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Colocviul de Geomorfologie, desfăşurat la 
Gand în Belgia, sub titulatura: Aspecte geo-
arheologice ale râurilor şi câmpiilor aluviale, 
este de fapt cel de al XI-lea workshop iniţiat de 
geomorfologii din România şi Italia. Acestui 
work-shop bilateral, ce a debutat în 1996 la 
Cluj-Napoca, i s-au pus bazele cu ocazia 
Conferinţei Internaţionale a Geomorfologilor din 
1995 de la Praga şi a fost începutul unei lungi 
colaborări între Asociaţia Geomorfologilor din 
România şi Asociaţia Italiană de Geografie 
Fizică şi Geomorfologie. Ulterior, la acest 
work-shop au aderat oficial asociaţiile 
geomorfologilor din Franţa (Groupe Français de 
Géomorphologie) şi Belgia (Belgian 
Association of Geomorphologists), cărora, în 
timp, li s-au adăugat alţi geomorfologi. Astfel, 
la acest din urmă colocviu au participat atât 
geomorfologi cât şi arheologi din numeroase 
ţări ale Europei (reprezentanţi a 21 state) şi 
chiar din America de Sud (Argentina, Brazilia). 

Desfăşurat sub egida Universităţii Het Pand 
din Gand, colocviul a fost organizat de prof. dr. 
Morgan De Dapper şi prof.dr. Frank Vermeulen 
cu sprijinul I.A.G. (Asociaţia internaţională a 
geomorfologilor) – grupul de lucru în geo-
arheologie şi a E.S.F. (Fundaţia europeană de 
ştiinţe) – COST Actiunea A27 (grupul de lucru 
nr. 3). Dat fiind numărul mare de geomorfologi 
şi arheologi ce şi-au anunţat participarea cu 30 
prezentări orale şi 39 postere, încă din perioada 
premergătoare acestei reuniuni am fost 
avertizaţi de a respecta un grafic orar strict 
pentru bunul mers al colocviului.  

Geomorfologii din România au fost prezenţi 
cu două comunicări (The role of the alluvial 
plains of Olt River in the emergence and 
evolution of human settlements in the 
depressions of Braşov and Făgăraş – The 
Brasov county, Romania, A. Cioacă, M. Dinu şi 
Some aspects regardingthe evolution of the 
floodplains of Transylvanian rivers and its 
influence upon the conservationof the cultural 

resources, V. Surdeanu, D. Gotiu, I. A. Irimus, 
D. Petrea) şi cinci postere (The Romanian 
Plain, a Danube alluvial plain where the river 
disscovers the history, A. Cioacă; Importance 
des déséquilibres morpho-hydrologiques pour 
les sites archéologiques. Etude de cas dans la 
Plaine Roumaine, F. Grecu, L. Comănescu, G. 
Ioana-Toroimac, R. Dobre, E. Cârciumaru; 
Importance des déséquilibres morpho-
hydrologiques pour les sites archéologiques 
Etude de cas dans la valee du Dunăre, F. 
Grecu, L. Comănescu, R. Dobre, C. Ghiţă, G. 
Ioana-Toroimac, M. Vişan; Reconstitution des 
paléo-paysages Transylvains á partir des routes 
et des castres romains de la Dacie Supérieure, 
I. A. Irimuş, V. Surdeanu, D. Petrea., F. 
Fodoreanu, D. Gotiu; L’évolution pendant le 
Quaternaire de la Plaine de Criş, N. Josan). 
Menţionez că dintre geomorfologii români prof. 
Nicolae Josan şi prof. Florina Grecu au condus 
sesiunile 3 şi 5 de comunicări.  

Dacă discuţiile pe marginea comunicărilor 
orale prezentate nu au evidenţiat o ieşire din 
tiparele obişnuite ale reuniunilor ştiinţifice 
geomorfologice şi geo-arheologice, aş vrea să 
mă opresc în cele ce urmează asupra aplicaţiei 
de teren ce a urmat colocviului propriu zis. 
Desigur, dacă iniţial eram descumpăniţi de 
tematica acestui colocviu, iar în sesiunile de 
comunicări multe din problemele ridicate de 
colegii belgieni şi olandezi au reprezentat 
pentru noi o noutate, excursia avea să destrame 
orice urmă de incertitudine. Organizată în 
ţinuturile pe care cei mai mulţi dintre noi le 
asociam cu transgresiunea flandriană,  aspectele 
geo-arheologice ale câmpiei costiere 
occidentale a Belgiei au devenit relevante şi 
deosebit de instructive pe măsură ce aplicaţia de 
teren s-a desfăşurat.  

Prima oprirea a avut loc la Raversijdel, la 
câţiva kilometri sud de Östende, unde se află 
aeroportul turistic ce deserveşte cunoscuta 
staţiune balneară flamandă. Săpăturile 



M I S C E L L A N E A  

 

130 

arheologice realizate în perioada 1992-2005 au 
scos la iveală nu numai vestigii care atestă 
ocupaţiile locuitorilor satelor ce au fiinţat aici 
din perioada romană, dar şi evoluţia acestora, de 
la satele pescăreşti din sec. XV, până în 
perioada modernă când apele mării s-au 
îndepărtat cu câţiva km. Astfel, pescuitul, una 
din ocupaţiile tradiţionale a fost înlocuit cu 
creşterea animalelor şi o agricultură bazată pe 
valorificarea terenurilor amenajate hidrotehnic. 
Aceste recente descoperiri din domeniul 
arheologiei maritime au fost însoţite de ample 
investigaţii de geomorfologie litorală ce-şi 
găsesc materializarea în câteva săli ale 
muzeului Institutului Flamand de Arheologie. 

Următoarea oprire avea să ne edifice asupra 
evoluţiei geomorfologice recente a unui polder, 
respectiv “De Moeren”. Prezentarea acestui tip 
de relief, creat de om şi modelat iniţial în regim 
antropic, intrat ulterior în regim natural de 
modelare de-a lungul secolelor, a fost selectat 
un punct aflat în proximitatea frontierei franco-
belgiene, ce partajează cele 3000 de ha între 
Franţa (2000 ha) şi Belgia (1000 ha). 
Executarea demonstrativă de către studenţii 
grupei de studii ecologice a unor foraje 
expediţionare, a confirmat practic informaţiile 

primite de la prof. emerit Cyriel 
VERBRUGGEN că prezenţa turbei sub 
straturile de nisip evocă o mlaştină veche. 
Aceasta, s-a format pe locul unui lac puţin 
adânc (care apare şi pe o hartă din 1664  
ilustrând ghidul excursiei) ce făcea parte din 
salba de lacuri costiere de pe ţărmul belgian. 

Ultima parte a aplicaţiei ce a avut loc în 
Koksijde, ne-a prilejuit cunoaşterea reliefului de 
dune de pe plaja omonimă şi a complexului de 
situri arheologice “Teen Duinen”. De altfel 
prezenţa unui şir dublu de dune între Moeren şi 
mare este evidentă. Trebuie să amintesc aici, că 
în principal morile de vânt aveau ca activitate 
pomparea apei din lacurile dintre dune, aflate 
sub nivelul mării şi transformarea terenurilor în 
poldere. Astfel, moara de vânt vizitată alături de 
alte 19 au pompat între 1616 şi 1625 apa lacului 
Moeren în firavul curs de apă Ringsloot care la 
rândul lui a evacuat-o în mare lângă Dunkerque. 
Astfel, s-au obţinut terenuri de cultură ce au fost 
utilizate ca atare până în 1944, când trupele 
germane în retragere încercând să apere oraşul 
Dunkerque sau să întârzie înaintarea trupelor 
aliate, au deschis stăvilarele şi au inundat 
polderul pentru mai multe luni. 
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