contururile unui pârâu în punctul “Dudău” (Fig. 12) până la drumul 
Jebel‒Liebling. Se urmează şoseaua până la intersecţia cu hotarul comunei Liebling, la 
3,9 km E de biserica romano-catolică din Jebel. Din acest punct limita estică este 
compusă de hotarele cadastrale ale Jebelului şi mai la nord, al Pădureniului, până în 
antemenţionatul punct “Cotul lui Toader”. 

2. Privire fizico-geografică 
2.1. Relieful 
Arealul de interes se situează în Câmpia Timişului. Aceasta este, în cea mai 

mare parte a sa, o câmpie recentă, inundabilă, drenată de Bega, Timiş și afluenţii 
acestora. O caracteristică interesantă, indicată de Vintilă Mihăilescu1, este înconju-
rarea zonei de şesuri mai înalte. Câmpia Timişului este şi o câmpie de subsidenţă în 
zona cursurilor inferioare ale Timişului, Begăi, Bârzavei şi Moraviţei. Se caracteri-
zează printr-o pantă foarte mică, care favorizează inundaţiile şi menţinerea apelor 
pentru perioade îndelungate. Altitudinea înregistrează o uşoară scădere spre sud şi 
vest, media situându-se în jurul valorii de 80 m. Partea nordică este reprezentată de 
câmpii de divagare ale Begăi. Pe arealul cuprins între Bega şi Timiş relieful cel mai 
înalt și atinge în nord-est 90 m, coborând treptat către sud-est. Între Timiş şi Bârzava 
câmpia de subsidenţă se caracterizează printr-un număr mare de lacuri şi multe cur-
suri părăsite ale râului Timişu, panta foarte mică fiind ceea care a favorizat mean-
drarea şi apariţia acestora2.  

Arealul Timişului Mort se situează într-unul dintre cele mai coborâte sectoa-
re din perimetrul Banatului, parte aparţinând de zona de luncă Timiş‒Bega‒Bârzava 
(Fig. 13 și 14), iar restul ține de câmpia aluvialo-pluvială a Timişului inferior. Ca 
vârstă geologică este relativ recentă, fiind o secţiune de divagare holocenă (Fig. 15), 
depozitele leossoide şi aluviunile mai vechi fiind acoperite de aluviuni recente, ele-
ment favorizat de subsidenţele de aici şi de pantele foarte mici, cel puţin până la 
regularizarea cursurilor râurilor. 

Partea nordică a arealului, de la cursul actual al Timişului până la linia 
Pădureni sud‒Liebling nord, aparţine de subdiviziunea Câmpia Moşniţei, unde sunt 
prezente depozite aluviale, intercalate de izolate lentile leossoide şi acumulări de săruri. 
                                                      
1 Mihăilescu, 1966, p. 147. 
2 Ardelean, Zăvoianu, 1979, p. 28. 
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Fig. 10. Coltul sud-estic al arealului, punctul “Şuşara”. 

 
Fig. 11. Limita estică în punctele de intersecţie cu limita dintre Jebel și Ciacova. 

 
Fig. 12. Limita estică a arealului la Jebel. Evidenţiate sunt punctul “Dudău” și 

punctul în care limita se suprapune pe hotarul cadastral al Jebelului. 
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Fig. 13. Apartenenţa arealului la formele de relief la scara regiunii (apud 

Mihăilescu, 1966; prelucrare CorelDraw™). 

 
Fig. 14. Apartenenţa arealului la formele de relief, la scara judeţului Timiş 

(apud Ardelean, Zăvoianu, 1979; prelucrare CorelDraw™). 

 
Fig. 15. Modelul numeric al terenului şi reprezentarea depozitelor lacustre de 

vârstă holocen-superioară cu indicarea arealului de studiu (prelucrare 
GlobalMapper™ după Harta Geologică a României, 1:200000). 



  

993 
 

Zona se caracterizează prin neuniformitate morfologică, fiind prezente crovuri şi 
grinduri fluviatile. 

Partea situată la sud de Pădureni este inclusă în Câmpia Ciacovei. Aceasta 
este o arie de subsidenţă, având un aspect tipic de câmpie joasă, cu multiple divagări 
şi despletiri ale cursurilor de apă, cu precădere în sectorul Cebza‒Macedonia‒
Petroman‒Obad. Zona este dominată de două “insule” loessice mai înalte, resturi ale 
terasei inferioare ale Timişului. 

2.2. Geomorfologia şi solurile 
2.2.1. Geomorfologia arealului 
Din punct de vedere geologic, Câmpia Timişului, ca subdiviziune a Câmpiei 

Banato-Crişană, şi intrinsec a Depresiunii Intermontane Panonice3, stă pe un funda-
ment de şisturi cristaline acoperit de un sedimentar de vârstă cretacică (Fig. 16). 
Nivelurile geologice corespunzătoare badenianului şi sarmaţianului se caracterizează 
prin depozite de umplutură formate din marne, argile, conglomerate şi nisipuri. 
Acestea alternează făcând ca separarea stratigrafică pe vârste să fie neclară, iar plio-
cenul poate fi identificat pe grosimi variabile. Cuaternarul este surprins pe toată 
câmpia şi se compune din depozite fluvio-lacustre, pietrişuri, nisipuri, argile, loessuri, 
depozite eoliene, depozite de mlaştină şi turbă. Pleistocenul mediu şi superior sunt 
legate de formarea cursului Dunării şi se compun din terase şi formaţiuni aluviale 
din cadrul conurilor de dejecţie. Holocenul inferior este reprezentat de depunerile 
aluviale din arealele de divagare, precum şi a nisipurilor eoliene, cel superior fiind 
surprins în depunerile de luncă. Depozitele cuaternare în zona Timişului inferior 
ating un maxim de 100 m.  

Condiţiile de formare a rocii sedimentare şi, mai apoi, a solurilor sunt legate 
de existenţa domeniului lacustru Panonic, respectiv de interacţiunea dintre neotec-
tonică şi eroziunea fluviatilă. Subsidenţa s-a declanşat în ponţian şi a favorizat acu-
mulările de materiale eterogene, împiedicând în unele cazuri evoluţia solurilor, care 
erau constant acoperite de noi depuneri4.  

2.2.2. Solurile 
Solurile prezente pe acest areal aparţin de clasele molisoluri, argiluvisoluri, 

cambisoluri, hidromorfe, halomorfe şi vertisoluri. Victor Ardelean şi Ion Zăvoianu 
ilustrează pe harta judeţului5, în arealul Timişului Mort, prezenţa cernoziomurilor 
levigate, a lăcoviştilor, soloneţurilor şi a solurilor aluviale.  

Lucrarea în trei volume Solurile Banatului6 tratează amplu atât formarea lor, 
factorii care influenţează procesele de solificare cât şi tipologia şi distribuţia spaţială 
a acestora. În zona Timişului Mort sunt prezente mai bine de 40 de subtipuri ale cla-
selor de soluri menţionate anterior.  

Cernoziomurile (molisolurile) sunt specifice zonelor de stepă şi silvo-stepă, 
tipologia lor fiind influenţată de nivelul freatic (adâncimea sa şi gradul de minerali-
                                                      
3 Posea, 1997, p. 23. 
4 Ianoș, Pușcă, Goian, 1995, p. 104. 
5 Ardelean, Zăvoianu, 1979, p. 60. 
6 Ianoș, Pușcă, Goian, 1995. 
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zare). Se formează în condiţii climatice cu temperaturi medii anuale de 10,6‒10,8 °C, 
cu veri călduroase şi ierni blânde. Apariţia lor este legată de prezenţa depozitelor 
leossoide. Dintre subtipurile acestei clase s-a identificat prezenţa cernoziomurilor 
gelizate, a celor salinizate-alcainizate (sărăturate), cambice, cambice alcalinizate, 
cambice gleizate, în diferite grade de carbonatare, gleizare, salinizare sau alcalinizare.  

Argiluvisolurile sunt soluri evoluate, dezvoltate într-un climat temperat şi în 
condiţiile unei fitocenoze arboricole, predominant foioase. Fertilitatea lor este medie, 
subtipurile prezente fiind cele brune argiloiluviale vertice şi molice în zona Parţa–
Pădureni. Prezenţa lor în acest areal este azonală, teritoriul pe care predomină fiind 
câmpiile înalte. Solurile brune argiloiluviale molice apar pe terasele joase de pe cursul 
inferior are Timişului, pe forme de relief mai vechi, într-un mediu de silvostepă, pe 
materiale parentale leossoide sau fluvio-lacustre.  

Cambisolurile sunt specifice zonelor de luncă şi câmpie joasă, unde arealele 
de divagare sunt scoase de sub influenţa apelor de inundaţie, fiind o asociere frec-
ventă cu solurile aluviale, gelice sau cernoziomurile cambice gleizate. Din această 
clasă întâlnim solurile brune eumezobazice gelizate, vertice, argiloiluviale, gelizate-
alcalinizate, molice, fiind soluri tinere, dezvoltate pe argile, marne şi aluviuni, cu 
caracteristici bazice.  

Solurile hidromorfe sunt soluri ce suferă de exces de umiditate şi acoperă 
cam jumătate din arealul județului. În cazul arealului Timişul Mort întâlnim lăco-
vişti: soluri hidromorfe ce evoluează în condiţiile unui exces de apă freatică cu adân-
cimi sub 1,5 m. Predomină lăcoviştile cambice, care, din cauza surplusului de apă şi 
a stagnării acesteia, prezintă levigări parţiale a sărurilor solubile.  

Solurile gleice se formează pe depozite fluviatile necarbonatice în condiţii 
cu drenaj redus, în contextul unui freatic ridicat. Sunt specifice câmpiilor de subsi-
denţă, în părţile joase ale luncilor şi la contactul cu prima terasă. Se formează într-un 
climat cu temperaturi medii anuale între 7‒10 °C şi un regim pluvio-metric mediu de 
600‒1000 mm pe an. Sunt specifice silvostepei şi pădurii de foioase, dar apar şi în 
cazul fitocenozei ierboase adaptată la umiditate. Se observă prezenţa solurilor gleice 
cambice, care apar în zone cu un drenaj mai bun, respectiv a celor mlăştinoase, azo-
nale, pe zonele joase, improprii pentru agricultură şi bogate în vegetaţie hidrofilă. 
Formarea şi evoluţia acestei clase de soluri în câmpia joasă este supusă fenomenelor 
de subsidenţă şi a celor de acreţie, respectiv a fenomenelor de inundaţie.  

Solurile halomorfe, reprezentate de soloneţuri, sunt soluri intrazonale cu 
cantitate mare de sodiu schimbabil în soluţie. Au o distribuţie insulară pe suprafeţe 
mici, plane sau grindate, asociate cu soluri gleice sau în crovuri alături de cernozio-
muri gleizate. În evoluţia lor, freaticul joacă un rol important, situându-se la adân-
cimi mai mici de 2 m.  

Vertisolurile sunt o clasă aparte, care, deşi ocupă suprafeţe mari de pe mapa-
mond, sunt specifice unui climat subtropical şi tropical. De aceea, se presupune că au 
evoluat similar cu solurile gleice şi lăcoviştile, dar pe un material parental diferit 
(argilos) şi cu o mai lungă evoluţie în condiţii de exces de umiditate. În arealul Timi-
şului Mort este prezent vertisolul gleizat, dezvoltat pe depuneri fluviatile. 
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Solurile aluviale sunt întâlnite în luncile neinundabile ale râurilor, fiind un 
stadiu intermediar între protosolurile aluviale şi solurile zonale, dezvoltându-se pe 
depozite fluviatile. Excesul de apă este şi aici un factor important, determinând dife-
rite grade de gleizare. Solurile aluviale se dezvoltă pe suprafeţe plane sau grinduite. 
Fertilitatea acestor soluri este ridicată, fiind rezultate în urma proceselor repetate de 
inundare şi fiind în consecinţă distribuite de-a lungul cursurilor de apă. 

2.3. Hidrografia 
2.3.1. Apele de suprafaţă 
Arealul supus cercetării are, din punct de vedere hidrografic, un număr înse-

mnat de cursuri permanente şi temporare de apă, la care se adaugă multiple zone 
în care freaticul este aproape de suprafaţă (Fig. 17).  

Cel mai important curs de apă este, bineînţeles, Timişul, care mărgineşte 
latura nordică şi vestică a arealului, pe o distanţă totală de 39,6 km.  

Râul Timiş izvorâşte din Masivul Semenic, parcurgând 241 km pe teritoriul 
României. În ceea ce priveşte cercetarea de faţă, aceasta se apleacă asupra unui peri-
metru din bazinul inferior al acestuia. Caracteristic acestui segment din cursul Timi-
şului sunt văile largi cu terase şi o luncă bine dezvoltată în care albia meandrează 
puternic7.  

Celălalt pârâu important pentru această cercetare este cursul fosil al Timi-
şului, Timişul Mort, care divide suprafaţa totală în două zone aproape egale şi se supra-
pune limitei sudice pe o distanță de 12 km. Lungimea sa totală, de la punctul de 
divergenţă faţă de cursul actual până la confluenţa cu Timişul, în dreptul localităţii 
Crai Nou, este de 44,64 km.  

 
Fig. 16. Arealul de studiu indicat pe harta geologică 1:200000  

(prelucrare GoogleEarth™). 
 

                                                      
7Ardelean, Zăvoianu, 1979, p. 50. 



  

996 
 

 
 

 
Fig. 17. Harta reţelei hidrografice din arealul Timişului Mort. 
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De remarcat lungimea mai mare decât cea a cursului principal (cu 22% mai 
mare), care se datorează numeroaselor meandrări prezente, cu precădere, în amonte 
de Pădureni, pe sectorul Jebel‒Obad şi Ciacova‒Crai Nou. Acest lucru se datorează 
scăderii pantei. Dacă la nord-vest de Pădureni cursul său curge pe o suprafaţă a cărei 
altitudine relativă este de 83,2 m, aceasta creşte la sud-vest de Pădureni la peste 84 
de metri, unde meandrările sunt mai puţin accentuate, apoi scade treptat la 79 şi 78 
de metri pe măsură ce ne apropiem de Obad. Între Obad şi Ciacova cursul este 
direcţionat spre sud, fără a meandra, ceea ce ne duce cu gândul la o regularizare. La 
sud-vest de Ciacova, şi mai ales după îndreptarea direcţiei de curgere spre vest, 
meandrarea este şi mai puternică, după cum se poate observa în dreptul pădurii 
Macedonia. Aici altitudinea scade până la 76 m.  

Deşi conform hărţii topografice 1:25000, ediţia 1974, în acest areal există 
nenumărate cursuri permanente şi temporare de apă, doar puţine poartă o denumire 
consemnată. Unul dintre acestea este Pârâul Oldicău, a cărui obârşie pare să fie undeva 
în zona toponimului “Grindu”, la 5,83 km vest de biserica romano-catolică din Jebel, 
obârşie împărtăşită şi de Pârâul Rîtu Giurii, care curge pe la est şi sud-vest de Cebza.  

Pârâul Oldicău măsoară cca 17 km, vărsându-se în Timişul Mort cu ajutorul 
unui canal colector, care străbate Pădurea Macedonia de la nord la sud.  

Pârîul Rîtu Giurii îşi are şi el obârşia în “Grindu”, la est de Jebel, de unde 
coboară pe la sud de Cebza şi vest de Macedonia, până în Pădurea Macedonia, unde 
se varsă prin acelaşi canal colector în Timișul Mort, totalizând 14,4 km. 

Canalul Găvojdia măsoară 9,5 km şi leagă Timişul Mort, de la 5,2 km 
amonte de Obad, de râul Timiş, la nord de Cebza. 

Meandrele fosile identificate pe aceiaşi hartă topografică ante-menţionată 
măsoară un total de 81 km. Cele mai uşor identificabile sunt: 
‒Vîna Soroca, ce are o lungime de 4,7 km şi se desprinde din cursul actual al Timi-
şului la sud-vest de Parţa (Fig. 18); 
‒despletirea în două braţe a Timişului Mort, la nord de Jebel, care transformă peri-
metru cu toponimul “Selişte” într-o insulă. Braţul estic nu mai este activ, dar mani-
festă băltiri şi înmlăştiniri. Harta îl consemnează, însă, pe acesta ca şi curs principal 
la data realizării primei ridicări topografice (Fig. 19 şi 20); 
‒intensele meandrări de la vest de Pădureni. 

Caracteristic acestei regiuni este o reţea hidrografică permanentă cu o den-
sitate situată între 0,11 si 0,30 km/km2. Dacă se adaugă şi cursurile nepermanente 
aceasta urcă până la 0,5‒1,25 km/km2.  

Adâncimea medie a văilor este de 3‒5 m8. Acest element poate fi observat 
cu precădere în ceea ce priveşte Timişul, dar cursurile cu debite mai mici au adân-
cimi ale văilor de până în 1,5 m, precum în cazul Timişului Mort.  

Pantele albiilor sunt mici, încadrându-se între 0,01 şi 0,05 la mie, ceea ce 
indică o pantă foarte puţin accentuată, ce nu favorizează scurgerea, fiind cauza des-
pletirilor, a divagărilor şi stagnărilor atât de preponderente la sud de Timişoara9. 

                                                      
8 Posea, 1977, p. 78. 
9 Ardelean, Zăvoianu, 1979, p. 50. 
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Fig. 18. Vâna Soroca. 

  
Fig. 19. Despletirea Timişului Mort la nord de Jebel. 

 
Fig. 20. Despletirea evidenţiată pe prima ridicare topografică. 
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Fig. 21. Meandrări accentuate la vest de Pădureni. 

 
Fig. 22. Băltiri la vest de Pădureni. 

 
Fig. 23. Băltiri la nord de Jebel. 
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Mlaştinile şi zonele înmlăştinite sau de băltire sunt de asemenea specifice 
acestui tip de câmpii joase cu pante mici. Intervenţia antropică a drenat arealul astfel 
că pe harta topografică 1974 nu se mai pot observa decât câteva băltiri în zonele de 
meandrare (Fig. 21‒13). 

2.3.2. Apele subterane  
Apele subterane sunt foarte bine reprezentate în zona de câmpie. În cazul 

Câmpiei Timişului colecţia apelor freatice se face de către orizontul nisipurilor albas-
tre, de vârstă pleistocen-superioară, ce sunt acoperite de depozite de loess sau alu-
viuni. Media adâncimii orizontului freatic în Câmpia joasă este de 1‒3 metri, dar la 
sud de Timișoara acesta se întâlneşte frecvent la 1 m adâncime10.  

3. Evoluţia peisajului așa cum rezulta din analiza hărților topo-
grafice  
Pentru a putea face o reconstituire, fie ea și parțială, a caracteristicilor pei-

sajului din acest areal în trecut, trebuie să identificăm și să eliminăm toate regulari-
zările, îndiguirile, îmbunătățirile funciare, dezvoltarea localităților și a căilor de comu-
nicație din ultimele secole. Acest lucru se poate face doar prin studierea atentă a mate-
rialului cartografic existent, chiar dacă el este mai târziu decât limita cronologică supe-
rioară de interes pentru studiul mai amplu al acestui areal. 

Prima lucrare cartografică la o scară care să permită observarea în detaliu a 
modificărilor peisajului în acest areal, este harta rezultată în urma primei ridicări 
topografice militare a Banatului, realizată între anii 1769-1772 (denumită în lim-
ba germană “Josephinische Landesaufnahme”), cunoscută în literatura de specialitate 
drept “prima ridicare topografică” (Fig. 24). 

Pentru a putea identifica modificările peisajului observabile prin comparație 
cu harta topografica 1772, cele 4 secțiuni care reprezentau porțiuni din arealul de 
interes au fost prelucrare în programul de editare vizuală Corel Draw™, pentru a eli-
mina chenarele și a realiza o singură planșă care să conțină întreg arealul. Planșa 
obținută a fost importată în programul Global Mapper™ și suprapusă Hărții topo-
grafice militare 1974, georeferențiată și procesată grafic (Fig. 25).  

La o primă vedere ceea ce frapează este suprafața mult mai amplă acoperită 
de pădure, cursul râului Timiș care la acea data avea ca braț principal cursul Timi-
șului Mort de astăzi, respectiv aparenta lipsă a unor zone înmlăștinite, umede sau a 
unor meandrări excesive.  

Din suprafața totală de 23450 de hectare a arealului, pe prima ridicare topo-
grafică apar suprafețe împădurite, mai mult sau mai puțin compacte, în peste 60% 
din totalul ariei (Fig. 26).  

Cele mai compacte suprafețe împădurite se află la nord est și nord vest de 
Pădureni, la sud-vest de Parța și la sud vest de Ciacova. De remarcat că Pădurea 
Macedonia era reprezentată doar de câteva pâlcuri răzlețe, iar la nord-vest de Obad 
harta topografică menționează toponimul “La Pădure”, pe locul pe care prima ridicare 
topografică ilustrează o suprafață împădurită.  

                                                      
10 Ardelean, Zăvoianu, 1979, p. 45. 
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Fig. 24. Secțiunea 78 a Josephinische Landesaufnahme înfățișând localitățile Obad, Petroman,  

Ciacova, Macedonia și Cebza.  
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Fig. 25. Planșa prelucrată din secțiunile hărții habsburgice 1772 peste harta 

topografică 1974 și limitele arealului. 

 
Fig. 26. Pădurile prezente la 1772 în areal reprezentate pe harta topografică 1974. 

Fig. 27. Arealul de băltire creat de 
brațul Timișului de la vest de Cebza 

ilustrat pe prima ridicare topografică.  

 
Fig. 28. Băltire de la nord-vest de 

Cebza ilustrată pe harta topografică 
1974. 
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Fig. 29. Pășunile prezente la 1772 în areal, reprezentate pe harta topografică 

1974. 

 
Fig. 30. Suprafețe arate conform primei ridicări topografice, ilustrate pe  

harta topografică 1974. 

Zonele de băltire, care însumează doar 176 de hectare, sunt prezente doar la 
nord și la sud de Cebza, în dreptul unei divagări vest a brațului secundar al Timișului 
de atunci, care se află la cca 2 km vest față de cursul actual regularizat al râului.  

Zona cu umiditate mare acoperă un areal notabil, însă doar 30% din acesta 
se află în cadrul arealului de studiu (Fig. 27 și 28). 

De notat însă că în afara arealului, pe spațiul dintre fostul braț al Timișului și 
cursul actual se păstrează o băltire care este încă prezentă pe hărțile topografice din 
1974. Pășunile observabile pe prima ridicare topografică totalizează cca 1380 ha 
situându-se, în mare parte, în imediata apropiere și de jur-împrejurului localităților, 
distribuție ce s-a păstrat până astăzi, chiar dacă pe suprafețe mai limitate (Fig. 29).  

În ceea ce privește suprafețele arabile, și acestea sunt bine reprezentate pe 
prima ridicare topografică ocupând aproximativ 35% din suprafața arealului.  
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Prima ridicare topografică habsburgică surprinde, în acest caz, localitățile 
înainte de sistematizare astfel că, deși nucleele lor se află în același loc, amplasarea 
locuințelor și a loturilor este aleatorie, fără a avea un plan clar. 

Diferențele care pot fi observate între peisajul ilustrat de harta topografică 
de la 1772 și cel actual sunt următoarele: 
‒suprafața este împădurită în proporție de peste 60%; 
‒35% din suprafața este arată (Fig. 30); 
‒băltirile se manifestă doar în apropiere de brațul vestic al Timișului, în zona actuală 
a cursului regularizat al Timișului, mare parte din aceasta nefiind cuprinsă în arealul 
de studiu; 
‒cursul principal al Timișului de atunci se suprapune Timișului Mort; 
‒localitățile sunt surprinse înainte de sistematizare; 
‒Timișul meandrează mai puternic pe brațul secundar, cel care astăzi a fost regula-
rizat, observându-se că multitudinea de coturi și meandre a fost redusă prin restrân-
gerea și îndiguirea albiei majore, fiind acum limitat la o lățime maximă de 1,5‒3 km 
în funcție de punctul în care se măsoară; 
‒meandrările prezente pe harta topografica 1974 sunt asociate pe prima ridicare topo-
grafică pârâului Gavojdia, iar zona alăturată era arabilă; 

Situat la nord-est de Cebza, canalul Găvojdia este o regularizare a unui pârâu 
cu obârșia în punctul “Bica”, marcat pe prima ridicare topografică ca areal de băltire; 
pârâul se vărsa în brațul secundar al Timișului pe locul confluenței actuale, dar prin 
două brațe care traversau partea nordică a localități Cebza; 
‒se poate observa vatra veche a localității Cebza, situată dincolo de Canalul Găvoj-
dia, în zona cimitirului; 
‒arealul actual al Pădurii Macedoniei era zonă arabilă, cu doar câteva mici suprafețe 
împădurite, ceea ce indică că aceasta a fost plantată ulterior;  
‒Ciacova este localitatea care își păstrează cel mai îndeaproape forma și granițele, 
extinzându-se doar puțin spre sud și nord-vest; 
‒“Cotul lui Toader” era un meandru activ pe cursul principal al Timișului; 
‒nu există indicii ale unei zone excesiv de umede sau înmlăștinite, cu excepția area-
lului de la nord-vest de Cebza, cu suprafață restrânsă; 
‒nu există mențiuni ale unor alte fortificații sau vestigii arheologice, cu excepția 
valului “roman” IV, ilustrat ca traversând punctul Mlaca și trecând prin mijlocul loca-
lității Pădureni și la cca 2 km est de Jebel. 

Per ansamblu, harta de la 1772 ne indică un areal traversat de cursul Timi-
șului (pe actuala albie a Timișului Mort), încadrată la est de un braț secundar al aces-
tuia, cu o zonă de înmlăștinire în dreptul localității Cebza. Observăm prezența vetrelor 
de dinainte de sistematizare a tuturor localităților moderne, fiecare înconjurată de o 
zonă de pășunat. Pădurile se concentrează mai mult în partea nordică a arealului, 
respectiv pe malurile râului. Suprafețele arabile nu par să fie distribuite după vreo 
regulă vizibilă fiind situate între pășuni și păduri, sugerând că acestea au fost luate în 
explorare în urma unor despăduri. Această practică este mai evidentă în zona locali-
tăților Macedonia, Petroman și Obad, dar și la sud de Parța. 
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A doua ridicare topografică militară, realizată între anii 1806‒'69 (în 
limba germană “Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme”), este disponibilă 
online, pe WEB site-ul www.mapire.eu, unde este și suprapusă imaginilor satelitare 
Google Earth™ (Fig. 31). Din acest motiv, calitatea prelucrărilor care se pot efectua 
este mult diminuată, majoritatea imaginilor fiind exporturi la dimensiuni mici făcute 
pentru exemplificare, analiza putând fi efectuată doar vizual în cadrul WEB site-ului.  

Situația prezentată de a doua ridicare topografică este mult mai amănunțită, 
fiind evidentă sistematizarea, dar și o evidențiere mai amplă a elementelor peisaju-
lui. Meandrele, fosile sau nu, luncile, stufărișurile și băltirile sau zonele umede sunt 
toate reprezentate în cadrul loturilor cadastrale de care aparțin.  

Dificultatea interpretării hărții din sec. XIX stă în primul rând în imposibili-
tatea importării acesteia în programele specializate pentru a putea realiza asupra ei 
prelucrări pe un suport de bună calitate și, în al doilea rând, lipsa unei legende a sem-
nelor convenționale.  

Marcarea pe hartă a multor zone cu culoarea albastru, în diferite nuanțe și cu 
adaos sau nu de alte semne convenționale, pare să indice zone cu umiditate ridicată. 
Nu ne putem pronunța dacă acestea sunt sau nu băltiri, pentru că doar o parte dintre 
acestea au marcate hașuri orizontale specifice zonelor cu apă stătătoare, în timp ce 
majoritatea poartă doar denumiri precum “Ligheter Ried” (Stufărișul Lighedului) sau 
“Mengyera Wiese” (Lunca Menghera), care par să indice zone diferite ca și grad de 
umiditate, cel puțin în limbajul modern. Marcarea prezenței fântânilor cu cumpăna 
în parte din arealurile acestea, respectiv prezența lor în majoritate în aceste arealuri 
sugerează că ar putea fi doar un marcaj pentru zone hidrofile, cu pânza freatică ușor 
accesibilă (Fig. 32‒34). 

Notațiile convenționale întâlnite pe a doua ridicare topografică ar putea avea 
analogii în Atlasul de semne convenționale pentru harta topografică11. Tabelul 1 
cuprinde, din punctul nostru de vedere, cele mai apropiate analogii posibile între 
notațiile folosite pentru a doua ridicare topografică și semnele convenționale în folo-
sință astăzi (Tab. 1).  

Tinând cont de aceste analogii, atunci arealele umede nu mai pot fi toate 
cele desenate cu o nuanță de albastru în areal, ci doar o parte mai restrânsă dintre 
ele. În urma analizei și a importului în programul Global Mapper a rezultat harta 
arealelor cu exces de umiditate (Fig. 35). 

A doua ridicare topografică ilustrează deja, pe lângă intervențiile antropice 
majore, reprezentate de defrișări, sistematizarea localităților și extinderea arabilului, 
dar și începutul intervențiilor de regularizare a cursului Timișului. Majoritatea mean-
drelor din areal sunt tăiate de canale menite sa dreneze curgerea de pe meandre pe 
acest curs mai direct. Aceste canale conectează punctele cele mai apropiate ale unui 
meandru pentru meandrele mai ample, care se observa cu precădere pe cursul secun-
dar al Timișului (cel care va deveni mai târziu cursul principal, regularizat, pe care îl 
cunoaștem cu toții astăzi), dar și în zona meandrărilor puternice din zona localităților 
Obad, Petroman și Macedonia. 

                                                      
11 ***, 1975, passim. 
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Fig. 31. Suprapunerea unui export din harta habsburgică 1869 peste harta 

topografică 1974 cu indicarea limitelor arealului în programul  
Global Mapper™. 

 
Fig. 32. Fântănă cu cumpănă evidențiată pe a doua ridicare topografică, la vest 

de Parța. 

 
Fig. 33. Fântâni cu cumpănă pe pășunile din cadrul Jebelului pe a doua ridicare 

topografică. 
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Fig. 34. Fântâni cu cumpănă în estul Obadului, pe aceiași ilustrare cartografică. 

Tab. 1. Corespondențe între semnele convenționale actuale și notațiile de pe a 
doua ridicare topografică. 

Semne convenționale 1975 Notații pe a doua ridicare topografică 

 
Terenuri umede cu iarba 

 

 
Terenuri umede cu stuf 

‒ 

 
Mlaștină inaccesibilă cu iarba 

 

 
Mlaștină inaccesibilă cu stuf  
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Mlaștină accesibilă cu iarba 

 

 
Mlaștină accesibilă cu stuf  

 
Mlaștină cu tufăriș 

‒ 

 
Ape cu caracter permanent 

 

 

 
Ape cu caracter temporar 

 

 
Albii secate 
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Fig. 35. Zone umede în arealul studiat conform celei de-a doua ridicări topografice. 

 
Fig. 36. Zonele împădurite din arealul studiat conform celei de-a doua ridicări 

topografice. 

 
Fig. 37. Zonele de pășune în arealul studiat conform celei de-a doua ridicări 

topografice. 
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Fig. 38. Ilustrarea arabilului ca areale rămase nemarcate, spre contrast cu 
zonele umede (albastru), pășunile (verde deschis), păduri (verde închis) și 

arealele localităților. 

Harta rezultată în urma celei de-a doua ridicări topografice ne prezintă o 
imagine aproape total diferită față de cea ilustrata în 1772. 
‒suprafața împădurită scade dramatic, ocupând acum doar cca 10% din totalul area-
lului (Fig. 36); 
‒pășunile sunt și ele reduse la jumătate față de 1772, acoperind aproape exclusiv zone 
limitrofe localităților (Fig. 37);  
‒zonele umede par să se înmulțească, petece umede fiind răspândite în aproprierea 
meandrărilor și la izvoare; 
‒un element deosebit de important îl reprezintă canalele de drenarea a meandrelor 
(Fig. 39) prin care se încearcă câștigarea de suprafețe arabile suplimentare;  
‒în urma reducerii suprafețelor împădurite se observă meandrările pâraielor și cursu-
rilor secundare; 
‒suprafața cea mai mare este acoperită de terenurile arabile (Fig. 38); 
‒brațul secundar al Timișului Mort dintre Pădureni și Lighed, care delimita la SE 
“insula” Seliște, este ilustrat acum ca un braț mort; 
‒meandrele împădurite din apropiere de Ciacova sunt acum parcelate, se pot observa 
clădiri și probabil livezi;  
‒localitățile suferă cele mai mari modificări fiind clar vizibilă sistematizarea și creș-
terea numărului de locuitori; 
‒se delimitează spații dedicate pentru cimitire la periferia localității;  
‒căile de acces primesc o structură geometrică ordonată; 
‒sunt semnalate podurile, fântânile, movilele de hotar;  
‒căile de acces sunt modernizate vizibil; 
‒în dreptul localității Cebza se poate observa construcția unui pod peste Timiș, într-
un punct în care prima ridicare topografică indică o trecere prin vad; 
‒la Parța, un canal de drenare al unui meandru va pune bazele cursului actual al 
Timișului, care desparte cele două cartiere ale localității de astăzi. 
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Există o vizibilă discrepanță între cele două hărți cu privire la ilustrarea are-
alelor umede, care ridică o serie de întrebări: erau acestea ascunse de zonele împă-
durite și nu au putut fi observate și documentate decât după defrișări sau există o 
diferență de rigurozitate între cele două ridicări topografice, motiv pentru care a 
doua ridicare topografică pare mai amănunțită cu privire la terenuri și potențialul lor 
agricol? Răspunsul ar putea sta într-o viitoare analiză paleogeografică a arealului. 

Vizualizate comparativ, cele două ridicări topografice și hărțile rezultate ne 
ilustrează un peisaj radical diferit, la doar un secol depărtare (Fig. 40). Accesul la 
digitizările lor și la formatul interactiv georeferențiat disponibil pe WEB site-ul 
www.mapire.eu permite un studiu amănunțit al arealului din punctul de vedere al 
evoluției peisajului. Astfel putem vedea nu doar extraordinarele transformări reali-
zate în perioada sistematizărilor habsburgice ci și putem prelucra și analiza situația 
dinaintea regularizării cursului râului Timișului. Acest element este deosebit de 
important pentru că este cea mai detaliată ilustrare a situației meandrărilor, băltirilor 
și a amplasării așezărilor și terenurilor agricole în această zonă considerată deosebit 
de umedă și cu risc mare de inundații.  

 
Fig. 39. Canale de drenare a meandrelor în zona de nord a arealului,  

la est de Parța. 

 
Fig. 40. Viziune comparată a zonei satului Pădureni pe Prima și  

A doua ridicare topografică.  
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 La mijlocul secolului al XVIII-lea observăm, deci, un peisaj aproape egal 
împărțit între areale împădurite, zone cultivate agricol și pășuni, care pare adaptat 
eventualelor hazarde naturale, astfel că ne putem imagina așezări mai timpurii răs-
pândite pe terenurile mai înalte, gravitând in jurul nucleelor vizibile astăzi. 
Relevanța studiului cartografic de față este dată de necesitatea realizării ei ca etapă 
incipientă în cadrul unei cercetări mai vaste care vizează reconstituirea habitatul 
uman în arealul Timișului Mort până la începutul epocii moderne (secolul al XVIII-
lea), și va fi mai evidentă în contextul realizării de hărți arheologice cu indicarea 
siturilor cunoscute și investigate, respectiv rezultatele cercetărilor de teren.  
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