
CONSIDERAŢII ASUPRA ALIMENTĂRII CU APA 
A ORAŞELOR-CETĂŢI HISTRIA, TOMIS ŞI CALLATIS 

MARCU BOTZAN 

Preexistenţa unei surse l1Cj.turale de apă .a condiţionat pllaffiic in 
', '(:chime şi pînă n u .de IUUlt originea oricărei aşezări om'eneşti. Capaci
tatea acestei surse sau a unor s ur se învecinate, posibil de mnenajat c u 
mijloacele timpului în scopul aducţiunei apei în aşezare, a condiţionat 
mai departeqezvoltarea acesteia, eventual pină la stadiul de ornş. 
, D::- aceea, un studiu al lucrărilor de -alimentare cu apă potabilă , 

servind în anmnite condiţii şi pentru irig,area grădinilor de legulne şi 
plante medicinale şi aromatice, indispensabile vieţii dqmestice r0111ane, 
poate aduce elelnente interesante cu privire la stadiul dezvoltări i eCO:10-

111ico-sociale a oraşelor-cetăţi vest-pontice His tria, Tomis şi Oallatis. Est:: 
de asemenea iruteresant un astfel de studiu şi pen:tru evoluţia hidroteh
nieei, Cu atît mai 111Ult cu 'Cit d in tradiţia politehnicităţii romane, sin
tezei. a creaţiilor parţiale al e civilizaţiilor anterioar:e ei, s-au hrănit atit 
Evul Mediu cit şi cellVIodern, pînă în uHiil11ele secole. ' 

Din 'păCate, observaţii sistematice, care să poată fundalnenta Un 

studiu complet al acestei probleme, nu s~au publicat, cu excepţia unor 
Pl'eoctipări ' în acest sens pentru Ristria, ,concretizate de Vasile Canarache 
şi a unor observaţii cu totul disparate cu privire la Tomis şi la Callatis. 

Se încearcă în aceas tă notă valorificarea ,elementelor publicate ţ.i 
a unor lnodeste observaţii proprii. După cum se va vedea, încercarea 
nu pare lipsită de u nele rezultate pozitive. 

IIISTRIA 

In cazul His triei, Între sursele natur,ale de apă potabil.ă ce a u 
putu t servi .direot - fără amenajare sau cu o amenajare minimă locală. 
dar fără cOlJducerea apei - erau excluse puţuriţe , pentru că şisturile verzi 
din substratu l ,aşezării excludeau€xi9tenţa unei pînze acvifere.)n schimb, 
primii locuitori autohton i şi -prim ii colonişti greci 'au putut folosi apa 
u r.wr plr'aie ce se vărsau în aprop~ere , mult ll1ai apr-oape decît astăzi, cînd 
gurile lor de vărsare s....,au f,etras datorită transgresiunii de aproxilnativ 
4 11n amplitudine, produsă în uLtimele 18 secole şi accentuării erodării 
falezei de către valurile mării. 

• 
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Astfel, la 7 km vest-nord vest, în centrul satului Istri,a, se găsesc 
astăzi două izvoare ce formează spre est un pîrîu, care se varsă în bucla 
lacului Sinoe, formînd lacul Istria ; în antichitate au putut fi mai puter
nice. Oricum, ele au format sursa apeductelor numerotate 1 şi 2, de 
către V. Canarache 1, 

La aceeaşi distanţă spre vest-sud vest, este gura de vărsare a pîrîu
lui Nuntaşi, ee-şi 'are origina în numeroasele izvoare de sub dealul Fîntî
nele (Iunan-ceşme), adunate într-un bazin, au format SUrsa apedu<:tului 
nr. 3, al cărui traseu se schiţează în fig. 1. 

Apeductul nI'. 1, pornind din centrul satului Istria, a fost construit 
din tuburi ceramice cu mufă, cu diam. 15/18cm şi lungime 57 am, .pe 
distanţa de aprox. 7 km, într-o epocă nedetel'minată. Lucrind sub pre
siune, la panta de 3%0, debita 9 I ls (la viteza de 0,5 m/s). 

Apeductul nI'. 2, pornind din are14şi loc, după ce - probabil s -a 
substituit primului, era format din blocuri prismatice de piatră cu c"p, 
de 40/40/60 em,cu diam. 20 cm. A fost datat în epooa romană, sec. III. 
Putea conduce un debit dublu, adică 19 Ils (pentru viteza de 0,6 m/s). 

Apeductul nI'. 3, de la Fintînele, a funcţionat în epoca romană de 
maximă înflorire a oraşului (sec. II~III), construit din blocaj de zidărie 
avînd în secţiune 80/90 cm, iar cuv·eta 35/30 cm, executată în opus 

Fig. 1. Traseul apeductului histrian de la Fintinele (după V. Canarache. 195>1). 

1 Canarache V., Despre alimentarea Histriei cu apă de băut, SeIV, II, 1951, 2, 
p . 61-73. 
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signinum, respectind pentru aceasta întocmai instrucţiunile date de Vi
truviu 2 pentru impenneabilizări. 

Cu o lungime de 25 km şi panta; de 4%0, in curgere liberă, gravita
ţională : 

- în p"'rioada de început a exploatării, cu pereţii apeductului netezi 
şi secţiunea cunată, adică fără depuneri minerale, la pornirea apeduc
tului cu secţiunea completă debîtul era de 160 I/s, iar in oraş, cu secţi
unea udwtă redusă la jumătate, 70 Ils, diferenţa de 90 Ils distribuindu-se 
desigur fermelor agricole de P'" traseu 3 ; 

. - în p"'rioada de exploata re prelungită, cu pereţii rugoşi şi sec
ţiunea redusă prin depunerile de P'" pereţi, la pornirea ap"'ductului cu 
secţiune completă debitul era de 90 Ils, iar în oraş, cu secţiunea la jumă
tate, 37 I/s. 

în occidentul roman, consumul diurn pentru un locuitor era in 
jur de 500 L Un consum foarte mare, datorită şi fîntînilor de agrement, 
termelor şi grădinilo,r intramurane. Pentru oraşele-cetăţi de graniţă 
acest consum se poate reduc~ la jumătate, rămînînd totuşi epreciabil 4 : 

250 l/zi-om. Pentru acest consum specific, apeduatul nr. 1 al J'listriei 
asigura volumul de apă necesar unei populaţii de 3000 locuitori, ce ar 
fi putut corespunde perioadei elenistice ; :apeductul nr. 2 unei populaţii 
duble, de 6500 locuitori, ia!' apeductul nr. 3 satisfăcea 24000 locuitori 
la inceputul funcţionării sale, cifră ce scade la un minim 13 000 locui
lori, probabil după aproximativ un secol de funcţionare. 

Nu este eJ<clus, prin u!'m'are, ca apeductele nr. 2 şi nr. 3 să fi 
funcţionat împreună în perioada romană, de maximă extensiune a ora
şului, apeductul nr. 2 suplimerutîndu-l pe lll'. 3, după reducerea debitului 
acestuia, pentru a acoperi - în acest caz - necesarul unei populaţii în 
jur de 20 000 locuitori, P'" lîngă :alimentare.a şi unor ferme agricole 
de pe traseu. Amintim că Alexandru Suceveanu 5 a estimat populaţia 
Histriei din sec. II-III între 10000 şi 15000 locuitori, bazat îndeosebi 
pe cunoştinţele cu privire la suprafaţa locuită. 

In -calculele noastre s -au presupus că debitul de noapte al apeduc
telor nu s-a ' irosi,t, fiind înmagazinat în cisbernele cetăţii. Astfel de cons
trucţii au fost semnalate tot de Canarache"- I 

TOMIS 

La Tomis, dr. Allard 7, 8 şi ing. Michel D semnalează în secolul tre
C!]t (în 1855) puţuri cu apă salmastră pe p1aje ; este posibil ca acum două 

2 Vitruviu, Despre arhitectură. Trad. -G. M. Cantacuzino şi colab., Ed. Acad., 
Buc., 1964. 

J din care se identificaseră 3, la data publicării articolului lui V. Canarache. 
r, după Mihai Băcescu, in Strălucirile apei, Slatina, 1977, p. 12-30. Astăzi 

oraşe ca Atena, Istambul, Bruxelles, Amsterdam, Berlin-Vest consumă 130-
200 l/zi-om, iar Varşovia, Belgrad, Londra, Viena între 200-300 l!zi-om. 

5 Suceveanu Al., Viaţa economică în Dobrogea romană secolele 1- 111 e.n . 
Ed. Acad., Buc., 1977. 

fi Canarache V ., Observaţii noi cu privire la topografia Histriei, SeIV, VII , 
3-4, 1956, p. 289-317. 

1 Allard C., Mission medicale dans la Tatarie -Dobroutcha. Paris 1857. 
S Allard C., Souvenirs d'Orient. La Dobroutcha. Douniol, Paris, 1859. 
9 Michel J., Les travaux de defense des romains dans la Dobroudcha, Mem. 

Soc. Antiquaires de France, XXV, 3-eI1!e serie, Paris, 1862. 
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milenii, cînd nivelul lVIării Negre era cu .aproximativ 4 !TI mai jos, să 
fi fost la zi unele izvoare spre baza promontoriului, din calcarele jura
sice ale acestuia, fapt determinan,t pentru alegerea aşezării coloniei gre
ceşti, împreună cu cond i ţiile favorabile pentru un port. Aceşti autori 
semnalează folos irea în Constanţa a apei foarte bune adusă in vase din 
izvoarele Văii CişmeIelor, 5 km nord-est în linie dreaptă, ca şi urţne 
de apeducte, atît aici cît şi pe Valea Cişmelelor. 

Geologul Peters 10, 11 semnale·ază izvoarele puternice de pe Valea 
Cişmelelor ş i un şir de izvoare foarte puternice pe Valea Canara, ali
mentind Siutghiolul, ce acţiona, după dr. Allard, o moară de apă cu 
3 pietre la Mamaia, prin canalul de descăroare in 111are. Semnalează 
captarea romană de pe VaLea Cişmelelor şi funcţionarea în Constanţa a 
unei cişmele rom'ane Cu 1rei guri, folosită de turci (desigur, alimentată 
de o conductă venind fie de Pe Valea Canara, fie de pe Valea Cişme
lelor). Izvoarele de pe văi le Canara şi Cişm,elelor . sint marcate şi pe 
aşa numita hartă Avril 1:!, ridicată în 1855 de către Aninoşanu , topon1e
trul misiunei Lalanne. 

In cazul unui apeduct Valea. Canara-Tomi$ , trebui să-i admitem o 
lungime de 20 km, pentru ca - pornind pe curba de nivel de 20' m. 
sau Cu cîţiva metri. mai sus - să nU se îngroape sub nivelul terenului 
cu mai mult de 3 m, atunci cînd înaintează spre oraş cu panta 111inhnă 
necesară scurgerii; o săpătură mai adîncă de 3 111 ar fi creat dificultăţi 
tehnice excesive. Luînd în considerare o difer'enţă de nivel de 5 m, panta 
minimă rezultată de 0,25%0 şi diametrul conductei de 12 CI11 (conform 
consemnării lui V. Canarache 13), rezultă un debit relativ redus, de 
numai 1,5 Ils. ceeace ar fi asigurat necesarul doar pentru 500 locuitori, 
la un consum de 250 lIzi-om, adică destul de puţin în raport cu l.ungi
mea apedumului şi cu efortul material cerut. Conducta observată în 
funcţie de ing. Michel la Canara, d in care se alimentau - după ce o 
spărseseră - şi locuitorii satului, tpaversînd apoi Valea Carageaderbenc, 
a putut servi unui apeduct cons::ruit numai după epuizarea sursei de 
pe Valea Cişmelelor, mai apropiată la jumătate distanţă şi ·aflată cam la 
aceeaşi cotă. 

In cazul unui apeduct Valea Cişmelelor-Tomis, avem de a face cu 
o distanţă de numai 10 km şi o sursă puternică., alim·entînd în drum. 
dt:pă dr. Allard, şi satul Anadolchioi pe care îl traversa. Izvoarele se 
aflau pe curba de nivel de 20 m sau .cîţiva lneLTi mai sus, în ;marginea 
terenului pe care se ţinea tîrgul (panairul) Palazului; alături ruine, 
conform hărţii militare române ridk,ată Între 1880-1884. Pentru o pantă 
de 0,5%0 ş,i la acelaşi diametru ca în cazul precedent, rezultă un debit 
ceva D1ai 111are, de 2,1 l is, Iceea ce asigura! necesarul de a"pă potabilă pen-

JO Peters F. K., Grundlinien zur Geographie und Geologie der DobToudscha, 
Vvien, 1866. 

ii Peters F. K., Die Donau und ihr Gebiet. Eine geologische Skizze. Leipzig, 
1876 

12 AVl"il, Carte topographique de l'isthme de Dobroudcha, 1: 100000. Tmpr. 
Bineteau, Paris, 1855, BAR, H. 652- D. XIV. 93. 

13 op. cit. 1951 : tuburi ceramice cu mufă cu diam. 12/ 15 cm, orientate spre 
Valea Carageaderbend, găsite în 1909. 
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tru un număr de 750 loeuitori. Dar cu '2-3 fire de conducte, ac,!ică cu 
4,2-6,3 Ils, acest apeduct a putut .asigura aprovizionarea cu apă în 
perioada mai veche a Tomisuhli pentru 1 500-2250 locuitori. 

Schiţa din figura 2, realizată cu a jutorul unei hărţi li. din 1909, 
ridicată între 1880-1884, arată că traseul ambelor .conducte, in cea mai 
mare parte pe olu'ba de nivel de 20 111, atingea faleza .]a circa 2 km 
nord de zidul de incin1ă al oraşului antic, apoi cobora de- a lungul falezei, 
ce s-a prăbu~it odată cu apeductul şi cu partea estică a oraşului, feno
men consemnat foarte clar de către ing. MicheL 

Aln susţinut .într-un studiu ante.flior 1.; rolul captant, in scopul 
alimentării cu apă, al ga'leriei din subteranul Tomisului. Incâ din seco-

~........- t ..... :5~ r.hahll oj'<"duef 

~""".,.,."."' .. vo!u,,' ~ <Ir~rQrlt. 
~ li.::/uri/e T.;J/I} f'SU/W· 

G .J0kr/C! copfanfa~ • 
Fig. 2. Traseul probabil ~I apeductelor tomitane de la Canal'a şi Valea Cişmel elof 

şi poziţia aproximativă a galeriei captante. 

1't Harta topografică a jud. Constanţa, scara 1 : 100000. Ridicată 1880-1884. 
Inst. Geogr. al Arm ., Euc., 1969, 4 f. coL 70 X 73 cm. BARD.XXXIX.21. 

;:i Botzan M., Observaţii din secoluL trecut asupra unor construcţii antice 
din Dobrogea. Corn. sesiune Pontica act. 1978, Constanţa. 
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lui trecut, Pe ters 16 semnalase 'calcarele j)lrasice acvifere, cuprinse Între 
două straturi argiloase, de la Canara (şi - desigur - ~i de pe Valea 
Cişmelelor), ce coboară sub loessul de 20 m grosime al Pmmontoriului 
Tomisului, unde formează o zonă de convergenţă pen1ru apele subterane. 
Dacă se ia în considerare lungimea de aprox. -700 m a acestei galerii 
captante, lată de 1 m şi acumulind pe numai 1 m înălţime , capaCitatea 
de înmagazinrea galeriei era de 700 rrn3, put înd a limenta, cu 250 Vzi-om, 
:3 000 oameni, la nevoie, în caz de ased iu, mult mai mulţi. 

Intr-un succint articol asupra acestei galerii. V. Canarache 17 arată 
că , după golirea ei prin pompare, coloana de' apă din galerie s -a refăcut 
în 24 ore, 'pe înălţimea de 50 cm, Din păcate, de aci nu se poate deduce 
debitul galeriei, mai -ales că nu se ştie dacă în timpul acestei obser
vaţii era perfect închisă către exterior. Se poate totuşi considera posibil 
Un debit apreciabil, în jur de 50 Ils, aşa cum dă s'tratul în -alte puncte, 
dacă se ţine seama şi de înclinarea lui , de lungimea galeriei şi de forma 
ei În arc, capabilă astfel a colecta ceea ce s-ar f i scurs către Virful 
prol11ontoriuluÎ. 

Se vede totuşi .că în cazul Tomisului datele certe pentru funda
mentarea consideraţiilor noastre sînt extrem de sărace, obligaţi fiind a 
discuta mai mult nişte ipoteze. 

Dacă luăm ca bază de pornire pentru această discuţie o populaţie 
de 20000-30000 locuitori, conform estimării lui Al. Suoeveanu, la 
consumul probabil de 250 IIzi-om revine ca necesar un debit de 60-
90 Ils. Judecînd împreună ambele surse (izvoarele la zi de pe malul 
Siutghiolului de azi, aflate la o 'cotă apreciabîlă şi galeria captantă din 
subteranul oraşului) , acest debit putea fi furnizat din combinaţia: 

- apeduct din Valea Cişmelelor , suplimentat - după epuizarea 
izvoarelor de aci, mai slabe ca cele de la Canara - cu <,.peductul din 
"lalea Canara; ambele treb,uie să fi avut nlai muUe fire paralele, din 
conducte 'ceralnic~ sub presiune, de diam. 12 cm sau mai 'mare, ce 
însumau împreună posibil - 20~30 l 's, în condiţii topografice difi
cile, fără pantă naturală de la sursă la oraş; pentru înmagazinarea debi
tu lui de noapte' (circa 1/3 din total), era necesară o cisternă de 200-
30p 1113, pentru adîncimea de 3 m, perfect realizabilă; 

- galeria captantă, care în forma sa convergentă trebuia să prindă 
tot frontul de apă din calcare ce pătrundea în pramontOliu; furniza -
posibil - 40-60 1''5, adică circa 2/3 din consumul total, servind în ace
laşi timp şi drept cisternă pentru debitul propriu de noapte. 

De aci s-ar putea deduce că galeria a fost construilto~ în primul 
rînd pentru rezolvarea problemei grele a sursei de apă a Tomisului şi în 
subsidiar ca sursă asigurată în caz de asediu, prin poziţia ei în incin.ta 
cetăţii. 

CALLATIS 

Sursele naturale de apă dulce ale Callatiesului constau în primul 
rînd din: 

- bogate izvoare de apă dulce ,pe versantul nordic al Limanului 
Mangaliei, din sudul şi sudvestul oraşului ; astăzi, în condiţiile transgre-

V> op. cit., ţ866. 
17 Canarache V., Galeriile tomitane . . Tomis, l, 3, sept. 1966 (18-19). 
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siunei de 4 m, faJă de acum 18 secole, astfel de izvoare se află la gura 
Văii Başpunar, la 7,5 km in linie dreaptă; 

- bogate izvoare mezotermale sulfuroase (după aerisire, potabile) 
i:1 sudvestul oraşului (băi vechi sulfuroase la J ,5 km pe malul nord al 
Limanului), în mare la est de oraş şi la nordvest de oraş în obana 
Ciukur-bostan 13 (2 km), ca şi in mlaştina Hergheliei (3 km nord), for-

. luată dintr-o n1ultitudine de astfel de izvoare; înainte de transgresiune. 
astfel de izvoare puteau fi prezente chiar in incinta oraşului antic, pe 
sub faleza dinspre port; 

- o apă freatică accesibilă prin puţuri in oraşul antic, dar proba
bil salmastră. 

Principalul apeduct callatui" trebue să fi fost cel de pe malul nor
dic al Lîmanului, pornind din bogatele izvoare a le cişmelei probabil 
antice de la .gura Văii Başpunar "', şi urmînd traseul schiţat in figura 3. 

In fotografia din fig. 4 se vede ceea ce a mai rămas din încă impo
zanta cişmea : în afară de ceeace curge prin cele 3 guri de marmură 
ale sale şi pe lingă acestea, alimen.tează şi instalaţia modernă cu elec
t"opampe a rAS Albeşti. 

în vederea din fig. 5, asupra văii Limanului, traseul subteran al 
apeductului se află la baza taluzului din primul plan. O săpătură în 
apeduct, în punctul marcat pe figuca 3 "apeduct la zi", evidenţiază un 
mic cămin de vizitare (45/48 cm in plan), construit foarte îngrijit şi de 
etanş, din cărm:nizi mici 1,5120/20 cm, tencuit şi acoperit cu o lespede de 
piatră (fig. 6); din amonte se deschide aci partea ingustă a unei con
ducte de teracotă de 16 cm diametru, ce continuă in peretele opus cu 
partea lărgită, în mufă, a conductei cu dlam. 26 cm. 

Fig. 3. Traseele probabile ale apeductelor callatiene de pe valea Limanului 
.. Mangalia _ şi din obana Ciukur-bostan. 

18 în vorbirea locală, obana este o depresiune carstică, purt ind izvoare 
mezotermale sulfuroase. Ciukur-bostan este in turcă "Grădina din groapă" aici 
fiind în trecutul apropiat grădini de legume irigate. ' 

I!) in turcă. Başpunar înseamnă "Fîntîna mare". 
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Fig. · 4. Cişmeaua de pe valea Limauului Mangalia, la gura Văii Başpunar. 

Panta acestui apedud, pe primii săi 2;3 km, · este --de 0,7%0; cu 
diametrul m inim de 16 cm debitează sub presiwle5 l!s' (fa o viteză de 
0,25 m 's), putînd satisfaoe necesarul de apă potabilă a aprox. 2000 locui
tor i. Conform rezultatului săpăturilor din Mangalia, de pe str. Ştefan 
cel Mare, C. lconomu 20 selnnalează, cu direcţia vest-est, spre cetate, 
două linii de apeducte de olană la adincimea de 1,3 fi' 'ii o linie la 1,9 m. 
Desigur, realizate , În epoci diferite (probabil cel de un singur fir, n.ai 
adinc, find mai vechi) , dacă aceste trei fire de' apeduct au IUCI'at împI'e
ună au putut satisface necesarul pentru aprox. 5000 locuitori, cu O apă 
de calitate excelentă. 

Pare să fi existat şi un apeduct alimentat din izvoarele din abana 
Ciukur-bostan. C.anarache menţionează "două fi puri de ape duct subteran 
d in tubul"i de pămînt ars, groase de 20-22 ,cm, găsite la Oallatis (Man
galia), spre izvoarele car:e se află la 3 km nord de oraş" 21.. 

Faţă de situaţia actuală, acest apeduct pare a fi legat de o dificul
tate : ieşirea din obană necesită .o tăietură de ciţiva metri adîncime. 
Totuşi, cu două milenii mai înainte, depresiunea existentă în marginea 
de sudest a obanei pu1ea fi mult mai adîncă, evenbual dînd scurgere 
naturală izvoarelor către Callatis, Între actualele curbe de nivel de 10 şi 

5 m. Luînd ca diferenţă de nivd nwnai adîncirea treptată a a l'J'duc
tului sub .cota terenului cu 3 m în oraş, pentru lungin1:ea probabilă a 

20 Iconomu C., Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun. Pontica, Muz. 
·arh. Constanţa, 1968, p . 235- 268. 

21 op. cit., 1951, p. 63. 
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Fig. 5. Vedere către ·sud asupra văii Limanului l\langaUei; traseul apeductului la 
baza. taluzului din primul plan. 

Fig. 6. Spărtura din apeductul de pe valea Limanului Mangaliei. cu camera de 
vizitare. 
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ape duetului de 2,5 km rezultă panta de 1,2%0 şi un debit 'de 12 JJs. Cu 
2 fire, acest apedud satisfăcea necesarul a 8000 locuitori, CU o apă 
de calitate mai slabă, dar potabilă după aerisire ş i depunerea sulfului. 

Fără a ţine seama d e puţurile din treatic şi de izvoarele mezoter
male din oraş sau din imed iata sa apropiere, numai cele două apeducte 
puteau satisface necesarul de apă potabilă la 13 000 locuitori. Al. Suce
veanu estimează populaţia Callatisului la la 000-15 000. 

In oraşul acesta mai arid şi cu un caracter agricol mai pronunţat 
decît ,celelalte, s-a putut practica irigarea grădinilor dintre ziduri şi din 
apropierea lor, folosind pe scară destul de larg" apa puţurilor şi a dife
ritelor izvoare mezotermale. Cercetăr i ,reeent-.e ,au arătat că irigarea cu 
aceste a pe mezotermale, în mndiţiile solurilor carbonatice de aci, nu 
numai că nu pune probleme, dar dă un spor de fertili tate cel puţin in 
primii ani de utilizare 22, 

,~ '" * 

Un examen de ansamblu al caracterelor tehnice ale apeductelor ora
şelor-cetăţi de pe litoralul dobrogean, atît cit ne pennite cunoaşterea lor 
actuală, aretă - mai întîi - folosirea unei mari diversităţi de pante, 
de la 0,25%0 la 4%0, în efortul de a exploata la maximum condiţiile 
naturale, cu un consum minim de materiale. Apeductul În curgere liberă 
de la Histria, adică apeductul nr. 3, a re panta cea mai mare (4%0), foarte 
apropiată de prescripţia dată de Vitruviu În sec. 1 î .e.n., de 5%o,- supe
rioară În general apeductelor Romei, considerate ca avînd pante dease
menea mari (Virgo 2,3%0, Anio cel Nou 3%0 etc.). O pantă d easemenea 
mare au şi apeductele histriene sub presiune (nr. 1 şi nr. 2), de 3%0. 
Pante mijlocii şi cel mai frecvent întîlnite în apeductele din Galia ro
mană, studiate de ing. LegeI' 23, în magistrala sa monografie din secolul 
trecut asupra lucrărilor publice romane, sînt cele de la Callatis, de 
0,7 şi 1,2%0, Reduse sînt pantele probabile ale apeductelor tomitane, 
de 0,25 şi 0,5%0, fără să fie excepţii În tehnica romană. , 

Diametrele mici (la mufă) ale conductelor cenamice sub p'pesiune de 
12-15-16 cm corespund cu cele găsite . de LegeI' În Galia. Este dealtfel 
cunoscută relativ stricta tipizaTe practicată de roinani în construcţii. 

Ca şi În cazul acelor conducte, şi 'oonductele vestporutice au o imbi
nare în mufă, perfect etanşeizată. Faţă de' prescripţiile lui Vitruviu cu 
p:'ivire la o grosime a pereţilor de 3,5 cm, se constată În cazul conduc
telor vestpontice o re,ducere apreciabilă a acestei d imensi uni la 1,5-
2 cm, deci o raţionalizare legată desigur de presiunile de lucru relativ 
mici şi de buna lor calitate. Impermeabilizarea În trei straturi de gro
sime şi granulaţie descrescînde, plus o peliculă de ulei sicativ, realizată 

în apeductul cu curgere liberă de la Histria, respectă Întocmai pre
scripţiile . 

22 P ricop Gh., Cercetări privind calitatea apelor subterane din podişul litoral 
Techi.rahioZ-MangaZia. I SCI-I, 8tud. I-lidroam. 1, Buc., 1963. 

23 Leger A., Les tTavaux publics, les mines et la metalurgie au temps des 
R01Jiains, Baudry, Paris, 1875. 
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In conduzia acestui studiu rezultă: 
- se verifică calculele anterioare ale lui V. Canarache cu pnvlre 

la .capacitatea apeductului nr. 3 de la Histria (fiind chiar subestimată), 
cu conqiţia luării în considerare şi a _debitului de noapte, prin înmaga
zinare în cisterne; aproximativ jumătate din debitul acestui apeduct 
s-a putut folosi pe traseu pentru alimentarea şi irigarea unor ferme 
suburbane; nu este exclus <:a aci să fi funcţionat împreună apeductele
nr. 2 şi nr. 3~ în perioada de maximă inflorire a Histriei sub romani; 

--: dificultăţile de pantă pentru apeduclele venind din nordul Tomi~ 
sului şi în consecinţă debitele relativ reduse ale acestora explică nece
sitatea construirii galeriei captante din profunzimea promontoriului tomi
lan; se confirmă astiel una din ipotezele lui V. Canarache privitoare' 
la funcţia acestei galerii şi se întăresc afirmaţiile noastre dintr-un studiu. 
fin terior, în această problemă; 

- foltlsindu-se la Callatis pentru băut atît sursele de pe valea, 
Limanului Mangalia cît şi acelea din obana Ciukur-bostan, rămîn dispo
nibilităţi locale pentru irigarea grădinilor din oraş şi din jur, lnăsură mai 
necesară ca în cazurile precedente. 

- sub aspect hidrotenic, se recunosc în lucrările de alimentare ClL 

apă ale celor trei oraşe-cetăţi prescripţiile şi practicile romane pentru: 
acest gen de lucrări, precum şi caracteristicile unei înalte calităţi in 
concepţie şi realizare. 

CONSmIDtATIONS - SUR L'ALUIENTATlON EN EAU DES VILLES FORTE~' 
HISTRIA, TOMIS, CALLATIS 

(Resume) 

Quoique, a l'exception de Histria, an a dispose de fort peu donnees puliliees; 
an a - toutefois - concreti se quelques conclusions : 

- pour Histria an a verifie les calcules anterieurs concernant la: capacite' 
de l'aqueduc no.' 3, a condition d'emmagasiner dans des citernes le debit de nuit; 
approx. le demi du debit de cet aqueduc a pu alimenter et irriguer quelques · 
fermes agricoles trouvees sur son trajet ; cet aqueduc sem bIe avoir fonctionne con-
jointement avec le no. 2, pendant la periode de maximum floraison de Histria, 
sous' les romains, pour une population d'approx. 20000 habitants ; 

- les difficultes de pente pour les aqueducs arriyant du nord· de Tomis; 
et en consequence les debits relativement redui ts, expliquent Ia necessite de 
construire la galerie captante dans la profondeur de sous-sol de la cite'; 

- en utili sant a Callatis, comme potables, toutes les sources de' Hl' vallee du 
Liman et celles de la depression de Ciukur-bostan, restent des disponibilites locales · 
pour l'irrigation des jardins de la cite et de l'alentours, operation pllls- necessaire ' 
que dans les situations precedentes ; 

- sous l'aspect hidraulîque, on reconnait dans ces ouvra.ges Ies prescriptions : 
et les pratiques rom ai nes pour ce genre d'ouvrages, ainsi que les cUTacter:istiques : 
d' une hau te qualite, pour la conception et la realisation. 
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Liste des iHustrations 

1. Le trajet de l'aqueduc de Histria, origine a Fintînele (d'apn2s .V. Cana
rache, 1051). 

2. Le trajet probable des aqued ucs de Tomis, origines a Canara et Valea 
Cişmelelor et la position approximatlve de la galerie captante. 

3. Les trajets des aquequcs de Cal!atis, origines dans la vallee du Liman 
et dans la petite depression de Ciukur-bostan. 

4. La scurce de la vallee du L iman de Mangalia, dans le debouchc de 
Valea Başpunar. 

5. Vue vers le sud sur la vallee du Liman de Mangalia; le traj-et de 1'a
queduc il la base du talus en premier-plan. 

6. 'Ouverture d~ms l'aqueduc de la vallee du Liman de Mangalia, avee la 
chambre de vi site. 

• 


