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IZVLEČEK

V diplomski nalogi sem obravnavala prekrivanje kot moţno obliko varovanja arheoloških
najdišč in situ. Na kratko sem predstavila sámo in situ ohranjanje najdišč, natančneje pa sem
se posvetila tehniki prekritja.
Predstavila sem zahtevane informacije pred odločitvijo o tej vrsti varovanja, pomembnost
pogojev

okolja

(voda,

sol,

temperatura,

redukcijsko-oksidacijski

potencial,

pH,

mikroorganizmi) ter propadanje različnih vrst materialov v različnih pogojih. Iz podatkov ţe
opravljenih raziskav sem izpostavila potrebo po omenjenih informacijah ter njihovo
uporabnost v primeru načrtovanja prekritja kot oblike varovanja arheološkega najdišča.
Natančneje sem predstavila tri ameriške raziskave. Le-te so se osredotočile na poškodbe
arheoloških ostalin zaradi dodatnih obremenitev tal ob prekritju. Posebej sem predstavila
diplomsko delo Lidije Avsenik iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo z naslovom
Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekritjem. Njena raziskava je zaobjela računalniške
simulacije deformacij tal in arheoloških najdb ob različnih obremenitvah, brez ali z
zaščitnim prekritjem.
Kot realni primer posledic obremenitev sem na kratko predstavila tudi primer izkopavanj
Njegoševe ceste v Ljubljani. Za primerjavo med bolj obremenjenimi deli najdišča pod cesto
in manj obremenjenimi deli najdišča pod pločnikom sluţijo plasti in predvsem
poškodovanost skeletov.
V zaključkih sem podala osnovne ugotovitve vseh opravljenih raziskav. Izstopa predvsem
dejstvo, da gre za kompleksno obliko varovanja arheoloških najdišč in situ, katerega
posledice zaradi velikega števila spremenljivk še niso povsem jasne. Tako diplomsko delo ne
dopušča jasnih odgovorov in za zadovoljivo oceno o primernosti tehnike so potrebne
nadaljnje namenske raziskave posledic uporabe prekritja kot dolgotrajne oblike varovanja
arheoloških ostalin.

Ključne besede: arheološka najdišča, varovanje, in situ, tehnika prekrivanja, pogoji okolja,
arheološki materiali.
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ABSTRACT

In my thesis I discussed intentional site burial as a mean of archaeological sites in situ
protection. I shortly introduced general in situ protection of archaeological sites specifically
focusing on intentional site burials.
I presented information required before deciding on such type of protection, the
importance of environmental conditions (water, salt, temperature, redox potential, pH and
microorganisms) and degradation of various materials under different conditions. Through
data gained from already conducted research I exposed the need for mentioned collected data
and its usefulness in case of embankment planning for archaeological sites in situ protection.
A part of my study deals also with the data gained via questionnaire about the knowledge
and usage of burial as a method of archaeological site protection in the Slovenian
archaeology and conservation.
I also presented three research projects from the United States of America. All three
focus on the damage caused to archaeological remains due to the additional load of the
ground. I also presented Lidija Avsenik thesis Protection of Archaeological Sites by
Intentional Burial. Her research included computer simulations of ground and archaeological
finds deformations caused by different loads with or without protective embankment.
As a real example of additional load effects on the archaeological remains I briefly
presented excavations on Njegoševa cesta in Ljubljana. For comparison between damage on
archaeological remains caused by the weight-load below the road and the weight-load below
the pavement I used archaeological feature characteristics and bone damage.
In the conclusions I stated general findings of presented studies. Above all stands the fact
that this is a very complex form of in situ archaeological site protection and that the
consequences of intentional burial of the archaeological site are due to the large number of
variables not yet completely clear. That is why my study does not offer conclusive answers
as further research of burial as a long term in situ archaeological site protection is required.
Key words: archaeological site, in situ protection, intentional site burial, environmental
conditions, degradation of materials.
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UVOD
V današnjem času so intenzivne gradbene aktivnosti del našega vsakdana kar ima

pomemben vpliv tudi na arheologijo, saj povzročajo različne spremembe, ki lahko
arheološko dediščino močno ogrozijo. Ker tovrstnega razvoja ne moremo ustaviti, se mu
moramo prilagoditi in z izboljšanim razumevanjem njegovih vplivov zmanjšati tveganja na
najmanjšo moţno mero.
Vpliv oziroma posledice gradbenih posegov lahko blaţimo na dva načina; z varovanjem
in situ in odvračanjem gradenj z območij, ki vsebujejo objekte arheološke dediščine, ali pa z
arheološkimi izkopavanji, s katerimi predhodno dokumentiramo in odstranimo objekte
arheološke dediščine. Načeloma je moţno tudi ohranjanje in situ vzporedno s prostorskim
razvojem, a le s predhodno primerno zaščito arheoloških ostalin. Za slednje je še vedno na
voljo premalo informacij, ki bi omogočale izbiro primernih in arheološki dediščini
neškodljivih postopkov. Kljub vsemu je ohranjanje in situ nujno potrebno. Izkopavanje
vsakega najdišča zaradi načrtovanih gradenj je lahko iz več razlogov neprimerno. Velika
izkopavanja v urbanem okolju so časovno in organizacijsko zelo zahtevna. Taka izkopavanja
običajno zahtevajo veliko število usposobljenega osebja za terensko delo, analize in
poizkopavalno ovrednotenje gradiva ter objavo rezultatov. Tudi potrebnih zmogljivosti in
infrastrukture za hrambo in predstavitev vseh najdb ni vedno na voljo, zaradi česar so
potrebne odločitve o selektivni hrambi oziroma ohranitvi. Nenazadnje pa moramo upoštevati
tudi realno moţnost, da bo v prihodnosti, ko bodo arheološke analize napredovale, moţno
dobiti nove in boljše podatke iz obstoječih najdb, kot smo to sposobni danes. Zaradi vsega
naštetega je nujno najti ravnovesje med izkopavanjem arheološke dediščine in njenim
ohranjanjem in situ, saj je pritisk gradbenega razvoja vse večji.
Obstaja več različnih oblik oziroma praks ohranjanja arheoloških najdišč in situ.
Odločitev za določeno obliko je odvisna od načrtovanih posegov v prostor in načina izvedbe
le-teh, kot tudi od narave samih arheoloških ostalin, njihovih značilnosti in stanja
ohranjenosti ter od lastnosti okolja, v katerem se ostaline nahajajo (Davis et al. 2004, 3).
Glavni problem pri sprejemanju takih odločitev je zelo pomanjkljivo poznavanje in
razumevanje posledic, ki jih določena oblika varovanja na arheoloških ostalinah lahko pusti.
Potrebno se je zavedati, da vsaka aktivnost na območju arheološke dediščine tako ali drugače

1

vpliva nanjo. Posledice varovanja in situ so lahko fizične spremembe, ki vodijo v izgubo
izvornega materialnega konteksta pridobljenih informacij (na primer deformacije
stratigrafskega zapisa), moţne so tudi poškodbe artefaktov – vse skupaj močno zmanjšuje
potencial arheoloških raziskav. Prav tako v okolju pride do bioloških in kemičnih sprememb,
ki lahko vplivajo na artefakte oziroma stratigrafijo, na primer zaradi sprememb v prisotnosti
kisika ali vode, spremenjene pH vrednosti ipd.
Najboljši način varovanja oziroma ohranjanja arheoloških ostalin in situ je prav gotovo
preusmerjanje gradenj in drugih potencialno škodljivih posegov na območja, kjer ti ne
predstavljajo groţnje za arheološke ostaline. Ker pa je to velikokrat teţko, je vsekakor
potreben razmislek o tehnikah in situ varovanja, pri čemer je ključno pridobiti čim več
ustreznih informacij in bolje razumeti moţnosti učinkov take zaščite. Nekaj raziskav v tej
smeri poznamo iz tujine, a je na tem področju še vedno zelo veliko neznanega, zlasti
premalo vemo o posledicah, ki jih imajo različne tehnike in situ varovanja na različnih tipih
najdišč in v različnih okoljih.
V diplomski nalogi obravnavam prekrivanje kot moţno obliko varovanja in zaščite
arheoloških ostalin in situ, kar je ilustrirano s primeri, kjer so to tehniko ţe uporabili.
Raziskava o prekrivanju je bila dvostranska, v sklopu dveh diplomskih del sta sodelovala
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in konstrukcijska smer Oddelka za
gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 1. V raziskavo je bil vključen med
slovenskimi arheologi in konservatorji izveden vprašalnik o tehniki prekritja kot moţni
obliki varovanja arheoloških najdišč in situ ter študijski obisk na Fakulteti za arheologijo
Univerze v Leidnu, katerega je z raziskovalnimi sredstvi sofinanciral Oddelek za arheologijo
Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani in tako omogočil dostop do številne nove
literature in posvet s tujimi strokovnjaki.
Na podlagi pridobljenih informacij iz znanih raziskav in primerov ter rezultatov
omenjene raziskave v gradbeniški stroki sem izpostavila glavne probleme, ki jih taka oblika
ohranjanja najdišča in situ povzroča: močno oteţen ali onemogočen ponovni vpogled v

1

Zahvaljujem se Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Lidiji Avsenik, ki je sprejela sodelovanje in tako
pripomogla k osvetlitvi obravnavanega problema.
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najdišče ter nepovratni vplivi fizičnih, bioloških in kemičnih sprememb na stratigrafijo in
arheološke ostaline.
Zaradi velikega števila spremenljivk ob prekrivanju kot obliki varovanja arheoloških
najdišč ter skromnega poznavanja vplivov teh spremenljivk na arheološke ostaline jasni
odgovori o primernosti uporabe še niso moţni. Za morebitne projekte s to vrsto varovanja bi
bilo potrebno izvesti nadaljnje raziskave učinkov prekritja na spodaj leţeče arheološke
ostaline. Tako namen naloge ni podati končne rešitve, temveč ustvariti podlago za nadaljnjo
diskusijo in namenske raziskave.

POJMI
Še dobro desetletje nazaj se je za vsa dela, vezana na kulturno dediščino, uporabljal
pojem varstvo kulturne dediščine ali konservatorstvo. V zadnjem času pa so bili
natančneje opredeljeni posamezni pojmi (Zavod za varstvo kulturne dediščine 2009) 2:
-

Ohranjanje je najširši pojem in zajame vse oblike politik, strategij, zakonskih,
upravnih in tehničnih ukrepov ter dejavnosti, povezanih z dediščino.

-

Varstvo je podrejen pojem in obsega predvsem zakonsko, upravno in strokovno
dejavnost.

-

Zaščita pomeni konkretne ukrepe in delovanje, katerih namen je preprečevanje
neţelenih sprememb in slabšanja stanja dediščine.

-

Ohranjanje dediščine v širšem pomenu so ukrepi in dejanja, ki vodijo k
zavarovanju, ohranjanju in skupnemu uţivanju dediščine. Drţava in občine
zagotavljajo pravno varstvo, omogočajo tudi izvajanje posameznih delov varstvene
dejavnosti, kot na primer razporejanje proračunskih sredstev, ter ustrezno
vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izvedbene načrte ter
spodbujajo dostop javnosti do dediščine.

2

http://www.zvkds.si/sl/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/ohranjanje-kulturne-dediscine/
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POMEN OHRANJANJA ARHOLOŠKIH OSTALIN
V veljavnem Zakonu o kulturni dediščini (ZVKD-1 2008, 2. člen)3 so arheološke ostaline

(na površju, v zemlji ali v vodi) pomemben del kulturne dediščine in imajo vzgojni, razvojni,
simbolni, kulturni in identifikacijski pomen za drţavo, pokrajine in občine. Nanje bi morali
gledati kot na končne in neobnovljive vire, katerih avtentičnost je zaradi znanstvenega in
informacijskega potenciala potrebno zaščititi (Jones 2007, 10).
Vsako arheološko najdišče je edinstveno in zahteva intenzivno raziskavo za pridobitev
kvalitetnih informacij. Vsak arheološki podatek je kot del velikega in nedokončanega arhiva
nenadomestljiv. Prav zaradi slednjega je pogosto najbolj primerna uporaba neinvazivnih
metod in tehnik raziskovanja, ki najdišč oziroma njihove sestave ne poškodujejo. Arheološki
ostanki so vsekakor najbolje ohranjeni na svojem primarnem mestu, na primer zakopani pod
zemljo, saj tako niso dodatno ogroţeni zaradi izpostavljanja spremembam okoljskih pogojev,
do katerih v primeru izkopavanja neizogibno pride. Vendar tudi pri takšnem ohranjanju
najdišč prihaja do vse slabšega stanja. Intenzivna industrializacija ter nove poljedelske
tehnologije in prakse povzročajo dramatične spremembe v plasteh pod površjem in s tem
slabšajo pogoje ohranjanja arheoloških ostalin. Zaradi premalo raziskav na tem področju te
probleme še vedno preslabo razumemo, tako da je vse več poudarka na raziskavah, katerih
namen je ugotoviti učinke varovanja in situ v sodobnih pogojih izrabe prostora (Huisman
2009, 13–16).
Zadnji dve stoletji veljata za čas vse večjih okoljskih in prostorskih sprememb, ki na
ohranjanje arheoloških ostalin negativno vplivajo. Nekatere spremembe so posledica
naravnih procesov, toda arheološka dediščina je prepogosto uničena tudi zaradi človekovih
aktivnosti (gradbeni posegi v prostor, intenzivno poljedelstvo in melioracije, ekstrakcije
mineralov, …). Zaradi velikega pritiska druţbenega in ekonomskega razvoja vseh
arheoloških ostalin ni vedno moţno rešiti in ključno vprašanje je, kako določiti pravo
ravnovesje med izkopavanji in ohranjanjem in situ (PPG-16 1990, 7. in 8. člen) 4.

3
4

Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Planning Policy Guidance.
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Arheološke ostaline so materialni produkt človeških aktivnosti, ki je pod stalnim vplivom
kemičnih, bioloških ter fizičnih procesov. Ker vsi ti procesi za arheološke ostaline lahko
predstavljajo groţnjo, je potrebno njihov vpliv zmanjšati na najmanjšo moţno mero.
Primerno varovanje in zaščita sta tako izjemno pomembna za dolgoročno ohranjanje
arheološke dediščine.
Varovanje in zaščita arheoloških ostalin sta večrazseţna procesa, ki vključujeta različne
ideje in tehnike. Njuna učinkovitost temelji na primerni identifikaciji, oceni, ohranjanju in
nadzoru najdišč. V primeru ogroţenosti arheoloških ostalin je tako potrebno sprejeti
odločitve o njihovi zaščiti. Običajne moţnosti ohranjanja vključujejo (po Nickens 2001, 385):
-

prilagoditev novih posegov v okolje do te mere, da ne poseţejo v arheološke ostaline
ali njihovo neposredno okolico;

-

zaščita in dolgoročno ohranjanje in situ;

-

izkopavanja z dokumentarnim ohranjanjem in interpretacijo.

Konservatorji in arheologi se danes stalno srečujejo z vprašanjem najprimernejših oblik
ohranjanja arheoloških ostalin. V preteklosti so bila najpogostejša oblika arheološka
izkopavanja (Nickens 2001, 383), katera predstavljajo invazivno metodo, ki odstrani izvorne
materialne ostanke in kontekste (Huisman 2009, 13). Izvorne materialne ostanke in
kontekste po koncu izkopavanj nadomesti arheološka dokumentacija in pobrane najdbe, ki
omogočajo nadaljnjo arheološko interpretacijo. Zaradi pomena interpretacije je zelo
pomembno, da je dokumentacija kar se le da natančna, izčrpna in seveda sistematična ter
zajame vse vidike arheološkega zapisa, vključno s pogoji njegovega opazovanja (Novaković,
Grosman, Masaryk, Novšak 2007, 3–10). Koncept konservatorske arheologije pa se v
zadnjem času vse bolj premika od izkopavanj k ohranjanju arheoloških ostalin v izvornih
kontekstih, kadar je to mogoče (Nickens 2001, 383). To je tudi bistvo Evropske konvencije o
varstvu arheološke dediščine iz La Vallette iz leta 1992, ki jo je Slovenija ratificirala leta
1999 (MEKVAD 1999)5. Na tem mestu izpostavljam 2., 3. in 4. člen poglavja
Prepoznavanja dediščine in varstvenih ukrepov ter 5. člen poglavja Celostnega varstva
arheološke dediščine iz omenjene konvencije, ki še posebej obravnavajo temo dolgoročnega
ohranjanja arheoloških ostalin in situ.

5

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu kulturne dediščine (spremenjene).
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Izpostavljeni členi, ki se nanašajo na obravnavano temo (MEKVAD 1999, 2.–5. člen)6:
-

2. člen govori o zagotovitvi primernega pravnega sistema za varovanje arheološke
dediščine in med drugim izpostavi ustanovitev arheoloških rezervatov tudi v primeru,
ko ne obstajajo vidni sledovi na površini ali pod vodo, z namenom ohranitve
materialnih dokazov, katere bodo lahko proučevale bodoče generacije;

-

3. člen govori o ohranjanju arheološke dediščine in zagotovitvi znanstvenega pomena
arheološkega raziskovalnega dela ter med drugim izpostavi znanstveno izvajanje
arheoloških izkopavanj in pregledov na način, ki bo, kolikor se le da, uporabljal
neinvazivne raziskovalne metode;

-

4. člen govori o uresničitvi ukrepov za fizično varovanje arheološke dediščine, če
okoliščine to zahtevajo in med drugim izpostavi zagotovitev varovanja in
vzdrţevanja arheološke dediščine, če je le mogoče, in situ;

-

5. člen o celostnem varstvu arheološke dediščine med drugim govori o zahtevi
ohranjanja delov arheološke dediščine, odkritih med izvedbo posegov v prostor, če je
le mogoče, na njihovem primarnem mestu (in situ).

2.1 SMERNICE V SLOVENIJI
Splošne usmeritve za varstvo dediščine narekujejo, da se arheološka dediščina varuje v
skladu z omenjeno konvencijo o varstvu arheološke dediščine (MEKVAD 1999), kar
pomeni (povzeto po Šolc et al. 2009b, 17):
-

ohranitev in zagotovitev znanstvenega pomena na osnovi nadzora arheoloških
raziskav in dajanja prednosti neinvazivnim metodam;

-

rezervatno varstvo območij in najdišč arheološke dediščine ter njihove prostorske
integritete;

-

integralno varstvo s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh
ravneh.
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Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine.
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Na temelju omenjene konvencije o varstvu arheološke dediščine (MEKVAD 1999), je
poudarjeno tudi (povzeto po Šolc et al. 2009b, 17):
-

varovanje arheoloških kulturnih plasti, struktur in premičnih najdb pred invazivnimi
posegi in rabami, kot so nasipi, izkopi, rigolanje, poglabljanje rečnega ali jezerskega
dna, gradnje objektov ali infrastrukture ipd.;

-

varovanje prostorskega in vsebinskega konteksta najdišča, izogibanje arheološkim
najdiščem z novimi posegi oziroma dovoljevanje posegov v robne dele najdišč in v
najdišča znotraj urbanih območij, če ne obstaja druga rešitev in le na podlagi
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.

Natančnejše smernice za varovanje arheološke dediščine, skladne z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt 2007)7, so zapisane v strateških in izvedbenih aktih o
prostorskem načrtovanju posameznih občin. Za njihovo izdelavo je bila v okviru MOL8
izvedena celovita presoja o vplivih posegov v prostor, na okolje. Ti vplivi so opredeljeni,
opisani in ovrednoteni v Okoljskem poročilu za dopolnjen osnutek IPN9 MOL – Priloga G
(Šolc et al. 2009b, 17) ter med drugim vključujejo tudi varstvo kulturne dediščine (Šolc et al.
2009a, 3).
V Okoljskem poročilu za dopolnjen osnutek IPN MOL – Priloga G (Šolc et al. 2009b,
17), pripravljenem v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt 2007), načini
varovanja arheološke dediščine temeljijo na treh varstvenih reţimih. Prvi varstveni reţim
dovoljuje le posege z namenom znanstvenega raziskovanja, ohranitve, konzervacije in
prezentacije spomenika ali dediščine ter vzpostavljanje arheoloških rezervatov. Določa
ohranitev spomenika ali dediščine v kar najbolj primarnem stanju, prezentacijo in situ ter
ohranjanje obstoječe rabe prostora in prepoved pozidave. Drugi varstveni reţim dovoljuje
spremembe rabe prostora po predhodnih arheoloških raziskavah, katere rešijo drobne najdbe
in zavarujejo strokovne podatke, medtem ko nepremični deli spomenika ali dediščine,
ustrezno prezentirani v novem okolju, ostanejo in situ. V primeru, da predhodne arheološke
raziskave pokaţejo večjo vrednost od pričakovane, se območje naknadno zavaruje s prvim

7

Zakon o prostorskem načrtovanju.
Mestna občina Ljubljana.
9
Izvedbeni prostorski načrt.
8
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varstvenim reţimom. Tretji varstveni reţim dovoljuje prestrukturiranje območja po
predhodnih izkopavanjih, ki omogočijo dokumentiranje najdišča. Ob nadaljnjih posegih v
zemeljske plasti zahteva arheološki nadzor, ki ga izvaja pooblaščena sluţba za varstvo
dediščine. Ravnanje s slučajnimi arheološkimi najdbami ureja 26. člen Zakona o varstvu
kulturne dediščine (ZVKD-1 2008), ki vsakega najditelja obvezuje, da najdbo pusti na mestu
odkritja in o njej obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Pri varovanju in zaščiti arheoloških najdišč je potrebno upoštevati zasnovo razmestitve
dejavnosti v prostoru, ki mora odraţati jasno strategijo prostorskega razvoja občine,
prilagojeno ohranjanju dediščine v ustreznem prostorskem kontekstu. Po Okoljskem
poročilu za dopolnjen osnutek IPN MOL – Priloga G (Šolc et al. 2009b, 17), pripravljenem v
skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt 2007), osnovne usmeritve
razmestitve dejavnosti v prostoru obsegajo:
-

upoštevanje kulturne, krajinske in zgodovinske značilnosti prostora ter njihove
medsebojne povezave;

-

načrtovanje dejavnosti in posegov v prostor na način, ki ne prizadene varovanih
vrednot in materialnih substanc dediščine, kar omogoča njeno trajno ohranitev ali
povečanje njene vrednosti;

-

varovanje, ki zadovolji potrebe sedanje generacije brez ogroţanja prihodnjih;

-

prostorsko načrtovanje kot pomembno orodje za uresničevanje politike ohranjanja
dediščine;

-

upoštevanje pomena varstvenih območij na nivoju spomeniških območij in manjših
homogenih stavbnih celot ter posameznih objektov, varovanih v njihovem vplivnem
območju;

-

pripravo ocene ogroţenosti dediščine v primerih naravnih nesreč (potres, poplava,
plazovi) ter drugih izrednih razmer (oboroţen spopad) glede na podatke o distribuciji
in mikrolociranju posameznih vrst tveganja in glede na podatke o prisotni kulturni
dediščini, njenih zvrsteh in obsegu varovanega območja;

-

varovanje dediščine in situ v največji moţni meri;

-

zagotovitev nepoškodovanosti podzemnih ostalin ob rabi tal na arheoloških najdiščih
oziroma območjih, zaradi česar se novi posegi arheološkim najdiščem načeloma
izogibajo;
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-

upoštevanje vseh zvrsti dediščine, prisotne v območju (arheološke, stavbne,
naselbinske, memorialne in krajinske), pri zasnovi razmestitve dejavnosti v prostoru
(z upoštevanjem varstvene usmeritve po posameznih zvrsteh dediščine);

-

nespremenjeno rabo zemljišč na območjih arheološke dediščine oziroma v primeru
dovolitve spremembe rabe prostora izpolnitev vseh varstvenih pogojev ter vključitev
nepremičnih ostalin v sodobno rabo prostora.

Izven varovanih območjih se zgoraj navedena varstvena načela obravnava kot priporočila
za ohranjanje stavbnih in krajinskih značilnosti obravnavane občine ter njihove pričevalnosti
(Šolc et al. 2009b, 17).

2.2 OHRANJANJE ARHEOLOŠKIH OSTALIN IN SITU (PREDNOSTI IN
PROBLEMI)
Cilj ohranjanja arheoloških ostalin je doseči ravnovesje med sistematičnim beleţenjem
podatkov in artefaktov ter njihovim dolgoročnim ohranjanjem v originalnem kontekstu. Če
je dolgoročno ohranjanje moţno, varovanje in zaščita in situ lahko zmanjšata potrebo po
izkopavanjih in omogočita, da arheološke ostaline ostanejo nedotaknjene (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 9).
Nickens (2001, 383–384) ugotavlja, da se je sistematično ohranjanje arheoloških ostalin
in situ v ameriški arheologiji pričelo uporabljati šele v zadnjih dveh stoletjih. V evropskem
okviru v zadnjih 60. letih lahko opazimo razširitev in razvoj spoznanja, da je bolj kot
zagotovitev izvedbe arheoloških raziskav pomembno storiti vse, da se izognemo posegom v
arheološka najdišča (Pirkovič 2012, 5). Pristop k ohranjanju arheoloških najdišč in situ
temelji tudi na etični dolţnosti ohranjanja arheoloških virov za zanamce (Nickens 2001,
383–384), na upoštevanju razvojnega potenciala tehnik (omogočile bi pridobivanje večje količine
in boljše kakovosti podatkov), na izogibanju izkopavanjem (postavljajo velike časovne in finančne
zahteve, potrebo po velikem številu primerno usposobljenega osebja ter lahko vodijo v pomanjkanje
ustreznih prostorov za hranjenje in prezentacijo vseh najdb) (Williams, Butcher 1990, 2) in na
skrbnem usmerjanju sprememb z namenom preprečevanja zanemarjanja, propadanja,
pretirane izrabe ali uničenja arheoloških virov (Pirkovič 2012, 5). V zadnjih letih je tako cilj
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nacionalnih in internacionalnih organizacij postala dolgoročna zaščita arheoloških virov in
situ (Van De Noort, Champman, Cheetham 2001, 94).
Huisman (2009, 13–16) poudarja, da se sam proces ohranjanja začne takoj ob odkritju in
identificiranju arheološkega najdišča. Identifikaciji sledi terenska raziskava z zbiranjem
arheoloških in okoljskih podatkov, ki omogočijo vpogled v lastnosti in fizično stanje
arheoloških ostalin ter v pogoje okolja, v katerem se arheološko najdišče nahaja. Šele nato
sledi odločitev o načinu ohranjanja najdišča, ki je lahko in situ ali, če to ni moţno, ex situ (z
izkopavanjem in dokumentarnim ohranjanjem). Odločitev za eno ali drugo obliko ohranjanja
temelji na podatkih o:
-

prisotnih vrstah materiala;

-

stanju ohranjenosti ostalin;

-

strukturi tal in trenutnih pogojih v tleh, ki obdajajo ostaline;

-

trenutnih procesih pretvorb, dekomopozicije in degradacije na najdišču ter moţnosti
njihovega nadzorovanja;

-

spremenljivosti situacije (namembnost območja in moţne spremembe v njem,
gradnje, ...) in posledičnih vplivih na arheološke ostaline.

S temi podatki pridobimo informacije o stanju najdišča, o fizičnih, kemičnih in bioloških
procesih na najdišču ter o moţnih spremembah v pogojih okolja in o vplivih teh sprememb
na prisotne arheološke ostaline. Vsekakor so arheološka najdišča in pogoji, v katerih so
zakopana, preveč raznoliki in spremenljivi, da bi lahko določili enoten standardni postopek
ohranjanja. V praksi je prvo vprašanje, ali je ohranitev in situ sploh moţna in če je, kateri
način je najprimernejši (Huisman 2009, 13–16).
Po eni strani sama prisotnost arheoloških ostalin kaţe, da jim pogoji, v katerih so se uspeli
ohraniti do našega odkritja, načeloma ustrezajo in lahko predstavljajo dobro osnovo za
nadaljnje ohranjanje. Po drugi strani so glavni problem raznolike vrste arheoloških ostalin in
spremenljivost pogojev, v katerih se nahajajo. Slednji lahko zelo nihajo od najdišča do
najdišča, na različnih lokacijah znotraj najdišča ter glede na različne globine, na katerih se
nahajajo ostaline. Poleg tega se določeni pogoji v tleh lahko spreminjajo s časom, kar še
posebej velja za talno vodo, redukcijsko-oksidacijske pogoje, vsebnost kisika, vlaţnost, ...
Velika moţnost je, da bodo propadali samo nekateri deli najdišča ali le določene vrste
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materialov (Huisman 2009, 177–211). Odločitev o primernosti dolgoročnega ohranjanja
arheološkega najdišča in situ tako temelji na pridobljenih podatkih o okoljskih pogojih v
tleh, kot so gibanje talne vode, redukcijsko-oksidacijski procesi, aktivnosti organizmov,
osnovne kemične lastnosti vode ter na dobrem razumevanju degradacije različnih komponent
najdišča glede na pogoje v okolju (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 33). Ustrezna
odločitev mora biti sprejeta s strani arheološke in drugih relevantnih strok (pedologija,
geologija, inţenirstvo, …) ter za vsako arheološko najdišče posebej. Dodatno mora biti
izdelan načrt upravljanja s prostorom, določen pomen ostalin in njihova teţa glede na
predlagane prostorske posege (PPG-16 1990, 27. člen).
Kot rečeno, so arheološka najdišča podvrţena številnim okoljskim spremembam,

ki

imajo lahko ob dolgotrajnem in situ ohranjanju negativen vpliv. Ker je namen čim bolj
zavreti propad arheoloških ostalin, ohranjanje in situ zahteva stalen nadzor, ki zagotavlja
opazovanje sprememb v okoljskih pogojih ter na arheoloških ostalinah. Rezultati opazovanja
izpostavljajo nihanja pogojev v okolju in pozitiven ali negativen vpliv sprememb na
ohranjanje arheoloških ostalin. Pridobljeni podatki omogočajo odločitev o primernem
posredovanju, če je le-to seveda potrebno (Van De Noort, Champman, Cheetham 2001, 96–97).
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3

PREKRIVANJE ARHEOLOŠKIH OSTALIN
Ena od oblik ohranjanja arheoloških ostalin in situ je njihovo prekrivanje. Tehnika temelji

na načrtovanem, umetno ustvarjenem prekritju, s katerim prekrijemo najdišče, ne da bi
predhodno odstranili katerokoli stratigrafsko enoto. S tem prekrivanje omogoči celostno
ohranjanje arheoloških ostalin na njihovem primarnem mestu. Bilsbarrow (2004, 8–9) je
poskušal določiti glavne smernice za te vrste varovanja najdišč:
-

vzpostavitev ciljev varovanja glede na pogoje okolja in vrste arheoloških ostalin (na
primer preprečevanje erozije, vzdrţevanje ali izboljšanje bioloških in kemičnih
karakteristik tal, zmanjševanje cikličnih procesov v tleh, kot sta zmrzovanje/taljenje
in vlaţenje/izsuševanje, zmanjševanje pritiskov na najdišče, …);

-

izdelava primernega zaščitnega prekritja;

-

spremljanje oziroma vzdrţevanje pogojev okolja in stanja ostalin;

-

odstranitev prekritja v primeru negativnega vpliva na arheološke ostaline.

Tehnika je relativno redko uporabljena, saj so številna najdišča neprimerna za to vrsto
varovanja. Poleg tega so tudi stroški vzdrţevanja zaščitnega prekritja in pogojev v tleh, ob
dolgotrajni uporabi tehnike, lahko zelo visoki (Bilsbarrow 2004, 1). Dodaten problem
predstavlja nezadostno poznavanje vplivov prekritja na spodaj leţeče arheološke ostaline in
omejen ali nemogoč dostop do najdišča. Kljub ţe opravljenim raziskavam so predvsem
vplivi zaradi nezmoţnosti njihovega preverjanja na dolgi rok še vedno nejasni (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 22).

3.1 NARAVNI POGOJI IN VPLIVI
Spremenljivke, kot so vlaţnost, organske kisline, pH vrednost, redukcijsko-oksidacijski
pogoji, koncentracija soli in temperatura, so pomembni dejavniki ohranjanja arheoloških
ostalin in situ. Skoraj nemogoče je natančno določiti, katere od njih in kako se bodo po
prekritju spreminjale ter v kolikšni meri bo za spremembe odgovorno prekritje.
Mathewson, Gonzalez, Eblen (1992, 23–25) poudarjajo, da številne spremembe v
lastnostih okolja nastopijo relativno kmalu po prekritju. Zaradi razlik med prekrivajočim in
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prekritim materialom v okolju pod prekritjem prihaja do sprememb njegovih lastnosti, za
katere je odgovorna vrsta procesov, kot so:
-

diagenetski10 procesi, ki jih povzroča pritisk zgoraj leţečega materiala;

-

infiltracija vode in v njej raztopljenih snovi;

-

delovanje podzemnih voda;

-

premiki v tleh;

-

biološka aktivnost v tleh (delovanje organizmov).

Spremembe v tleh variirajo glede na lastnosti prekritih tal in lastnosti ter dolgotrajnost
prekritja (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 23–25).
Najbolj prizadete so fizične lastnosti okolja in arheoloških ostalin. Do sprememb v
fizičnih lastnostih pride zaradi stiskanja in zgoščevanja tal, ki vpliva tudi na spremembe v
ciklih zmrzovanja in taljenja (odgovorne za premikanje in lomljenje artefaktov), spremembe
v količini vode (mokro okolje lahko pospeši razpad) ter spremembe v topografiji (lahko
vplivajo na vodno drenaţo in erozijo). Iz kemičnega vidika prekritje najdišča lahko spremeni
vrsto lastnosti v tleh, kot so pH vrednosti, količina prisotnega kisika ter koncentracije soli.
Vse te spremembe pa lahko močno škodujejo arheološkim ostalinam. Če zaradi prekritja
nastale spremembe v pogojih okolja ugodno vplivajo na delovanje in število organizmov, je
propad ostalin lahko dodatno pospešen. Mikroorganizmi 11 so odgovorni za razpad kosti,
oglja, kovin in rastlinskih ostankov, medtem ko večji organizmi 12 zaradi svoje velikosti in
gibanja po plasteh povzročajo fizične poškodbe (praske, razpoke) ter premike arheoloških
ostalin (Thorne, Remas 1991, 142).

VODA
V arheoloških depozitih se voda nahaja v porah ali absorbirana v glinenih in humusnih
delcih tal. Najpogostejše fizične poškodbe, ki jih povzroča voda, nastanejo zaradi ciklov
taljenja in zmrzovanja. Če temperatura v tleh pade pod 0 °C, voda začne zmrzovati, njena

10

Fizične, kemične in biološke spremembe sedimenta v času njegove pretvorbe v kamnino (zgoščevanje,
obarjanje, cementiranje, rekristalizacija, …).
11
Organizmi mikroskopske velikosti (bakterije, glive, …)
12
Mezofavna (gliste, pršice, skakači, …); makrofavna (deževniki, stonoge, polži, …); megafavna (krti, voluharji,
…), rastlinske korenine.
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prostornina pa se poveča za pribliţno 9 %. Pogoste fizične poškodbe so tudi odrgnine
arheoloških ostalin, ki nastanejo zaradi premikanja vode skozi plasti, saj le-ta s sabo nosi
trdne delce, kot sta na primer pesek in gramoz. Voda ima izrazit vpliv na fizične poškodbe
organskih materialov, ki vodo zadrţujejo v svoji strukturi. Ker organski materiali teţijo k
ohranjanju ravnovesja z okoljem, v katerem se nahajajo, je količina vode v organskih
ostalinah odvisna od količine vode v okolju. Zaradi sprememb vlaţnosti zato prihaja do
nabrekanja ali krčenja organskega materiala in posledično do fizičnih poškodb.
Voda povzroča tudi kemične spremembe. Z raztapljanjem v vodi topnih materialov ter s
hidrolizo13 v vodi netopnih materialov povzroča njihov postopni razpad. Voda ima velik
vpliv tudi pri elektrokemičnih reakcijah, saj kot univerzalni katalizator omogoča tvorbo
ionskih raztopin, ki kot nabiti delci prenašajo elektrone in pospešujejo kemične reakcije, na
primer korozijo (Cronyn 1990, 18–19).

SOLI
Vzroki za nastanek soli v tleh so različni. Lahko gre za kombiniranje baz in kislin, za
preperevanje matične podlage, za raztapljanje in izpiranje ogljikovega dioksida iz atmosfere
ali za razpad organskih snovi.
Prisotnost soli v okolju lahko povzroča številne poškodbe arheoloških ostalin. V primeru
izparevanja vode topne soli kristalizirajo, pri čemer se poveča njihov volumen. Če do tega
pride znotraj poroznega artefakta, ga tako ustvarjeni dodatni pritisk poškoduje. Netopne soli
se lahko nabirajo na površini arheoloških ostalin. S časom lahko netopne soli ostaline
popolnoma prekrijejo ali jih razbarvajo, saj določene soli (na primer ţelezove, manganove,
bakrove) povzročajo razbarvanje materialov. Ker imajo soli tudi električni naboj, omogočajo
prenos električnega toka in pospešujejo elektrokemične reakcije, na primer ţe omenjeno
korozijo (Cronyn 1990, 21–23).
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Kemijska reakcija, pri kateri se določena spojina razcepi z vodo.
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TEMPERATURA
Temperatura ima vpliv predvsem v vrhnjih delih tal, kjer so temperaturna nihanja
največja. Najbolj nevarni so cikli zmrzovanja in taljenja, ki povzročajo fizične poškodbe.
Vpliv temperature je lahko opazen tudi v kemičnih in bioloških procesih, saj toplo okolje
pospešuje kemične reakcije in naraščanje števila organizmov (Cronyn 1990, 23).

REDUKCIJSKO-OKSIDACIJSKI POTENCIAL IN pH VREDNOSTI TAL
V stiku s kisikom in drugimi oksidativnimi agenti arheološke ostaline lahko začnejo
hitreje propadati. Proces degradacije je lahko popolnoma kemične narave ali pa je prisotno
tudi delovanje mikroorganizmov. Zmoţnost oksidiranja materialov določenega okolja je
izraţena z redukcijsko-oksidacijskim potencialom (Eh). Eh z vrednostjo, višjo od 400 mV,
velja za visoko oksidativno okolje s slabimi pogoji ohranjanja, medtem ko Eh z vrednostjo
niţjo od 400 mV pomeni nizko oksidativno okolje in nakazuje dobre pogoje ohranjanja.
Prisotnost ali odsotnost kisika ni nujno glavni faktor za visok ali nizek Eh. Raziskave so
pokazale, da visoka vsebnost kisika v podzemni vodi resnično pomeni visok Eh, medtem ko
nizka vsebnost kisika še ne pomeni nizkega Eh (slika 1). Zato se zdi, da so tudi drugi
oksidativni elementi (verjetno nitrati in sulfati) enako pomembni za ohranjanje arheološkega
najdišča v določenem okolju. Eh potencial je odvisen tudi od temperature vode v tleh, višja
kot je temperatura vode, niţji je njen Eh, moč oksidacije je niţja, pogoji ohranjanja pa boljši
(slika 2). Ugodne pogoje je tako moţno zagotoviti z minimalnim pretokom zraka in vode
skozi plasti, saj sta to glavna načina transporta oksidativnih sredstev.
Glede na kemično teorijo je propadanje ostalin odvisno tako od Eh kot tudi od pH
vrednosti. Spremembe v pH vrednostih in redukcijsko-oksidacijskih pogojih povzročajo
destabilizacijo okolja in manjšo odpornost predmetov na korozijo. Nihanje pH vrednosti je
odvisno od lastnosti tal in prekritja, ki ga uporabimo 14 (Smit 2004, 171).

14

Natančneje o pH vrednostih na straneh 26–27.
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Slika 1: Vpliv kisika na redukcijsko-oksidacijski potencial.
Visoka vsebnost kisika v podzemni vodi resnično pomeni visok Eh, medtem ko nizka vsebnost kisika še ne pomeni
nizkega Eh (Smit 2004, 170, slika 22.1; prevod T. L.).

Slika 2: Vpliv temperature na redukcijsko-oksidacijski potencial.
Višja, kot je temperatura vode, niţji je njen Eh (Smit 2004, 170, slika 22.2; prevod T. L.).
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ORGANIZMI
Vpliv organizmov na arheološke ostaline je najbolj opazen na organskih materialih, kateri
kot vir hrane ali ţivljenjsko okolje predstavljajo del naravnega cikla propadanja. Vendar pa
organizmi niso groţnja samo organskim materialom. Metabolični produkti organizmov, kot
na primer urin ali organske kisline, kemijsko oslabijo strukturo tako organskih kot
anorganskih materialov in s tem povzročajo njihov postopen propad (Cronyn 1990, 24).
Kot katalizatorji redukcijsko-oksidacijskih procesov v tleh in kot razlog za biorazgradnjo
materialov

posebej pomembno

vlogo

pri

ohranjanju

arheoloških ostalin

igrajo

mikroorganizmi in jih je potrebno vključiti v nadzor najdišča, ki ga ţelimo ohraniti in situ. Z
zajedanjem v organske arheološke ostanke namreč pospešujejo propadanje, ki bi bilo v
primeru samostojnega kemičnega razpada precej počasnejše (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 98).

PROPADANJE MATERIALOV
Po Huismanu (2009, 17–176) so različni arheološki materiali podvrţeni različnim
oblikam propadanja glede na njihovo lastno sestavo in okolje, v katerem se nahajajo.

KERAMIKA
Odpornost keramičnih najdb je odvisna od sestave gline, postopkov izdelave keramičnih
predmetov (izločevanje grobih delcev, dodajanje primesi in temperature ţganja, …), funkcije
predmeta (segrevanje in ohlajanje tekom uporabe) in lege na najdišču (orientacija predmeta
in globina, na kateri se nahaja). Na primer namizno posodje, večinoma izdelano iz finejših
materialov, običajno ni bilo izpostavljeno večkratnemu segrevanju in ohlajanju, zaradi česar
je bolj občutljivo in se ob različnih fizičnih in temperaturnih obremenitvah hitreje poškoduje.
Na drugi strani so kuhanju namenjene posode večinoma izdelane iz bolj grobega materiala in
običajno izpostavljene večkratnemu segrevanju in ohlajanju, zaradi česar so bolj odporne ter
vzdrţijo večje fizične in temperaturne obremenitve.
Keramični predmeti, posebej tisti ţgani pri niţjih temperaturah (od 500 do 700 °C), so
zaradi vdora različnih raztopin in posledičnih reakcij na pogoje v tleh zelo občutljivi. Na
primer topne soli z nihanjem vlaţnosti v tleh spreminjajo svoje agregatno stanje (raztapljanje
in rekristalizacija), sčasoma na površini keramičnih predmetov prihaja do ekstenzivne
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kristalizacije in plastenja soli. Rast kristalov povzroča vse večji interni stres in s tem
lomljenje predmeta. Poleg tega v predmetih, ţganih pri niţjih temperaturah, glineni minerali
niso popolnoma uničeni, zaradi česar lahko pride do njihove rehidracije, ki povzroča fizične
poškodbe (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 17).

KOST
Propadanje kosti je lahko biološko, kemično ali mehansko. Odvisno je od lastnosti kosti
(vrsta, velikost, poroznost in kompozicija) in od pogojev okolja, v katerem se nahaja.
Kosti so zaradi visoke vsebnosti dušika in fosforja priljubljen vir hranil za številne oblike
ţivljenja, ki za svoje delovanje potrebujejo kisik in vlago. Mikroorganizmi izdelujejo
mikroskopske tunele in s tem poškodujejo mikrostrukturo kosti, zaradi česar ta postane
porozna in se sčasoma lahko popolnoma razkroji. Delovanje mikroorganizmov je moţno
upočasniti z večjimi količinami teţkih kovin (na primer svinca ali bakra) in z infiltracijo
huminskih kislin15. Večji organizmi so odgovorni predvsem za poškodbe površine kosti.
Poškodbe kosti lahko nastanejo tudi zaradi obteţitev, temperaturnih sprememb ter nihanja
vlage. Posledica so mikroskopske razpoke v kosti, ki povzročajo lomljenje in cepljenje.
Kemično kost propada na tri načine: z degradacijo kolagena, raztapljanjem ali pretvorbo
apatita in nastajanjem mineralov v kostni strukturi. Degradacija kolagena poteka s
procesoma depolimerizacije16 in hidrolize. Ker kolagen pomaga kristalom apatita vzdrţevati
njihovo obliko, propad kolagena povzroča prekristalizacijo apatita. Do tvorbe novih
mineralov v kosti pride v primeru obarjanja 17 mineralov (na primer kalcita) iz raztopin v
tleh. Spremembe v kristalni mreţi in kompoziciji kostnega materiala sčasoma vodijo v
fosilizacijo. Le-ta je iz fizičnega in kemičnega vidika ohranjanja kosti koristna, saj kost
naredi odpornejšo, iz biološkega pa škodljiva, saj so molekule v kosti zamenjane z minerali
in kost izgublja biogene18 informacije. Poleg tega so za ohranjanje kosti primerna okolja z

15

Ločimo tri glavne skupine humusnih snovi: fulvo-kisline, huminske kisline, humin.
Razpad polimerov na monomere, pri čemer so monomeri majhne molekule, ki se lahko med seboj kemijsko
vežejo.
17
Kemijska reakcija, pri kateri se iz dveh raztopin izloči trdna, težko topna snov.
18
Snovi, nastale z življenjskimi procesi (lignin, maščobe, aminokisline, …).
16

18

veliko ţeleza in mangana. Njuni oksidi se nalagajo na površino kosti in tako tvorijo zaščito
pred okoljskimi vplivi.
Najslabši pogoji za ohranjanje kosti so prepustna kisla tla z veliko kisika. Za dobro
ohranjanje morajo kosti leţati v alkalnem, slabo prepustnem, s kalcijem bogatem, s kisikom
revnem okolju (Huisman 2009, 33–54).

LES
Propadanje lesa v tleh je skoraj vedno posledica bioloških dejavnikov. Povzročajo ga
različni tipi organizmov, ki ţivijo v in na lesu. Predvsem gre za mikroorganizme in
mezofavno, ki za svoje delovanje potrebujejo vodo in kisik. Hitrost propadanja lesa zaradi
bioloških dejavnikov je torej odvisna predvsem od stopnje vlaţnosti (za idealno velja od 20do 80-odstotna vlaţnost), ki mora zagotoviti dovolj vode in kisika (Huisman 2009, 17–32).
Kot za vse organske materiale tudi za les velja, da bo najbolje ohranjen v ekstremnih
pogojih. Na eni strani gre lahko za okolja brez vode (na primer zmrznjena okolja ali močno
izsušena okolja), na drugi pa za okolja brez kisika (na primer potopljena ali mokra okolja).
Okolja brez vode ne omogočajo nikakršnega biološkega, fizičnega ali kemičnega
propadanja, medtem ko okolja brez kisika omogočajo le kemično propadanje s hidrolizo.
Hidroliza je učinkovitejša v potopljenih okoljih, kjer je les na prvi pogled dobro ohranjen, v
resnici pa precej poškodovan, šibek in nezmoţen drţati lastno teţo. V mokrih anaerobnih
okoljih je hidroliza počasnejša, zaradi česar se les bolje ohranja (Cronyn 1990).
ŢELEZO
Ţelezo je v tleh termodinamsko 19 nestabilno, kar pomeni, da spontano reagira z okoljem
in prehaja v stabilnejšo obliko. Podvrţeno je koroziji, ki temelji na elektrokemijskih
reakcijah, ki potekajo zaradi termodinamske nestabilnosti materiala v okolju. Korozijske
poškodbe nastanejo zaradi procesa oksidacije in redukcije, ki sproţi gibanje elektronov in
prenos ionov preko elektrolitov. Elektroliti predstavljajo večjo mnoţino snovi, ki obliva
material ali se pojavijo kot tanka kondenzirana plast na površini predmeta, kar mu nudi neke

19

Pretvarjanje energije med različnimi oblikami.
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vrste zaščito. Če se redukcijsko-oksidacijski procesi nadaljujejo dovolj dolgo, korozija pusti
le praznino znotraj rjastega ovoja. Ker pri korozijskih procesih pogosto sodeluje kisik, je v
primeru njegovega počasnega dotoka proces oksidacije in redukcije počasnejši. To pomeni
da je v poroznih peščenih tleh korozija hitrejša, v glinenih tleh z nizko prepustnostjo pa
počasnejša. Poleg tega kisla okolja pospešujejo proces korozije, alkalna pa upočasnjujejo, a
ga ne ustavijo. Ker je pomemben del procesa korozije transport električnih nabojev, je
korozija ob večji koncentraciji soli v okolju hitrejša. Slana voda namreč olajša transport,
kloridni ioni pa pospešujejo korozijo.
V okoljih z manj kisika ga nadomesti sulfat, ki ima enak vpliv na oksidacijo. Večja
koncentracija sulfatov je značilna za slankaste vode. V okoljih, kjer so manjše koncentracije
kisika in sulfatov, lahko ţelezo oksidira zaradi posledice navzkriţnih reakcij z vodo ali
kislino. Proces je slabo poznan in pogoji zanj še niso povsem jasni.
Korozija ţeleza je torej skoraj neizogibna, ohranjanje najdišč z ţeleznimi ostanki pa zelo
teţko. Predvsem je potrebno vzdrţevati isti tip korozije, ter jo čim bolj upočasniti z
alkalnimi in neslanimi okolji. Priporočljivo je tudi preprečiti cikle sušenja in vlaţenja, saj
nihanja dodatno poškodujejo ţelezo (Huisman 2009, 91–110).

BAKER IN NJEGOVE ZLITINE
Tako kot ţelezo so tudi baker in njegove zlitine podvrţeni koroziji. Ko predmeti z
vsebnostjo bakra pridejo v stik s kisikom, baker oksidira, kisik pa se reducira. Baker se
razpusti in na predmetu ustvari oblogo (kuprit). V primeru počasne korozije na predmetu
nastane kompaktna patina, v primeru hitre pa skorja. Ker določeni deli predmeta včasih
korodirajo hitreje kot drugi, na predmetu lahko nastanejo mehurčki.
V primeru večje koncentracije kisika in soli nastajajo alkalni bakrovi kloridi, ki na
površini predmetov z vsebnostjo bakra ustvarijo belo voskasto plast. Korozija ob prisotnosti
kloridov napreduje zelo hitro, saj se na predmetu ustvari porozna plast, ki omogoča lahek
dostop vodi in kisiku, korozijska skorja pa se začne drobiti in odpadati.
Pomembno vlogo pri razpadanju bakra ima tudi pH vrednost tal. V alkalnih pogojih na
površini predmeta nastane plast zaščitnega kuprita, v bolj kislih okoljih pa bakrove soli ne
nudijo zaščitne patine, saj se raztapljajo.
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Tako kot pri koroziji ţeleza je tudi pri koroziji bakra pomembna sol. Sol poveča
prevodnost vode v tleh in s tem olajša prenos električnih nabojev, kloridni ioni pa pospešijo
korozijo.
V primeru manjših koncentracij kisika in večjih koncentracij sulfatov na površini
predmeta z vsebnostjo bakra nastajajo jamice. Ker se hkrati tvori trdna zaščitna plast, so
predmeti poškodovani le s korozijskimi jamicami. V primeru kislih pogojev, kjer so prisotni
tudi kloridni ioni, je korozija hitrejša in bolj poškoduje površino predmetov z vsebnostjo
bakra. Če v okolju ni kisika in sulfatov, predmeti, ki vsebujejo baker, teoretično ostanejo
nepoškodovani, dobijo le kovinsko barvo in nimajo znakov propadanja. Dobro se ohranijo
tudi v plasteh, bogatih s karbonati.
Redukcijsko-oksidacijski pogoji imajo velik vpliv na tip korozije. Za čim manjše
propadanje predmetov je potrebno vzdrţevati redukcijsko okolje. V primeru redukcijskega,
slanega okolja so predmeti podvrţeni večjemu tveganju, vendar škoda ni prevelika, če le
pogoji ostanejo redukcijski. Ob nastopu oksidacijskih razmer lahko pride do lokalnega
zakisanja, ki močno poškoduje površino predmetov (Huisman 2009, 111–124).

STEKLO
Pri degradaciji stekla je v prvi vrsti pomembna njegova sestava. Kalijevo steklo je bolj
podvrţeno degradaciji kot steklo natrijevega karbonata, saj kalijevo steklo hitreje postane
porozno. Tudi debelina stekla igra vlogo; debelejši stekleni predmeti so bolj izpostavljeni kot
tanjši. Zelo pomembna faktorja sta tudi vlaţnost in pH vrednost tal ter prisotnost topnih soli.
Veliko škode lahko povzroči nihanje vlaţnosti v tleh. V steklu nastanejo razpoke, ki
omogočajo prodor vode globlje v njegovo strukturo. Razpoke enako omogočajo prodor
topnih soli v zgornje plasti stekla. V primeru izsušitve soli kristalizirajo in povzročajo
večanje razpok. Ob naslednji absorpciji vode se soli ponovno raztopijo in prodrejo globlje v
plasti stekla. Raztapljanje in kristaliziranje soli močno poškoduje steklene predmete, lahko
jih celo uniči. To se pogosto zgodi v slanih tleh z nihanjem vlaţnosti.
Načeloma je steklo stabilno v okoljih s pH vrednostjo med 3 in 9. Če je pH vrednost višja
od 9 oziroma niţja od 3, pride do izluţenja alkalij oziroma do raztapljanja silicija in kalcija,
kar postopno povzroči popoln razpad stekla.
V okoljih, bogatih s kisikom, se zaradi oksidacije reduciranih ţelezovih in manganovih
ionov na površini stekla pojavijo črne pike – jamice. V okoljih, revnih s kisikom, se ţelezovi
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in manganovi ioni raztopijo v vodi, absorbirajo se v površinsko plast stekla in ga obarvajo
črno ali rjavo. V okoljih, bogatih s sulfati, se ti lahko veţejo na ţelezo ali mangan in nato
naloţijo na površini steklenih predmetov kot črna plast. Tudi steklo, ki vsebuje svinec, se
zaradi nastajanja svinčenih sulfidov obarva črno.
Steklo je lahko poškodovano tudi zaradi rastlinskih korenin, gliv in bakterij, ki močno
pospešujejo procese propadanja.
Steklo je najbolj podvrţeno poškodbam v primeru nihanja vlaţnosti plasti, v katerih se
nahajajo, zato je potrebno ohranjati konstantne pogoje (Huisman 2009, 137–146).
ARHEOLOŠKE SEDIMENTNE PLASTI
Arheološke sedimentne plasti so zelo pomemben vir informacij preteklih človekovih
aktivnosti. Pogosto se zgodi, da so edini vir podatkov določenega najdišča. Zanje je
značilno, da so zaradi drugačne barve in/ali teksture vizualno in na otip ločljive od svojega
okolja. Drugačna barva in tekstura sta posledici različne kemične sestave (arheološke
sedimentne plasti imajo predvsem več organskih snovi in fosforja), prisotnih ostankov
originalne strukture, ki je s časom propadla oziroma izginila, drugačnega izvora (plasti,
prinesene iz drugega okolja) ali namembnosti (na primer utrjena tla), … (Kars 1998, 141).
Največji vpliv na to vrsto zapisa imajo biotski, abiotski in antropogeni procesi ter
interakcije med njimi. Vsi ti procesi povzročajo spremembe, ki vplivajo na videz in teksturo
in posledično razpoznavnost arheoloških sedimentnih plasti. V prvi vrsti spremembe
povzročajo fizični procesi, kot so človeške, predvsem gradbene in poljedelske aktivnosti,
erozija ter delovanje različnih ţivalskih in rastlinskih organizmov (mikroorganizmi
povzročajo razpadanje organskega materiala ter porabljajo kisik v plasteh; mezofavna in
makrofavna poškodujeta arheološke sedimente zaradi bioturbacije, ki vodi v homogenizacijo
plasti; megafavna povzroča poškodbe zaradi izdelovanja jazbin, tunelov ipd; korenine rastejo
skozi plasti in jih tako poškodujejo, saj povzročajo premike delov plasti, praznine po odmrtju
korenine, …). Pomemben faktor propadanja so tudi kemični procesi. Zaradi produkcije
ogljikovega dioksida v koreninah rastlin, razpada in akumulacije organskega materiala ter
metaboličnih produktov organizmov lahko pride do zakisanja tal. Nastajajo namreč organske
kisline, ki povzročijo raztapljanje apnenca ali izluţitev substanc, kot sta ţelezo in aluminij
ter s tem spremembe v videzu plasti (Huisman 2009, 147–176).
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3.2 PROBLEMI IN PRIMERI RAZISKAV VPLIVOV PREKRIVANJA
Raziskave učinkov prekrivanja kot moţne oblike varovanja arheoloških najdišč in situ so
zelo redke, podatkov je malo in literatura je teţko dostopna.
Raziskave fizičnih poškodb arheoloških ostalin zaradi obremenitev prikazujejo trije
ameriški preizkusi iz 80. let prejšnjega stoletja:
-

Iroquis20: »Zmanjševanje vplivov teţke mehanizacije na zgoščevanje tal pri
ohranjanju arheoloških najdišč in situ« (Ardito 1994, 816–820);

-

Kalifornijsko Ministrstvo za promet: »Vpliv izgradnje prekritja na arheološke
materiale« (Garfinkel, Lister, Boost 1983; navedeno v Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 79);

-

Batelle21: »Vpliv polaganja plinovoda na arheološko najdišče Kauffman II« (Olson,
Guerrieri, Jones 1988; navedeno v Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 79–96).

Raziskave

pogojev

okolja

(redukcijsko-oksidacijski

potencial,

pH

vrednosti,

koncentracija soli, temperatura, …) pri ohranjanju arheoloških najdišč in situ so izjemno
redke. Ena prvih raziskav v to smer je bila interdisciplinarna delavnica na temo fizičnih,
kemičnih in bioloških procesov in njihovih vplivov na arheološka najdišča, ki jo je izvedla
ameriška vojaško inţenirska eksperimentalna postaja plovnih poti Vicksburg (Mathewson
1989). Poročilo raziskave mi ni bilo direktno dostopno, se pa nanjo sklicujejo kasnejše
raziskave prekrivanja arheoloških najdišč, na primer Mathewson, Gonzalez, Eblen (1992,
66–78, 97–101) ter Nickens (2001, 387–389).
Omenjene raziskave namenskega prekritja najdišča in situ so seveda pomembne za samo
razumevanje tehnike, a potrebno se je zavedati, da je vsako najdišče drugačno in mora biti
ocenjeno glede na njegove lastne komponente, četudi gre za najdišča, ki so si po okolju, v
katerem se nahajajo, ali po vrstah ostalin zelo blizu.
Posledice uporabe prekritja kot tehnike varovanja in situ so še vedno slabo znane. Da bi
pridobili primerne informacije, je potrebno opraviti številne raziskave najdišča in njegovega

20
21

Podjetje za zastopstvo in upravljanje irokeškega plinovoda http://www.iroquois.com.
Neodvisna raziskovalno razvojna organizacija, http://www.battelle.org.
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okolja. Z raziskavami je potrebno pridobiti predvsem podatke o pH vrednostih, procesih
oksidacije in redukcije, sestavi tal, vlaţnosti, prisotnosti soli, temperaturi, aktivnosti
organizmov ter o stratigrafiji. Poleg tega je potrebno iz vzorcev pridobiti podatke o
prepustnosti tal in prenašanju pritiskov. Pri tem je potrebno upoštevati različne vidike
najdišča, zlasti pa vrste prisotnih arheoloških ostalin in njihovo stopnjo ohranjenosti (kosti,
školjke, keramika, kamen, les, oglje, sedimentne plasti ipd.) (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 22, 23).
Kot rezultat omenjene interdisciplinarne delavnice ameriške vojaško inţenirske
eksperimentalne postaje plovnih poti Vicksburg je bila izbrana skupina okoljskih faktorjev,
aktivnih na arheološkem najdišču. Na podlagi opazovanja in podatkov so razvrščeni od za
arheološke ostaline najmanj do najbolj pomembnega (Mathewson 1989; navedeno v
Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 97):

-

suša;

-

taljenje;

-

bazični pogoji;

-

premiki;

-

mikroorganizmi;

-

kisli pogoji;

-

mokri anaerobni pogoji;

-

zmrzovanje;

-

makroorganizmi;

-

zgoščevanje;

-

mokri aerobni pogoji;

-

nihanje suho–mokro, zmrznjeno–staljeno (zmrzovanje je bolj škodljivo, ker ledeni
kristali v porah artefaktov povzročajo lomljenje).

Da bi bolje razumeli vplive okolja na arheološko najdišče in s tem tudi posledice, ki jih
pusti namerno prekritje arheološkega najdišča in situ, lahko za primer vzamemo
Mathewsonovo matriko (preglednica 1), ki povzema rezultate omenjene interdisciplinarne
delavnice.
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Preglednica 1: Fizične, kemične in biološke spremembe na arheoloških komponentah v primeru ohranjanja najdišča

RASTLINE

OGLJE

KERAMIKA

SEDIMENTNE PLASTI

LASTNOSTI TAL

KOVINE

KONTEKST

VSEBNOST IZOTOPOV

TOPOGRAFIJA

E

E

E

E

N

E

N

N

N

E

N

E

N

TALJENJE

N

N

N

N

N

A

N

N

A

N

A

A

N

BAZIČNI

E

E

A

N

N

E

N

N

A

A

N

N

N

PREMIKI

N

N

N

A

N

N

N

A

A

N

A

N

A

MIKROORGANIZMI

A

N

A

A

N

N

N

N

N

A

A

A

N

KISLI

A

A

E

N

N

A

N

N

A

A

N

A

N

MOKRI ANAEROBNI

E

E

E

A

A

A

A

A

A

A

N

A

A

ZMRZOVANJE

A

A

A

A

N

A

A

N

E

N

A

E

N

MAKROORGANIZMI

A

A

A

A

N

A

N

A

A

N

A

N

N

ZGOŠČEVANJE

A

A

A

A

N

N

A

A

A

N

A

N

A

MOKRI AEROBNI

A

A

A

A

N

A

A

A

A

A

N

A

N

MOKRI – SUHI

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

A

A

A

ZMRZOVANJE –
TALJENJE

GROBOZRNATA

POGOJI

FINOZRNATA

KOMPONENTE

KAMENA ORODJA

ŠKOLJKE

SUHI

ARHEOLOŠKE

KAMENA ORODJA

KOSTI

in situ.

A – propad je pospešen;
E – propad je upočasnjen;
N – ni spremembe.
(Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992: slika 1; prevod T. L.)

Kljub moderni tehnologiji vseh različnih komponent najdišča ne moremo zaščititi hkrati,
saj se te med seboj preveč razlikujejo. Pri zaščiti najdišča in situ s prekritjem se ne da
izogniti poškodbam ali izgubi določenih ostalin, zato da bi lahko ohranili preostale. Iz
matrike je na primer razvidno, da poškodbe in izgube naraščajo z višanjem vlaţnosti, da z
vzpostavitvijo neprekinjeno mokrega in aerobnega okolja najhitreje propadajo organski
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ostanki ter da so ob umetno ustvarjenem bazičnem okolju bolje ohranjene kosti, školjke in
grobozrnata kamena orodja, medtem ko so močno poškodovani ali izgubljeni rastlinski
materiali in kovinski artefakti. Kaj bo poškodovano ali izgubljeno oziroma kaj zaščiteno, je
torej močno odvisno od samega okolja in tipa oziroma materiala ostalin (Thorne 1991, 3).
VLAŢNOST
Opravljene raziskave so pokazale, da vlaţnost tal v primeru prekritja naraste, sprememba
in njeni vplivi pa so odvisni od topografske pozicije in klimatskih razmer območja. Na
območjih, kjer so tla naravno stalno vlaţna, večja prisotnost vlage zaradi prekritja ne igra
velike vloge. V polsuhih in suhih območjih pa prekrita tla po padavinah dlje kot običajno
zadrţujejo več vlage. S časom količina vlage upade, tla pa postanejo enako suha kot tista
brez dodatnega prekritja. To pomeni večje nihanje vlaţnosti v tleh in posledično večji stres
za arheološke ostaline.
V primeru manjše količine vlage tla postanejo le delno nasičena, posledični mokri aerobni
pogoji pa zelo škodljivi arheološkim ostalinam. Manjša navlaţitev lahko na najdišču
spodbudi prisotnost organizmov, ki lahko na arheološke ostaline vplivajo negativno. V
primeru večje količine vlage je najdišče lahko sezonsko ali stalno mokro in nudi anaerobne
pogoje. Stanje delno poškoduje določene arheološke ostaline (na primer kovine, keramiko,
sedimentne plasti), a hkrati nudi dobre pogoje za ohranitev organskih snovi (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 98).

pH VREDNOST TAL
Sprememba pH vrednosti lahko poveča ali zmanjša moţnost ohranjanja arheoloških
ostalin. Mokri pogoji, nujni za prenos kemičnih sestavin, povzročijo spremembo pH
vrednosti, ki je lahko škodljiva ostalinam. Poleg tega prekritje povzroči upad koncentracij
kalcijevega karbonata, kar pomeni padec pH vrednosti in moţne negativne posledice za
določene komponente najdišča (na primer za kosti, školjke in kovine). Vpliv prekritja na pH
vrednosti je odvisen tudi od sestave samega prekritja. Primerjava med vplivi kislega ali
alkalnega prekritja na spodaj leţeča tla je prikazana na sliki 3 in 4 (Mathewson, Gonzalez,
Eblen 1992, 72–75).
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Slika 3: Spremembe pH vrednosti tal skozi čas (kislo prekritje).

Na grafu so prikazane povprečne spremembe pH vrednosti tal skozi čas pod vplivom kislega prekritja (vir
podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 74, slika 26; prevod T. L.).

Slika 4: Spremembe pH vrednosti tal skozi čas (alkalno prekritje).
Na grafu so prikazane povprečne spremembe pH vrednosti tal skozi čas pod vplivom alkalnega prekritja (vir podatkov:
Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 74, slika 26; prevod T. L.).

Zaradi spiranja komponent ima prekritje z izrazitimi kislimi ali alkalnimi pH vrednostmi
sčasoma vpliv na spodaj leţeča tla. To pomeni, da bi s primerno pH vrednostjo prekritja
lahko izboljšali pogoje za ohranjanje arheoloških ostalin pod prekritjem (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 72–75).
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FOSFOR
Za arheologe je fosfor eden pomembnejših elementov v tleh, saj je običajno stranski
produkt človekovih vsakdanjih oziroma bivanjskih aktivnosti.
Večina fosforja v tleh je vezanega v netopnih ţelezovih, manganovih, aluminijevih ali
kalcijevih spojinah, skoraj ves fosfor v biosferi pa je v obliki fosfatov oziroma fosforjevih
estrov. Fosfati so sestavni del organskih snovi in se ob propadanju slednjih odlagajo v tleh.
Določene človekove aktivnosti, povezane z bivanjem in drugimi antropogenimi dejavnostmi,
ustvarjajo večje koncentracije fosfatov (Matthews et al. 1997; navedeno v Ullrich 2011). Ker
so koncentracije fosfatov na arheoloških najdiščih tudi desetkrat večje kot v ''nearheoloških''
tleh, omogočajo laţje prepoznavanje arheoloških najdišč (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 99).
Zbrani so bili podatki o vplivu prekritja na vsebnost fosforja, a so rezultati pokazali le, da
bo prekritje dodatno omejilo dostop fosforja rastlinam, ne bo pa opazno vplivalo na
koncentracije fosforja na arheološkem najdišču (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 99).

PRITISKI
Prekrita tla zaradi vse večjega zgoščevanja z globino dobivajo bolj zbito strukturo.
Finejša struktura višje leţečih delov tal je posledica delovanja korenin, makroorganizmov in
človeka, globlje leţeči deli tal pa tem delovanjem niso podvrţeni. V večji globini so tla
hkrati pod večjimi vertikalnimi obremenitvami in so izpostavljena večjim spremembam
vlaţnosti. Zaradi večje vlaţnosti lahko tla nabrekajo, kar povzroči sprostitev notranjih
pritiskov, ki nadalje vplivajo na šibkejše točke njihove strukture. Pojav je najpogosteje
opazen v glinenih in muljastih, stiskanju podvrţenih tleh. V globlje leţečih tleh tako najlaţe
pride do sprememb v medsebojnih odnosih komponent tal in posledično do poškodb
arheoloških ostalin (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 99).

STISKANJE ARTEFAKTOV
Laboratorijske in terenske raziskave, opravljene na vplivih obteţb na artefakte kaţejo, da
je količina poškodb artefaktov v tleh odvisna od:
-

debeline sten artefaktov;

-

orientacije artefaktov;
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-

prostorskih odnosov med različnimi komponentami najdišča;

-

stisljivosti strukture tal;

-

karakteristik zaščitnega prekritja;

-

diferencialnega tlaka22 kot primarnega mehanizma, ki povzroča poškodbe artefaktov.

Ker lahko vplivamo le na izgradnjo zaščitnega prekritja, mora biti to prilagojeno stisljivosti
strukture tal in moţnosti minimaliziranja razlik v razporeditvi obremenitev (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 100).
Na podlagi pridobljenih informacij lahko ocenimo, kako so se arheološke ostaline skozi
čas ohranile v danih pogojih. Ti podatki omogočajo generalno sklepanje o tem, kako in
koliko bodo ostaline prizadete v primeru umetnega prekritja. V oceno je, poleg trenutnih
pogojev okolja in stanja arheoloških ostalin, potrebno vključiti tudi podatke o materialu,
uporabljenem za prekritje in način izgradnje prekritja. Kemična in organska sestava, teţa in
debelina ter tehnologija izgradnje prekritja namreč dodatno vplivajo na spodaj leţeča tla
(Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 100–101).

NAČRTOVANJE ZAŠČITNEGA PREKRITJA
Ţe opravljene raziskave in opazovanja so lahko izhodišče za razmislek o prekrivanju kot
obliki varovanja arheološkega najdišča in situ. Pri tem naj poudarim, da gre resnično le za
moţno obliko, katere prednosti in slabosti še niso povsem jasne ter zahtevajo nadaljnje
raziskave.
V primeru prekritja kot oblike varovanja lahko – zaradi neomejenih moţnosti različnih
lastnosti tal in arheoloških komponent – govorimo le o najslabšem in najboljšem moţnem
scenariju posledic take zaščite. Večina dobro ohranjenih najdišč je vezana na aridna ali/in
zmrznjena (permafrostna) okolja. Na takih najdiščih je prisotna široka paleta različnih
arheoloških najdb, ki so kljub preteklemu času relativno dobro ohranjene. Z njihovo
pomočjo bi lahko ugotovili, kateri materiali so bili naravno dobro ohranjeni in določili

22

Diferencialni tlak je razlika med tlakoma, merjenima na dveh različnih točkah.
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optimalne pogoje zanje. Ti podatki bi omogočili načrtovanje prekritja, ki bi čim manj
spremenilo kemične, fizične in biološke karakteristike okolja ali jih celo izboljšalo, skladno
z vrstami prisotnih ostalin. Če so bili artefakti in njihovi medsebojni odnosi ohranjeni
stoletja, to najdišče očitno nudi dobre okoljske pogoje za ohranjanje in pomembno je, da se
jih še naprej vzdrţuje ali izboljšuje. V primeru izredno kislih ali izredno alkalnih tal,
menjavanja mokrih in suhih razmer ter zmrzovanja in taljenja se bodo ohranjali le določeni
artefakti. S poznavanjem optimalnih pogojev za ohranjanje določene vrste materiala ter
glede na prisotne arheološke ostaline bi s pomočjo primernega prekritja lahko pogoje
izboljšali. Prekritje bi lahko uravnovesilo pH vrednosti tal in delno omejilo površinske
procese v tleh, kot so nihanje mokrih in suhih pogojev oziroma zmrzovanja in taljenja,
erozija in preperevanje. Pri tem naj bi se čim manj poseglo v kemične karakteristike
najdišča. Kakršnakoli dramatična sprememba v kemičnih lastnostih lahko močno pospeši
razpadanje arheoloških ostalin, ki so bile do sedaj ohranjene (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 100–101).
Nekateri pogoji lahko omogočajo boljše ohranjanje najdišča kot drugi, zato je za zaščito
določene vrste najdb moţno načrtovati relativno primerno okolje. Načrtovanje temelji na
predhodnih arheoloških in pedoloških raziskavah, primernih specifičnemu najdišču.
Arheološke raziskave vključujejo začetno oceno arheologov, ki najdišče postavi v časovni
in kulturni okvir, determinira tip prisotnih arheoloških ostalin in njihovo stopnjo
ohranjenosti. Arheološke raziskave podajo tudi raziskovalni potencial najdišča in določijo ali
so stroški varovanja sprejemljivi in upravičeni.
Pedološke raziskave zajemajo analize fizičnih, kemičnih in bioloških lastnosti arheoloških
ostalin ter okolja, v katerem se te ostaline nahajajo.
Na podlagi pridobljenih rezultatov in ocen geologi in inţenirji lahko oblikujejo zaščitno
prekritje, primerno tako ţelenim posegom v prostor kot zahtevam za nemoteno ohranjanje
arheoloških ostalin. Če načrtovano varovanje zagotovi ţelene pogoje za ohranjanje najdišča
in je hkrati ekonomsko sprejemljivo, je vredno razmisliti o njegovi izvedbi (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 100–101).
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STANJE V SLOVENIJI
V Sloveniji ţe samo ohranjanje najdišč in situ ne glede na metodo ni natančneje
definirano. Iz usmeritev za varstvo dediščine in načrtovanje prostora, predstavljenih zgoraj23,
je razvidno, da je ohranjanje dediščine in situ moţnost in mogoče celo preferenca.
Prekritje kot moţna oblika varovanja in situ ni posebej definirano. Zaradi pomanjkanja
podatkov in nepoznavanja posledic uporabe prekritja kot oblike varovanja so odločitve o
uporabi te tehnike teţke in slabše utemeljene, saj raziskava na to temo ni bila nikoli
opravljena. V primeru uporabe tehnike pa tudi nikoli ni bil izvajan nadzor nad stanjem
ostalin ali pogoji okolja pod prekritjem. Tako v Sloveniji ne obstajajo nikakršni podatki ali
smernice glede ohranjanja arheoloških ostalin in situ z uporabo zaščitnega prekritja.

V sklopu diplomskega dela je bil ob koncu leta 2010 slovenskim arheologom in
konservatorjem poslan vprašalnik na temo tehnike prekritja kot oblike varovanja arheoloških
najdišč in situ (priloga 1). Vprašalnik sta zasnovala Predrag Novaković in Milan Sagadin.
Namen vprašalnika je bil pridobiti informacije o dosedanjih izkušnjah slovenskih
arheologov s prekritjem arheoloških najdišč. Odziv na vprašalnik je bil zelo skromen,
odgovorov nanj je bilo le osem, pridobljenih informacij pa zato zelo malo.
Če povzamem rezultate, so se trije od osmih slovenskih arheologov in konservatorjev, ki
so se na vprašalnik odzvali, ţe srečali z odločitvijo o prekritju arheološkega najdišča.
Odločitev o zavrnitvi ali odobritvi prekritja so sprejeli zgolj na podlagi lastnega znanja,
izkušenj in posrednega sklepanja o posledicah, kasnejših vplivov prekritja na arheološke
ostaline pa nihče ni sistematično opazoval in beleţil.
Sedem od osmih arheologov in konservatorjev, ki so se na vprašalnik odzvali, se je ţe
srečalo z izkopavanjem najdišča, izpostavljenega statičnim in dinamičnim obremenitvam. V
šestih primerih je šlo za dinamično obremenjena najdišča pod cestami, v enem primeru pa za
statično obremenjeno najdišče pod stavbo. V vseh primerih so opazili večjo zbitost plasti in
bolj poškodovane najdbe, kot so kosti in keramični predmeti.
Kot prednost prekrivanja arheoloških najdišč so vprašani navedli moţnost izogiba
izkopavanjem ter s tem ohranjanje ostalin na njihovem primarnem mestu. Kot slabosti so

23

Glej strani 6–9.

31

izpostavili moţne poškodbe arheoloških ostalin, kasnejši oteţen ali nemogoč dostop do
arheološkega najdišča ter koristi investitorja, na primer niţji stroški in krajši časovni zastoj
gradnje, na račun moţne izgube arheoloških podatkov.
Vsi slovenski arheologi in konservatorji, ki so se na vprašalnik odzvali, se strinjajo, da je
za odločitev o upravičenosti take tehnike varovanja arheoloških najdišč potrebnih več
podatkov.

RAZISKAVE V TUJINI
PRIMER: Iroquis: »Zmanjševanje vplivov teţke mehanizacije na zgoščevanje tal pri
ohranjanju arheoloških najdišč in situ« (Ardito 1994, 816–820).
Ardito (1994, 816–820) v svojem delu o zmanjševanju posledic obremenitev teţke
mehanizacije na in situ ohranjena arheološka najdišča predstavi projekt izgradnje plinovoda
Ontario (Kanada)–Long Island (New York), ki vključuje preizkus tehnike prekritja
arheološkega najdišča in situ.
Za preizkus sta bili izbrani dve najdišči, označeni s kodama 199-6-1 in 211-1-1, ki sta
bili v tri do štiri mesece trajajoči izgradnji plinovoda zaščiteni s prekritjem. Najdišče 199-6-1
sega v čas med 3500 in 1500 pr. n. št., večplastno najdišče 211-1-1 pa je iz dveh različnih
časovnih obdobij, prvo sega v čas med 2400 in 700 pr. n. št., drugo pa v čas med 300 in 1550
n. št.
Pred izvedbo preizkusnega prekritja obeh najdišč je bil del kulturnih ostalin izkopan in je
kasneje sluţil za primerjavo z delom ostalin, zaščitenim in situ. Vzeti so bili tudi vzorci tal
za izmero pritiskov, s penetrometrom24 so bile opravljene meritve tlaku na lestvici od 0 do
300 psi25, na globinah 0,025; 0,075; 0,15; 0,30; 0,45 in 0,6 m. S primerjavo kulturnih ostalin
in meritev tlaku pred in po testnem prekritju so bili pridobljeni podatki o zgoščevanju tal.

24
25

Naprava za oceno trdnosti tal, ki zaznamuje silo, potrebno za potisk določeno velike konice v tla.
2
2
Funt na kvadratni palec; 1 psi = 6,8948 kN/m ; 300 psi = 2068,5 kN/m .
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Za prvo in osnovno prekritje depozitov je bil uporabljen geosintetični filter. Filter je zelo
porozen in prepušča tako kisik kot vodo, poleg tega je zelo proţen in omogoča kar najboljše
prileganje neravni površini. Filter je relativno lahek, kar olajša njegovo uporabo, in
sintetičen, kar pomeni, da je kemijsko inerten26 ter odporen na vodno erozijo. Filter prepreči
tudi mešanje novo nasutega materiala s spodaj leţečimi arheološkimi depoziti.
Filter je bil prekrit s prekritjem, debelim pribliţno 0,6 m, sestavljenim iz nestisnjenega
peska, prsti in drobljenega kamenja. Kamenje je bilo dodano zaradi preprečevanja vodne
erozije in nastajanja blata, pri čemer zaradi svoje inertnosti ni povzročilo kemijskih
sprememb. Kamenje je omogočalo tudi večjo fleksibilnost in premike prekritja, kar je
pomembno zaradi razporeditve dodatne teţe na prekritju, ki jo je povzročila uporaba teţke
mehanizacije med in po izgradnji prekritja.
Po nanosu prekritja so bila izvedena načrtovana gradbena dela, ki so vključevala premike
teţke mehanizacije po zaščitnem prekritju. V času gradnje je bilo prekrito najdišče
nadzorovano, zabeleţene so bile spremembe poteka erozije, posledice uporabe teţke
mehanizacije in posledice vremenskih vplivov.
Po zaključenih gradbenih delih je bilo zaščitno prekritje za potrebe raziskave odstranjeno.
Ponovno so bili vzeti vzorci tal in opravljene meritve tlaku, izkopan pa je bil tudi preostali
del kulturnih ostalin. Izvedene so bile primerjave med meritvami in ostalinami, odvzetimi iz
kulturnih plasti pred prekritjem, in meritvami in ostalinami, izpostavljenimi prekritju ter
pritiskom teţke mehanizacije (Ardito 1994, 816–818).
Pribliţno 5 % kamnitih artefaktov je bilo makro in mikroskopsko analiziranih (puščične
osti, deli kamenih orodij, odbitki). Analize so se osredotočile predvsem na robove kamnitih
artefaktov, kjer so bile posledice izpostavljenosti obremenitvam najprej opazne. Analize so
pokazale minimalne poškodbe robov kamnitih artefaktov.
Analize v vzorcih tal pred in po prekritju niso pokazale sprememb v pH vrednostih,
vlaţnosti, številu delcev in zgoščenosti. Primerjava meritev s penetrometrom je pokazala, da
so bile, generalno gledano, plasti enako zgoščene, v določenih primerih celo manj. Do
zmanjšanja zgoščenosti je verjetno prišlo zaradi odstranitve pritiskov prekritja (Ardito 1994,
819–820).

26

Ne nastopa v kemijskih reakcijah.
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V preglednicah 2 in 3 so prikazani rezultati meritev tlaka pred in po prekritju na obeh
najdiščih (199-6-1 in 211-1-1). Meritve, ki kaţejo večjo zgoščenost pred in manjšo po
preizkusu, so označene z rdečo.
Preglednica 2: Meritve tlaku za najdišče 199-6-1.

ŠT. MERITVE
TLAK (psi) 0,025
7 PRED
100
117
PO
15 PRED
87
45
PO
22 PRED
80
101
PO
27 PRED
87
80
PO
30 PRED
67
80
PO
85
POVPREČJE PRED
83
PO

GLOBINA (m)
0,075 0,15 0,3 0,45
205 300 ›300 ›300
227 300 ›300 ›300
147 275 300 ›300
165 205 290 300
160 300 ›300 ›300
155 225 280 300
152 300 ›300 ›300
105 177 262 270
202,5 300 ›300 ›300
105 145 300 ›300
173 279 300 ›300
145 194 259 287

0,6
›300
›300
›300
›300
›300
›300
›300
300
›300
›300
›300
300

(Ardito 1994, 819, preglednica 1; prevod T. L.).
Preglednica 3: Meritve tlaku za najdišče 211-1-1.

ŠT. MERITVE
Tlak (psi) 0,025
2 PRED
230
65
PO
6 PRED
77
75
PO
13 PRED
132
72
PO
18 PRED
57
45
PO
20 PRED
60
47
PO
121
POVPREČJE PRED
84
PO

GLOBINA (m)
0,075 0,15 0,3 0,45
300 ›300 ›300 ›300
192 300 ›300 ›300
222 260 300 ›300
120 212 300 ›300
167 233 300 ›300
142 190 252 300
202 275 300 ›300
52
56 137 255
205 277 300 ›300
61
74 151 262
197 198 238 292
195 253 283 292

0,6
›300
›300
›300
›300
›300
›300
›300
300
›300
300
300
300

(Ardito 1994, 819, preglednica 1; prevod T. L.).

Na najdišču 199-6-1 je v vzorcih pred prekritjem 74 % meritev doseglo maksimalno
vrednost 300 psi na globini 0,15 m, preostalih 26 % je to vrednost doseglo na globini 0,3 m.
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Po odstranitvi prekritja so meritve pokazale, da je le 10 % vzorcev doseglo maksimalno
vrednost 300 psi ţe do globine 0,15 m in le 54 % do globine 0,3 m.
Tla, ki niso bila zaščitena s prekritjem, so bila po izpostavljenosti pritiskom teţke
mehanizacije rahlo bolj zgoščena.
Najdišče 211-1-1 kaţe podobne rezultate kot najdišče 199-6-1 (Ardito 1994, 819).
Izdelane so bile tudi primerjave med ocenjenimi stroški v primeru izkopavanja celotnega
najdišča in med stroški tri do štirimesečne zaščite najdišča in situ ob gradnji plinovoda
(preglednica 4). V stroških in situ zaščite s prekritjem sta zajeti prva in druga faza
arheoloških raziskav, celoten postopek izgradnje prekritja, nadzor sprememb v času gradnje
ter analize pridobljenih podatkov. V stroških izkopavanja so zajete vse tri faze arheoloških
raziskav27 (Ardito 1994, 820).
Preglednica 4: Stroški v primeru izkopavanja oziroma in situ zaščite.

STROŠKI (V TISOČIH $)28
NAJDIŠČE IN SITU ZAŠČITA S PREKRITJEM IZKOPAVANJE
74
82
199-6-1
104
136
211-1-1
(Vir podatkov: Ardito 1994, 820, preglednica 2).

V dotičnem primeru sta bili obe najdišči ohranjeni in v času gradbenih del relativno
nepoškodovani, z vidika stroškov pa je bila odločitev za začasno in situ varovanje v prvem
primeru 9,75 % in v drugem primeru 23,5 % cenejša, kot bi bilo izkopavanje. Relativno
majhna razlika v ceni je posledica dejstva, da stroški in situ zaščite s prekritjem ne
vključujejo le izgradnje prekritja in nadzora v času gradbenih del, temveč so všteti tudi
stroški prve in druge faze arheoloških raziskav ter kasnejše analize za potrebe raziskave.
Ker so rezultati omejeni na zelo ozek časovni in artefaktni okvir, je potrebno navesti
nekaj pripomb. Najprej naj poudarim, da je bil časovni okvir in situ zaščite zelo kratek (3–4

27

Faza I: pregled literature in dokumentacije ter terenski pregled; faza II: sondiranje in ocena arheološkega
najdišča; faza III: odstranitev izvornih materialnih ostankov in kontekstov ter njihova nadomestitev z
dokumentarnim zapisom in interpretacijo v poročilu (Linder, Versaggi 2000, 8-13).
28
1 USD ≈ 0,76 EUR.
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meseci), kar pomeni, da rezultati ne odraţajo stanja dolgotrajnega in situ ohranjanja. S
časom bi namreč lahko prišlo do izrazitejših oziroma novih fizičnih, kemičnih in bioloških
sprememb. Hkrati prikazani stroški zaščite in situ veljajo le za omenjeni časovni okvir, ob
dolgotrajnejšem ohranjanju pa bi, zaradi potrebnega nadzora in vzdrţevalnih del, s časom
naraščali.
Tudi analize predmetov ne prikazujejo realne slike za vse vrste artefaktov, saj so bili v
raziskavo zajeti le manjši kamniti artefakti, ki so bolj odporni kot drugi, krhkejši predmeti.
Potrebno je izpostaviti tudi dejstvo, da manjša zgoščenost tal po odstranitvi prekritja ni
nujno pozitivna. Resda so tla po odstranitvi prekritja manj zgoščena in je pritisk na
arheološke ostaline zato manjši, a manjša zgoščenost hkrati pomeni nihanje v pogojih okolja,
ki lahko negativno vpliva na ostaline. Poleg tega nikjer ni zabeleţen podatek o zgoščenosti v
času obstoja in uporabe prekritja.

PRIMER: Kalifornijsko Ministrstvo za promet: »Vpliv izgradnje prekritja na
arheološke materiale« (Garfinkel, Lister, Boost 1983; Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 79).

Med letoma 1981 in 1983 je kalifornijsko Ministrstvo za promet (Caltrans) v San Diegu
izvedlo študijo o vplivih izgradnje 22,8 m visokega prekritja preko umetno ustvarjenega
arheološkega najdišča. Za potrebe raziskave so izkopali dve testni jami in v vsaki, z artefakti
ameriških domorodcev, ustvarili tri nivoje. Obe jami so opremili z merilniki tlaka, ploščami
za izmero posedanja tal in cevmi za nadzor podzemne vode. Nato so čez obe jami zgradili
22,8 m visoko prekritje. Po dveh letih so obe jami za potrebe raziskave izkopali ter opravili
analize tal in artefaktov.
Rezultati raziskave so pokazali, da so se tla posedla za 0,025–0,05 m. Krhki organski
artefakti, kot so školjke, kosti in kosi oglja, so utrpeli manjše poškodbe, trpeţnejši kamniti
artefakti pa niso bili poškodovani (Garfinkel, Lister, Boost 1983; Mathewson, Gonzalez,
Eblen 1992, 79).29

29

Prosto dostopen je le povzetek raziskave, zato natančnejši podatki niso navedeni.
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PRIMER: Batelle: »Vpliv polaganja plinovoda na arheološko najdišče Kauffman II«
(Olson, Guerrieri, Jones 1988; navedeno v Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 79–96).

Mathewson, Gonzalez, Eblen (1992, 79–96) v poročilu raziskave »Prekritje kot metoda
zaščite arheološkega najdišča«, predstavijo preizkus posledic obremenitve tal na ostaline
arheološkega najdišča Kauffman II v Pensilvaniji. Projekt je ob koncu 80. let prejšnjega
stoletja izvedla neodvisna raziskovalno razvojna organizacija Battelle iz Ohia, temeljil pa je
na računalniški simulaciji, laboratorijskih testih in terenskih preizkusih (Mathewson,
Gonzalez, Eblen 1992, 79).
S pomočjo računalniškega programa, ki računa vertikalni pritisk na tla, so ustvarili pet
različnih scenarijev, v katerih so kot obteţitev uporabili teţo (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 79–81):
-

človeka;

-

parkiranega tovornjaka;

-

ţerjava brez dodatnega podstavka;

-

ţerjava na podstavljenih lesenih ploščah;

-

ţerjava, premikajočega se po podstavljenih lesenih ploščah.
70
60

ČLOVEK

50
OBREMENITEV (psi)

TOVORNJAK

40
ŽERJAV

30
20

ŽERJAV NA DESKAH

10

PO DESKAH PREMIKAJOČ
ŽERJAV

0
0,0

0,5

1,0
GLOBINA (m)

1,5

2,0

Slika 5: Obremenitev tal pod različnimi površinskimi obteţitvami.
Slika prikazuje spremembe pritiskov glede obremenitev in globino, (Vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 80,
slika 28).
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V laboratoriju je bil izveden test, v katerem so keramične predmete in kose oglja postavili
v zaboje s peskom. Le-ti so bili obremenjeni z od 7 do 30 psi. Izkazalo se je, da se fragmenti
keramike, debeli pribliţno 5,8 mm, zakopani na globini 0,25 m razlomijo pod obremenitvijo
pribliţno 30 psi (207 kN/m2), (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 81).
Generalni zaključki (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 87):
-

keramika tankih sten se razlomi hitreje kot keramika debelih sten (pribliţno 80 %
variacij v pritiskih, ki jih prenese keramika, preden se razlomi, je pri izdelavi iz
podobnih materialov in z isto tehniko odvisnih od debeline fragmenta);

-

keramika, orientirana horizontalno, se pogosteje razlomi kot keramika, orientirana
vertikalno;

-

nagle obremenitve povzročijo več škode kot postopne;

-

keramika v stiku s trdnimi materiali ali drugo keramiko je bolj podvrţena
poškodbam;

-

šibkejši in bolj krhki odlomki oglja se hitreje razlomijo kot močnejši, vendar so bolj
upogljivi kot fragmenti keramike.

Na terenu je bilo izkopanih dvanajst jam (1 x 3,6 x 1 m), v katerih so bila ustvarjena
umetna arheološka najdišča. V jame so namreč ročno poloţili keramične lončke s premerom
10 in 15 cm ter keramične podstavke (v vseh jamah produkt istega proizvajalca), dva kosa
oglja, dolgo stekleno palico in kovinski ploščat trak (slika 6). Keramični lončki so bili
postavljeni v različne pozicije:
-

na stran;

-

obrnjeno narobe (z odprtino proti dnu jame);

-

obrnjeno pravilno (z dnom proti dnu jame);

-

zapolnjeni s prstjo;

-

pokriti s keramičnim pokrovom.

Predmeti so bili odloţeni na globinah 0,3, 0,6 in 0,9 m. Znotraj ene jame so bili
organizirani v štiri celice (A, B, C in D), vedno z enako sestavo, le da je bila celotna
konfiguracija vsakič (štirikrat) obrnjena za 90° (slika 7), (Mathewson, Gonzalez, Eblen
1992, 81–83).
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Slika 6: Organizacija testne celice.
a-steklena palica;
b-na strani leţeč lonček s premerom 10 cm;
c-narobe obrnjen lonček s premerom 15 cm;
d-kos oglja
e-na strani leţeč lonček s premerom 15 cm;
f-lonček s premerom 10 cm, zapolnjen;
g-lonček s premerom 10 cm, pokrit s pokrovom;
h-kovinski trak;
(Vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 85, slika 31).

Slika 7: Štiri celice (A,B,C,D) znotraj ene jame.
A- 0°
B- 90°
C- 180°
D- 270°
(Vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 84, slika 30).
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Jame so bile ročno zapolnjene z različnima materialoma. Prva linija jam je bila
zapolnjena s finim peskom, druga linija pa z muljasto glino (slika 8). Po zapolnitvi so bile
jame zalite z vodo, polnilo pa utrjeno z lesenim batom. Po treh tednih so bile jame, zaradi
posedanja polnila, dopolnjene z istim materialom ter prekrite z različno visokimi prekritji
(Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 83–86):
-

0,9 m;

-

0,45 m;

-

0,15 m debele lesene deske;

-

brez prekritja.

Slika 8: Shematični načrt terenskega preizkusa.
(Vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 82, slika 29; prevod T. L.).

Čez jame 1 – 4 (in ne čez kontrolne jame) so nato peljali različno teţke stroje (buldoţer,
tovornjak, avtobus, nakladač, traktor in bager), nakar so odstranili prekritje in ročno izkopali
vsako testno jamo. V laboratoriju so bile izvedene analize predmetov, na podlagi analiz pa
so bile podane ocene poškodb predmetov glede na njihovo globino pokopa in orientacijo ter
glede na tip in višino prekritja (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 86).
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Terenski preizkusi so v prvi vrsti pokazali vpliv zaščitnega prekritja na poškodbe
artefaktov (slika 9–15), (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 87–88).:
-

najbolj poškodovani so bili artefakti v jamah brez zaščitnega prekritja;

-

povprečna škoda na artefaktih je bila večja v jamah s 0,45 m visokim zaščitnim
prekritjem kot škoda v jamah z 0,9 m visokim zaščitnim prekritjem;

-

več poškodb na artefaktih je bilo zaradi same izgradnje 0,9 m visokega prekritja, kot
zaradi obremenitev z njegovo lastno teţo ali zaradi uporabe teţke mehanizacije na ţe
zgrajenem prekritju;

-

najboljšo zaščito artefaktom je nudilo prekritje iz desk, saj je razporedilo
obremenitve čez večje področje (predmeti pod polnilom peska, zaščiteni z leseno
desko, ţe na globini 0,6 m niso kazali poškodb).

Izkazalo se je tudi, da so poškodbe testnih artefaktov odvisne od njihove velikosti in
orientacije. Lonček s premerom 15 cm, leţeč na strani, je utrpel več škode kot v isti legi
leţeč lonček s premerom 10 cm. Hkrati so bili lončki, obrnjeni na stran, bolj dovzetni za
poškodbe, ker so nosili vso vertikalno obremenitev, lončki obrnjeni vertikalno (pravilno ali
nepravilno) pa so prenesli obremenitve na material pod njimi in so bili tako manj
poškodovani. Najmanj poškodb so utrpeli vertikalno postavljeni lončki, zapolnjeni z
materialom, ki jih je obdajal. Nasprotno so bili podstavki lončkov v večini primerov
poškodovani, saj so zaradi prenosa obremenitev lončkov nad njimi nastale večje razpoke.
Pomembno vlogo pri poškodbah artefaktov ima tudi stisljivost strukture. V povprečju so
bili lončki, pokopani v bolj stisljivi zamuljeni glini, bolj poškodovani kot lončki pod finim
peskom, v zamuljeno glino zakopano steklo pa je bilo vsakič bolj poškodovano kot tisto,
zakopano v fin pesek.
Velik vpliv na poškodbe artefaktov je imela tudi globina – število poškodb je z večjo
globino naglo upadalo. Na primer; steklene palice na manjših globinah in v nezaščitenih
jamah so bile razlomljene tudi na pet kosov, palice zakopane na večjih globinah in pod
zaščitnim prekritjem so bile razlomljene največ na dva kosa ali so ostale nepoškodovane.
Najmanj poškodb so utrpeli vlaţni koščki oglja, ki so bili zaradi svoje proţnosti le delno
deformirani (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 87–88).
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Slika 9: Razmerje med fragmenti artefaktov in globino30 pokopa v finem pesku.
Grafikon prikazuje razmerje med globino artefaktov in številom fragmentov, na katere so se artefakti razlomili zaradi
obremenitev (vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 91, slika 34).
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Slika 10: Razmerje med fragmenti artefaktov in globino pokopa v muljasti glini.
Grafikon prikazuje razmerje med globino artefaktov in številom fragmentov, na katere so se artefakti razlomili zaradi
obremenitev (vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 91, slika 34).

30

1 čevelj = 0.304 m

42
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Slika 11: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,3 m globoko v muljasti glini.
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Slika 12: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,6 m globoko v muljasti glini.
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Slika 13: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,9 m globoko v muljasti glini.
Slike 11 - 13 prikazujejo število fragmentov keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega v muljasti glini, na globini
0,3 m (slika 11), 0,6 m (slika 12) in 0,9 m (slika 13), v vseh štirih moţnih orientacijah (celice A, B, C in D), v primeru brez
zaščitnega prekritja, z 0,45 m in 0,9 m zaščitnega prekritja, z 0,15 m debelo zaščitno desko ter v primeru kontrolnih jam (vir
podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen, 1992, 94, slika 37).
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Slika 14: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,3 m globoko v finem pesku.
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ŠTEVILO FRAGMENTOV
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Slika 15: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,6 m globoko v finem pesku.
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Slika 16: Fragmentiranost keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega 0,9 m globoko v finem pesku.
Slike 14 - 16 prikazujejo število fragmentov keramičnega lončka s premerom 15 cm, zakopanega v finem pesku, na
globini 0,3 m (slika 14), 0,6 m (slika 15) in 0,9 m (slika 16), v vseh štirih moţnih orientacijah (celice A, B, C in D), v
primeru brez zaščitnega prekritja, z 0,45 m in 0,9 m zaščitnega prekritja, z 0,15 m debelo zaščitno desko ter v primeru
kontrolnih jam (vir podatkov: Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 95, slika 37).
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Če povzamemo rezultate raziskave, je lomljivost arheoloških artefaktov v tleh odvisna od
(Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 96):
-

globine pokopa artefaktov;

-

orientacije artefaktov;

-

bliţine oziroma stika z drugimi artefakti;

-

stisljivosti strukture tal;

-

višine in vrste materiala zaščitnega prekritja.

Generalni zaključki terenske raziskave so (Mathewson, Gonzalez, Eblen 1992, 96):
-

število oziroma intenzivnost poškodb upada z naraščanjem globine pokopa;

-

artefakti, orientirani vertikalno, so manj podvrţeni poškodbam;

-

artefakti, ki so v medsebojnem kontaktu, prenašajo stres drug na drugega in so zato
bolj podvrţeni poškodbam;

-

poškodbe artefaktov so večje v bolj stisljivih strukturah tal;

-

zaščitna prekritja (na primer lesene deske), ki minimalizirajo diferencialne pritiske na
tla spodaj, nudijo boljšo zaščito kot tista, ki dovolijo prenos pritiskov navzdol;

-

artefakti, ki namočeni postanejo proţni, kot na primer oglje, se prilagajajo oziroma
upognejo, ne da bi se razlomili.
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RAZISKAVE V SLOVENIJI
PRIMER: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Varovanje arheoloških najdišč in
situ s prekrivanjem (Avsenik 2012).
Vzporedno z izdelavo tega diplomskega dela je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
potekala izdelava diplomskega dela »Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem«
(Avsenik 2012), rezultati katerega so bili na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
predstavljeni 30. 3. 2012.
Namen diplomskega dela je bilo pridobiti osnovne podatke o deformacijah v tleh in
posledičnih poškodbah različnih arheoloških ostalin v primeru dodatne obteţitve tal med in
po izgradnji prekritja. Z numeričnimi simulacijami so v računalniškem programu Plaxis
preverjali volumske, vertikalne, horizontalne in striţne deformacije v različnih vrstah
temeljnih tal pod različno visokimi zaščitnimi sloji. Kot dve vrsti temeljnih tal so
predpostavili glinena in peščena tla. Za obteţbo so upoštevali lastno teţo prekritja, obteţbo
mini hidravličnega bagra med gradnjo prekritja in obteţbo tovornjaka na ţe zgrajenem
prekritju. Na podlagi predpostavke, da je večina arheoloških najdb v zgornjem delu tal, so
opazovali predvsem deformacije do globine enega metra. Da bi dosegli čim manjše
deformacije in posledično čim manjše poškodbe prekritih arheoloških ostalin, so preizkušali
različne nasipne materiale ter uporabo geosintetikov. V raziskavo so vključili tudi materiale,
ki običajno sestavljajo arheološke ostaline, in obremenitve, ki jih ti še lahko prenesejo, ne da
bi se poškodovali. Kot mejne vrednosti deformacij materialov so upoštevali elastične
deformacije, saj so plastične ţe nepovratne. Predpostavili so, da se bodo arheološke najdbe
deformirale enako kot temeljna tla. S primerjavo dobljenih rezultatov so lahko presodili o
najprimernejši višini in tipu zaščitnega prekritja, ki bi kar najbolje zaščitilo arheološke
ostaline spodaj.
V Sloveniji je ohranjanje arheoloških ostalin in situ s tehniko prekritja slabo raziskano,
zato so pridobljeni podatki zelo pomembni. Kljub temu pa je treba opozoriti na dejstva o
omejitvah teh podatkov. Raziskava je namreč obravnavala deformacije tal v primeru le treh
različnih obteţitev (teţe samega prekritja, mirujočega mini hidravličnega bagra in
mirujočega tovornjaka). Z izjemo primera nagrobnika so bile poškodbe arheoloških najdb
obravnave posredno, preko deformacij samih tal. Poleg tega so bili zanemarjeni drugi vzroki
za nastanek mehanskih poškodb kot na primer vibracije tekom gradnje prekritja, dinamične
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obremenitve in prisotnost podtalnice. Prav tako v raziskavo niso vključene posledice
dodatnih obremenitev na najdišče kot celoto ali kasnejše rabe prostora in vplivov te rabe na
arheološke ostaline pod zaščitnim prekritjem.
Izbira vrste materiala za izgradnjo prekritja in uporaba geosintetika imata močan vpliv na
različne deformacije v tleh. Če primerjamo material z manjšo prostorninsko teţo, kot je na
primer ekspandirana glina, in običajen material:
-

ekspandirana glina ima prostorninsko teţo 5 kN/m3;

-

običajen material ima prostorninsko teţo 19 kN/m3, oziroma nezasičen 18 kN/m3 ;

lahko opazimo, da je lastna teţa prekritja iz materiala z manjšo prostorninsko teţo pribliţno
3,5 krat manjša kot lastna teţa običajnega materiala.
Deformacije lahko zniţamo tudi z uporabo geosintetikov. Geosintetiki imajo sicer vpliv le
do globine 0,5 m, a je uporaba vseeno smiselna, saj ravno v tem zgornjem delu tal nastajajo
največje deformacije (Avsenik 2012, 124).
Na podlagi raziskav lahko povzamemo, da sta uporaba materiala z manjšo prostorninsko
teţo in/ali uporaba geosintetika najučinkovitejši za varovanje arheoloških najdišč pod
prekritjem. Dodatno, glede na temeljna tla, niha višina optimalnega prekritja, in sicer za
glinena tla velja višina 40 cm ob uporabi običajnega materiala in 80 cm ob uporabi materiala
z manjšo prostorninsko teţo, za peščena pa 60 cm ob uporabi običajnega materiala in 40 cm
ob uporabi materiala z manjšo prostorninsko teţo (Avsenik 2012, 103).
Izračuni deformacij v tleh in poznavanje mejnih deformacij materialov 31 so omogočili
oceno poškodb arheoloških ostalin pod prekritjem. Kot omenjeno, izračuni deformacij
arheoloških materialov temeljijo na predpostavki, da se bodo deformirali enako kot tla, v
katerih so. Če so zaradi obremenitev nastale deformacije tal in s tem deformacije arheoloških
najdb manjše od mejnih vrednosti deformacij materialov, je zaščita učinkovita.
Mejne vrednosti deformacij, ki še ne povzročajo poškodb arheoloških najdb (Avsenik
2012, 75):

31

Glej Avsenik 2012, preglednica 33.
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-

najvišja natezna deformacija mora biti manjša od 0,1 %;

-

mejna vrednost tlačnih deformacij je -1 %;

-

največja striţna deformacija je 0,75 %.

Ob večjih vrednostih od navedenih bodo (Avsenik 2012, 75):
-

v primeru nateznih deformacij najprej poškodovane keramične najdbe;

-

v primeru tlačnih deformacij najprej poškodovane kamnite najdbe;

-

v primeru striţnih deformacij najprej poškodovane betonske najdbe.

Za in situ varovanje pod prekritjem so najbolj problematične najdbe z majhno nosilnostjo
v nategu (Avsenik 2012, 124):
-

beton;

-

kamen;

-

keramika;

-

porcelan.

Ker se deformacije z globino manjšajo, so bolj ogroţene najdbe v višjih delih temeljnih tal.
V primeru večjih in bolj togih arheoloških ostalin, kot so na primer zidovi in nagrobniki,
ne moremo sklepati, da se bodo ob obremenitvah obnašali enako kot tla, v katerih so.
Njihova večja togost bo namreč zmanjšala deformacije.
Kot primer sluţi kamnit nagrobnik dimenzij 0,86 x 0,73 x 0,16 m, ki leţi 0,08 m pod
površjem. Da bi ugotovili, kakšne so moţne deformacije ob velikih obremenitvah, je bil
nagrobnik postavljen pod kolo tovornjaka (Avsenik 2012, 133–134).

Slika 17: Poloţaj nagrobnika v tleh pod kolesom tovornjaka in brez zaščitnega prekritja.
(Avsenik 2012, 134, slika 93).
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V prvem primeru se je nagrobnik nahajal v glinenih tleh, v drugem primeru v peščenih
tleh. V obeh primerih je bil nagrobnik izpostavljen obremenitvi kolesa tovornjaka brez
vmesnega zaščitnega prekritja. Na podlagi rezultatov so bile lahko narejene primerjave
deformacij v tleh ob prisotnosti oziroma odsotnosti nagrobnika. Prikazi deformacij tako v
glinenih kot v peščenih tleh so pokazali, da se kamnit nagrobnik tudi brez zaščitnega
prekritja ne bi poškodoval. Zaradi njegove večje togosti napram okoliškim tlom so se
deformacije v slednjih celo zmanjšale. Izseki deformacij v območju nagrobnika kaţejo, da
deformacije v nagrobniku nastanejo, a so zelo majhne (Avsenik 2012, 134–146).
Raziskava se je osredotočila na obremenitve glinenih in peščenih tal s tovornjakom ali
mini hidravličnim bagrom. Kot posledice obremenitve, so bile različne deformacije
opazovane v prvem metru tal. Rezultati so pokazali, da bodo brez zaščitnega prekritja
deformacije v tleh tako velike, da bodo arheološke ostaline poškodovane:
-

v glinenih tleh do pol metra globoko;

-

v peščenih tleh preko celega metra.

Z zaščitnim prekritjem se deformacije in s tem poškodbe arheoloških ostalin v obeh
vrstah tal in po celotnem opazovanem metru zmanjšajo ţe ob uporabi običajnega materiala
za prekritje. Z uporabo materiala z manjšo prostorninsko teţo so deformacije še manjše.
Namestitev geosintetika doprinese k manjšim deformacijam v zgornji polovici obravnavanih
tal (prve pol metra), globlje v tla pa njegov vpliv ne seţe. Kljub omejenemu vplivu na nizkih
globinah je njegova uporaba koristna, saj so ravno v teh zgornjih delih tal deformacije
največje.
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PRIMER: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Izkopavanja Njegoševe ceste.

Od septembra do decembra 2011 so ob Šentpetrski cerkvi na Njegoševi cesti v Ljubljani
potekala zaščitna izkopavanja pred izvedbo gradbenih del ob rekonstrukciji komunalnih
vodov32. Območje raziskav je zajemalo širši prostor kriţišča Trubarjeve ceste, Zaloške ceste
in Lipičeve ulice. Raziskan je bil del slovanskega grobišča iz časa od 9. do 11. stol., del
srednjeveškega grobišča iz časa od 11. do 15. stol. ter del novoveškega grobišča iz časa od
16. do 18. Stol (Draksler 2011)33.

Slika 18: Geografski poloţaj najdišča na DTK50.
Merilo 1:28571
(Vir: GERK)34.

32

Zahvaljujem se Martinu Horvatu (Muzej in galerije mesta Ljubljane) in Mateju Drakslerju za možnost
uporabe podatkov, Eleni Leghissa za ideje in pomoč ter Matiju Lukidu za fotografije.
33
http://www.arheologijaljubljane.si/2011/tisocletno-grobisce/
34
Javni pregledovalnik grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje;
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
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Slika 19: Površina izkopavanj na digitalnem ortofoto posnetku.
Merilo 1:893
(Vir podlage: GERK).

Ker je najdišče leţalo delno pod cesto in delno pod pločnikom, omogoča primerjavo
različnih obremenitev in njihovih vplivov na arheološke ostaline. Posebej jasne so bile
posledice različnih obremenitev v severozahodnem delu najdišča, v kvadrantih R 8–10 in S
1–10 (slika 19), kjer je čez severni del plasti potekala cesta, čez juţni del pa pločnik.
Prvi dokumentirani plasti sta bili nasutji za izgradnjo ceste in pločnika, z oznako SE 1036
za plast pod cesto in SE 1002 za plast pod pločnikom. Nasutji sta prekrivali plast z oznako
SE 1014, v katero so bili vkopani skeleti. Plasti pod pločnikom so bile v celoti ohranjene,
plasti pod cesto pa le v ozkem pasu, saj jih je na severni strani presekal recentni vkop za
plinovod (slika 20).
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Slika 20: Shematična predstavitev tlorisa obravnavanega dela najdišča.
Modra – recentni vkopi;
rdeča – plasti pod pločnikom;
zelena – plasti pod cesto;
vijolična – linija izkopnega polja.

Razlika v ohranjenosti med plastmi pod pločnikom in plastmi pod cesto je bila najprej
opazna v njihovi zbitosti. Nasutje pod pločnikom je bilo sicer utrjeno, a odstranljivo z
uporabo malih strgulj. Nasutje pod cesto je bilo, v primerjavi z nasutjem pod pločnikom,
veliko bolj utrjeno in zbito ter teţko odstranljivo celo s krampom.
Pod nasutji je leţala enotna plast z oznako SE 1014, v kateri so, brez grobnih jam ali
konstrukcij, leţali skeleti. Juţni del plasti, ki je leţal pod nasutjem za pločnik, je bil le rahlo
zbit in lahko odstranljiv. Severni del plasti je prekrivalo nasutje za cesto in je bil močno zbit,
odstranljiv le s pomočjo krampa ali rovnice.
Najbolj očitno razliko so kazali skeleti oziroma poškodbe na kosteh. V delu plasti pod
nasutjem za pločnik so bile kosti lepo ohranjene, določene lobanje so bile še vedno cele,
čiščenje in odstranjevanje skeletov pa ni predstavljalo teţav. V delu plasti pod nasutjem za
cesto je bila razlika očitna ţe na prvi pogled; kosti so bile namreč močno poškodovane in
vtisnjene v podlago (slika 21–22). Čiščenje in odstranjevanje teh skeletov je bilo oteţeno, saj
so bile kosti razlomljene ali celo zdrobljene ter zlepljene z zbito zemljo, v kateri so leţale.
Razlike v poškodbah drugih najdb niso navedene. Na najdišču so bili namreč prisotni le
manjši artefakti (predvsem nakit) kateri, ali niso kazali poškodb zaradi obremenitev ali
vzroka poškodb ni mogoče določiti brez podrobnejših analiz.
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SKELET POD CESTO

SKELET POD PLOČNIKOM
Slika 21: Primerjava skeletov pod cesto in pod pločnikom.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).

SKELETA POD PLOČNIKOM

SKELET POD CESTO

Slika 22: Primerjava skeletov pod cesto in pod pločnikom.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).
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Razlika v stopnji poškodovanosti skeletov se je z globino ohranjala. Za primerjavo sluţita
skeleta iz kvadranta S1. Prvi skelet je leţal na območju pod pločnikom, 0,12 m globoko v
plasti z oznako SE 1014, drugi skelet je leţal na območju pod cesto, 0,66 m globoko v plasti
z oznako SE 1014. Kljub razliki v globini je bil skelet pod cesto še vedno veliko bolj
poškodovan kot skelet pod pločnikom (slika 23–24).

Slika 23: Skelet pod pločnikom.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).

Slika 24: Skelet pod cesto.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).

Posebej zanimiv je tudi del najdišča pod kriţiščem med Lipičevo ulico in Trubarjevo
cesto, v kvadrantih S 9, 10 (slika 25–28). Na tem delu je bila opazna še večja razlika med
bolj zbitimi plastmi in slabše ohranjenimi kostmi na območju pod cestnim ovinkom ter manj
zbitimi plastmi in bolje ohranjenimi kostmi na območju pod pločnikom.
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Slika 25: Obravnavani del kriţišča.
Merilo 1:893
(Vir podlage: GERK).

Slika 26: Pogledi na del najdišča pod kriţiščem med Lipičevo ulico in Trubarjevo cesto.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).
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Slika 27: Skelet pod pločnikom na Trubarjevi cesti.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).

Slika 28: Skeleti pod cesto na Lipičevi ulici.
(FOTO: Matija Lukić, 2011).
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Razlike med ohranjenostjo arheoloških ostalin pod cesto in pod pločnikom so v prvi vrsti
posledica priprav za izgradnjo ter same izgradnje ceste oziroma pločnika (tamponi,
izravnave, utrjevanja, asfaltiranje, uporaba teţke mehanizacije ipd.). Glede na vrsto kasnejše
uporabe lahko sklepamo, da je bil ţe med pripravami in izgradnjo del tal, namenjen cesti,
podvrţen večjim obremenitvam kot del tal, namenjen pločniku. Pomemben dejavnik pri
vzrokih za razlike v ohranjenosti arheoloških ostalin je tudi uporaba ceste oziroma pločnika.
Gre za izpostavljenost različnim stopnjam obremenitev v času uporabe, saj je bila cesta
zaradi vseh prevoznih sredstev veliko bolj obteţena kot pločnik, namenjen pešcem.
Posledično so tla pod cesto bolj zgoščena in arheološke ostaline močneje poškodovane kot
enaka tla oziroma enake vrste arheoloških ostalin pod pločnikom.
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4

SKLEP
Cilj ohranjanja arheoloških ostalin je vzdrţevati ravnoteţje med sistematičnim zbiranjem

podatkov in artefaktov ter dolgoročno zaščito najdišč in situ, ko je to mogoče. Z dolgoročno
in situ zaščito lahko zmanjšamo izkopavanja in ohranimo nedotaknjenost kulturnih
depozitov. Pred naravnimi in človeškimi vplivi zaščitena najdišča ohranijo svojo integriteto
ter so lahko predmet kasnejših raziskav. Seveda ima tudi dolgoročno ohranjanje rok trajanja
in je v pravem pomenu besede nedosegljiv cilj, saj sta staranje in propadanje neizbeţna.
Največ, kar lahko storimo, je, da te procese upočasnimo in omilimo.
Ideja zaščitnega prekrivanja arheoloških najdišč je zasnovana kot moţna alternativa
izkopavanjem, saj se zaradi krajšega časovnega okvira in domnevno manjših stroškov v
primerjavi z izkopavanji na prvi pogled zdi privlačnejša. Pri prekrivanju kot načinu
ohranjanja arheoloških najdišč se je potrebno zavedati fizičnih, kemičnih in bioloških
procesov, prisotnih v okolju, in njihovih sprememb, ki jih bo prekritje povzročilo. Ti procesi
in spremembe lahko pozitivno vplivajo na arheološke ostaline ali pa pospešijo njihov
propad. Glavni problem so različne lastnosti ostalin in njihovi medsebojni odnosi, saj bodo
te razlike povzročile različne reakcije na spremembe v okolju. Tako v primerjavi z
izkopavanji ti procesi in spremembe lahko povzročijo več škode, ker ne omogočajo zapisa
arheoloških informacij ter odstranitve in ohranitve artefaktov v njim primernih pogojih.
Hkrati je nadaljnja raba prostora omejena, saj kasnejši razvoj ne sme posegati v tla. Pozabiti
ne smemo niti na nujnost stalnega nadzora pogojev pod prekritim najdiščem.
Znani podatki različnih opravljenih raziskav prihajajo predvsem iz Zdruţenih drţav
Amerike in so večinoma omejeni na fizične poškodbe arheoloških ostalin. Pokazali so, da
zaradi zgoščevanja zemljin največ škode utrpijo organski artefakti. Kolikšna bo škoda na
organskih ali drugih arheoloških ostalinah, pa je odvisno od globine pokopa, orientiranosti
predmetov, odnosa z drugimi ostalinami, stisljivosti strukture tal ter od lastnosti zaščitnega
prekritja.
Redke raziskave okoljskih faktorjev so omogočile sestavo Mathewsonove matrike, ki
jasno kaţe, da ne moremo zaščititi vseh različnih komponent najdišča hkrati, saj se med
seboj preveč razlikujejo. Arheološkim ostalinam je najnevarnejše nihanje med suhim in
mokrim ter med zmrznjenim in staljenim okoljem. Pri tem je najbolj škodljivo zmrzovanje,
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ker ledeni kristali v porah artefaktov povzročajo lomljenje. Raziskave vplivov okolja na
pokopane arheološke ostaline so tudi pokazale, da sta pomembna faktorja vlaga in pH
vrednost. Večja vlaţnost na splošno povzroča hitrejše propadanje arheoloških ostalin,
medtem ko različen pH lahko omogoča boljše ohranjanje nekaterih ostalin ter hkrati
pospešuje propadanje drugih.
Domača raziskava Fakultete za gradbeništvo in geodezijo se je osredotočila predvsem na
mehanske deformacije tal in arheoloških ostalin ob različnih zaščitnih prekritjih.
Računalniške simulacije so pokazale, da bodo brez zaščitnega prekritja v glinenih in
peščenih tleh arheološke ostaline močno poškodovane. Ob uporabi zaščitnega sloja so
deformacije manjše. Vpliv zaščitnega prekritja je odvisen od njegove višine, materiala in
uporabe geosintetika. S primerno izbranim zaščitnim prekritjem so fizične poškodbe najdb
lahko minimalne oziroma jih sploh ni več. Primernost prekritja pa je odvisna tudi od globine,
v kateri se najdbe nahajajo. Deformacije so namreč največje v zgornjem delu tal, kjer bodo
poškodbe arheoloških ostalin tudi največje.
Simulacije so bile omejene le na določene mehanske vplive, medtem ko so druge (na
primer vibracije tekom gradnje prekritja, večje kasnejše obremenitve ali prisotnost
podtalnice) zanemarile. Posledično so tudi rezultati omejeni in ne prikaţejo pravih posledic
uporabe tehnike, vsekakor pa predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnje raziskave.
Realni primer posledic, ki jih lahko povzročijo obremenitve, je pokopališče ob
Šentpetrski cerkvi v Ljubljani. Sluţi namreč za primerjavo vplivov obteţitve arheoloških
ostalin pod manj obremenjenim pločnikom ter bolj obremenjeno cesto. Razlike so bile vidne
tako v zbitosti samih plasti kot v poškodovanosti skeletov.
Na prvi pogled se zdi metoda prekritja boljša in predvsem laţja rešitev. A dejstvo je, da
povzroča številne okoljske spremembe, vpliv teh sprememb na arheološko najdišče pa ni
povsem jasen. Poleg tega so tudi zaključki o niţjem finančnem strošku neutemeljeni. Ali je
tehnika resnično uporabna in arheološkim ostalinam varna, oziroma v katerih primerih je
ustrezna, presega okvir te diplomske naloge. Za odgovor na to vprašanje bi bile potrebne
namenske raziskave, ki bi vključevale fizične, kemične in biološke preizkuse tako v
laboratoriju kot na terenu. Šele ti rezultati bi lahko predstavili prave moţnosti in zahteve
tehnike.
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6

PRILOGE
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK

Ime in priimek………………………………………
Ustanova……………………………………………
Delovno mesto………………………………………

A. Vaše izkušnje s pobudo za nasipavanje arheoloških najdišč.
1. Ali ste se ţe srečali s pobudo investitorja ali gradbenika, da se namesto zaščitnih
arheoloških izkopavanj pred gradnjo izvede nasipanje arheološkega najdišča?
DA

NE

2. Na katerih lokacijah:
3. Ali ste pobudo sprejeli ali zavrnili?
SPREJEL(A)

ZAVRNIL(A)

4. S katerimi argumenti?

B. Vaše izkušnje z izkopavanjem arheoloških najdišč, ki so bila izpostavljena statičnim
ali dinamičnim obremenitvam.
1. Lokacije:
2. Vrsta najdišča (skeletno grobišče, ţgano grobišče, naselbina....):
3.

Vrste obremenitev:
a. statične (na primer pod objekti)
b. dinamične (na primer pod cestami)
c.

»kemične« (pod apnenicami, bazeni itd.)
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4. Globine arheoloških depozitov:
5. Strukture nasutij:
6. Opisi opaţenih poškodb (na sestavi depozita – stisnjenost plasti, na drobnih najdbah,
na strukturah itd.)

C. Prosimo vas za vaše mnenje o nasipavanju najdišč.
1. Ali se vam takšna oblika zaščite najdišč zdi upravičena?
DA

NE

NE VEM (potrebujem več podatkov za odločitev)

2. Kaj so po vašem mnenju lahko prednosti nasipavanja najdišč?
3. Kaj so po vašem mnenju slabosti nasipavanja najdišč?
4. Ali poznate primere nasipavanja najdišč od drugod (iz tujine)?

5. Ali poznate literaturo, ki obravnava ta problem?
6. Ali menite, da je za nekatera najdišča nasipavanje moţna oblika zaščite? Za kakšna
najdišča bi takšno moţnost dopustili?
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