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Abstract. The research carried out during 2012–'16 period by a joint team of archaeologists,
and geologists had as a stimulus to generate new information (supplemented by laboratory
analysis) on one of the less known and documented fortifications from Şureanu Mountains.
The preliminary bibliographic documentation revealed a lot of ambiguities which required a
field study and sampling for first laboratory analysis.
Beyond the truism that, in fact, all the real or putative military Daco-Roman wars
scenes should be seen with the own eyes, any researcher with some experience knows that the
road to hell is paved with noble ideas, but also that is impossible to fulfill a detailed study in
a short term, when the research is unfunded.
Thus, this material provides an overview of already taken research steps, and brings
to the involved or interested people new information, considered not only useful, but also as
the basis for an important segment of history with more questions than answers.
Keywords: fortificație liniară, Ponorici, compozit, geoarheologie.

1. Introducere și informații generale
Cu denumirea de Fortificația liniară Cioclovina-Ponorici se identifică dispozitivul defensiv dezvoltat pe o lungime totală de peste 2400 m, conturat la sud de cetatea Piatra Roșie, respectiv la est de peștera Cioclovina și nord-vest de valea Ponorici,
înconjurând pe latura sudică Vf. Chiciura (1022 m altitudine). Format dintr-un material
compozit în care argila și calcarul arse se amestecă neuniform și în proporții absolut
variabile, prin structura și duritatea pe care le poate atinge, are caracteristici unice dacă
se discută ipoteza obținerii in situ. Cu atât mai interesant și necesar ar fi în acest context de completat informația privitoare la tehnicile de construcție ale obiectivelor cu
caracter militar în perioada regatului dac.
“Troian” este un termen consacrat în arheologia românească1, însemnând o fortificație liniară din pământ, numită (în discursul arheologic de expresie română) şi “val”,
acestei definiții secunde fiindu-i consubstanțială o substrucție din bârne de lemn care
1

Croitoru, 2007, p. 57-140.
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să împiedice alunecarea pământului în lateral, precum şi amenajări supraterane care
să protejeze apărătorii, fie din blăni din lemn, fie din nuiele (la construcții de dimensiuni
mai modeste, în principiu). Troianul de la Ponorici se înscrie prin caracteristicile sale
principale în seria fortificațiilor de pământ liniare, adaptate în zona de munte la specificul geologic al substratului (calcar și argilă) și la morfologia terenului de apărat (Fig.1).

Fig. 1. Model 3D al ansamblului montan Chiciura – polia Ponorici.
Vedere dinspre sud, fără exagerare verticală2.
Masivul montan este puternic împădurit, de regulă fiind libere de vegetația
arboricolă doar dolinele mari şi polia Ponoriciului (cunoscută şi drept Valea Seacă).
Una dintre consecințe este că obiectivele de interes arheologic scapă cercetării aeriene,
metodele arheologice cunoscute rămânând printre puținele aplicabile, alături de obligativitatea obiectivă a abordării multi și inter-disciplinare.
În urmă cu patru decenii, Istvan FERENCZI era revoltat că Troianul fusese
“totalmente scăpat din vederea acelora care planifică cercetări arheologice pe aceste
meleaguri”, adăugând: “cartografierea tuturor acestor elemente de întărituri, precum
și săparea în întregime a câtorva dintre ele este absolut necesară, o sarcină de primă
urgență ce nu suferă nici o amânare”3. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult de atunci,
adică nici urgența, nici amânarea, prioritățile colectivului “cetăților dacice” în arealul
cărora se află nemodificându-se între timp.
Detaliile de istoric al cercetărilor neintrând în subiectul acestui articol4, se specifică totuși că referitor la fortificația liniară de la Chiciura (sau Cioclovina- Ponorici),
2

Culorile de altimetrie şi liniile de contur sunt generate de un DEM la 30 m (cu linii mai groase
– conturul de 700 m şi 1000 m). Sunt figurate principalele elemente defensive: troianul de la
Ponorici (cu albastru) şi zidul de la Chiciura (cu negru).
3
Ferenczi, 1978, p. 128.
4
Vezi însă detalii la Teodor et alii, 2013, p. 7-23.
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cunoscută și ca troianul de la Ponorici, au fost abordate, după metodologii proprii și
în scrieri diverse, de istorici5, sau chiar de persoane fără calificări limpezi, dar cu interes pentru această perioadă istorică6. Deşi obiectivul este aproape necunoscut, el are,
paradoxal, o literatură destul de cuprinzătoare, cel puțin ca număr de pagini. Cele mai
vechi consemnări despre troianul de la Ponorici aparțin lui TÉGLÁS Gábor şi datează
din 1884. Din păcate, notele sale au văzut lumina tiparului destul de recent7, aşa încât
nu au contribuit nemijlocit la progresul cunoaşterii asupra obiectivului. Textul este însă
puțin cunoscut, fiind publicat în limba maghiară. Obiectivul s-a bucurat de ceva interes şi în străinătate8, însă subiectul nu poate progresa decât prin eforturile specialiştilor
români.

2. Poziționare și tronsoane
2.1. Poziționare și geomorfologie
Muntele Chiciura se prezintă sub forma unui trunchi de piramidă aproape regulat, de plan aproape pătrat, având pe rama superioară dimensiunea unei laturi de cca
1,5 km, iar pe cea inferioară de cca 2 km, deci un ansamblu de 3 km2. Trunchiul de
piramidă este orientat, cu cele patru laturi, aproximativ spre cele patru puncte cardinale, având ca repere Piatra Roşie (spre nord), avena Cioclovina (spre vest), valea şi
peştera Ponorici (spre sud) şi interfluviul Călianu-Valea Roşie (la est). Platoul superior
are cote între 950–1000 m altitudine, în timp ce marginile inferioare variază, între 800 m
la mijlocul laturii de nord-est (Valea Roşie), sub 600 m pe latura de NV (satul Cioclovina), 850 m pe latura de SV (polia 2 Ponorici) şi 900 de m pe latura de NE (Valea
Călianului, cu variația Călienilor).
Colțul nord-estic este singurul loc în care piramida nu se mai detaşează din peisaj, şaua dintre Călian şi Pârâul Roşu având cote în jur de 1000 m, însă această punte spre Dealul Rotunda şi Poiana Omului reprezintă un pasaj îngust, de sub 200 m lățime. Pantele care separă piramida Chiciurii de terenul din jur sunt destul de severe:
30° spre Valea Roşie, 35–39° spre satul Cioclovina (dar şi mai mult pe zona superioară),
20° spre polia Ponorici şi 27° spre valea Călienilor.
Aproximativ în mijlocul acestui trunchi de piramidă, alcătuit exclusiv din calcare jurasic superior-apțiene, tronează vârful Chiciurii, care nu se ridică mult peste
vârfurile din jur, dar este izolat de acestea de un “şanț” adânc de 100 de metri, compus
dintr-o salbă de doline (deci uvale), indicând existența unor ape subterane, pe un curs
ce poate fi bănuit cu izvoare (azi scufundate) aflate la NE de vârf, vale seacă ce ocoleşte masivul montan pe la sud şi sfârşeşte în prăpastia dinspre satul Cioclovina, la NV.
Căile de acces sunt mai multe, dar toate dificile: dinspre satul Cioclovina pe
o potecă destul de abruptă pe sub Dealul Mesteacănului, dinspre nord pe valea superioară a Pârâului Roşu, ajungând în poiana aflată la nord-vest de vârful Ursul Mic, sau
din satul Alun, prin creastă lângă Poiana Omului, apoi pe la Dealul Rotunda şi pe la
5

Selectiv: Daicoviciu et alii, 1954; Ferenczi, 1979; Glodariu, 2000.
Tatu, Morar, 1983; Oltean D., 2012; Oltean R., 2013.
7
Bajusz, 2005.
8
Lockyear, 2004; Ştefan, 2005, ambii considerând corect că întâi ar trebui realizate investigații amănunțite şi doar apoi teoretizat subiectul.
6
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nord de Valea Călianului, până în poiana de la N de Vârfete (Fig. 2).
2.2. Tronsoane și alte elemente constructive
Pentru ușurința cercetării, în urma etapelor de teren coroborate cu analiza informațiilor colectate și a celor din bibliografie, în cadrul fortificației liniare CioclovinaPonorici (denumit în text și troianul de la Ponorici) au fost delimitate un număr de 5
tronsoane (Tab. 1, Fig. 2).
Troian,
tronson
T.1
T.2
T.3
T.4
T.5
total

metri
270
586
315
355
308
1834

redute
ext.
R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
total

metri
159
231
65
105
35
595

separatoare
T.1
T.2
T.3
T.4
T.5
total

metri
252
190
475
567
0
1484

terase
luptă
T.1
T.2
T.3
T.4
T.5
total

metri
159
158
215
436
0
968

TOTAL
GENERAL

5548

Tab. 1. Lucrări liniare de fortificare de la Ponorici (aliniament de front).

Fig. 2. Harta ansamblului de fortificații de la Ponorici-Chiciura şi sectorizarea
(tronsoanele de studiu)9.

9

Curbe de nivel la 25 m (ANCPI 1:5000); Proiecție Stereo '70, dar coordonate geografice (la 5
miimi de grad); sugestie color a altitudinii după DEM la 30 m. Săgețile - limită de tronson;
Prescurtări: R = redută; F = fort.
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La acestea se adaugă:
–lucrările din spatele frontului principal, respectiv tronsonul 6 (349 m), tronsonul 7
(122 m) şi suma laturilor fortului de la Vârful Poienii (101 m), respectiv 572 m –
Fig. 2), și
–lucrările liniare de la baza Chiciurii (care au cel puțin aparent aspectul unei “linii
secunde”, respectiv 178 m pe sectorul oriental, 190 m pe sectorul central şi 135 m pe
sectorul occidental (dar care nu fac obiectul acestui articol).
Descrierea lor din punct de vedere dimensional și morfologic – inclusiv separatoare, turnuri, redute – este prezentată sintetic mai jos, informația detaliată fiind realizată în documentația de bază10.
Exprimând distanțele în linie dreaptă, Tronsonul 1 începe la capătul de vest
al Dealului Mesteacănului (“deasupra prăpastiei amețitoare a Cioclovinei”11), evoluează spre ESE (121°) şi măsoară 255 m, până la drumul din schița lui Constantin
DAICOVICIU și Alexandru FERENCZI (Fig. 5), care vine dinspre torentul de la SV
şi trece troianul peste o mică şa, existentă între Dealul Mesteacănului şi dealul dominant al întregii linii de fortificație, cota 969, aflat spre SE.
Al doilea tronson este cel mai lung, măsurând aproape 570 de metri, cu direcția generală SSE (148°). În esență, el urcă pe cota de 969, unde dezvoltă cea mai mare
redută (R.2), apoi coboară de pe deal, spre următoarea şa, dintre cotele 969 şi 962,
acolo unde un alt drum traversează troianul într-o zonă denumită de autori Poiana cu
movile. Înainte de acest drum mai există o mică redută.
Al treilea tronson nu mai urcă pe cota alăturată (962), aşa cum s-a întâmplat
cu celelalte două, ci urmează o cotă intermediară, în jur de 925 (cam la două treimi din
înălțimea dealului), legând şaua dinspre Poiana cu movile de următoarea şa dinspre
est – torentul care desparte cota 962 de ansamblul de la Vârful Poienii. Aici nu a mai
fost aplicat criteriul de a delimita tronsoanele în zona unor şei, de o întrerupere a troianului sau din pricina unui drum, ci s-a prelungit Tronsonul 3 până la intersecția cu alte
trei valuri. Se observă că pe acest tronson de 306 m (direcție ESE, 118°) nu există nici
o redută.
Al patrulea tronson, în lungime de numai 310 m (în linie dreaptă), este un
arc de cerc cu focarul spre SSV, cu direcția generală SE (124°), având la fiecare capăt
câte o mică redută, cele cu numerele 4 şi 5. Este un sector super-fortificat, al cărui capăt
estic nu mai este marcat de o şa montană, ci de două lucruri care particularizează tronsonul următor.
Al cincilea tronson, ultimul de pe rama Ponoriciului, are două caracteristici
care îl disting net de cele de până aici: el nu mai merge pe direcția generică SE, ca cele
de până aici, ci face un unghi de 90° (Fig.3), urmând totuși curba de nivel; al doilea
lucru special aici este că lipsesc valurile separatoare şi redutele. El se termină, natural,
într-o şa, cea care desparte coastele din jurul lui Vârfete de țancul de calcar de la cota
951. De menționat este faptul că pe o bună parte din Tronsonul 5 nu au existat condiții

10
11

Teodor et alii, 2013, p. 24-73.
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 61.
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de prezervare, materialul fiind luat în vale de orice viitură. Resturi ale valului ruinat
pot fi văzute oriunde, pe râpă, în jos.

Fig. 3. Reprezentare 3D a jumătății estice a fortificației liniare CioclovinaPonorici (segmentul dintre Vârful Poienii şi Vârful Vârfete)12.
Acesta este şi locul unde a fost găsit singurul fragment ceramic, la jumătatea
tronsonului orientat NE, la cota 903. Fragmentul amintit aparține fundului unui vasborcan cu diametrul de cca 12 cm, de culoare brun cărămizie, modelat manual; pe exterior are un slip de culoare cafenie, corodat, păstrat parțial. Culoarea este neomogenă,
rezultatul unei arderi necontrolate; duritatea este mare; porozitatea poate fi constatată
cu ochiul liber. În pastă se văd paiete de mica (o caracteristică generală a ceramicii din
zonă, fiind conținută în argilă), având în compoziție şi fragmente sfărâmate de calcar,
cu o rugozitate mai mare decât ceramica dacică “clasică”, deci cu mai mult nisip. Vasul
din care provine pare un exemplar foarte tipic al ceramicii dacice din sec. I dHr, mai
ales din a doua jumătate (datorită rugozității).
La nord de tronsonul 4 se grupează monumentele descoperite de către István
FERENCZI, considerate de el – şi practic de toți ceilalți până aici – ca datorate militarilor romani (ipoteză pe care autorii articolului nu o susțin). Este vorba despre tronsonul 6 (334 m, direcție NE – 36°), privind spre valea seacă de la apus, de un mic fort
(“burgusul”13), şi un ultim val (121 m, direcție SE – 126°), care leagă fortul de peştera Călianului – adică tronsonul 7. Între tronsonul 6 şi fortul de la NE există un mic
spațiu – de cca. 7 metri – în care troianul tronsonului 6 nu se mai vede; s-a speculat
12

DEM cu ortofotografie, fără exagerare verticală. Vectorii reprezintă linia principală a
fortificației (fără separatoare). Linia roşie reprezintă o rupere de nivel (fortificare naturală).
13
Ferenczi, 1979, p. 146.
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că materialul a fost recuperat pentru a se ridica fortul alăturat14. Pe partea opusă a fortului, însă, între colțul de est al fortificației “patrulatere” şi valul tronsonului 7 nu există
un spațiu mai larg de 1,5 m, care este obişnuita poartă, deci constructorii ar fi uitat,
de această dată, să recicleze piatra de construcție.
Tronsonul 7 închide latura de nord-est a dispozitivului defensiv, mergând
aproximativ în linie dreaptă de la fort şi până la stâncile golaşe de deasupra peşterii
Călianul, pe un drum în coborâre destul de accentuată, respectiv între cotele 935 şi
895, la o lungime de 122 de metri, adică o pantă medie de 18°. Starea de conservare
a acestui val este mai bună, cu înălțimi de 0,6–0,7 m şi lățimi de cca. 4 m, dar nici
aici nu a fost identificat nici compozit ars, nici şanț, pe una dintre părți.
Ca aspect general, toate tronsoanele se diferențiază clar în morfologia naturală
a terenului (Fig. 4) și în schița de profil (Fig. 5).

Fig. 4. Fotografie de pe tronsonul 1. Vedere spre est. Terase antropice.

Fig. 5. Schița de profil topografic al troianului15.
Se poate observa, cu constanță, o relație între lungimea separatorului16 şi
unghiul de pantă, care sunt valori invers proporționale. Şi aici, deci, conformația terenului este cea care dictează caracteristicile obstacolelor construite, şi doar evaluarea
14

Ferenczi, 1979, p. 149.
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, fig. 43. Modificată în sensul respectării scării orizontale, menționate în figura originară.
16
Denumire utilizată pentru fortificaţiile de piatră (fără “compozit”) scurte, mai mult sau mai
puţin perpendiculare pe valul principal.
15
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lor într-un spațiu 3D aduce elemente privind vizibilitatea din fiecare punct al sistemului defensiv construit. Direcția separatoarelor urmează în general destul de strict regula
perpendicularei la curba de nivel şi nu la troian.
2.3. Câteva elemente de tehnică constructivă și logistică
S-au mai făcut calcule asupra volumului implicat de construcția troianului;
diverşii socotitori nu au greşit neapărat cifrele de pornire (lungimea lucrărilor sau
volumul dislocat la fiecare metru liniar), ci nu au putut înțelege grozăvia acelei munci,
câtă vreme sistemul de construcție nu este încă înțeles. Fiindca problema cea mare de
rezolvat este legată de acel material compozit cu proprietăți unice, după experiența
celor implicați în această cercetare voluntară, respectiv un amestec neuniform volumetric de material argilos cu calcar, arse împreună, identificat la suprafață pe toată
lungimea troianului și care îl alcătuiște virtual și la interior.
Făcând calcule asupra necesarului de muncă şi pornind de la prezumția foarte
optimistă că un dac foarte voinic putea disloca un metru cub de stâncă pe zi şi să pună
piatra în operă (inclusiv lucrările de tâmplărie), pentru amenajarea ansamblului tactic
orientat spre sud (tronsoanele 1÷5) au fost necesare aproape 34000 de zile de muncă.
La acestea sunt însă de adăugat multe altele: tăierea copacilor necesari lucrărilor de
tâmplărie (infrastructura şi suprastructura palisadelor), pregătirea lemnelor (dulgheria)
pentru punerea în operă, asigurarea necesarului de apă şi alimente. Cel din urmă fapt
este în mod particular interesant, fiindcă vizează şi perioada post-construcție, respectiv campania militară.
categorie

lungime
cubaj
estimare
de
estimat la
totală
referinţă metru liniar
(m3)

descriere

săparea tranşeului de ardere; incentronsoanele
dierea controlată; săparea şanţului de
1–5
împrumut; ridicarea palisadei duble
terase de
amenajarea terasei (prin dislocare de
luptă
rocă); construcţia palisadei simple
construcţia palisadei duble; mutarea
separatoare masei de rocă necesară pentru acoperirea infrastructurii
tronsonul 6 palisadă simplă
tronsonul 7 palisadă simplă cu val
fortul
palisadă simplă cu val
Chiciura
şanţ de împrumut; zid de piatră cu
palisadă
TOTAL

1834

10,1

18523

968

7,4

7163

1484

3,6

5342

349
122
101

1,7
2,4
2,4

593
293
242

503

5

2515
34671

Tabelul 2. Estimare a cubajului necesar lucrărilor liniare.
Presupunând că procurarea şi prelucrarea masei lemnoase reprezenta o sarcină echivalentă cu jumătate din cea necesară la ridicarea propriu-zisă a fortificației
liniare, s-au adăugat un plus de 17000 de zile de muncă, rezultând 51000 de zile de
muncă. Pentru că, foarte probabil, lucrarea a fost planificată şi executată într-un singur sezon, care nu este mai lung de 6 luni în zonă, forța de muncă necesară doar la
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ridicarea fortificației a fost de 8500 de oameni, care au manipulat un volum de cel puțin
35 mii m3 de material de construcție (piatră, argilă, lemn).
3. Despre materialul compozit de la Ponorici
3.1. Demers inițial
Scopul prelevării şi analizării unor probe recoltate din zona troianului de la
Ponorici (de la suprafață!) este, desigur, un demers pentru a obține date preliminare
privind natura şi proprietățile materialului numit de participanții istorici la această cercetare și “ponorici”, care este, în limbaj arheologic, un “chirpic ars” (Fig. 6a), dar şi
mai exact “pământ ars” (neavând prelucrarea tipică a chirpicului, respectiv cu elemente vegetale, nici compoziția normală, predominant argiloasă). Pe de altă parte, studiul
materialului mineral regăsit în prezent pe toată lungimea fortificației liniare de sub
muntele Chiciura a continuat cu analize în laborator, termenul geologic utilizat cu precădere fiind de material compozit, pentru a reflecta alăturarea extrem de variată ca participare procentuală a unei materii prime argiloase și a uneia carbonatice (Fig. 6b).

Fig. 6. Imagini macroscopice ale materialului compozit (“ponorici”):
a. zonă de probare de pe Tronsonul 2, cu predominanța materialului argilos ars;
b. fragment compozit din zona Tronsonului 3, în care materialul carbonatic ars a
inclus un fragment compact și unitar de chirpic ars

Astfel, în mai multe campanii și echipe, au fost recoltate un număr de peste
100 de probe, toate analizate vizual ca aspect, structură și alcătuire primară. Dintre
acestea, cca. 45 au fost supuse analizelor de laborator, limitate ca tip și număr de disponibilitatea fondurilor (exclusiv ale cercetătorilor implicați în proiect sau conjunctural
asociate activității desfășurate curent la locul de muncă). Metodele de cercetare aplicate și rezultatele acestora sunt prezentate în sinteză mai jos.
3.2. Metodica de investigare
Analizele macroscopice au fost realizate în teren și laborator prin observații
directe sau la lupă binoculară, în lumină naturală. Ele au evidențiat de la început o neomogenitate generală atât pe lungimea fortificației, dar și pe lățimea acesteia, vorbind
în termeni de participare în proporții foarte variabile la alcătuirea produsului final, prin
combinarea sub efect termic a materialului carbonatic și a celui argilos (Fig. 7), subordonat și cu adaos de nisip (dacă nu cumva argila era nisipoasă).
Analizele mineralogice pe secțiuni subțiri din materialul din Troian s-au realizat pe 4 probe (compozit, material argilos ars, material carbonatic ars), prin observații
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la microscopul optic polarizant, cu punerea în evidență a principalelor minerale, a aspectului structural intern și a proceselor secundare datorate modului de formare și a celor
desfășurate sub efectul factorilor exogeni.

Fig. 7. Imagini macroscopice ale materialului compozit (“ponorici”):
a. fragment dintr-o zonă predominant argiloasă arsă (tip ceramic), cu duritate ridicată;
b. fragment compozit (argilă arsă și calcar ars) cu proporții variabile între componenți,
inclusiv cu depuneri secundare calcitice.

Analizele termodiferențiale s-au realizat pe 2 probe (un compozit și un material argilos ars), macinate la un diametru de 80 microni, uniformizate și sfertuite, după
care au fost supuse încălzirii progresive în cuptor pe intervale de temperatură controlată, urmate de cântarire pentru determinarea pierderii de masa. În funcție de scopul
final, s-au selectat 3 intervale de măsurare: 0–110° C - pentru pierderea apei de constituție; 110–600°C - pentru pierderea de masă datorată descompunerii (teoretice) a carbonaților în stare primară; 600–1000°C - pentru pierderea de masă datorate descompunerii calcarului și a mineralelor argiloase (argilei). Diferențele rezultate au constituit
materialul care se descompune peste 1000°C (cuarț, argilă arsă, minerale grele etc.).
Analizele chimice s-au realizat cu două tipuri de echipamente portabile de
fluorescență pe probe măcinate la 80 microni, în cazul a două probe obținându-se alcătuirea elementală și oxidică totală, iar pentru alte 7 probe doar pentru elementele care
nu au depășit procentul de 10% din totalul masei analizate.
Analizele fizice informative pe 13 probe privind densitatea aparentă s-au realizat prin determinarea volumului dislocuit la scufundare în apă, iar porozitatea aparentă s-a determinat prin supunerea unor probe neuniforme la o absorbție de apă prin
scufundare totală, un timp limitat experimental.
Analizele de microscopie electronică (Fig. 10÷12, prezentate ca anexe) s-au
realizat în cadrul laboratorului Microcosmos al Institutului Geologic al României. Au
fost selectate un număr de 8 puncte de investigare de pe o suprafață lustruită, confecționată și condiționată corespunzător, dintr-o probă de compozit care conținea material
argilos și carbonatic ars, dar subordonat și alte minerale identificate ca prezență și la
microscopia optică (cuarț, mică, pirită, minerale grele).
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3.3. Rezultate preliminare
De cele mai multe ori compozitul de Ponorici nu are deloc aspect compact,
porozitatea fiind evidentă cu ochiul liber (Fig. 6÷8); paradoxal, duritatea acestor probe este superioară probelor comparative romane, chestiune care va trebui studiată și
mai detaliat în viitor în laboratoare specializate. Deoarece temperatura obişnuită în
cuptoarele romane pentru materiale de construcții era şi ea mare, spre 900°C17, secretul durității “ponoriciului” ar trebui căutat cel mai probabil în combinarea la temperaturi mari de material argilos (inclusiv sol) cu calcar (care este atât un liant, cât și
un fondant binecunoscut în industria metalurgică), producând o “împietrire” a amestecului ce va forma acest compozit regăsit pe toată lungimea fortificației.
Materialul compozit tipic troianului de la Ponorici (Fig. 7b, 8 și 9a) conține
sub 2% apă de constituție și material organic, sub 5% carbonați curați (recenți), cca.
20–25% material argilos cu stuctură amorf – cristalizată și material carbonatic evident
supus anterior unui proces termic (în urma căruia a căpătat aspect poros tipic pietrei
de var); peste 70% este material care nu se descompune sub 1000°C. Matricea argiloasă este o mixtură sinterizată cu structură de tip amorfă-cristalină, formată din minerale de tipul illitului, smectitelor și uneori a caolinitului, oxizilor de fier și micelor.
Culoarea matricei argiloase variază de la roșu-cărămiziu, în diferite nuanțe, la brun
(Fig. 9a, b), funcție în special de gradul de ardere (negru = opac optic = material ars
la temperaturi înalte, căpătând aspect ceramic).
Probele alcătuite aproape exclusiv din materialul argilos supus unui proces
termic în urma căruia a dobândit un aspect asemănător celui ceramic, conține peste
85% material care nu se descompune sub 1000°C, ceea ce demonstrează un proces
termic care a transformat structural ireversibil materia primă inițială.
Aspectul microscopic analizat în secțiuni subțiri în lumină polarizată susține
observația macroscopică. Materialul argilos regăsit pe toată lungimea troianului este
asemănător unei ceramici brute (Fig. 8c, 9b), ca o matrice argiloasă de multe ori cu
aspect sinterizat, cu incluziuni (claste) angulare și subangulare mai grosiere, de natură
argiloasă și rar silicioasă (predominant cuarț). Faptul că indicele de refracție al materialului argilos variază, ajungând până la gradul de izotropie18 (Fig. 9a) argumentează
o dată în plus desfășurarea unor procese de ardere intense care au permis transformări
chiar până la nivel de vitrificare pe anumite zone.
Gradul diferit de ardere este marcat de porozitatea, primară sau secundară, diferită: pori izolați sau interconectați, inclusiv cu suprafața, respectiv compactitate mai
ridicată. Porii secundari (în general alungiți sau cvasi-sferici) sunt rezultați prin descompunerea și reacțiile în timpul arderii, dar și prin retragerea porilor în jurul clastelor
mai mari sau procese de dizolvare de-a lungul timpului (Fig. 8b, 9c, d).
În afara materialului argilos și carbonatic, au fost identificate microscopic cristaloclaste de cuarț, feldspat (cel mai des de tip microclin), amfiboli, ilmenit, mice și
resturi de sol – agregate hematitice (hidroxizi de fier). Prezența mineralelor de fier este
un alt aspect bine evidențiat microscopic, fiind reprezentați atât de oxizi sub formă de
17
18

Özkaya, Böke, 2009, p. 995-1000.
Cetean, 2016, slide 22.
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Fig. 8. Imagini la lupa binoculară ale materialului compozit
din fortificația liniară Cioclovina-Ponorici.
a. fragmente argiloase arse (tip ceramic) prinse într-o masă carbonatică primară tip matrice și
secundară; b. calcit secundar rezultat prin dizolvări și recristalizări; c. masa tip ceramic include
granule cuarțitice de mărimi și forme angulare; d. zonă cuarțoasă policristalină în asociație cu
mase de argilă arsă.

granule, firișoare, pelicule, dar și de hidroxizi – agregate hematitice (cel mai probabil
de natură mai recentă).
Procesele după ardere identificate prin microscopia optică și electronică includ
contaminări, dizolvarea unor componenți (ex. minerale carbonatice) urmate sau nu de
redepunerea sub formă de cruste de calcit (Fig. 8b, 9c, d), dar și dezintegrare fizică
în urma ciclurilor de îngheț-dezgheț.
Analizele de laborator au confirmat că materialul din care este alcătuită fortificația liniară Cioclovina-Ponorici s-a obținut din amestecul neomogen al unor materii
prime inițiale de natură argiloasă, carbonatică și subordonat silicioase, supuse unor
procesele de ardere (cu o perioadă oxidantă) la temperaturi suficient de înalte încât să
producă transformări de structură. Sintetizat, acestea au implicat:
–formarea unui material compozit cu aspect poros, alcătuit în proporții variabile din
claste de diferite dimensiuni de material argilos ars cu aspect de ceramică brută, îmbinate, liate sau acoperite cu un material carbonatic transformat termic, preponderent
de dimensiuni micritice;
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Fig. 9. Imagini la microscopul optic ale materialului compozit
din fortificația liniară Cioclovina-Ponorici:
a. fragmente argiloase arse (tip ceramic), angulare, într-o masă carbonatică;
b. masă tip ceramic cu incluziuni de granule cuarțitice și depuneri micritice;
c, d. masă carbonatică de dimensiuni micritice, cu depuneri secundare de calcit
sparitic pe pereții golurilor/porilor.

–transformarea masei argiloase într-un material cu aspect de argilă arsă până la ceramică brută (funcție de parametrii de ardere și poziția față de zona de maxim termic);
–transformarea materialului carbonatic inițial într-o masă carbonatică mult mai poroasă
(prin pierderea apei, descompunere și reprecipitare), cu scăderea densității și modificarea aspectului structural;
–topirea marginală a granulelor de cuarț la contactul cu masa ceramică (cu formarea
sau nu a unei pelicule extrem de fine în zona de contact), alteori corodarea cristaloclastelor;
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–topirea marginală a feldspaților și alterare a caracteristicilor lor optice;
–descompunerea în diferite grade a micelor;
–porozitate suplimentară în jurul clastelor și apariția fisurilor de contracție – bine evidențiate în cazul cuarțului și feldspaților;
–zone cu topirea totală a carbonaților, cu formarea unor pori ovoidali datorați acestui
proces (Fig. 8b);
–difuzia parțială a unor oxizi de fier în masa celorlalte cristaloclaste.
Porozitatea ridicată este un argument suplimentar pentru rata rapidă de ardere
a materialului de la un anumit moment încolo, cel puțin în partea expusă contactului
cu aerul, spre deosebire de zonele mai din interiorul valului, unde materialul ceramic
cu compactitate mai ridicată pare a fi mai mult prezent. Această observație va trebui
însă confirmată prin realizarea unor secțiuni transversale pe lungimea troianului, fără
de care studiul aprofundat riscă a nu-și atinge scopul.

4. Considerații finale
Acest articol și-a propus prezentarea unor rezultate preliminare din cercetările
independente realizate de specialiști din mai multe zone disciplinare la fortificația liniară Cioclovina-Ponorici, element militar defensiv impresionant, care a rezistat timpului și care naște o mulțime de întrebări practice.
Deși încă fără analize de difracție de raze X, recomandate în cercetarea unui
astfel de material, detaliile prezentate mai sus rezultate din analizele deja efectuate și
informațiile bibliografice existente referitoare la obținerea ceramicii și procesele metalurgice indica faptul că este foarte probabil ca temperatura maximă de ardere să fi fost
cu câteva sute de grade mai mică de 1000°C. Prezența atât de importantă cantitativ a
calcarului și chiar a cuarțului contribuie la scăderea punctului de topire a materialului
argilos, până la urmă scopul fiind nu obținerea unei ceramici de bună calitate, ci un
material suficient de dur pentru a constitui o fortificație.
Dacă se analizează comasat volumul de material de construcție implicat (peste
35 mii m3) aferent unei lungimi a fortificației de peste 1,8 km numai pe expunerea
sudică a Muntelui Chiciura, condițiile reevaluate de desfășurare a unui proces termic
cu astfel de materii prime (care nu implică restricțiile dintr-un cuptor clasic), dar și
diferențele foarte mari atât de aspect, cât şi de porozitate şi densitate a materialului
compozit ce alcătuiește troianul, demonstrează că linia “tehnologică” de la Ponorici
era mai mult o improvizație, decât o “rețetă”.
Echipele de specialiști care vor dori vreodată să facă în zonă mai mult decât
o observație arheologică de suprafață se vor confrunta cu probleme logistice laborioase și consumatoare de resurse, dar astfel de expediții sunt absolut necesare pentru
a aprofunda detaliile unei cercetări riguroase.
Oricum, detaliile importante nu se vor putea vedea fără cel puțin înlăturarea
stratului gros de frunze de pe tronsoanele de lucru. Reprezentarea cartografică inclusă
în descrierea cercetării a fost realizată nu fără efort şi numeroase rectificări, fiind astfel strict orientativă, în limitele cunoscute de randament ale tehnologiei GPS în pădure. Sunt necesare astfel ridicări topografice propriu-zise, care să stabilească relațiile
exacte între elementele componente ale sistemului defensiv, măcar pe un eşantion
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reprezentativ (de pildă pe unul dintre tronsoanele troianului). De asemenea, cercetarea
din teren trebuie să includă și expertize geofizice complexe, prin mai multe metode
de analiză, care să dea sugestii suplimentare asupra sistemului constructiv (de ex.: cât
de mult coboară arsura în structura troianului?).
Pe lângă utilitatea în identificarea unor obiecte de armanent militar sau tip unelte, un detector de metale nu ar trebui să lipsească din bagajele unei viitoare expediții
la Ponorici pentru clarificarea perioadei de uz a numeroaselor drumuri prin pădure. Pe
de altă parte, o săpătură-test este obligatorie pentru înțelegerea structurii fortificației,
destinată a elucida probleme stratigrafice și a procura probe de materiale de construcție recoltate din poziții stratigrafice cunoscute.
O altă parte a cercetării care necesită detaliere este investigarea în laborator,
care trebuie extinsă în ce privește numărul de probe recomandat a fi analizate microscopic, dar obligatoriu analize de difracție de raze X pe materialul argilos ars și a compozitului denumit ponorici pentru identificarea mineralelor argiloase, a relațiilor dintre ele și celelelate minerale, inclusiv intervalele de ardere.
În fine, nu se exclude din start posibilitatea ca acel compozit să nu fie rezultatul unei tehnologii de edificare, ci al unei acţiuni sistematice de distrugere a amenajării, pentru a preveni reutilizarea ei; nu ne referim însă la un incendiu datorat asediului – aşa cum s-a mai încercat – ci la incendierea sistematică în perioada imediat
următoare confruntării militare.
Etapa finală a oricărei investigații o constituie însă construirea unor ipoteze privind modul în care putea fi ridicată o asemenea lucrare de apărare, impresionantă prin
dimensiuni și tehnica de obținere in situ, condițiile fizice în care s-a realizat procesul
termic asupra materialului combinat argilos și carbonatic și, de ce nu, elemente privind
forța militară sau a celei suport care a staționat candva de-a lungul fortificației liniare
Cioclovina-Ponorici.
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Fig. 10. Imagini la microscopul electronic și determinări compoziționale ale cuarțului și oxidului de calciu.
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Fig. 11. Imagini la microscopul electronic și determinări compoziționale ale materialului ceramic și piritei.
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Fig. 12. Imagini structurale la microscopul electronic și determinări compoziționale ale materialului argilos ars
și oxidului de calciu (var nestins) dintr-un fragment de compozit din fortificația liniară Cioclovina-Ponorici.
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