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NOI IPOTEZE DE LUCRU PENTRU CERCETAREA EPOCII 
BRONZULUI ÎN BANAT (II). 

UN POSIBIL COMPLEX DE FORTIFICAȚII ȘI AȘEZĂRI  
ÎN AREALUL LOCALITĂȚILOR VARIAȘ – SATCHINEZ  

(JUD. TIMIȘ) 
 
 

Leonard Dorogostaisky*, Alexandru Hegyi** 
 
 
* Asociația “ArheoVest”, Timișoara; ldoro1959@gmail.com 
** Universitatea de Vest din Timișoara; alexandruhegyi@gmail.com 
 
 
Abstract. Since 2015 until nowadays, one aim of the ArheoVest Association was focused on 
field check of numerous chromatic anomalies related to various archaeological structures ob-
served on satellite and aerial images within western plains of Romania. One particular area is 
located near the Variaș and Satchniez villages from Timiș County, RO , 35 km north-west of 
Timișoara, the largest city within the county. The results highlights the existence of a large en-
semble of fortified settlements, close to above mentioned villages (Variaș: Odaia Jupanschi - 
c. 154 ha; Pământ Alb - c. 47 ha; Iarcu Mic - c. 22, 5 ha; Satchinez: Râtul Popii - c. 50 ha), con-
nected to a linear fortification system (c. 20 km) called “Römer Schantze”. Based on some logical 
arguments, even though the following research has just started, we consider this linear earthworks 
to be rather related to the Late Bronze Age than to the roman or post-Roman period. Most of 
the fortified settlements have a morphological connection with the “Römer Schantze” linear earth-
works. The archaeological material found inside the enclosures (pottery, mill fragments, and 
ash traces over large areas) dates the fortifications back to the Late Bronze Age. The lack of 
archaeological material is observed inside the smaller enclosure of Variaș-Odaia Jupanschi 
fortification only, situation similar which Cornești-Iarcuri and Lovrin-Bugeac. 

For a closer understanding of the linear earthworks inner structure, three geoelectrical 
cross-cut profiles were designed. 
 
Keywords: large fortified settlements, Bronze Age, maps, satellite images, Banat, ERT. 
 
 

1. Introducere  
Așa după cum promiteam în studiul1 nostru anterior legat de posibilul complex 

de fortificații din arealul localităților Cenei – Bobda – Beregsăul Mic – Cărpiniș – 
Checea (jud. Timiș), ne vom apleca și asupra unui alt posibil complex de fortificații și 
așezări de la sfârșitul epocii bronzului din arealul localităților Variaș – Satchinez (jud. 
Timiș), direct asociate cu așa-zisul “șanț roman”2.  
                                                      
1 Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 602. 
2 cunoscut în istoriografie și drept “val roman”. Pe harta districtului Timișoara (1720) el este vizi-
bil în zona de nord-vest, on-line https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/561/ (1.09.2017). 
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 În cursul anului 2015–'17, cercetările Asociaţiei “ArheoVest”, având ca obiec- 
tive identificarea de noi așezări, s-au concentrat și asupra zonei Variaș – Satchinez din 
județul Timiş3.  

Desigur, înainte de a începe cercetările de teren, am vrut să cunoaștem evidența 
siturilor arheologice aflate pe teritoriul localităților Variaș și Satchinez, cât și a lucră-
rilor care fac referință la acestea și am consultat inițial repertoriile arheologice: RAN 
CIMEC4, Descoperiri arheologice din Banatul românesc5, Banatul în lumina arheolo-
giei6, Arhiva Repertoriul Arheologic al României a Institutului de Arheologie “Vasile 
Pârvan”7, volumele I și III ale repertoriului lui Felix MILLEKER8, studiind perioa-
dele preistorică și romană în special. 

În cazul localității Satchinez avem prezente numeroase situri arheologice, unele 
cu stratigrafie complexă, începând cu perioada neolitică (cultura Vinča)9, eneolitic 
(topor de cupru de tip Jászladány)10, epoca bronzului11, Gornea –Kalakača12, cultura 
Basarabi13, daco-romană14, sec. III–IV15, VII–IX16, XIV–XVIII17, cât și movile de 
pământ18. Numărul mare al descoperirilor se datorează în primul rând condițiilor extrem 
de favorabile locuirii umane. În cazul Variașului repertoriul e mult mai sărac exis-
tând doar o listă de tumuli19 și un celt-ciocan din bronz, care face parte dintr-un depozit 
de bronzuri din seria Jupalnic-Turia (Ha AB 2B)20. 

Ceea ce pare surprinzător în aceste repertorii este lipsa unor situri aparținând 
perioadei de sfârșit a epocii bronzului. 

Am continuat demersul nostru cu studiul hărților vechi și contemporane pen-
tru a ne familiariza cu relieful, hidrografia, clima, structura solurilor și dinamica așe-
zărilor umane din această microregiune. 
                                                      
3 Mulțumim și pe acestă cale tuturor membrilor asociației “ArheoVest” care și-au adus aportul 
la cercetările arheologice din teren, ori ne-au ajutat în prelucrarea materialelor cartografice și 
a artefactelor recoltate, cât și persoanelor care ne-au ajutat la traducerile din limba maghiară. 
Cercetări de teren efectuate de Alexandru IONESCU, Claudiu TOMA, Eugen PĂDUREAN 
și Leonard DOROGOSTAISKY; cercetări geofizice: Alexandru HEGYI. 
4 Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), on-line http://ran.cimec.ro/sel.asp. 
5 Luca, 2010, p. 221-222: 514. Satchinez; Ibidem, p. 267: 641. Variaş.  
6 Mărghitan, 1979, p. 59-60. 
7 http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp. 
8 Milleker, 1897, p. 70; Milleker, 1906, p. 88; p. 230-231. 
9 Lazarovici, 1979, p. 206. 
10 Luca, 2010, p. 221: 514. Satchinez. 
11 Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 158537.15. 
12 Gumă, 1993, p. 295. 
13 Lazarovici, Kalmar, 1993, p. 41, 43. 
14 Benea, 1996, p. 284-85. 
15 Bejan, 1981, p. 157. 
16 Dulea, 2001, p. 241. 
17 Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 158537.01 
18 Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 161. 
19 Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 177-78. 
20 Petrescu-Dîmboviţa, 1977, p. 124-25, 320. 
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În identificarea unor noi situri arheologice de mare ajutor ne-au fost imaginile 
satelitare și ortofotografice. 

Rezultatele parțiale ale acestor cercetări au constat în descoperirea unui posibil 
nou complex teritorial de fortificații, care cuprinde următoarele așezări fortificate de 
la sfârșitul epocii bronzului: Variaș (Odaia-Jupanschi, aprox. 154 ha; Pământ Alb, 
aprox. 47 ha; Iarcu Mic, aprox. 34 ha) și Satchinez (Râtul Popii, aprox. 50 ha) legate 
prin circa 20 km de șanțuri și valuri, o parte a lor fiind prezente, sub denumirea gene-
rică de “șanț roman” (Römer Schantze -l.g.), și pe hărțile realizate în sec. XVIII–XIX.  

2. Descrierea geografică 
Comunele Variaș și Satchinez sunt situate la limita vestică a Câmpiei piemon-

tane a Vingăi, acolo unde ea se mărginește cu cele de divagare; câmpiile Arancăi, 
Galațcăi și cu cea joasă a Grabațului, toate făcând parte din unitatea geografică a câm-
piilor Mureșului21. 

 
Fig. 1. Harta solurilor din arealul Variaș-Satchinez (Sursa ANPM22 modificat). 

Caracteristice pentru această microregiune sunt diferențele mici de altitudine, 
de circa 15 m, între câmpia piemontană și cele de divagare cu pante line, ceva mai 
accentuate in vecinătatea văilor puțin adâncite ale micilor cursuri de apă (Valea Apei, 
Pământ Alb, Sicso) din vestul acesteia. Mai mult, diferențele de altitudine dintre vechiul 
curs al Mureșului de la sud de Satu Mare (jud. Arad) și cursurile de ape amintite ante-
rior nu depășesc un metru, iar interfluviul (cu lățime de 1,5 km) dintre acesta și Valea 
Apei, la nord-vest de Variaș, se ridica la doar 2 m.  

Alternanța de zone mlăștinoase, prezența bălților din lunci și câmpie, a crovu-
rilor cu zone nisipoase sunt tipice în zona de vest a acestui areal. 

                                                      
21 Posea, 1997, p. 360-372, Fig. 34. 
22 http://atlas.anpm.ro/atlas#, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (27.08.2017).  
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Pe măsură ce înaintăm spre est văile se adâncesc și se lărgesc astfel încât ajun-
gând la Valea Mare aceasta să se constituie într-un adevărat obstacol natural pe direc- 
ția nord-est / sud-vest atât prin lățimea sa mlăștinoasă de circa 450 m în medie, dar și 
prin diferența de altitudine de 10 m față de terasele și pantele abrupte ce o mărginesc.  

Solurile din zona Variaș – Satchinez, sunt, în proporție de circa 95%,  de tipul 
cernoziom (gri deschis / galben pe hartă), cu note de bonitare între 81–100 puncte 
(Fig. 123). 

Calitatea deosebit de bună a solului24, corelată cu cantitatea de precipitații (în 
prezent 600–700 mm anual), cât și cu prezența unor importante surse de apă, ne con-
duc la concluzia că erau asigurate cele mai bune condiții pentru practicarea agricultu-
rii și obținerea unor producții substanțiale, care să permită existența în regiune a unei 
largi populații la sfârșitul epocii bronzului. 

3. Prezentarea așa zisului “Römer Schanze” (“șanț roman”) din area- 
lul Variaș – Satchinez 
3.1. Analiza hărților și a imaginilor satelitare 
În arealul localităților Variaș (Varjas) și Satchinez (Kneez, Kinez), pe Fran-

ziszeische Landesaufnahme  (1806–'69; Fig. 2) e trasată, pe o direcție nord-vest – sud-
est (azimut circa 140°), o linie cu comentariul “Römer Schanze” având o lungime de 
circa 7 km. Ea este paralelă cu drumul dintre aceste două localități și nu este exclus ca 
să fi constituit o referință topografică la construcția acestuia. 

Așa după cum specificam într-un articol anterior25, topografii habsburgi, consta-
tând pe teren existența unor mari lucrări de terasamente, le consideră construcții romane 
din simplul motiv că nu au cunoștință de alți posibili constructori. În tradiția orală, ele 
se păstrează sub numele de iarcuri, iar toponimul Dealul Iarcu Mic apare la nord-vest 
de Satchinez și pe hărțile contemporane26.  

Prin documentare l-am regăsit figurând deja pe prima cartografiere a regiunii 
bănățene realizată de către trupele militare habsburgice după cucerirea acesteia27, pe 
harta lui Etiene BRIFFAUT (1738; Fig. 3.b), pe cea a lui Franz L. GÜSSEFELD (1790; 
Fig. 3.a) și pe cea care acompaniază monografia lui Francesco GRISELLINI (1777–
'78)28, dar de această dată având o direcție aproape paralelă cu “șanțul roman” vestic, 
cel ce pornește de la Cenei și ajunge la Mureș, între Felnac și Zădăreni, pe porțiunea 
până la sud de Satchinez.  

                                                      
23 Hartă realizată de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Timișoara, diponibilă la 
http://www.ospatimisoara.ro/Cadrul%20natural%20Timis%20(tabelul%201).pdf (27.08.2017). 
24 Este ilustrată și de harta ridicării topografice iozefine prin prezența masivă a terenurilor ara-
bile și cultivate în arealul Variaș–Satchinez: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?layers=osm 
%2C1%2C73&bbox=2302034.871607582%2C5760103.35900017%2C2372777.341285513
%2C5795035.080926496 (27.08.2017).  
25 Dorogostaisky, Ardelean, 2014, p. 325 
26 http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (10.09.2017). 
27 Mappa von dem Temesva[r]er District ... Im Jahr 1720; on-line https://maps.hungaricana.hu 
/en/HTITerkeptar/561/ (1.09.2017). 
28 TABULA BANNATUS TEMESIENSIS ... Augustinus Cipps sculpsit ... (Griselini, 1984). 
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Fig. 2. Römer Schanze (“șanț roman”) Variaș – Satchinez29. 

 
Fig. 3. “Römer Schanze” (“șanț roman”) Variaș – Satchinez figurat pe două  

hărți din sec. XVIII: a.30, b.31. 

                                                      
29 http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?bbox=2316968.7560087983%2C5769352.239422676 
%2C2351308.0909659136%2C5786856.318899981 (27.08.2017).  
30 Güssefeld, 1790. 
31 Briffaut, 1738. 
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Analizând imaginile satelitare32 și ortografice33 am putut remarca câteva detalii 
semnificative. Acest așa-zis “șanț roman” se prelungește spre nord-vest și sud-est ajun-
gând la o lungime de circa 11,5 km. Am observat este că el este dublat spre sud-vest, 
la o distanță ce variază între 50 și 100 m, pe o lungime de circa 9 km, pentru ca mai 
apoi să se desprindă de acesta și să capete o orientare spre sud, pe o lungime de circa 
8,5 km, până la intersecția cu Valea Mare (Fig. 4).  

 
Fig. 4. Complexul LBA Variaș – Satchinez și localizarea fortificațiilor din 

vecinătate, care sunt databile la sfârșitul epocii bronzului  
(Sursa INIS Viewer / Inspire Geoportal34 modificat). 

Dar ceea ce ne-a surprins cu adevărat a fost descoperirea unor elemente, posi-
bile șanțuri și valuri, asociate cu “șanțul roman”, care închideau în interior zone pigmen-
tate cu pete deschise la culoare pe care le asociem, în general, cu așezări fortificate de 
la sfârșitul epocii bronzului în regiunea de Vest a României. 

Spre deosebire de ramura sudică, “șanțul roman” marcat pe hărțile habsbur-
gice este și azi vizibil pe o bună parte a traseului său, deși a fost supus degradării prin 
practicarea agriculturii, având o lățime la bază de circa 20 m și o înălțime de până la 
1 m pe alocuri (Fig. 5).  

Vizibilitatea este dată și de substratul albicios ajuns la suprafață prin excavarea 
șanțului. În schimb, nu am putut surprinde în punctualele cercetări de teren efectuate  

 

                                                      
32 Ex: Google Earth: 4/3/2012, 17/06/2013, 21/ 06/2013, 13/08/2013, 30/10/2013, 9/3/2014, 
21/04/2016, 23/05/2016, 30/09/2016, 21/05/2017; Bing maps Aerial, https://www.bing.com/ 
mapspreview (26.08.2017). 
33 USGS, http://earthexplorer.usgs.gov; ANCPI, ortofoto 2005, 2010, 2012, http://geoportal.an 
cpi.ro/geoportal/vie wer/index.html; Esri România, http://www.gisportal.ro/romania/ (1.09.2017). 
34 http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (23.08.2017). 
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Fig. 5. “Șanțul roman” la sud (a) și sud-est (b) de Variaș-Iarcul Mic  

(foto L. Dorogostaisky). 

asupra ramurii sudice a acestuia ductul său deoarece acesta este deja aplatizat. El poate 
fi, totuși, surprins pe alocuri în zona în care îl dublează pe cel nordic.  

Deși la est de Satchinez, pe imaginile satelitare se observă un șanț ce poate fi 
urmărit spre est în direcția Orțișoara, el este doar ductul unei conducte moderne de gaz. 

3.2. Scurte considerații metodologice asupra ERT35 
Prospecțiunile geoelectrice din cadrul sitului, din anul 2017, s-au realizat prin 

folosirea unui sistem multi-electrod GeoTom MK8E1000 și au avut ca scop evidențierea 
sistemului liniar de fortificații din zona vestică a sitului Variaș-Pământ Alb36. Astfel, un 
profil cu lungimea de 100 m a fost proiectat peste sistemul de fortificație dinspre Est 
spre Vest. Lungimea profilului a necesitat dispunerea coliniară a 50 electrozi la un inter-
val de 2 m, centrul profilului fiind situat în zona centrală a celor două anomalii croma-
tice surprinse pe imaginile satelitare (Fig. 6). Pentru detaliere s-au măsurat încă două 
profile (P1 și P2) mai scurte (50 m) pe aceiași direcție, unul spre est și altul spre vest, 
respectând aceiași distribuție a electrozilor.  

Colectarea datelor s-a realizat utilizând dispozitivele de măsurare Wenner și 
Dipol-Dipol, pentru dobândirea unei rezoluții cât mai precise atât pe verticală cât și pe 
orizontală. Procesarea datelor s-a realizat prin utilizarea software-ului Res2Dinv unde 
s-a efectuat și procesul de inversie prin “metoda celor mai mici pătrate”.  

                                                      
35 ERT = Electrical Resistivity Tomography (l.e.) = Tomografie de rezistivitate electrică (l.r.). 
36 Coordonatele investigației: 45°59'23.80" N; 20°57'47.79" E și 45°59'25.48" N; 20°57'51.75" E.  
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Fig. 6. Poziționarea profilului ERT în funcție de structurile arheologice  

(Google Earth modificat). 
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3.3. Rezultate investigațiilor geofizice 
Valorile de rezistivitate obținute pentru setul de profile trasate peste sistemul 

liniar de fortificație sunt relativ mici și corespund în mare parte geologiei locale și acvi-
ferului și nu depășesc 50 Ω/m. Lungimea profilului principal (100, marcat cu roșu în 
Fig. 6 și Fig. 7) dar și distribuția la doi metri a electrozilor a permis o adâncime 
maximă de penetrare de aprox. 15 m. În cazul profilelor P1 și P2, adâncimea de pene-
trare s-a situat în jurul valorii de 8 m. Cele mai evidente valori aparțin stratului acvifer 
(sub 10 Ω/m – între metru 16–38 și 44–62, Fig. 8), care începe de la aproximativ 3 m 
adâncime și continuă până la adâncimea de aprox. 12 m, alternând, cel mai probabil, cu 
argile (valorile de peste 20 Ω/m).   

Datorită geomorfologiei locale, care nu prezintă alternanțe mari între valori, dar 
și nivelurilor sedimentare relativ uniforme, detectarea structurilor arheologice din 
pământ reprezintă o provocare în materie de geofizică aplicată, mai ales în contextul 
măsurătorilor geoelectrcie. Cu toate acestea, măsurătorile de față au reușit să surprindă 
câteva evidențe arheologice asupra structurilor în discuție. Profilul transversal (Fig. 8) 
peste structura liniară de fortificație surprinde spre est un șanț cu deschiderea de apro-
ximativ 10 m (între metrul 22 și 32 pe axa X) și adâncimea de aproximativ 4 m. Acest 
șanț corespunde primei anomalii cromatice (dinspre est) vizibilă pe imaginea satelitară, 
și mărginește spre vest fortificația circulară. Valorile de rezistivitate din interiorul șan-
țului sunt cuprinse între 10 și 25 Ω/m și definesc o discontinuitate vizibilă în nivelul 
geologic superior dar și cel care se află la contactul cu acviferul. Valorile mixte se dato-
rează în special materialului de umplutură din interiorul șanțului, alunecat din partea 
superioară a deschiderii, în special din partea estică. În continuarea șanțului, spre Est, 
valorile de rezistivitate cresc (25 Ω/ m între metrul 16–20 și 30–35 Ω/m între metrul 
20–22) și pot descrie un element mai compact din pământ, cel mai probabil resturi din 
palisada vestică a fortificației. Spre vest apar valori de rezistivitate mai mari la suprafață, 
valori care ar putea corespunde unui strat antropizat (Fig. 8). 

Același șanț este foarte bine evidențiat și pe profilul P1 (Fig. 9), care, datorită 
adâncimii de penetrare mai mici, prezintă o rezoluție mai ridicată în nivelurile superi-
oare. De asemenea, se poate observa zona care corespunde palisadei, fiind definită de 
acest profil pe o suprafață de 5 m, între metru 24 și metrul 26 (Fig. 9). 

Dacă profilul transversal peste cele două anomalii cromatice a evidențiat exis-
tența unui șanț, care mărginește fortificația și a sugerat existența celui de-al doilea șanț 
spre vest, profilul P2, cu o rezoluție mai ridicată pentru nivelurile superioare, a evidențiat 
structura celui de-al doilea șanț, oarecum asemănător cu primul, cu o deschidere de apro-
ximativ 8–10 m și adâncimea de 3,5–5 m. Zona dintre șanțuri prezintă valori de rezis-
tivitate mai ridicate (peste 35 Ω/m) și pot corespunde unui nivel de amenajare (Fig. 
10). Valorile de rezistivitate sugerează o umplere treptată a șanțurilor, cu un nivel omo-
gen la bază, reprezentat de acumularea coluvială. De asemenea, se poate observa un 
colaps al nivelului superior, dinspre est spre vest, cu valori de rezistivitate mai ridicată 
spre centrul șanțurilor. Situație poate să fie explicată de eroziunea malurilor și alune-
carea în șanț a materialului mai compact din zona valului/palisadei. Acest aspect se 
poate observa foarte bine în cadrul profilului transversal, respectiv a șanțului S1 (Fig. 8). 
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Fig. 7. Poziționarea profilului ERT detaliu profile P1, P2  

(Google Earth modificat). 
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În urma măsurătorilor de tomografie electrică se poate concluziona că cele două 
anomalii cromatice liniare, care mărginesc fortificația, sunt corespondentul a două șan-
țuri de apărare cu o deschidere la suprafață de 8–10 m și o adâncime de aproximativ 
3,5–5 m, dispuse cu o distanță de 24 m între ele. Mai mult, informațiile ERT pot con-
duce către o reconstituire primară a sistemului de fortificație din zona obiectivului arheo-
logic Variaș-Pământ Alb (Fig. 11). 

4. Prezentarea așezării fortificate de la Variaș-Pământ Alb 
Această așezare se află la sud de localitatea Variaș, la circa 2 km sud sud est 

de biserica catolică din localitate, 45°59'24" N, 20°58'05" E, aproape de obârșia ves-
tică a cursului de apă denumit Pământ Alb. 

Conform imaginilor satelitare, valul și șanțul de apărare au forma unui arc, cu 
o lățime de circa 20 m și se sprijină la sud-vest de “șanțul roman”, care joacă rolul cor-
zii, iar suprafața delimitată este de circa 47 ha. 

De notat că în zona sud estică terenul e vălurit și se înalță cu până la 2 m deasu-
pra câmpiei înconjurătoare, condiție care a determinat și amplasarea unei cazemate din 
linia de fortificații ridicată la mijlocul secolului XX. 

În urma cercetărilor de teren am găsit urme de locuire: fragmente ceramice 
tipice perioadei bronzului târziu, aparținând grupului cultural Cruceni-Belegiš37, mate-
rial litic, fragmente de oase, chirpici. De altfel, prezența urmelor de locuire reiese și din 
imaginea satelitară (Fig. 12). Menționăm că această așezare se găsește la o distanță de 
4,5 km sud-est de cea de la Variaș-Odaia Jupanschi. 

 
Fig. 12. Așezarea fortificată de sfârșit al epocii bronzului de la Variaș-Pământ 

Alb (Sursa ESRI România38 - modificat). 

                                                      
37 Gumă, 1997, p. 56-57. 
38 http://www.gisportal.ro/romania/ (accesat 1.09.2017). 
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5. Prezentarea așezării fortificate de la Variaș-Odaia Jupanschi 
Această așezare fortificată este situată la circa 1,5–3 km la nord vest de comu-

na Variaș (coordonate: 46°01'15" N; 20°55'54" E). Ea se află pe malul stâng al cursu-
lui denumit Valea Apei, care o mărginește la vest.  

La sud-vest așezarea este mărginită de “șanțul roman”, la sud invecinându-
se cu o zonă mlăștinoasă și o baltă mai mare. La nord și est așezarea este apărată de 
o succesiune de 3 valuri-șanțuri de apărare, având fiecare o lățime de circa 15–20 m 
și fiind despărțite de o distanță de circa 50–80 m.  

 

Fig. 13. Fortificația de la Variaș-Odaia Jupanschi (sursa USGS39 modificat). 

Sistemul de fortificații al acestei așezări închide o suprafață de circa 154 ha. 
Interesant de remarcat este faptul că doar în interiorul celei de a doua incinte (circa 
60 ha) se găsesc urme de locuire (fragmente ceramice tipice perioadei bronzului târziu 
aparținând grupului cultural Cruceni-Belegiš40, material litic, fragmente de oase, chir-
pici), lucru care reiese și din imaginea aeriană (Fig. 13).  
                                                      
39 http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2017). Entity ID: DS1103-2139DA079_d 
40 Gumă, 1997, p. 56-57. 
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Trebuie de asemenea să amintim prezența în vecinătate a unui mare număr 
de tumuli o situație asemănătoare cu cea a complexului de fortificații de la Cenei–
Bobda–Beregsău Mic–Checea41.  

6. Prezentarea așezării fortificate de la Variaș-Iarcu Mic 
La circa 2,5 km SE de așezarea de la Variaș-Pământ Alb, având o structură 

similară cu aceasta în formă de arc, la o distanță de 4,5 km sud est de biserica catolică 
din Variaș de o parte și de alta a obârșiei estice a pârâului Pământ Alb se găsește așe-
zarea fortificată de la Variaș-Iarcu Mic, 45°58'23" N, 20°59'25" E; respectiv 45°58'7" N, 
20°59'30" E (Fig. 14). Valul-șanțul care o delimitează în formă de arc e aplatizat și 
are conform imaginilor aeriene și satelitare o lățime de circa 20 m. Partea nordică a 
așezării are o suprafață de circa 11,5 ha iar cea sudică de circa 22,5 ha. Aici este și 
una din zonele în care “șanțul roman” s-a conservat ceva mai bine. Așa cum se observă 
și pe imaginea satelitară, în partea de sud a așezării, “șanțul roman” prezintă o dublare. 
De notat, deasemenea, că tot în această zonă, la vest de partea nordică a așezării, se des-
parte aripa sudică a “șanțului roman”, traversând Valea Pământ Alb la circa 160 m 
de acesta.  

 
Fig. 14. Așezarea fortificată de sfârșit al epocii bronzului de la Variaș-Iarcu Mic. 

Observăm că această așezare se află într-o arie în care văile încep să se adân-
cească și interfluviile sunt mai vălurite, ea situându-se, ca și precedentele, în imediata 
vecinătate a liniei de fortificații menționate anterior (Fig. 15). 

În urma cercetărilor de teren am regăsit aceleași urme de locuire: fragmente 
ceramice tipice sfârșitului epocii bronzului aparținând grupului cultural Cruceni-
Belegiš42, fragmente de râșnițe, fragmente de chirpici. 

                                                      
41 Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 620. 
42 Gumă, 1997, p. 56-57. 
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Fig. 15. Așezarea fortificată de sfârșit al epocii bronzului de la Variaș-Iarcu Mic 
(foto L. Dorogostaisky). 

7. Prezentarea așezării fortificate de la Satchinez-Râtul Popii 
În acest caz nu avem o legătură directă a sitului cu “șanțul roman” precum în 

cazul precedentelor fortificații, când acesta este parte a sistemului lor de fortificații. Cu 
toate acestea, ni se pare că o legătură tactică cu ramura sudică a acestuia este foarte prob- 
babilă. 

Studiind imaginile satelitare de-a lungul timpului am fost intrigați să nu găsim 
o așezare fortificată din perioada de sfârșit al epocii bronzului. Căutam poligoane închi-
se, arii circulare înconjurate de de valuri și șanțuri ca în cazul zecilor de așezări de 
acest tip din sud estul Câmpiei Panonice. Nu înțelegeam cum într-o zonă atât de propice 
așezărilor umane, cu urme de locuire începând din neolitic, cu fortificații din epoca 
bronzului milociu43 și din perioada medievală44 nu există și una de la sfârșitul epocii 
bronzului. De fapt constructorii de la sfârșitul epocii bronzului au fost pragmatici și 
au ale să construiască fortificația barând cu șanțuri și valuri un promotoriu, cel de la 
Râtul Popii. 

 Situată la coordonatele 45°55'07" N, 20°59'58" E, ea se află la circa 4 km SV 
de biserica catolică din localitatea Satchinez, la 2,7 km de fortificația medievală dar 
pe malul opus al Văii Mari și la 1,4 km NV de cea de epoca bronzului mijlociu. 

Înconjurată din 3 părți de întinderi mlăștinoase cu lățimi de 300–700 m, care 
constituie un excelent mijloc de apărare natural, așezarea prezintă trei șanțuri – valuri 
de apărare, cu lățimi de circa 15 m, și lungimi între 400 m și 700 m. Ele sunt construite 
la o distanță variabilă, spre nord est la baza promontoriului și unul, lat de circa 30 m  

                                                      
43  Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 158537.15. 
44  Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 158537.01. 
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Fig. 16. Așezarea fortificată de sfârșit al epocii bronzului de la  
Satchinez-Râtul Popii (Sursa Google Earth modificat). 

și lung de circa 600 m la sud est în vârful acestuia (Fig. 16). Întreaga așezare ocupă 
aproximativ 50 ha. 

Așezarea fortificată de la Satchinez-Râtul Popii se află la o distanță de circa 
5,5 km sud de cea de la Variaș-Iarcu Mic și la o distanță de circa 6,5 km nord-est de 
cea de la Biled-Câmpia Arsă45. 

De notat totodată că ea se găsește la circa 1 km est de capătul sudic al “șanțu-
lui roman”, care se termină în lunca Văii Mari. 

Nu excludem că acest capăt care aparent are o formă bizară în unghi ascuțit 
conform imaginilor satelitare să aibă o structură mult mai complexă, în teren fiind 
vizibilă o movilă, care nu excludem să fi fost o parte componentă a unei fortificații 
dar a cărei urme nu se mai păstrează la nivelul solului. 

Cercetările de teren au condus la descoperirea urmelor de locuire: fragmente 
ceramice tipice epocii sfârșitului epocii bronzului (Cruceni-Belegiš)46, fragmente de 
râșnițe, fragmente de chirpici, resturi de oase. 

8. Discuții 
Ținând cont de realitățile din teren, faptul că cercetările au confirmat existența 

unor așezări de la sfârșitul epocii bronzului în locațiile presupuse și că una din limitele 
lor, în trei cazuri, e constituită de așa numitul “șanț roman”, considerăm că avem sufi-
ciente argumente pentru a avansa ipoteza construcției și folosirii lui în această epocă 
preistorică și fără nici o legătură cu epoca romană. 

Datorită poziției sale geografice și a poziției șanțului său orientat în direcțiile 

                                                      
45 Dorogostaisky, Ardelean, 2014. 
46 Gumă, 1997, p. 56-57. 
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vest, sud-vest, considerăm că principala funcție a acestui val-șanț este de a bara acce-
sul înspre est pe malul stâng al văii Mureșului în direcția fortificației de la Munar47 pe 
această importantă cale de comunicație cu bogata regiune în resurse minerale (cupru, 
sare, aur) a Transilvaniei. El unește practic Aranca de Valea Mare. Spre est de aceasta 
relieful se ridică, e străbătut de văi relativ adânci și largi, mlăștinoase și pe cursul lor 
superior din Câmpia Vingăi era probabil împădurit așa cum reiese și din hărțile vechi 
ale zonei. Presupunem că inițial s-au construit așezările fortificate de la capetele aces-
tuia, Odaia Jupanschi și Râtul Popii, ca mai apoi după construcția fortificației liniare 
să fi fost construite cea de la Pământ Alb și Iarcu Mic. 

Considerăm că și acest caz e o dovadă a unei organizări sociale complexe, mai 
multe așezări grupându-se pentru a realiza un scop comun, fiind capabile de lucrări 
ample, dovedind cunoștiințe profunde privind construcțiile și de un efort concentrat și 
îndelungat, iar legătura lor implicită prin intermediul construcției val-șanț drept un 
complex48 de așezări și fortificații și în cazul Variaș – Satchinez. 

Oare găsim și alte analogii ale unor construcții similare în vecinătate? Da! 
Prima e complexul de fortificații Cenei–Bobda–Beregsău Mic–Checea (Bega 

Iarcuri) cu cele două valuri-șanțuri de câte 10 km și așezările asociate49. 
A doua se află la nord de Mureș, fortificație50 liniară dublă, care pornește de la vest 
de Șeitin din lunca Mureșului și se termină la sud-est de Battonya, în Ungaria, pe 
valea Ier-ului, având o lungime de circa 23 km (cumulat 46 km de lucrări). Ea are la 
capătul dinspre Mureș o altă suprafață închisă (circa 1860 ha) de șanțuri-valuri, iar la 
circa 6,5 km se află așezarea de la Pusta lui Cucu (circa 22 ha), unde unul din valuri 
are un apendice curb chiar în dreptul acesteia, iar la capătul din Valea Ier-ului, în ime-
diata vecinătate, se află o altă fortificație circulară (circa 16 ha) la sud-est de Battonya, 
chiar lângă granița cu România51.  

De altfel, tot pe valea Ier-ului, la nord-vest de localitatea Mezőkovácsháza 
(Ungaria) avem o situație similară, fiind vorba de prezența pe un șanț de circa 7,4 km  
lungime și o lățime de circa 30 m, vizibil și azi în teren, care trece la nord de locali-
tatea Nagybánhegyes și care are asociată o fortificație52 în arc de circa 67 ha (Fig 17). 

Sud-estul Ungariei prezintă alături de așezări fortificate53 circulare de la sfâr-
șitul epocii bronzului și alte astfel de structuri liniare, care combină secțiuni ale unor 
cursuri de apă cu șanțuri pe o direcție generală nord-sud. Un exemplu ar fi cel care por-
nind la sud de Rákos, din Vekony Ér, apoi la vest de drumul spre Tótkomlós, prinde 
cursul Kopàncsi Ér, apoi o ia spre nord către Békéssámson, apoi la nord-vest de aces-
ta, cotind apoi spre nord către Kardoskút, trecând la est de Orosháza și terminându-se, 
după un parcurs de 40 km, aparent la nord-est de această localitate, în zona Vagi-halom. 

                                                      
47 Gogaltan, Sava, 2014.  
48 Dorogostaisky, Micle, 2016, p. 602, nota 8. 
49 Dorogostaisky, Micle, 2016. 
50 Rada et alii, 1989. 
51 46°16'18" N, 21°02'01" E. 
52 46°26'34" N, 20°52'27" E. 
53 Szeverényi et alii, 2014, p. 54. 
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Fig. 17. Așezarea fortificată de la Nagybánhegyes și șanțul asociat  

(Sursa Google Earth modificat). 

De notat că majoritatea acestor structuri liniare din sud-estul Ungariei au șan-
țurile orientate spre vest, către cursul Tisei. 

Un alt exemplu provine din nord-vestul Banatului, în Serbia, având o lungime 
de circa 5 km, pornește de la așezarea fortificată de la sfârșitul epocii bronzului de la 
Crna Bara54, coborând spre sud-vest în direcția nord Jazovo.  

În opinia noastră construcțiile liniare care unesc astfel de așezări fortificate de 
la sfârșitul epocii bronzului sunt o dovadă a unei organizări sociale superioare, care e 
capabilă să planifice, construiască și întrețină o perioadă lungă de timp mari lucrări 
de apărare, care să protejeze o populație numeroasă. În lipsa încă a unor informații 
istorice privind această zonă nu putem decât să așteptăm analiza suselor scrise din 
arhivele hittite și egiptene, în care nu excludem existența unor mențiuni legate de ea. 
Desigur cercetările geofizice pe scară extinsă și cele arheologice clasice probabil ne 
vor aduce informații legate de această perioadă și de schimburile comerciale și cultu-
rale pe care această societate le-a avut cu vecinii săi apropiați sau îndepărtați. 

Credem că ar fi necesară și o discuție legată de o caracteristică a așezării for-
tificate de la Variaș-Odaia Jupanschi și anume a primei sale incinte, care nu prezintă 
urme de locuire. Având o suprafață de circa 12 ha, cu un perimetru de 1,2 km și un 
diametru de circa 400 m, are o formă aproape circulară.  

Prima analogie este a incintei I de la Cornești-Iarcuri55. 
O a doua analogie se găsește la circa 14 km spre vest de Variaș-Odaia Jupan-

schi în cazul așezării de la sfârșitul epocii bronzului Lovrin-Bugeac56 (Fig. 18). Și în  

                                                      
54 Trifunović et alii, 2016, p. 74-76, Karta 25 / lokalitet 24. 
55 Micle, Măruia, Dorogostaisky, 2006. 
56 46°00'03" N, 20°44'49" E, suprafață 65 ha, 3 incinte. 
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Fig. 18. Așezarea fortificată de la sfârșitul epocii bronzului de la Lovrin-Bugeac 

(Sursa USGS57 modificat). 

acest caz, prima incintă are dimensiuni de circa 12 ha și o formă circulară și nu prezintă 
nici ea urme de locuire. 

Iată că în regiune regăsim trei cazuri în care avem incinte care nu prezintă 
urme de locuire, care fac parte din structuri mai mari și a căror destinație nu face decât 
să nască doar ipoteze în prezent. Aparent nu au un uz zilnic și nu excludem posibilita-
tea utilizării lor în scopul unor evenimente sociale. Poate cercetări aprofundate vor gene-
ra și unele răspunsuri la întrebările legitime care se ridică. 
  

                                                      
57 http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2017). Entity ID: DS1103-2139DA079_d 
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