NAROČNIK:
Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije

POROČILO O PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH
RAZISKAVAH
NA LOKACIJI

POMJAN
Parc. št. 2216/3 in 2224/13 k.o. Pomjan
1. del - SONDIRANJE

(EŠD 12823)
(11.4. 2012)

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ŠT.:
MK RS 62240-87/2012/2

IZDELAL:
Samo Hvalec

Ljubljana 2012

©Arhej d.o.o.

NAROČNIK:

Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC:

Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica

ODGOVORNI VODJA DEL:

mag. Matjaž Novšak, univ.dipl.arheol.

SODELAVCI:

Samo Hvalec, univ.dipl.arheol.
Petra Vojaković, univ.dipl.arheol.
Dr. Tomaž Verbič, univ. dipl. geol.
Luka Šorli, abs. prava

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ŠT.:
MK RS 62240-87/2012/2

STROKOVNI NADZOR:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran

©Arhej d.o.o.

KAZALO

1.

UVOD ................................................................................................................................. 2

2.

GEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS OBMOČJA RAZISKAV.................................. 4

3.

METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK ........................................................... 5
3.1.

Opis območja in delovni pogoji............................................................................... 5

3.2.

Potek dela ................................................................................................................... 5

3.3.

Delovni postopki ....................................................................................................... 6

4.

OPIS SOND ....................................................................................................................... 7

5.

NAJDBE........................................................................................................................... 12

6. INTERPRETACIJA REZULTATA RAZISKAV ........................................................... 14
7.

SKLEP .............................................................................................................................. 15

BIBLIOGRAFIJA ................................................................................................................... 16
Priloga 1
Priloga 2

Fotografije: J. Pinto.

POROČILO o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji Pomjan (parc. št. 2216/3 k.o. Pomjan) –( sondiranje)
___________________________________________________________________________________________________© Arhej d.o.o.__

1. UVOD
Območje parc. št. 2216/3 in 2224/13, obe k. o. Pomjan je obravnavano v zadevi
izdaje

kulturnovarstvenih

pogojev

(št.

P/V-1506/3-11)

za

izgradnjo

znanstveno raziskovalne postaje satelitskega komunikacijskega sistema.
Zemljišče se nahaja na območju enote kulturne dediščine, ki je vpisano v Register
kulturne dediščine kot Pomjan - Arheološko območje Poljane (EŠD 12823). 1
Investitorju, Centru odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, je bilo
potrebno z gradnjo prizadeto zemljišče predhodno arheološko raziskati z naslednjimi
raziskavami:
• podpovršinski pregledi v sondah, skupne površine 20m2 do arheološko pozitivnih
plasti ali geološke osnove;
• arheološko dokumentiranje ob vseh pripravljalnih zemeljskih delih za ploščad,
temeljev kontejnerja in temelja droga parabolne antene na skupni površini okoli
230m2 do globine posega.
Raziskavo je odobrilo Ministrstvo za kulturo RS z izdajo kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine št. 62240 - 87/2012/ 2,
z dne 20.3.2012.
Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je investitor naročil pri podjetju Arhej
d.o.o. na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških ob »izgradnji
znanstveno raziskovalne postaje satelitskega komunikacijskega sistema
na parc. št. 2216/3 in 2224/13 k.o. Pomjan« (št. ponudbe Arhej 014/2012).
Prvi del terenskih del, podpovršinski pregled v sondah, je dne 5. 4. 2012 realizirala
osemčlanska strokovna ekipa pod vodstvom Sama Hvalca in Matjaža Novšaka.
Drugi del terenskih del, arheološko dokumentiranje ob pripravljalnih zemeljskih
delih, bo opravljen med samim potekom zemeljskih del.
Terenska dela smo opravili le na parc. št. 2216/3. Na parceli 2224/13 so bila v letu
2008 predhodne arheološke raziskave namreč že opravljene (Trenz, Lazar, 2008).

1

http://giskd.situla.org/
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Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz metodologije, ki jo je
za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS 2, pri čemer so bili upoštevani
tudi drugi normativi arheološke stroke 3 (Novaković et al. 2007; ter t.i. »primeri
dobre prakse«.

Slika 1: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav
na ortoposnetku (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp).

2

GROSMAN, NOVAKOVIĆ 1994: D. Grosman, P. Novaković, Arheologija na avtocestah Slovenije I,
Struktura in postopki. - Interno gradivo SAAS, Ljubljana 1994. Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije.
3

NOVAKOVIĆ et al. 2007: P. Novaković et al., Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled
stanja in predlogi standardov. - Študia izdelana po naročilu Ministrstva za kulturo RS, Ljubljana 2007; Zakon o
varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008.
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2. GEOLOŠKI IN ZGODOVINSKI ORIS OBMOČJA RAZISKAV
(geološki oris Tomaž Verbič)
Obravnavano območje se nahaja v Šavrinskem gričevju, ki predstavlja obmejno
gričevnato mezoregijo na skrajnem jugozahodu Slovenije, v neposrednem zaledju
Tržaškega zaliva. Na južnem robu ga zamejuje Dragonja s pritoki, na vzhodnem
slikoviti kraški rob, na zahodu pa se polagoma spušča proti obali. Šavrini so reliefno
zelo razgibani. Med dolgimi, uravnanimi reliefnimi hrbti so glavni vodotoki Rižana,
Badaševica, Drnica in Dragonja v mehko flišno podlago izdolbli doline in jih
spremenili v rodovitne ravnice. Večji del gričevja sestavlja flišna podlaga. Na
zahodnem delu se nahaja apneniška plošča pri Izoli. Na vzhodnem delu, v pokrajini
Bržaniji pa se flišno površje z vmesnimi apneniškimi stopnjami vzpenja proti
Podgorskemu krasu.
Ožje geografsko gledano se območje nahaja v severozahodnem delu gričevja, med
vasema Šmarje na zahodu in Pomjan na zahodu, na vrhu Poljane. Vrh Poljane leži na
samem severnem robu gričevja in predstavlja najvišjo točko severozahodnega
Šavrinskega gričevja s 405m nadmorske višine.
Strateška lega istrskega polotoka na stičišču migracijskih in trgovinskih tokov je vzrok
izjemno dinamičnega dogajanja na tem področju tako v daljni kot bližnji preteklosti.
Lokacija sama leži na arheološkem najdišču Poljane, kjer se na podlagi
prazgodovinskih naselbinskih najdb domneva prazgodovinska naselbina. Na tem
prostoru je prazgodovinsko naselbino - kaštelir domneval že Marchesetti
(Marchesetti 1903, 73). Arheološko najdišče obsega hrib Poljane z ledinami Na Kalu,
Pod Kaličem in Verčev bošk. 4 Na tej lokaciji se omenjajo tudi posamične najdbe
lončenine iz rimske dobe (Boltin Tome 1970, 164; 1981, 264).
V neposredni bližini, proti jugozahodu se nahaja prazgodovinska naselbina v
Koštaboni. Arheološko zanimivo je predvsem območje bližnje vasi Pomjan, ki leži na
zahodu. Tukaj se omenja odkritje več prazgodovinskih bronastih predmetov ter dva
rimska nagrobnika v neposredni bližini vasi (Boltin 1975, 147), omenjajo se tudi
posamične najdbe prazgodovinske (Boltin - Tome 1981, 246) in rimske lončenine
(Stokin 1987, 262). Severno od vasi Pomjan se nahaja arheološko najdišče Monte
Romano, kjer se domneva tako prazgodovinska kot rimska poselitev. 5

4
5

Register nepremične kulturne dediščine http://giskd.situla.org/
glej opombo 4
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3. METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK
3.1.

Opis območja in delovni pogoji

Območje, namenjeno predhodnim arheološkim raziskavam, je obsegalo parcelo št.
2216/3 k.o. Pomjan. Ima bolj ali manj pravokotno obliko, z dvema daljšima osema
usmerjenima v smeri vzhod-zahod (največja dolžina 49m, največja širina 18,50m,
površina 911m2) (priloga 1, 2).
V času raziskav je bila vzhodna polovica v rabi kot njivska površina. Na skrajnem
zahodnem robu je potekala makadamska pot ob kateri je stal objekt radijske
nadzorne postaje, površine 50m2. Severno in južno od objekta se je razprostirala
zelenica.
Za raziskave je bila tako dostopna celotna površina parcele z izjemo 50m2, na katerem
je stal objekt.

Slika 2: pogled na območje raziskav iz severozahoda.

3.2.

Potek dela

Po ogledu terena smo se odločili za površinski pregled na njivski površini v vzhodnem
delu parcele (priloga 2).
Po opravljenem pregledu je bila določena lega posameznih testnih sond. Zaradi
najprimernejšega vzorčenja so bile sonde postavljene na osrednji in vzhodni del
parcele. Za to smo se odločili tako zaradi dostopnosti terena kot dejstva, da se bo tudi
sam gradbeni poseg izvajal v tem delu parcele.
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3.3.

Delovni postopki

• Površinski pregled njivske površine dimenzije 24 x 8m, ki se je nahajala na
osrednjem in vzhodnem delu parcele (priloga 2).
• Preučevanje stratigrafije območja:
- ročni izkop 4 sond ( 5 x 1m) do geološke osnove, makroskopski pregled izkopane
zemlje (zbiranje in sistematizacija vseh najdb iz jam po prepoznanih stratigrafskih
enotah). Opisno, fotografsko in metrično dokumentiranje poteka del in zaključne
situacije.
- dokumentiranje ugotovljene stratigrafije na dveh izmed profilov sonde (opisna in
fotografska in metrična dokumentacija);
- sistematična razporeditev sond po območju tako, da je vzorčena stratigrafija na vseh
predelih območja (priloga 1, 2).

Slika 3: pogled na ročni izkop sonde 2.

Po končanih delih je bil teren povrnjen v prvotno stanje. Sonde so bile strojno zasute.
V času izvedbe del je bilo vreme oblačno z dnevno temperaturo 10 ºC. Zgoraj
navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe in vplivala na veljavnost rezultatov
raziskav.

6
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4. OPIS SOND
Plasti oz. stratigrafske enote (naprej SE) so opisane v stratigrafskem zaporedju od
zgoraj
navzdol oz. po času nastanka od najmlajše proti najstarejši. Lega sond je vrisana na
prilogah 1 in 2.
Sonda 1;
lega: sonda je ležala v vzhodnem delu območja;
-

mere: dolžina 5 m, širina 1 m, globina do 0,8m.

Slika 4: sonda 1 (pogled proti jugu).

-

v profilih so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:

SE 1 - ornica (0 - 0,25m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega peščenega
melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 15 cm) in odlomkom novoveške lončenine.
SE 2 - naravno rastla tla (0, 25 - 0,35 m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.
SE 3 - geološka podlaga (0,35 - 0,75m); flišna preperina.
SE 4 - geološka podlaga (0,75m →); fliš (živa skala).

7
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Slika 5: pogled na južni profil sonde 1.

Sonda 2;
lega: sonda je ležala na jugovzhodnem delu območja;
- mere: dolžina 5 m, širina 1 m, globina 0,55 m;

Slika 6: sonda 2 (pogled proti zahodu).

8
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-

v profilih so bile dokumentirane 3 stratigrafske enote:

SE 1 - ornica (0 - 0,29m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega peščenega
melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 15 cm) in odlomki novoveške lončenine ter
keramičnega gradbenega materiala.
SE 2 - naravno rastla tla (0, 29 - 0,55 m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.
SE 3 - geološka podlaga (0,55m →); fliš (živa skala).

Slika 7: pogled na južni profil sonde 2.

Sonda 3;
lega: sonda leži v severovzhodnem delu območja.
- mere: dolžina 5 m, širina 1 m, globina 0,65 m;

Slika 8: sonda 3 (pogled proti zahodu).
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-

v profilih so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:

SE 1 - ornica (0 - 0,28m); plast rahlega rumenkasto rjavega humoznega peščenega
melja s 5% apnenčevih lomljencev (do 15 cm) in odlomkom novoveške lončenine.
SE 2 - naravno rastla tla (0, 28 - 0,34 m); plast bledo rjavega peščene, meljaste gline.
SE 3 - geološka podlaga (0,34 - 0,66m); flišna preperina.
SE 4 - geološka podlaga (0,66m →); fliš (živa skala).

Slika 9: pogled na južni profil sonde 3.

Sonda 4;
lega: sonda leži v osrednjem delu območja.
- mere: dolžina 5 m, širina 1 m, globina 0,86 m;

Slika 10: sonda 4 (pogled proti severu).
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-

v profilih so bile dokumentirane 4 stratigrafske enote:

SE 1 - ornica (0 - 0,15m); travna ruša.
SE 2 - stara ornica (0, 15 - 0,33 m); rjavega peščenega, glinenega melja s 3%
apnenčevih lomljencev (5-12cm).
SE 3 - geološka podlaga (0,33 - 0,86m); flišna preperina.
SE 4 - geološka podlaga (0,86m →); fliš (živa skala).

Slika 11: pogled na zahodni profil sonde 4.
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5. NAJDBE
Med predhodnimi arheološkimi raziskavami je bilo najdenih 26 arheoloških najdb
(pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez selekcije).
Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na kontekst (stratigrafsko
enoto SE), material in časovno umestitev.
Arheološke najdbe so bile odkrite tako ob površinskem pregledu na njivski površini v
vzhodnem delu parcele, kot pri izvedbi podpovršinskega terenskega pregleda.
• Pri površinskem pregledu je bilo najdenih 13 najdb (50%): 5 odlomkov
novoveškega keramičnega gradbenega materiala (k.g.m.), 3 odlomke novoveške
lončenine, 1 železen, neopredeljen predmet, jugoslovanski dinar ter odlomek rimske
lončenine, rimskega gradbenega materiala in odlomek prazgodovinske oz.
zgodnjerimske lončenine.
• Pri podpovršinskem pregledu je bilo prav tako najdenih 13 najdb.
Predhodne arheološke raziskave na lokaciji Pomjan (parc. št. 2216/3)
SONDA

SE

lončenina

1

1

1 NV

2

1

7 NV

3

1

1 NV

SKUPAJ

9

k.g.m.

železo

2 NV

1N

kost

1N
2

1

13

Tabela 1: evidentirane najdbe pri podpovršinskem pregledu glede na kontekst (stratigrafska enota;
SE), material in časovno opredelitev;
(NV-novi vek, N-neopredeljeno).

Časovno je bilo mogoče nedvomno opredeliti 24 najdb (81,5%):
Med najdbami so se najbolj pogosto pojavljali odlomki novoveške lončenine (12
kosov) ter odlomki novoveškega keramičnega gradbenega materiala (8 kosov).
Posebej pa moramo opozoriti na tri odlomke lončenine. Vse tri odlomke smo našli pri
površinskem pregledu njivske površine torej v ornici (SE 1000). To so:
- odlomek rimske lončenine, pri katerem gre za del ostenja transportne posodeamfore (slika 12).
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- odlomek rimskega keramičnega gradbenega materiala (slika 12).

Slika 12: odlomka rimske lončenine (levo) in rimskega keramičnega gradbenega materiala (desno).

- odlomek lončenine za katerega domnevamo, da predstavlja t.i. izčrepinjsko ploščico.
Takšno ploščico je D. Božič prepoznal kot poznolatenski element, značilen za
srednjeevropske opide (Božič 1993, 146). Datiramo ga v čas mlajše železne dobe oz.
laten ali morda zgodnje rimsko obdobje (slika 13).

Slika 13: odlomek mlajšeželeznodobne oz. zgodnjerimske lončenine.
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6. INTERPRETACIJA REZULTATA RAZISKAV
Ob predhodnih arheoloških raziskavah nismo odkrili arheoloških struktur ali
depozitov, ki bi kazali na intenzivnejšo antropogeno izrabo tega prostora v
preteklosti.
Zemljišče je še danes kmetijsko obdelovano. Pogled na Franciscejski kataster kaže, da
je bilo enako tudi v začetku 19. stoletja.

Slika 14: Lega območja predhodnih arheoloških raziskav z označeno lokacijo
na Franciscejskem katastru za Primorsko iz let 1823-1869 (http://giskds.situla.org/giskd/)

Stratigrafska slika pridobljena v posameznih sondah kaže v celoti enoten razvoj
obravnavanega območja . Na geološki podlagi flišne kamnine eocenske starosti (SE 4)
in flišne preperine (SE 3), so deloma še ostala ohranjena naravno rastla tla (SE 2).
Vrhnji sloj globine med 0,25 – 0,29m pa predstavlja homogenizirana ornica, ki je
nastala kot posledica pretekle kmetijske obdelave površine (SE 1).
Odkritje posamičnih arheoloških artefaktov nakazuje, da lahko potencialno
arheološko najdišča pričakujemo nekje v neposredni bližini.
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7. SKLEP
Po delno opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah s testnimi sondami, na
pregledanem območju parc. št. 2216/3 k.o. Pomjan, nismo odkrili intenzivnejših
arheoloških sledi, kar pa ne izključuje možnosti obstoja arheološkega najdišča v
neposredni bližini.
Sočasno z gradbenimi deli se bo izvedlo še arheološko dokumentiranje.
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