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CU PRIVIRE LA CÂTEVA IMAGINI SATELITARE
GOOGLE EARTH DIN JUDEȚUL ARAD
Eugen D. Pădurean*
* Colaborator extern al Complexului Muzeal Arad; padurean.eugen@yahoo.com
Abstract. An accurate visualization of the Google Earth satellite images during the years 2014–
2017 permitted us to discover and point out numerous circular, ellipsoidal, rectangular and
linear earth structures. In the present study we will provide the description and the interpretation
of the earth structures discovered on the satellite images in 2017. We underline their weak state
of conservation, due to the intense and longtime ploughing, settling and due to their structureearth and wood.
The points we are discussing, the majority on the Lower Mureș River, the Mureș overflow in the very near zones, are: 1) Selişte, Petriş commune. A complex earth structure (128 ×
128 m) at the month of the Petriş Valley. 2) Cladova. A rectangular earth structure (100 ×
100 m) at the month of the Cladova Valley. 3) Neudorf, commune Zăbrani. A complex circular
earth structure (D = 150 m) in the full Mureş overflow. 4) Zăbrani. An elipsoidal earth structure
(500 × 320 m) in the Mureș overflow. 5) Chesinţ commune Zăbrani. A circular earth structure
(D = 131 m). 6) Variaşu Mic, commune Iratoşu. Two near ellipsoidal earth structures (312 ×
218 m; 152 × 130 m) in the Eastern part of the locality. The contour of these structures is given
by the earth wave and the afferent ditch. They are the defending elements that define the type
of the construction as a fortified settlement or a fortification. On the spot these elements are difficult to identify. The material traces are rather poor but even so they permit some observations
and preliminary conclusions. It seems that the earth structures from Neudorf, Chesinț, Zăbrani
and Variașu Mic belong to some fortified settlements in the Bronze Age and the rectangular
ones from Seliște and Cladova belong to some fortifications from an epoch which is difficult
to specify.
Keywords: satellite imagery, inferior Mureș Valley, earth structures, fortified settlements, Bronze
Age.

1. Introducere
O atentă vizualizare a imaginilor satelitare Google Earth din județul Arad, în
perioada anilor 20014–'17, ne-au permis descoperirea și semnalarea unor numeroase
structuri de pământ de formă circulară, elipsoidală, rectangulară și liniară. În studiul
de față prezentăm descrierea și interpretarea structurilor de pământ descoperite pe imaginile satelitare în anul 2017, celelalte fiind deja publicate1. Aceste structuri au fost
1

Pădurean, 2014, p. 349-359; Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 173-193; Pădurean, 2016, p.
201-213; Pădurean, Dorogostaisky, 2016, p. 11-22.
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inițial sesizate pe imaginile satelitare Google Earth, apoi în cursul anului 2017 au fost
verificate pe teren. La toate, fără excepție, starea de conservare este foarte slabă datorită arăturilor intense și îndelungate, tasării solului, dar și a structurii lor (pământ și
lemn). Conturul și deci forma este dată de valul de pământ și șanțul aferent, elemente
defensive care definesc și tipul de construcție: așezare fortificată sau fortificație propriu-zisă. În interiorul acestor structuri de pământ am sesizat prezența unor urme materiale, e drept foarte puține.

Fig. 1. Localizarea structurilor de pământ descoperite în jud. Arad (2017).
1. Selişte, com. Petriş; 2. Cladova-Sud; 3. Neudorf-Lunca, com. Zăbrani;
4. Zăbrani-Bujac; 5. Chesinţ-Nord-Est; 6–7. Variaşu Mic. com. Iratoşu.
Punctele în discuție se găsesc în majoritatea cazurilor pe cursul inferior al râului Mureș (în Lunca Mureșului sau în apropiere, la contactul ramei sudice a Munților
Zărandului cu valea Mureșului, ori a Câmpiei Curticiului cu Lunca Mureșului). Localizarea punctelor în discuție este următoare (Fig. 1): Seliște, comuna Petriș, la gura
pârâului Petriș, la rama sudică a Munților Zărandului, în estul județului Arad; Cladova,
la gura pârâului Cladova, pe primele înălțimi ale ramei sudice a Munților Zărandului;
Neudorf, comuna Zăbrani, în plină luncă a Mureșului; Zăbrani, tot în Lunca Mureșului;
Chesinț-Nord-Est, comuna Zăbrani, în estul Câmpiei înalte a Vingăi; Variașu Mic,
comuna Iratoșu, în sudul Câmpiei Curticiului, la contactul cu Lunca Mureșului.

2. Punctele discutate
2.1. Seliște, comuna Petriș (Fig. 2)
La 284 m de capătul sud-estic al localității, în dreapta Văii Petrișului, la confluența pârâului Seliște cu pârâul Petriș, este vizibilă o structură de pământ, pătrată (128
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× 128 m; S = 1,63 ha), la coordonatele 46°01′29.37″ N; 22°23′30.69″ E; cota 162 m.
Cea mai clară imagine Google Earth a acestei structuri este cea din 4.07.2014. Conturul ei este dat de valul de pământ lat de 14,5 m. În interior se observă, aproape central,
o altă structură de pământ cu dimensiunile de 54 × 54 m. Pe latura de vest a structurii
mari este atașată în interior o altă structură dreptunghiulară, de dimensiunea 41 × 34 m,
cu lăţimea valului de cca. 5 m. Laturile structurii mari sunt orientate, cu o mică deviație, pe direcția punctelor cardinale. Pe latura de sud, pe val, se observă o construcție
de pământ(?) dreptunghiulară, care poate reprezenta o poartă(?). În dreptul ei, la exterior, sesizăm sub forma de arc de cerc o construcție (șanț?).

Fig. 2. Seliște: 1. incinta mare; 2. incinta mică; 3. structura de pământ
atașată laturii de vest; 4. poarta(?); 5. şanţ exterior.
Verificarea pe teren a acestei stucturi complexe nu ne-a adus prea multe date.
În primul rând, la coordonatele în discuție există o vegetație bogată, care nu permite o
observație clară. În al doilea rând, solul mlăștinos nu a păstrat prea bine detalii de planimetrie, care s-au estompat, anumite forme pozitive dispărând. Nu se observă clar nici
șanțul, care ar trebui să însoțească valul. Deocamdată imaginea satelitară este singura
modalitate de a interpreta structura. Nu deținem material arheologic cu excepția unui
artefact roman, o fibulă fragmentară din bronz, salvată din malul pârâului Petriș la o
mică distanță de latura estică a acestei structuri (Fig. 9/B).
2.2. Cladova (Fig. 3)
La gura Văii Cladovei și la 3 km sud de localitate, în partea dreaptă a pârâului
Cladova, pe o pantă de deal împădurit, se observă pe imaginea satelitară din 9.04.2014
o structură de pământ pătrată (100 × 100 m; S = 1 ha) la coordonatele 46°06′25.94″ N;
21°38′45.44″ E; cota 153 m. Structura este delimitată de un val de pământ cu lățimea de
15–16 m, fiind încadrat de un șanț interior și altul exterior abia vizibile datorită reliefului
accidentat și a vegetației bogate. Colțurile sunt rotunjite, iar în interior nu sunt vizibile
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alte detalii de planimetrie, nici pe imaginea satelitară, nici pe teren. Nu deținem material arheologic, deocamdată, dar o informație primită de la sătenii din Cladova este
valoroasă. Pe locul în discuție a existat multă arsură la mică adâncime, pământ vitrificat, desigur de la o suprastructură de lemn, incendiată.

Fig. 3. Cladova-Sud: 1. valul(?); 2–3. şanţuri care încadreză valul(?).

Fig. 4. Neudorf-Lunca. Structura de pămînt complexă: 1. valurile de pământ
concentrice; 2. structura centrală circulară.
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2.3. Neudorf-Lunca (Fig. 4)
La 2,6 km nord-vest de localitatea Neudorf, comuna Zăbrani, pe malul stâng
al Mureșului, în plină luncă, pe o porțiune mai înaltă, înconjurată de un vechi curs al
Mureșului, poate fi observată pe imaginea satelitară din 9.03.2014 o structură complexă
de pământ, circulară cu D = 150 m, S = 1,76 ha (46°05′47.05″ N; 21°36′22.14″ E; cota
120 m). În interior mai există cel puțin trei incinte circulare delimitate de valuri concentrice de pământ. În centru e sesizabilă o incintă tot circulară cu diametrul de cca. 30 m.
Valurile de pământ au la bază o lățime de cca. 5m, cel central o lățime de 6 m. Starea de
conservare este slabă, pe terenul proaspăt arat se pot observa numai sectoare de cerc
sub formă de porțiuni mai înalte. În interiorul structurii am găsit mici fragmente ceramice, care nu pot oferi profiluri de vase sau ornamente. După pastă le interpretăm a
aparține epocii bronzului.
2.4. Zăbrani-Bujac (Fig. 5)
La 2,2 km nord de comuna Zăbrani, în Lunca Mureșului, în apropierea unui
vechi curs al Mureșului, la locul numit “Bujac”, este vizibilă, mai ales pe imaginea satelitară din 27.04.2012, o structură de pământ, elipsoidală (500 × 320 m; S = 12,5 ha)
cu val de pământ lat de 4,5 m (coordonate 46°05′38.86″ N; 21°33′56.21″ E; cota 119 m).
Pe teren valul este complet aplatizat, dar pe imaginea satelitară este clar vizibil. La
suprafață, în arătură, apar mici fragmente preistorice si medievale târzii. O piesă litică,
un răzuitor din silex cu urme de utilizare, provine din interior (Fig. 9/A). În centrul structurii elipsoidale este vizibilă, mai slab, o altă structură circulară mai mică (D = 64 m)
cu un val(?) lat de cca. 16 m (coordonate 46°05′37.29″ N; 21°33′54.53″ E; cota 120 m).

Fig. 5. Structura elipsoidală de pământ de la Zăbrani-Bujac: 1. valul;
2. structura de pământ centrală, secundară.
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2.5. Chesinț-Nord-Est, com. Zăbrani (Fig. 6)
La 1,2 km nord-est de localitatea Chesinț, pe o pantă, la est de DJ 691, sunt
vizibile două structuri circulare de pământ cu val și șanț, amândouă detectabile numai
pe imaginea satelitară din 27.04.2012. Prima are un diametru de 134 m și un val de
pământ lat de 9–10 m; S = 1,4 ha (coordonate 46°04′02.70″ N; 21°35′36.87″ E; cota
= 115 m). La 25 m vest de prima structură este vizibilă o a doua cu D = 75 m și val lat
de cca. 8 m; S = 0,34 ha (coordonate 46°04′03.97″ N; 21°35′31.42″ E; cota= 142 m).
Verificate pe teren, aceste două structuri n-au putut oferi prea multe date. Detaliile de
planimetrie n-au arătat un duct clar al valului de pământ circular, iar prezența unor
vestigii arheologice (ceramică fragmentară, material osteologic, sol cenușos) par să
confirme prezența unei/unor așezări preistorice. Unele detalii de planimetrie din interiorul celor două structuri circulare sunt dificil de interpretat.

Fig. 6. Chesinț-Nord-Est cu structurile circulare de pământ.
A. 1. valul de pământ al structurii mari; 2. structura circulară secundară din
interior. B. Structura mică, circulară invecinată; 1. valul de pământ.
2.6. Variașu Mic, com. Iratoșu (Fig. 7, 8)
La 690 m sud-est de localitate, la est de DJ 709C, sunt slab vizibile două structuri elipsoidale de pământ cu val și șanț. Prima are dimensiunea 312 × 218 m, S = 5,7
ha și este delimitată de un val lat de 16–17 m (46°17′21.19″ N; 21°11′ 22.40″ E; cota
= 98 m). A doua structură, de dimensiuni mai reduse (152 × 130 m; S = 1,55 ha), pare
că are numai un șanț lat (20 m). Ea se găsește la coordonatele geografice 46°17′ 34.40″
N; 21°11′12.78″ E; cota 98 m. Prima structură este vizibilă mai clar pe imaginea satelitară din 6.04.2016, iar a doua doar pe imaginea satelitară din 5.09.2011. Pe teren se
observă ușoare denivelări pe locul valurilor și al șanțurilor. Nu este exclus ca în cazul
celei de a doua structuri, cea mică, limita să fi fost doar șanțul lat, iar pământul scos
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să fi contribuit la înălțarea suprafeței locuite. Un caz similar am semnalat la SânpaulEst și Curtici-Sud-Vest2. În incinta celor două structuri de pământ sunt sesizabile urme
materiale sărăcăcioase aparținând epocii bronzului, sec III–IV, Evului Mediu timpuriu (sec. XII–XIII).

Fig. 7. Structura elipsoidală de pământ mare de la Variașu Mic; 1. valul.

Fig. 8. Structura de pământ mică de la Variașu Mic;
1. sanţul care delimitează aşezarea.
2

Pădurean, Dorogostaisky, 2015, p. 186-188, Fig. 13, 14.
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3. Încadrare cronologică. Discuții
Puținătatea urmelor materiale (dovezi arheologice) descoperite în incinta structurilor de pământ semnalate mai sus, slaba lor conservare, dispariția detaliilor de planimetrie, care le-ar fi putut mai bine pune în evidență, nu ne pot împiedica să tragem
câteva concluzii legate de încadrarea lor cronologica și de caracteristicile lor. Aceste
structuri de la Neudorf, Chesinț, Variașu Mic aparțin unor așezări fortificate cu val de
pământ și șanț sau numai cu șanț(?). Structura de la Zăbrani-Bujac este probabil legată
de o comunitate preistorică, dar valul de pământ nu delimitează așezarea, ci un teritoriu mai vast din jurul așezării (12,5 ha). Suntem inclinați să apreciem că structurile rectangulare de la Seliște și Zăbrani pot fi atribuite unor fortificații independente.
Structurile circulare și elipsoidale se leagă de epoca bronzului fără a putea face
alte precizări3. Încadrarea cronologică a structurilor patrulatere este mai dificilă. După
formă, dimensiune, val lat, colțuri rotunjite ne-am gândit inițial la epoca romană, cu
atât mai mult cu cât în apropiere, din malul pârâului Petriș, am salvat o fibula din bronz,
fragmentară de tipul “cu genunchi”4. Cercetătorul Ștefan FERENCZI, discutând problema graniței de vest a Daciei romane, o leagă de traseul Petriș – Vața de Jos (peste
Munții Zărand în valea Crișului Alb)5. Prezența unei structuri interioare, ca și alte detalii, cum ar fi porțile, ridică probleme în cazul celei de la Seliște, nefiind caracteristice
arhitecturii militare romane6. Noi admitem mai greu o refolosire a ei într-o perioadă
târzie. În această fază a cercetărilor și a datelor de care dispunem înclinăm să o atribuim
Evului Mediu, fără o nuanțare cronologică mai fină. O structură de pământ asemănătoare există la Mâsca (jud. Arad), în coasta Podgoriei arădene7. Pe dealtă parte, nu este
lipsită de interes o informație după care, în anul 1702, la Seliște, com. Petriș, este atestat un centru grăniceresc important, cu 103 soldați8, legat de regimul grăniceresc instituit de habsburgi pe fondul luptelor dintre imperiali și otomani la sfârșitul secolului
al XVII-lea și început de secol XVIII. Să fie oare structura complexă de la Seliște o
tabără militară a grănicerilor stabiliți pe linia Mureșului de Casa de Habsburg în luna
iunie a anului 1701? Să fi fost ea ridicată în ajunul luptelor dintre habsburgi și curuții
pătrunși, în anul 1703, pe Valea Mureșului dinspre Transilvania?9 Cât privește structura pătrată de pământ de la gura Văii Cladovei ea se găsește vizavi de situl arheologic
de la Cladova-Dealul Carierei, un sit complex, unde a existat și o fortificație dacică
de pământ și lemn de sec. II îHr–I dHr (sfârșitul ei este pus în legătură cu războaiele
3

Se constată pe valea Mureșului o frecvenţă mare a aşezărilor fortificate de epoca bronzului, în
special în aval de defileul de la Lipova. Merită reţinută constatarea că de la fortificaţia circulară
de la Zăbrani-La Suiş distanţa până la aşezările fortificate de la Neudorf-nord-est, Lunca, Chesinţnord-est, Zăbrani-Bujac, Neudorf-Pârâul Roşia este constantă (Pădureanu, 1985, p. 35, 42;
Idem, 1987, p. 31-34).
4
Cociș, 2004, p. 88, PL. LVI/813, tipul 19a.
5
Ferenczi, Barbu, 1978, p. 78; Ferenczi, 1979, p. 132.
6
Pentru încadrarea structurii de pământ de la Seliştea în epoca romană şi-a manifestat rezerva
ca fiind atipică Dan MATEI (Muzeul de Istorie Turda) într-o discuție la Lipova (2017).
7
Informaţie amabilă (2017) oferită de către Florin MĂRGINEAN (Complex Muzeal Arad).
8
Roz, Kovách, 1997, p. 221.
9
Kovách, 1999, p. 77-80.
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Fig. 9. Tipuri de fortificații, așezări fortificate și material arheologic (2017).
1. Selişte; 2. Cladova; 3. Neudorf; 4. Zăbrani; 5. Chesinţ; 6. Variaşu Mic;
A. Răzuitor din silex, Zăbrani-Bujac; B. Fibulă romană din sec. I–II dHr
de la Seliște, Petriș.
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daco-romane de la începutul secolului al II-lea dHr)10. Tot de pe Dealul Carierei provin cărămizi romane ștampilate dovedind o prezență militară (Legiunea XIII Gemina
de la Apulum și cohorta II Flavia Commagenorum de la Micia)11. Ne punem întrebarea dacă nu cumva structura pătrată reprezintă locația unei unități militare romane menite să distrugă fortificația dacică de aici. Structura semnalată de noi avea probabil o
suprastructură lemnoasă, care la un moment dat a ars, producând vitrificarea solului.
Nu excludem să fi fost vorba despre o tabără militară părăsită la scurt timp.
Cu toate limitele datorate acestor prime cercetări considerăm că obiectivele
prezentate pot fi puncte de pornire a unor noi cercetări, care pot confirma sau infirma
datele oferite de noi.

10
11

Hügel, Hurezan, 1999, p. 55-59.
Hügel, 1996, p. 73-78.
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