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Izvleček
Suhozidne strukture na območju Primošten-Rogoznice
V delu je predstavljena arheologija suhozidnih struktur v kulturni krajini rogozniškoprimoštenskega območja. Da bi razumeli arheologijo, moramo razumeti krajino, okolje in
antropogene sledi, ki so del krajine. Tako se prvi del naloge se ukvarja s suhozidnimi strukturami
v krajini.
Drugi del naloge je metodološke narave. Poudarek je na opazovanju arheoloških sledi iz zraka ter
razkrivanju novih in potencialnih arheoloških najdišč. Pri tem so bili uporabljeni geografski
podatki, dostopni na spletnih portalih kot sta: Arkod in Geoportal.hr. Zadnji del diplomske naloge
je oblikovan kot terensko poročilo in obravnava terensko dokumentiranje treh gomil. Gre za
nedestruktivno 3D dokumentiranje s pomočjo drona. Pomemben del naloge je tudi preučevanje
ustnega izročila in povezava toponimov z arheologijo. Poglavje »ustno izročilo« obravnava
tematiko s stališča dveh ved – arheologije in etnologije.
Ključne besede: Rogoznica, Primošten, gradišča, gomile, dalmatinska arhitektura, tehnika suhih
zidov.
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Abstract
Aeroarchaeology of Primošten and Rogoznica
The thesis addresses the archaeology of the Primošten-Rogoznica territory. In order to be able to
understand it, we need to approach the landscape, environment and human traces in it. Thus, the
first part addresses the specifics of the area and human traces in the landscape.
The second chapter is methodological. The emphasis is on orthophoto images and the potential of
the technique for further archaeological exploration. The imagery used in this thesis have been
obtained on public geoportal such as »Arkod«, and »Geoportal.hr«. This thesis also includes a
field report that describes the recording of three barrows. The ortophoto layouts of the barrows,
their descriptions as well as the problems encountered during the fieldwork are discussed. An
important part of methodology is the analysis of oral lore and toponyms associated with
archaeological traces.
Keywords: Rogoznica, Primošten, cairns, hillforts, elementss of Dalamtian architecture, dry stone
construction.
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1. UVOD
Krajina je rezultat človekova delovanja in uporabe prostora od preteklosti do danes. Prvi prebivalci
na območju Šibenika so vsekakor živeli v neolitskih skupnostih, ki jih poznamo predvsem zaradi
raziskav na najdišču Danilsko polje, po katerem je ta kultura tudi poimenovana. Drugih neolitskih
naselij na tem območju še ni bilo najdenih. V drugemu tisočletju pr. n. št. je prišlo do sprememb
v načinu življenja in oblikovanja naselij. Naselja so se v tem času oblikovala predvsem na vrhovih
vzpetin, od koder je bil mogoč pogled na širše območje in je bil s tem omogočen nadzor čred
(Gunjača 1976, 34). S skupnim imenom ta naselja poimenujemo gradišča. Gre za močno utrjena
naselja, grajena na posebej izbranih strateških območjih - predvsem na visokih vzpetinah. S
pojavom gradišč, katerih sledovi so vidni še danes, se začno intenzivne spremembe kulturne
krajine. Spremeni se način obdelave polj, izbira bivališč, družbena ureditev in pogrebni običaji
(kamnite gomile), ki spreminjajo kraške ravnice v kultivirane površine. S tem načinom življenja
pa pride tudi do razvoja suhozidnih struktur, ki so nastajale z zlaganjem neobdelanega kamna in
brez uporabe vezivnega materiala. Večfazni zidovi gradišč nam govorijo o delu več ljudi ali celo
več generacij ljudi. Gradišča so bila grajena in geografsko umeščena z nadzorno in obrambno
funkcijo. Nadzorna funkcija je bila nadzor polj, pašnikov, poti in ostalih naselbin (Bratina 2014,
7), med tem ko je lega na vzpetinah hkrati nudila taktično prednost v spopadih. Kamen, uporabljen
za gradnjo suhozidnih struktur, je bil večinoma lomljen ali klesan.
Na vzpetinah lahko poleg gradišč najdemo tudi kamnite strukture, ki so pretežno krožne tlorisne
oblike in enostavne gradnje. Čeprav gomile z območja Šibenika niso dobro raziskane, jih lahko
označimo kot večnamenske strukture. Primarno se gomile obravnavajo kot grobišča, vendar so
arheološke raziskave pokazale, da so nekatere gomile lahko ostanki opazovalnih stolpov (Teržan,
Turk 2005, 339–352). Ta značilnost jim daje dodatno nadzorno in obrambno funkcijo. Groblja
imajo kljub podobnemu videzu enostavnejšo funkcijo. Gre za kamnite strukture, ki so nastale s
čiščenjem polj. Večinoma so krožne oblike in so ena izmed značilnosti dalmatinske kulturne
krajine.
Suhozidne strukture, značilne za poljedelsko območje dalmatinskega krasa, so tudi ograje, terase
in zidovi. Pogosto jih najdemo v toponimih, kot je gomila, gradina, groblje, grad, bunja itd. Bolj
podrobno se z imeni ukvarjam v poglavju »Ustno izročilo«.
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Območje, ki ga bom v nalogi raziskala in predstavila, obsega enoti Rogoznico in Primošten.
Površina raziskovalnega območja zajema okoli 130 km². Izbrani prostor ni del geografske ali
administrativne celote, kljub temu pa bom celostno upoštevala značilnosti obeh območij. Cilj
naloge je namreč pokazati arheološki potencial širšega območja ter opozoriti na problematiko
suhozidnih struktur, ki so del moderne kulturne krajine. Poudarek te naloge bo na arheološki
metodologiji, oziroma opazovanju površinskih sledi ter prepoznavanju suhozidnih in
prazgodovinskih struktur, kot so nasipi, gradišča in gomile.
Posvetila se bom opisu krajine in suhozidnih struktur znotraj nje. Gre za elemente dalmatinske
kulturne krajine. Posebno pozornost bom usmerila v gradnjo »na suho« ter arhitekturnim sledem
na obravnavanem območju. Govorila bom o suhozidni gradnji, bunjah, gomilah, o njihovi funkciji,
načinu izdelave, gradbenem materialu, tehniki, tipologiji, dataciji in zgodovini raziskovanja. Cilj
naloge je umestiti suhozidne strukture v prostorski kontekst in dopolniti še en košček sestavljanke,
ki bo osvetlila celovito sliko dalmatinske krajine.
V nalogo je dodatno vključen podroben opis dokumentiranja treh gomil. Dokumentacija vključuje
fotografije, opise in 3D model najdišča.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Primoštensko-rogozniško območje (enota Primošten) je del šibeniško-kninske župnije. Nahaja se
v osrednjem delu hrvaškega primorja, na najbolj štrlečem delu kopnega, ki gleda proti odprtem
morju. Rogozniški prostor ima strateški položaj, ki mu omogoča kontrolo pomorskih poti s severa
in juga (Kalogjera 1997, 26). Primoštensko-rogozniški okraj (nekdanja Bosiljina) spaja sever in
jug ter kopno in morje (slika 1). Z izgradnjo ceste leta 1964, je območje oživelo. Cesta je
omogočila lažjo in hitrejšo prometno povezavo z mestom Šibenik (28 km), proti jugu z letališčem
Resnik pri Kaštel Staromu (35 km) in z mestom Splitom (52 km) (Friganović 1997, 10).
Relief primoštensko-rogozniškega okraja je zelo raznolik. Ima ravne predele, ki so značilni za
severno Dalmacijo (severno dalmatinska apneniška ravnina in Kotari), hkrati pa tudi hribovite
predele, značilne za srednjo Dalmacijo (Vilaja 73m, Mosor 1330m). Te razlike vplivajo na klimo,
kakor nanjo tudi vpliva razčlenjenost obale, skupaj z zaščitenimi deli, kot so Stupin, Rogoznica,
Peleš, Kremik in drugi. V zaledju območje zakriva hrib Vilaja, ki je v davni preteklosti služil kot
zaklonišče za ladje (Friganović 1997, 11). Najpomembnejše značilnosti klime na tem območju
predstavljajo južni vetrovi (najbolj pogost je jesenski veter, ki piha z jugovzhoda) in burja (zimski
veter, ki piha s severovzhoda). Območje ima zato nestanovitno klimo (Friganović 1976, 10). Z
zemljevida je razvidno, da se severozahodno od primoštensko-rogozniškega območja razprostirajo
majhni otoki, na jugovzhodni strani pa se razprostirajo večji srednjedalmatinski otoki. Mejo teh
območij pa riše primoštensko-rogozniško odprto morje (kulaf) z nekaj lastnimi otoki. Čeprav nima
pred seboj otoškega pasu, temveč zgolj deseterico nenaseljenih otokov, lahko za obalo
primoštensko-rogozničkega okraja rečemo, da je razčlenjena. S kopenske strani prevladuje površje
z manjšimi ali večjimi vrtačami, nad katerimi se dvigujejo apnenasto-dolomitni grebeni (Vadalj –
150 m, Supljak – 241 m in dr..). Relief se še bolj dviguje globlje v zaledju z vzpetino Boraja, ki
ščiti primorski pas pred večjimi nevihtami (Friganović 1997, 11).
V geotektonskem pogledu se območje šibeniške Rogoznice nahaja v mejnem območju Dinaridov
in meji na dolgootoški prelom. Prostorsko ta prelom ločuje strukture Dinaridov od spodnjega
stenskega kompleksa jadranske platforme. Na površju terena se nahajajo karbonatne plasti zgodnje
kredne in oceanske starosti. »Gre za visoko stopnjo tektonske motnje« (Huzak, Prelogović 1989,
63). Geološko gledano relief sestavljajo apnenčasti (kraški) predeli, ki jih najdemo predvsem v
severnem delu Primoštena. V njegovi neposredni okolici, na njegovem južnemu delu in v zaledju
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Rogoznice, najdemo razširjene, kompleksnejše in mehkejše kamenine (apnenci in dolomiti v
tankih plasteh). Ploščasti apnenci ležijo na starejših dolomitih, tu je prisotnih več vrst apnenčastih
kamenin (Friganović 1997, 11). Apnenci spodnje kredne starosti so v preteklosti nudili dober vir
kamna za gradnjo, o čemer pričajo mnogi zapisi, ki navajajo poreklo kamna uporabljenega za
izgradnjo cerkva. Ta je pretežno izviral iz kamnoloma na Kremiku (Friganović 1997, 12). Za
življenje in obstoj človeka so najbolj primerna laporna zemljišča, ki jih je na tem območju malo,
zato so bili ljudje prisiljeni krčiti nova zemljišča. Take koščke poimenujemo »vlaka« ali »zaplata«
(Friganović 1997, 12).
V pleistocenskih plasteh so bili najdeni skeletni ostanki različnih pleistocenskih sesalcev. Med
njimi so najpogostejši ostanki jelenov, jamskih medvedov, divjega goveda in drugih.
Globina morja je bila takrat precej nižja. Na začetku holocena (okoli 10 000 let pr. n. št.) je bila
tako morska globina za 31 m nižja od današnje, medtem ko je bila v rimski dobi nižja za 3 do 4
metre (Friganović 1997, 12). Površinskih voda ni, z izjemo kraškega pojava zmajevo jezero, čigar
voda je, zaradi povezanosti z morjem, slana in nepitna (Kalogjera 1997, 35). Zaradi pomanjkanja
trajnih površinskih voda, je bila zelo pomemben vir sladke vode deževnica, ki se je zlivala v
podzemne vode in ponekod prihajala na površino kot presihajoč izvir. Na mestih, kjer je bila
prisotna terra rossa (rdeča zemlja), se je nabralo več deževnice in so na teh mestih zato nastale
mlake in kali. Tako vodo so prebivalci uporabljali za napajanje živine in zalivanje vinogradov.
Pitno vodo so pogost zbirali s streh ali s tlakovanih zgradb (Friganović 1997, 12). V toplejših
mesecih so mlake presahnile. Zaradi svojega pomena so mlake ponekod predstavljale družabna
mesta, zbirališča ali celo kulturne centre (Glogović, Menđušić 2004, 209). Kljub pomanjkanju
vode, pa je obljudenost tega območja ostala neprekinjena. To dokazujejo mnogi arheološki ostanki,
kot so gomile, gradišča in suhi zidovi, ki se še dandanes upirajo času in s svojo prisotnostjo tvorijo
ter krasijo krajino tega območja. Suhi zidovi so se uporabljali kot mejniki posesti in so bili grajeni
med sosednjimi parcelami ali kot mejne ograje znotraj parcele enega lastnika. Uporabljani pa so
bili tudi za ločevanje gredic različnih kulturnih rastlin. Rastlinje na tem območju je pogosto
posledica dolgotrajnega človekovega delovanja na okolje. Prvotno vegetacijo je tvoril Quercus
ilex, poimenovan tudi črničevje ali zimzeleni hrast. Zaradi pogostih požarov in ostalih dejavnikov,
so hrast zamenjale oljke, višnje, fige ter vinska trta. Poleg človeku uporabnih rastlin pa na tem
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območju pogosto srečamo tudi makijo in različno grmičevje, kot sta brnistra in jagodičnica
(Friganović 1997, 15).

Slika 1. Primoštenski in Rogozniški okraj (Friganović 1976, 84)
5

3. ZGODOVINA RAZISKAV
Mnogi arheologi so raziskovali in pisali o gradiščih šibeniškega območja. Do zdaj narejene
raziskave se večinoma vežejo na topografije, zelo malo pa je opravljenih sistemskih arheoloških
raziskav, izvedenih na gradiščih šibeniškega območja. Josip Korošec je tako opravil prva
raziskovanja prazgodovinskih plasti na tem območju leta 1955 (Gunjača 1976, 32). Območje
Primoštena in Rogoznice je bolje raziskano in je o njem pisalo več raziskovalcev, narejene so bile
številne študije ter opisi tega okraja. Monografski Zbornik Primoštena tako vsebuje 700 strani
teksta in ilustracij. Opravljene so bile tudi naravoslovne študije okolja, geografski in demografski
orisi, arheološka, etnološka, narečjeslovna ter zgodovinska dela (Povid 1997, 6). Toponime v
območju obalnega pasu šibeniške Rogoznice sta prikazala Božidar Finka in Antun Šojat, medtem
ko je Neda Županović naredila seznam ter popisala toponime notranjosti istega območja. Tu gre
predvsem za toponime naselij in zaselkov kjer je Neda Županović dopolnila seznam ki so ga
sestavili njeni predhodniki (Županović 2009, 267). Za popis ledinskih imen je zaslužen tudi Krste
Mrša. Razlage pojmov in toponimov je v svoji knjigi Vzhodnojadranska toponimija predstavil
Petar Šimunović. Geografske in demografske značilnosti Primoštensko-Rogozničkega okraja pa
je najbolje predstavil Mladen Ante Frigidanović, ki se je celo življenje ukvarjal s socialno in
regionalno geografijo.
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4. ELEMENTI DALMATINSKE KULTURNE KRAJINE

Slika 2. Pogled na rogozniško krajino. Foto: Jernej Umek in Tonia Žanko
Da bi razumeli človeka in njegove sledi v okolju, je treba opazovati krajino in kulturne spremembe
nastale v njej kot neločljivo enoto (Novaković 2003, 169). Cilj te naloge je opisati razvoj
tradicionalne kraške kulturne krajine in predstaviti nekatere izmed kulturnih fosilov, ki se še vedno
upirajo času. V tej nalogi bom poseben poudarek posvetila zgodovinskim, arheološkim in
arhitekturnim elementom krajine.
Okolje in človek sta bila od nekdaj v tesni medsebojni povezavi. S tem ko človek pušča sledi na
okolju s svojim delom in življenjem, na ta način okolje spreminja in oblikuje, okolje pa s svojimi
značilnostmi človeka omejuje in pogojuje. Zavedanje te neločljive povezanosti, je ključno za
preučevanje človekovega bivanja in vpliva na okolje (Kečkemet 1990, 280). V sodobnem
urbaniziranem svetu se je zveza med naravo in človekom zelo spremenila. Dalmatinske vasi so
7

ostale opuščene, ker so se mladi preseljevali v mesta in prenehali obdelovati zemljo. Če hočemo
razumeti okolje skozi zgodovino in vpliv človeka nanj, moramo dobro razumeti, kaj nam okolje
ponuja in kako je vplivalo na kulturo. Pri tem pa moramo upoštevati tehnološke zmožnosti
prebivalstva. Dalmacija je z izjemo naselij in mest še danes ohranila tradicionalni videz, pa tudi
mnoge sledi, ki jih je v preteklosti na njej pustil človek (slika 2). Pretežno kraška tla so s svojo
škrto zemljo spodbujala vzgojo oljk in vinske trte. Medtem pa so bili divji predeli krasa prekriti z
redkim rastlinjem, kot je makija, cipresa in bor. Tradicionalno je bila razvita živinoreja, ki danes
počasi izumira.
Značilnosti regij so odvisne od več naravnih in družbenih faktorjev. Tako je za zgodovinsko in
antropološko analizo zelo pomembna zemljepisna lega, klimatski pogoji, značilnosti tal,
obdelovalne površine, lokalni gradbeni materiali, značilnosti lokalnega prebivalstva, njihovo
ukvarjanje s poljedelstvom ali proizvodnjo, zgodovina, življenjska tradicija, urbanizacija in
ruralizacija nekega območja. (Kečkemet 1990, 279).

4.1. SUHOZIDNE STRUKTURE V KRAJINI
S suhozidno arhitekturo se je največ ukvarjal Borut Juvanec. Naredil je študijo o kažunih, kočah
in bunjah. Posebej je izpostavil Šupljo gomilo (dobeseden prevod je votla gomila), ki se nahaja v
Bilicah, poleg Šibenika (Juvanec 2015, 160). Boris Čok je napisal raziskavo o vrstah suhih zidov
na Krasu in jih sistematično ločil glede na njihov videz in namen (Čok 2014, 25-27). Do podobne
delitve je prišel tudi Sven Kulušić, ki je ločil suhozidove na 19 tipov. Ta tip gradnje ga je pripeljal
tudi do raziskav značilnosti in razvoja tega stila. Bunje so bile ključen del njegovih študij (Kulušić
2004). O bunjah je bilo skozi čas veliko napisanega, vendar pravih raziskav in datacij še vedno ni.
Večinoma se poznavalci strinjajo, da izhajajo iz prazgodovine. Tako na primer zgodovinar otoka
Brača, Dasen Vrsalović opisuje, da bunje na Braču najdemo že v prazgodovini (Vrsalović 1960).
Čiril M. Iveković podobno meni, da so bunje starodavna prebivališča, ki pa so se skozi stoletja še
vedno uporabljala in gradila (Iveković 1925, 414). Mirko Miličić ugotavlja, da so Slovani tradicijo
izdelovanja bunj najverjetneje nasledili od Ilirov (Miličić 1954). Marijana Grubišić in Šime
Batović pa menita, da so bunje prve kamnite zgradbe na širšem geografskem območju (Batović
1969). Med tem pa je Jadran Kale poskušal dokazati to teorijo s preučevanjem splitske Isprave iz
leta 1258, v kateri je navedeno, da je takrat »v bunji prebivala ena ženska oseba«. Opisuje pa tudi
nekaj primerov bunj z območja Hvara in Vodic na Žirju pri Tkonu. Bunje na podlagi svojih
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ugotovitev umešča v paleolitik (Kale 1954). Andre Jutronić je sodobno uporabo bunj predstavil s
primeri, kjer so se v novejši zgodovini, točneje med drugo svetovno vojno, v bunjah pred vojno
vihro skrivali prebivalci (Jutronić 1948, 48). T. Stepinac Fabijanić prav tako dodaja, da so se istrski
kažuni do dandanes uporabljali med trgatvijo in kuhanjem rakije (Fabijanić-Stepinac 1987, 89101). P. Bratina je skozi svoje delo povzela več študij o suhozidni gradnji v prazgodovini in
pritrjuje temu, da so bunje na območju Istre prisotne že več tisočletij (Bratina 2014, 6-8). Med tem
se je Đ. Bošković bolj posvečal načinu suhogradnje v Dalmaciji. Njegova raziskava je temeljila
na načinu uporabe kamna pri gradnji in načinu obdelave kamna kot polizdelka (Bošković 1980).
Z. Brusić se je prav tako ukvarjal z načinom gradnje in je v svojem delu preučeval način gradnje
objektov na liburnskih gradiščih (Brusić 1980). O gradiščih na območju Primoštena in Rogoznice,
ki jih v tej nalogi posebej obravnavam v desetih ločenih primerih, pa je veliko večino raziskav
opravil M. Menđušić, ki je gradišča rekognosciral in jih klasificiral (Glogović, Menđušić 2004,
209-2013). Zupančić in Čok pa sta pisala o stanju suhih gradenj na Krasu in o prednostih tovrstne
gradnje (Čok 2014, 25-27). Kljub velikemu številu naštetih imen, pa so študije v veliki večini manj
poglobljene in najpogosteje ne vključujejo sistematičnih raziskav, ampak se ukvarjajo predvsem s
površinskim preučevanjem suhogradenj. Kar ima sicer svoje prednosti, saj ne zahteva velikega
finančnega bremena, ki bi ga zahtevale arheološke raziskave, hkrati pa smiselno opozarjajo na
dejansko stanje suhogradenj in njihov zgodovinski ter etnografski pomen. Zaradi podobnih
časovnih ter finančnih omejitev, je s podobnim namenom in načinom sestavljena tudi ta diplomska
naloga.
Človek, ki je na kraškem terenu želel obdelovati to zemljo, si je moral to zemljo priboriti z
odstranjevanjem velikih količin kamenja. Kamenje je, da bi pokril čim manj zemlje, metal na isti
kup, ti kupi pa so nato ustvarjali groblje. Temu procesu rečemo krčenje zemlje. Velikokrat so kupi,
ki pri tem procesu nastanejo, podobni prazgodovinskim grobnim gomilam (Kečkemet 1990, 280).
Po drugi strani je bila potreba prebivalstva po ograditvi in zaščiti poljedelske zemlje pred živino
pogoj za razvoj poljskih poti in suhograjenih zidov (Krečkemet 1990, 280). Tak način gradnje nam
pomaga pri razumevanju nekdanjega človeka oziroma starodavnega prebivalca krasa. Gradnjo »na
suho« lahko delimo na 3 osnovne oblike:
1. bivališča – habitati: mesta, v katerih so živeli ljudje, ki so se ukvarjali s tako vrsto gradnje,
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2. zidovi: osnovni namen je omejevanje in delitev tujega od lastnega,
3. ograde: z zidom omejena površina, ki je bila del prostorske enote posamezne gospodarske in
socialne skupnosti (Kulušić 2004, 60).
Material, ki ga okolje v največji meri ponuja in ki je najlažje dostopen, je predvsem kamen. Kamen
je bil v kraškem svetu osnova za gradnjo, omejevanje ozemlja, zaščito parcel, pa tudi za gradnjo
zaklonišč, hiš in za izpolnjevanje ostalih potreb, ki so bile starodavnemu človeku pogoj za
preživetje. Zaradi obilice kamna, se je začel razvoj in uporaba suhogradnenj. Ta vrsta gradnje
predvideva zidanje s kamnom, brez uporabe vezivnega materiala – malte ali cementa (Kulušić
2004, 56). Je neposreden rezultat vsega, kar je prostor ponujal (pašnik) in tega, kar je človek
potreboval (zemljo). Za ta način gradnje je bil namreč uporabljen izključno kamen. Loči se na
neobdelan, polobdelan ali grobo obdelan kamen, ki ga je zelo težko opredeliti in kronološko
umestiti (Bošković 1980, 15). Pri tem bi nedvomno pomagale dodatne raziskave, ki bi potencialno
pridobile ustrezen material za datiranje.
Apnenec je glavni gradbeni material v arhitekturi krasa in se uporablja takšen kot je: kamen za
zidanje zidov, kamnite plošče za kritino, hkrati pa se uporablja tudi kot surovina za izdelavo
obdelanih kamnitih elementov (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 96).
Za gradnjo hiš na vaseh se je pretežno uporabljal kamen, ki je bil odstranjen pri čiščenju in
izravnavi terena pred gradnjo. Najboljši zidovi so bili iz ploščatega kamna. Lomljene kamne so
pridobivali tako, da so razbijali večje kamne in jih grobo izklesali, da bi jih lažje vgradili v zidove.
Dalmatinski kras je pretežno sestavljen iz sedimentnih in apnenčastih kamnin. Formacije so
pogosto zelo tanke in pravilne, tako da jih je enostavno lomiti in na ta način dobiti plošče za
pokrivanje hiš. Orodje s pomočjo katerega so kamen odstranjevali iz zemlje pri čiščenju ali
izravnavanju terena, je bila največkrat kar motika. Takšnega kamenja ni bilo treba posebej
obdelovati, da bi se uporabil pri gradnji. Pri delu so se tudi uporabljala orodja kot sta železno dleto
ali leseni klin (običajno izdelan iz ciprese) (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 97).
Glede na njegovo oddaljenost in velikost, so kamen nosili ali celo porivali po lesenih valjih na
tlakovanih stezah, najpogosteje s pomočjo oslov (prenese okoli 70-90 kg na kratko razdaljo) ali
mul (prenese do 200 kg). Večje kamne so jim privezali na hrbet ali jih dali v zaboje, ki so jih osli
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in mule nato nosili posamezno ali v parih. Kamne velikih dimenzij se je vleklo po tleh z verigo, ki
je onemogočala, da bi se kamen ugreznil v tla (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 97).

4.2. METODA DELA
Glavna metoda dela v nalogi je aeroarheologija. Območje sem pregledala in kartirala suhozidne
strukture. Pri tem sem si pomagala predvsem s podatki dostopnimi na geoportalih, kot so Google
Earth, Google Maps ter Arkod in Geoportal.hr. S pomočjo teh pregledovalnikov pridobimo pogled
s ptičje perspektive in lahko pred terenskim delom dodobra spoznamo okolje. Nujno je zato
smiselno izbrati le tiste informacije, ki so za namene analize pomembne in uporabne (Polič 2002,
16). Aeroarheologija je zanesljiva in pogosto uporabljana nedestruktivna arheološka metoda. V
praksi to predstavlja prepoznavanje arheoloških sledi iz zraka. Ta tehnika se predvsem ukvarja z
analizo reliefa in odstopanj na njem. Rezultat metode je prepoznavanje potencialnih arheoloških
najdišč in aerofotografija. Učinkovitost metode je močno odvisna od izkušenj in znanj
raziskovalca, ki mora s svojim znanjem iz pridobljenih podatkov izluščiti sledove človekove
aktivnosti v prostoru (Grosman 2001, 145).
V drugem delu naloge smo iz posnetkov drona oblikovali 3D model in ga uporabili za podrobnejšo
analizo suhozidnih struktur. Na območju, na katerem je bilo terensko delo opravljeno, smo tudi
empirično pregledali pojave, ki smo jih zasledili iz zraka, opravili fotografsko dokumentiranje in
jih nato vzporedili s teoretičnim delom naloge. Teoretični del je bil tudi osnova za sklepanje
zaključkov, ki smo jih potegnili na podlagi terenskih opažanj.
Pri iskanju ustrezne lokacije za izvedbo terenskega empiričnega dela, smo govorili z več domačini
in smo to priložnost hkrati izkoristili za zbiranje jezikovnih poimenovanj in kulturnega izročila.
Zaradi majhnega obsega območja, na katerem smo analizo opravljali, se etimološko splošna
poimenovanja niso bistveno razlikovala, zato smo se osredotočali predvsem na ustno izročilo, kjer
smo bili bolj uspešni. Presenetljivo je, da je ustno izročilo o arheoloških pojavih še vedno živo.
Z zbranimi podatki in opravljenim terenskim delom, smo tako naše terenske ugotovitve ločeno
obravnavali s teorijo, ki je opisana v prvem delu te naloge. Pri tem nam je ključno pomagala
literatura, ki je opisana v virih.
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Naloga sama je oblikovana kot prikaz uporabljene teorije in opis terenskega stanja ter končna
interpretacija. Predvsem je naloga napisana na način, kjer so primarni koncepti temeljito razloženi
in je sestavljena na poljudnoznanstven način.

4.3. SUHOZIDI IN OGRADE
Zidovi so lahko vir, s katerim je mogoče slediti razvoju gospodarstva in kulture kraškega sveta
skozi čas. Med seboj se razlikujejo po površini, ki jo omejujejo, obliki, starosti, funkciji, nadmorski
višini ter drugih značilnostih (Kulušić 2004, 73). Danes ni več mogoče najti dela poljedelske
površine v Dalmaciji, ki ni prepreden s tako imenovano »kamnito čipko«. Suhozidna gradnja zidov
je bila opisana že pred 36 stoletji v klinopisu, najdenem v severni Mezopotamiji (današnji Irak).
Takrat se je narod Huritov začel ukvarjati z vzgojo divje trte, ki pa so jo obdajali s kamnitimi
suhimi zidovi (kammaena) sestavljenimi iz kamnitih blokov (matun). Večinoma so zidove gradili
na hribovitih pobočjih (padina) in tako ograjevali svoje vinograde (tršat) (Đurović, Šaravanja, Oreč
2015, 94). Novejše tehnike gradnje suhozidov so razširjene po celem svetu in jih lahko najdemo
od Sredozemlja do Irske, Škotske, Zimbabwe-a in Nove Zelandije (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015,
94). Ne glede na raznotero uporabo suhozidov, ta stil ni v tolikšni meri zastopan nikjer drugod na
svetu kot na hrvaškem primorju. Čeprav lahko razcvet suhe gradnje postavimo v čas Ilirov v
bronasti dobi, pa temu načinu gradnje sledimo tudi skozi antiko, ki je sicer na naše območje
prinesla vezivne materiale (apno). Gradnja suhih zidov se je kot tehnika in način gradnje še vedno
vzporedno uporabljala vse do danes (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 95). Glavni namen suhozida
je in ostaja razmejevanje lastništva in gospodarske organizacije prostora na območju dinarskega
krasa. Na tem območju je ta stil gradnje doživel vrhunec v drugi polovici 19. Stoletja, ko je trtna
uš opustošila zahodnoevropske vinograde in s tem povzročila porast cen vina. Posledično je
postala smiselna obdelava bolj kamnitih in manj primernih tal, ki jih pred dvigom cen ni bilo
smiselno kultivirati (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 95).
Najpogostejše oblike suhozidne gradnje, ki nas obkrožujejo so suhozidi, podporni suhi zidovi
teras, tlaki (ulica, zbiralnice vode), kamniti pokrovi, grobovi (tumuli), razgledne točke, zaklonišča
in zatočišča vseh vrst (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 97-98).
Konstrukcije zgrajene s tehniko suhe gradnje lahko ločimo tudi na: gomile, podzidove (podporne
suhozidove teras), ogradne gomile (samostoječi suhozidovi), kogule (tlakovane ceste ali naselja),
suhozidna bivališča (zatočišča vseh vrst), kamnito kritino, piovere (zbiralniki vode) in druge
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suhozidne objekte« (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 97-98). Najbolj razširjena oblika suhe gradnje
skozi zgodovino so bili zidovi. Največkrat so nastajali s pridobivanjem novih površin namenjenih
obdelavi. Iz odstranjenega kamenja so izdelovali ograje za varovanje in zaščito domačih živalih, z
zidovi so obdajali tudi polja za zaščito pred erozijo ali vetrom. S pojavom ideje posesti in
lastništva, so zidovi dobili tudi novo funkcijo – začeli so označevati mejo ali robove kmetijskih
površin (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 98).
Zanimivo je tudi to, da so zidovi lahko imeli podoben namen, ampak so se razlikovali v velikosti,
ki je bila odvisna od živine, ki jo je suhogradnja ograjevala. Ograjni zid na kozjih pašnikih je bil
najvišji, ograjeni prostor pa je bil površinsko najmanjši, medtem ko so bili ovčji pašniki obdani z
nižjo kamnito ogrado (Kulušić 2004, 64). S tega primera lahko sklepamo, da je velikost površine,
ki jo obdajajo zidovi, odražala tudi njen družbeni pomen. Nekateri zidovi, kot je »nepravilno,
ampak pozorno grajen zid« (poimenovanje Kulušića; zid tip 7), je bil uporabljan kot orodje za lov
živali. Ograda je vsebovala odprtino, čez katero je bila napeljana zanka. Manjši sesalci so ob
prehodu čez ogrado morali skozi odprtino in se ujeli v zanko (Kulušić 2004, 67). Poleg živine so
suhi zidovi ograjevali tudi sadovnjake in druge nasade, kot so vinogradi.

4.4. GROBLJE
Groblja so kamniti kupi, ki so nastali pri čiščenju polj ali parcel. Medtem ko na videz sorodna
gomila označuje grobišče. Hrvaški jezik ne ločuje grobelj od gomil, ampak oba pojma združuje v
izrazu gomila, kar dela arheologom težave pri sledenju toponimov in ledinskih imen kot
pokazateljev na potencialna najdišča. Danes je celotno območje Dalmacije in Istre posuto z
velikim številom grobelj. Razliko med obema je treba nujno upoštevati pri interpretaciji zračnih
posnetkov, saj so si gomile in groblja pogosto podobni. Groblje ima pogosto videz odebeljenega
suhega zidu. Groblja so tako prepoznavna kot kupi kamenja, ki so lahko vključeni v suhozidno
ogrado. Na groblje se je odlagalo okoliško kamenje. Običajno je zaradi logističnih razlogov na dnu
kamnitih kupov večje kamenje, med tem ko so gornji predeli navadno sestavljeni iz manjšega
kamenja, ki je bilo odvrženo na groblje s čiščenjem že obstoječih travnikov ali polj. Groblja
zavzemajo zelo različen obseg. Čok navaja dimenzije grobelj med 1 in 20 kubičnimi metri
kamenja. (Čok 2014, 17).
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4.5. GROBLJASTI ZIDOVI

Slika 3. Groblje; pogled iz zraka (Splet 1).
Še ena struktura spominja na prazgodovinske gomile. Gre namreč za debele grobljaste zidove z
značilnostmi groblja, ki jih opredeljujemo kot zid predvsem na podlagi njihove oblike (slika 3.).
Dolžina takšnega zidu je večja od širine povprečnega preseka. Te konstrukcije imajo
neenakomerno širino od 2-3, včasih pa 4-7 ali celo več metrov. Te konstrukcije niso nastajale
zaradi nadgrajevanja, ampak je bila njihova širina načrtovana že od samega začetka. Pogosto je bil
poglavitni vpliv količina gradbenega materiala v okolici. V primerih, ko je bil material odveč, so
se gomile dograjevale ali dozidale z enojnim ali dvojnim zidom do te mere, da je zid imel dovoljšno
višino za zaščito ograjenega prostora. Višina teh zidov je indikator dolgotrajne uporabe ograjenega
prostora (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 108). Pogosto je površina grobelj večja od površine
obdelane zemlje, ki so jo očistili. Nekatera groblja linearne oblike podobne zidovom, so bile celo
uporabljani kot poti. Ta vrsta zidov je kljub temu imela glavni namen zaščititi prve vrste kmetijskih
površin. Večja količina apneniškega kamna, ki zapolnjuje zgornje in centralne dele zidov, nakazuje
na večjo starost zidov. Iz tovrstne analize se da prepoznati vrsto agrarnih dejavnosti, kot so:
uporaba polj, ekonomija, živinoreja in kmetijstvo. Apnenčasta območja so bila namreč manj
primerna za obdelavo. Razlogi za obdelavo teh območij v nekem obdobju so:
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- Dolgotrajna poseljenost območja (najstarejši zidovi velike „gostote“);
- Veliki demografski prilivi prebivalstva med 15. in 17. stoletjem (starejši zidovi);
- Razširjanje obstoječega (obdelovalnega) zemljišča in utiranje novih zemljišč zaradi pojave trtne
uši v zahodni Evropi (od konca 18. st. – konca 19. stoletja) (Đurović, Šaravanja, Oreč 2015, 108).
Geograf Sven Kulušič je v svojemu delu »Trag predaka u kamenu: suhozidi i ograde« ločil suhe
zidove na 19 osnovnih tipov, ki se medsebojno razlikujejo po načinu gradnje, funkciji, dimenzijah,
obliki ter drugih značilnostih, kar nakazuje na veliko raznolikost v suhogradnjah (Kulušić 2004,
66-76).

4.6. BUNJE
Bunja v dobesednemu prevodu pomeni »utrjeno bivališče«. Bunje so tako bile pogosto uporabljane
kot človeško bivališče ali shrambe za stvari (Šimunović 1986, 233). Za bunje na otoku Braču se
uporablja tudi poimenovanje »hišice«, na kopnem pa »poljarice«, »ćemeri«, »kućerice«. Izvor
poimenovanja »bunja« še ni pojasnjen. Nekateri ocenjujejo, da beseda izhaja iz italijanske besede
»bugna«, kar v prevodu pomeni »košara«. Med tem ko so drugi mnenja, da gre za staro
poimenovanje za jame, luknje za golobe, ali pa tudi za luknje za lovljenje zveri (Kečkemet 1990,
278). Bunje lahko obravnavamo kot edine preživele spomenike prastarega človeškega bivanja
(Miličić 1995, 39). Suhozidane poljske hišice, ali bunje, so po videzu, zaradi svojega načina
gradnje, podobne gomilam in ogradnim zidovom. V Jadransko-primorskem okolju in Sredozemlju
na splošno pogosto srečamo te konstrukcije. Najdemo jih na kopenskem kot tudi otoškem delu.
Kot stavba so bunje poznane predvsem v Dalmaciji in okolici Šibenika. Iveković je v svojih
raziskavah našel bunje vse od Zadra pa do Brača (Juvanec 2015, 149). Za bunjo lahko rečemo, da
je grajena s suho gradnjo, brez vezivnega materiala. Kamni uporabljeni pri gradnji niso posebej
obdelani, ampak so le zloženi, takšni kot so bili najdeni v naravi (Miličić 1955, 39-40). Bunja je v
svojem bistvu stopničast objekt, čigar osrednji del je grajen v korbelingu (neprava kupola), okrog
katerega so nalagali dodatne zidove. Podobno kot pri groblji, je bila njihova gradnja močno
odvisna od količine kamna, ki je bil na razpolago (Juvanec 2015, 149). Pri zidanju se je vedno
pustila odprtina, ki je služila kot vhod. Ta odprtina nikoli ni dosegala višine odraslega človeka, saj
se je zaključila s streho, ki je bila navadno prekrita z večjimi naravnimi kamnitimi ploščami
(Miličić 1955, 40). Gre za manjše zaobljene zgradbe z višino okoli dveh metrov, med tem ko je
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debelina zidov običajno približno polmetrska. Notranji prostor ima v večini primerov premer okoli
dveh metrov. Vrata so vedno nizka, z vodoravnim kamnitim podpornim prečnikom. V večini
primerov vrata nimajo podbojev, razen v primerih, ko je bila zgradba uporabljena kot hlev.
Zgradba nima oken, za zračenje pa skrbijo porozni zidovi (Miličić 1955, ).
Andre Jutronić je ločil bunje po videzu na štiri tipe (predvsem gre za braške bunje) (Jutronić 1948,
48):
1. Stožčaste, manjše bunje. Vstopa se sklonjeno, v glavnem prostoru ni mogoče stati pokončno.
Običajno so grajene poleg zidu ali gomile in gre za najenostavnejši tip.
2. Cilindrične bunje s stožčastim pokrovom. So najpogostejše in se zelo razlikujejo po višini in
širini. Običajno se lahko v teh bunjah stoji pokončno, vendar se še vedno vstopa sklonjeno.
3. Cilindrične bunje s stožčastim pokrovom in prstani. Te bunje so največje in najširše, s širokim
razponom strehe. Krite so v več slojih z dograjevanjem prstanov iz kamnitih plošč v dveh ali več
slojih navzven. Zaradi tega načina gradnje ima spodnji del kritine obliko okrnjenega stožca, zgornji
del pa ima obliko pravega stožca navzven.
4. Nepravilne bunje so nepravilne, običajno ovalne tlorisne oblike ali pa so grajene v obliki
nepravilnega štirikotnika. Gre za redek tip bunje, ki je običajno tako grajen zaradi neugodnega
terena ali nevešče gradnje. Ima stožčast pokrov.
M. Miličić je glavni namen bunje videl kot pomožno shrambo za orodje. Je mnenja, da je bunja
zelo karakteristična v dalmatinski kulturni krajini in se skozi čas ni spreminjala. Na njen videz naj
ne bi vplivali niti Grki in Rimljani med svojo prisotnostjo v Dalmaciji. Nespremenjeno iz
pradavnine naj bi jo prevzeli tudi Slovani, ko so prišli na obale Mediterana. Nespremenjena pa se
po njegovem mnenju uporablja še danes.
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4.7. GRADIŠČA

Slika 4. Distribucija gradišč na območju Rogoznice in Primoštena. Foto: Tonia Žanko
V nadaljevanju teksta bom govorila o prepoznanih in rekognosciranih gradiščih na območju
Primoštena in Rogoznice. Prepoznanih je deset. O njih je največ pisal in jih raziskoval arheolog in
bivši kustos šibeniškega muzeja, Marko Menđušić. Za večino omenjenih gradišč tako že obstaja
literatura (Glogović, Menđušić 2004, 209-213). Na tem območju je Menđušić prepoznal 7 gradišč.
V tekstu bodo opisana s severa proti jugu, oziroma tako kot so oštevilčena na zgornjem zemljevidu
(slika 4). Večina gradišč se nahaja stran od morja, običajno na vzpetini, od koder je mogoče
nadzorovati širše območje, dve gradišči pa se nahajata na polotoku. Gre za gradišči v Kremik in
Rogoznica (št. 4 in 8). Velika večina gradišč je medsebojno vidnih, saj se nahajajo na dvignjenih
predelih, kar je tudi skupna točka vseh gradišč. Brusić je menja, da so se gradišča gradila kot
neprekinjen razvoj obrambenega sistema od najzgodnejših suhozidnih nasipov, grajenih iz kamna
lomljenca, do pravilno iztesanih in oblikovanih kamnov, ki so bili še vedno z gradnjo »na suho«
(Brusić 2000, 125-127). Obzidja gradišč so običajno sestavljena iz lomljenega kamna različnih
veličin, ki je bil pridobljen na mestu ali v bližnji okolici. Ponekod pa je sestavljeno iz dveh
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vzporednih zidov, ki sta zgrajena iz večjih lomljencev, prostor med stenama pa je zapolnjen z
manjšim kamenjem. Poleg tega običajnega načina zidanja obzidij, je prisoten tudi alternativen
način, ki je podrejen terenu in se vzporedni steni s terenom nižata, da bi učvrstili zidno maso. Kaj
več o načinu gradnje gradišč ni mogoče zaključiti, saj so običajno posuta s kupi razsutega kamenja
(Brusić 2000, 125-127).
Arheolog Marko Menđušić ugotavlja, da je večina gradišč najverjetneje imela enojen zid in so bile
strme stene gradišč vključene v obzidni sistem. Od naštetih gradišč imata dve močnejše, dodatno
utrjene zidove. Gre za gradišči Okrubljak in Kremnik. Notranjost gradišč še vedno ni raziskana,
vendar se keramika, najdena na površju, datira v čas bronaste in železne dobe (Glogović, Menđušić
2004, 210).
Vsa našteta gradišča imajo podobne značilnosti. Datiranje kaže, da gradišča spadajo v isto dobo in
pripadajo ilirski kulturi. Položaj gradišč je pazljivo izbran in se nahajajo izključno na hribih, ki
obvladujejo svojo okolico in so že naravno dobro zavarovani, saj je bila izbira njihove lege
nedvomno povezana tudi z obrambno funkcijo. Skupaj ustvarjajo sistem medsebojno povezanih
utrdb, ki so postavljene tako, da je z njih možen pregled območja in je mogoče pravočasno opaziti
nevarnost, ki prihaja. Zaradi medsebojne vidnosti, pa je mogoče tudi opozoriti sosednja gradišča.
Obzidja gradišč so navadno postavljena tako, da sledijo terenu in izkoriščajo njegove naravne
danosti. Vsa gradišča so izdelana iz suhega zidu, ki je narejen iz neobdelanega kamna. Z večjimi
kamni so zidarji oblikovali zunanje in notranje pročelje, medtem ko je bila notranjost dopolnjena
z drobnejšim kamenjem. Kjer je teren to dovoljeval so medprostor obdali z enim ali dvema
dodatnima vzporednima stenama, kar je zgradbo utrdilo. Takšen primer je gradišče v Kotelji, kjer
je obzidje sestavljeno iz treh paralelnih pasov. Natančen namen sicer ni potrjen, saj natančnejše
raziskave še niso bile opravljene. Gradišči Okrubljak in Kremik imata pri nekaterih zgradbah
ojačane stene z vhodne strani, predvidoma za dodatno zaščito. Utrjene vhode naj bi predvidoma
imela tudi druga gradišča, vendar glede na to, kar je danes še ostalo od gradišč, ni mogoče
zagotoviti, da so bila tudi res tako zgrajena. Glede na splošen način gradnje lahko sklepamo, da so
bila izdelana iz kamna, ki je sestavljal enostavne suhozidne objekte manjših dimenzij, ki so bili
lahko celo prekriti s slamo. Možna je tudi uporaba lesa ali blata kot vezivnega materiala. Za
gradišče Marinova strana se sklepa, da je bilo namenjeno varovanju živine, saj njegovo obzidje ni
bilo dovolj močno, da bi nudilo dovoljšnjo zaščito ljudem (Glogović, Menđušić 2004, 209).
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Lokacije, kjer so bila gradišča grajena, so bile najverjetneje predhodno uporabljane kot razgledne
točke, namenjene predvsem pregledu nad živino. Z njihovo redno uporabo pa so na njih verjetno
zrasla naselja, ki so istočasno služila kot utrdbe. S tem so prebivalci do največje možne mere
izkoristili naravne danosti okolja. Glavna omejitev pri poselitvi je bila količina vode, ki jo je lahko
neko območje zagotavljalo (Glogović, Menđušić 2004, 210).
Tam kjer so bila gradišča raziskana in rekognoscirana, so raziskave pokazale, da po svojih
značilnostih gradišča pripadajo pretežno železni dobi, kar datumsko umešča gradišča v prvo
tisočletje pred Kristusom. Ni pa izključena možnost, da so nastala že v bronasti dobi. Nekatera so
bila v uporabi vse do začetka nove ere in prihoda Rimljanov. Potek takratnega življenja je
zabeležen v nekaterih gradiščih šibeniškega območja (Velika Mrdakovica, Bribir, Dragišić,
Sonković). Gradišča na primoštensko-rogozniškemu območju pa še niso raziskana do te mere ali
ne nudijo dovolj dokazov. V pozni antiki, ko so v Rimsko Cesarstvo pretresali nemiri, so gradišča
znova oživela. Na podlagi ostankov poznoantične keramike znotraj obrambnega zidu lahko
sklepamo, da je skoraj nedvomno takšen primer gradišče Kremik (Glogović, Menđušić 2004, 209).
Podobno je Brusić mnenja, da lahko začetek prazgodovinskih gradišč, kot je Liburnije, postavimo
v bronasto dobo, vendar ne pred sredino bronaste dobe. Brusićev interes je predvsem osredotočen
na kontinuiteto življenja gradišč, ki se odvija skozi čas in se lahko sega v predrimsko dobo. Taka
gradišča so: Velika Mrdakovica, Gradina kod Dragišića, Gradina u Sonkoviću in, seveda, Bribir,
torej natančneje, Bribirska glavica (Brusić 2000, 125-127).
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Slika 5. Gradišče Okrubjak (Splet 2).
Gradišče Okrubjak (slika 5.) se nahaja na hribu, ki se dviguje nad vasema Kaline in Tribežić.
Dostop do gradišča je težak, še posebej s smeri Kalin. S te strani je površje hriba oblikovano iz
ostrih živih kamnov večjih dimenzij. Nekoliko lažji dostop je z vasi Tribežić. Čisto na vrhu hriba
se nahaja 6-7 m visoka stena, poleg katere se proti zahodu razprostira velik kamnit nasip, ki meri
približno 40 x 15 m. Čer se konča z nasipom na vzhodnem robu. Na nasipu so vidni ostanki suhega
zidu, ki nakazujejo na to, da se je tukaj nekoč nahajalo obzidje. Ob tem obzidju so bile dograjene
dodatne ojačitve, sestavljene iz manjšega kamenja. Nekdanje dimenzije obzidja je danes težko
oceniti. Na obrambnem zidu se vidi črto, kjer je zid potekal. Ta teče skladno s steno in nakazuje,
da je tu stal vhod v utrdbo. Ko se povzpnemo nad utrdbo v notranjost gradišča, naletimo na kamnito
ravan s katere se ponovno na samem vrhu dviguje hrbet iz ostrega kamna. Celotna jugozahodna
stran vzpetine je sestavljena iz sten, ki so ponekod do dvajset metrov visoke. Tukaj seveda ni bilo
dodatnih utrdb, glede na naravne lastnosti pokrajine. Šele na severni strani se nahajajo ostanki
utrdbe s 2,5 do 3 metri širine. Ostankov stavb ni, čeprav bi se nekateri deli utrdbe z lahkoto
uporabili za izgradnjo manjše hiške. Po ostankih utrdbe in po strmini hriba so posute črepinje
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keramičnih posod. S tega mesta se dobro vidi širša okolica in omogoča nadzor nad morebitnimi
nevarnostmi (Glogović, Menđušić 2004, 210).

Slika 6. Gradišče Ograđenik (Splet 2).
Gradišče Ograđenik (slika 6.) (kota 293) ni omenjeno v literaturi. Nahaja se v bližini mesta Široka,
med hriboma Trovrh in Veliki Raduč. S severozahodne strani gradišča se vzpenja vrh Grebaštica.
Na njenem vrhu je viden nasip pravokotne oblike, okoli deset metrov južneje pa se v isti ravnini
nahaja drugi kamniti nasip, ki je deloma uničen in je zato težko delati zaključke o njem. Na severni
strani se prav tako nahaja kamnit nasip, dolg okoli osemdeset metrov. Južna stran ponuja najlažji
dostop do gradišča, na zahodni, severni in vzhodni strani pa je strmo pobočje. Ni vidnih ostankov
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naselja ali drugih objektov. Na površini je bilo najdenih le nekaj zelo slabo ohranjenih keramičnih
črepinj1.

Slika 7. Gradišče Mali Gnoinac (Splet 2).
Gradišče Mali Gnoinac (slika 7.) (kota 277) se nahaja poleg naselja Široke. S severne strani
gradišča je viden kamnit nasip nepravilne polkrožne oblike, medtem ko se na južni strani nahaja
večja kamnita stena. Na vrhu so gole stene, prostor med temi stenami pa je napolnjen z zemljo.
Novejši zidovi gredo preko celotnega gradišča, eden izmed njih pa sledi nasipu. Na lokaciji je bilo
najdene nekaj prazgodovinske keramike in fragment hišnega lepa2. Ob gradišču je prepoznano
nekaj gomil.

1

E. Podrug, kustos muzeja mesta Šibenik in M. Menđušić sta rekognoscirala gradišče leta 2009, ampak ugotovitve še
niso uradno objavljene.
2
Prepznal M. Menđušič, ampak še ni objavljeno.
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Slika 8. Gradišče Kremik (Splet 2).
Južno od Primoštena se razteguje hrib-polotok Kremik. Na severovzhodu se povezuje s kopnim,
na ostalih straneh pa strmo pada v morje. Na prisojni strani so postavljeni vinogradi, v dolini pa je
danes postavljena marina. Glede na to, da je pristop na vrh Kramika na vzhodni strani, je s te strani
oblikovano močno debelo obzidje. Povezan je s kamnito steno na jugozahodu, kjer je najverjetneje
stal vhod v gradiško naselje. Kjer se to obzidje konča, prevzame obrambno vlogo utrdba, ki se,
sledeč postavitvi terena, podprta z dvema ali tremi podporami, razprostira po severovzhodni
strmini vsaj 400 metrov. Danes je utrdba (slika 8.) ponekod ohranjena do 1,5 metra višine, širina
pa variira med 2,5 in 4 metri. Na nekaterih delih je bilo obzidje poškodovano ob čiščenju
vinogradnih površin, ki jih je bilo na Kremiku pred petdeset letih še premnogo. Celotna notranja
površina znotraj utrdbe, kot tudi strmine navzven sta polni črepinje keramičnih posod, ki pripadajo
tako prazgodovinskemu kot tudi antičnemu obdobju. Ob podnožju Kremika se na zahodni strani,
nad današnjo marino, nahajajo ostanki vile rustike. Pogled od tu seže na desetine kilometrov
naokrog, in je vzpetina omogočila izreden nadzor nad okoliškim prostorom. Na samem vrhu
Kremika je bil zgrajen oddajnik, ob tem so prebil obzidje (Glogović, Menđušić 2004, 211).
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Slika 9. Gradišče Marinova strana (Splet 1).
V Gornjem Vescu nad zadnjo hišo dviguje hrib z vrhom na 267 metrih nadmorske višine. Hrib je
skoraj popolnoma pravilne stožčaste oblike, na vrhu pa se nahajajo ostanki prazgodovinske utrdbe,
ki sledijo obliki njegovega površja in so tako oblikovani v skoraj popoln krog. Zgradba je bila
manjših dimenzij, njen premer je bil vsega 60 metrov in ni bila posebno dobro utrjena (slika 9).
Njeni vkop zaključuje 3-4 metre visoka stena. Na utrjenem delu lahko najdemo nekaj keramičnih
črepinj, ni pa vidnih ostankov shrambe, ki bi služila utrdbi. Najverjetneje je bila zgradba
uporabljana kot začasno pribežališče ali razgledna točka, glede na to da je s te točke vidno skoraj
celotno primoštensko zaledje (Glogović, Menđušić 2004, 211).
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Slika 10. Gradišče v Kotelji (Splet 2).
Na širšem območju naselja Kotelja je mnogo višjih in nižjih kamnitih hribčkov obraslih z makijo,
ki so zaradi svoje gostote že naravno zatočišče od zunanjega sveta, a hkrati ti hribčki zastirajo
pogled na ta isti svet. Jugovzhodno od naselja, proti Rastovcu, se na višini kaže gradišče, ki je
dobilo ime po ostankih pradavnega utrjenega položaja (slika 10). Pri njenem vrhu se tako kažejo
suhogradnje, ki so preprečevale dostop nezaželenim gostom. Drugače kot večina gradišč, ki so
obdana z enojnim obzidjem, je to gradišče obdano s tremi vzporednimi polkrogi. Vkop je usmerjen
proti položnemu delu vzpetine, ki je služil kot vhod. Obzidje je strukturno ograjeno, tako da je
preprečevalo odnašanje manjšega gradbenega materiala. Po notranjosti gradišča lahko najdemo
fragmente keramike, v njegovi bližini pa je bazen, ki ohranja vodo skozi vse leto. Z gradišča je
videti celoten prostor rogozniško-primoštenskega področja in trogirskega zaledja (Glogović,
Menđušić 2004, 211).
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Slika 11. Gradišče Veliki Radulj (Splet 1).
Gradišče Veliki Radulj se nahaja v neposredni bližini gradišča v zaselku Kotelja. Gradišče ima
zunanji videz polkrožnega kamnitega nasipa, dolgega okoli 93 metrov, ki zapira severno, zahodno
in vzhodno stran vrha (slika 11). Kamniti nasip je najmočnejši na severni strani, kjer doseže širino
3,6 metra, najšibkejši pa je na severni strani. Pod vrhom se površje terasasto razprostira proti steni
na jugu, ki je zaščitena s tem kar A. Miletić poimenuje »bokobran«. Gre za kamnit nasip dolg 14
metrov, ki se razteza od vzhodnega dela kamnitega nasipa do prej omenjene stene.
V gradišču so najdeni ostanki rimskih amfor, kot tudi druge ostanke keramike, ki so predvsem
zgoščeni na severnem delu območja (Miletić 2008, 16).
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Slika 12. Gradišče v Rogoznici (Splet 2).
Gradišče v Rogoznici se nahaja na najvišji točki Debelega rta, zahodno od stare Rogoznice in je
ločeno od naselja z okoli 300 metrov širokim zalivom. Gradišče je raztegnjene, jezičaste oblike,
znotraj obzidja, ki se prilagaja površju in je grajeno nad zahodno in vzhodno brežino skupne
dolžine 250 metrov in 3 metri širine (slika 12). Obzidje je oblikovano iz dveh pročelji napolnjenih
z večjim kamenjem in občasnimi vzdolžnimi in prečnimi ojačitvami. Ostali dve strani gradišča se
strmo spuščajo ena proti morju, druga proti jezeru Zmajevem očesu, notranjost pa je zapolnjena s
skalami. Gradišče s svojim položajem nadzoruje širšo okolico, predvsem pa dostop z morja, kjer
je najverjetneje stalo naselje, ki mu je gradišče nudilo pribežališče v nuji. Na gradišču pa lahko
najdemo tudi keramiko, ki pokriva območje v obliki zelo majhnih črepinj. Gradišče je v vidni
komunikaciji z gradiščema Kremik in Stupinska glavica (Glogović, Menđušić 2004, 212).
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Slika 13. Gradišče Stupinska glavica (Splet 2).
Stupinska glavica je stožčast hrib pri katerem se zdi, da vstaja neposredno iz vod zaliva, na robu
katerega stoji. Ima strme z makijo obraščene brežine, ki zelo otežujejo vzpenjanje na vrh. Vrh sam
se zaključuje z visoko steno, ki daje občutek, kot bi bil del hriba odsekan na jugozahodni strani.
Pod steno se razprostira ravnina, ki je še pred nedavnim bila vrt in katere zemlja je glede na
prisojno lego verjetno zvrhano obrodila pridnim rokam. Ravno na jugozahodni strani se nahaja
polkrožna utrdba gradišča (slika 13), ki je danes videti kot velik nasip. Bil je neverjetne zgrajen
podobno kot ostala obzidja, z odmetavanjem manjšega kamenja za kamniti vkop. V notranjosti je
stena nudila edinstveno priložnost za prislanjanje preprostejših stavbenih objektov, od katerih ni
ostala več niti sled. Stupinska glavica nudi izreden nadzor nad zalivom in je vizualno povezana z
rogozniškim gradiščem in gradiščem Kremik nad Primoštenom (Glogović, Menđušić 2004, 212).
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Slika 14. Gradišče Kuglica (Splet 1).
Gradišče Kuglica je oddaljeno le nekaj sto metrov od gradišča Stupinska glavica (slika 14). Na
osojni strani hribovske verige ob jadranski magistrali, na steni, ki kakor bradavica štrli iz hriba. Je
majhna in s suho gradnjo prilagojena obliki terena. Ker se strme stene spuščajo proti severu, je
obzidje zgrajeno z zahodne strani, ki se položneje zliva s hribom in tako ustvarja dokaj lahko
dostopno točko. Tudi tukaj je na površini najti koščke keramike. Z gradišča je seveda vidna
Stupinska glavica, proti jugu pa je videti celotno trogirsko zaledje in okolico Primoštena na severu
(Glogović, Menđušić 2004, 212).
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DATACIJA
GRADIŠČE

VELIKOST

BRONASTA

ŽELEZNA

DOBA

DOBA

RAZISKANJA
REKOGNOSCIRANJE

KOTELJA

0,5819 ha

DA

DA

KREMIK

1,82 ha

DA

DA

ANTIKA

DA

TIP

OPOMBA

REKOGNOSCIRANJE

(POZNA
ANTIKA)

KRUGLICA

/

MALI

0,4473 ha

DA

DA

REKOGNOSCIRANJE
REKOGNOSCIRANJE

PRAZGODOVINA

GNOINAC
MARINOVA

0,425 ha

DA

DA

REKOGNOSCIRANJE

STRANA
OGRAĐENIK

0,7943 ha

REKOGNOSCIRANJE

NI NAJDB

OKRUBLJAK

0,8918 ha

REKOGNOSCIRANJE

PRAZGODOVINA

ROGOZNICA

0,4686 ha

DA

DA

REKOGNOSCIRANJE

STUPINSKA

0,1355 ha

DA

DA

REKOGNOSCIRANJE

GLAVICA
VELIKI

0,2227 ha

REKOGNOSCIRANJE

PRAZGODOVINA

RADULJ
Slika 15. Tabla gradišč
Tabela prikazuje deset prepoznanih gradišč Primoštensko – Rogozniškega območja (slika 15). Vsa
ta gradišča so rekognoscirana. S pomočjo najdb v okolici gradišč, je bilo mogoče izvesti datacijo.
Tabela ne prikazuje območja gradišča Kruglica, saj vegetacija tega ne dovoljuje. V Kremiku so
bili najdeni ostanki, ki segajo v bronasto dobo ali pozno antiko.
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4.8. GOMILE

Slika 16. Gomile Primoštensko-Rogozniškega območja (Splet 2).
Tumuli, humci, gomile, gromile so vse nazivi za suhozidne strukture, ki so namenjene
prazgodovinskim pokopom na dalmatinskem območju. Najstarejše znane gomile datirajo v čas
4000 pr. n. št. in tako pripadajo bronastodobnim grobiščem. Na podlagi materialnih ostankov,
najdenih v gomilah, lahko ugotovimo, kdaj so nastale. Običajno njihova gradnja sovpada z gradišči
(utrdbami) in jih zato povezujemo v isto kulturno skupino. Vrhunec so gomile dosegle v starejši
železni dobi in se pojavljajo do nastopa rimske oblasti na območju Hrvaške (Majetić 2008, 137).
Omenja se tudi uporaba gomil v srednjem veku, med 13 in 15. stoletjem, kjer so služile enakemu
namenu kot v predrimskih časih (Majetić 2008, 137-138). Gomile so v Dalmaciji pogost pojav
(Majetić 2008, 136), srečamo jih ob rekah, na vzpetinah, v dolinah in na otokih. Pogosto jih tudi
najdemo kar na poljih, kjer so večinoma vezane s suhim zidom in označujejo mejo ali delujejo kot
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ograda in na ta način ločujejo zemljišča (slika 16). Podobno kot druge suhogradnje, so grajene iz
pozorno zloženega apnenčastega kamna in so tipične za kraški svet, medtem ko se v notranjosti
Hrvaške pretežno pojavljajo gomile iz zemlje. Običajno so gomile ovalne ali krožne oblike in so
obkrožene s kamnitim vencem ali suhozidom. Kamen je pretežno neobdelan, njihova gradnja pa
je bila izvedena brez vezivnega materiala. Šele po prihodu Rimljanov začno pri gradnji uporabljati
tudi vezivo (Majetić 2008, 137). Gomile je mogoče najti posamezno ali v skupinah. Večje niso
številne, manjših pa je lahko tudi nekaj tisoč. Pokojnika so položili v grobnico iz kamna (Majetić
2008, 137), ki je bila sestavljena iz petih kamnih plošč. Štiri so (dve daljši in dve krajši) bile
postavljene v vertikalen položaj. Peta plošča je pokrivala pokojnika. Telo umrle osebe je bilo
položeno v bočni ali skrčeni legi. Nato se je na to grobnico nametalo kamenje ali zemljo in se je
oblikovala gomila. V gomilah so bile ponekod najdene tudi žare s kostnimi ostanki pokojnika
(Majetić 2008, 139). Pogosto je bilo v gomili pokopanih več ljudi, ki so bili v sorodstvu. Večja
gomila kaže na večji družbeni status (Majetić 2008, 138). Čeprav so bile v osnovnem namenu
grobnice, je dejanska funkcija gomil zaradi kulturnih sopomenov in dejanske rabe nekoliko
kompleksnejša.
Pogosto se gomile nahajajo ob gradiščih. Na šibeniškem območju jih najdemo poleg gradišča
Ljubljan, kjer najdemo štiri gomile. Skupina treh gomil na zahodni strani gradišča in ena gomila
na vzhodni. Nekaj gomil se nahaja tudi poleg gradišča Popelj (Gunjača 1976, 36). Na
Primoštensko-rogozniškem območju lahko število gomil primerjamo med gradišči: Mali Gnoinac,
Kotelja, Veliki Radulj in Stupinska glavica. Razen tega, da so bila grobišča, so se gomile
uporabljale tudi kot opazovalnice. O taki rabi priča ostanek kontrolnega stolpa, najden na Krasu.
Obodni zid stolpa je masiven, širok med 1,5 in 2,5 m in je danes ohranjen do višine 1,9 m. Preostale
gomile na Krasu bile so pogosto istočasno tudi razgledne točke (Teržan, Turk 2005, 339–352), kar
nas pripelje do zaključka, da so zelo verjetno gomile tvorile del lokalnega obrambnega sistema.
Zemljevid, kjer bi bili označeni vsi prepoznani tumuli ne obstaja. Na območju Šibenika pa tumuli
sploh še niso dobro raziskani in so bili v času, ko je o njih pisal Gunjača sploh neraziskani (Gunjača
1976, 34). Njihovo natančno število ni znano. Nekatere gomile so izropane, mnoge so izginile, ker
so ljudje potrebovali kamen za gradnjo hiš, ali zaradi tega, ker so se nahajale na mestih kjer so bile
v napoto prebivalstvu.
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4.9. SUHOZIDNE STRUKTURE V PROSTORU

Slika 16. Distribucija gradič in gomil v prostoru. Foto: Tonia Žanko
Vsa potencialna najdišča so vnesena v program QGIS 2.12.0 - Lyon. Zemljevid je prevzet s
spletnega portala Geoportal.hr in vstavljen v QGIS. Na zemljevidu je vidnih 139 prepoznanih
potencialnih gomilnih najdišč in 10 gradišč (slika 16). Gomil je verjetno še več, vendar niso vsa
vnesena v QGIS.
Zanimivo je, da se večina gomil nahaja v notranjosti, vsaj 100 m stran od obale morja. Ta
informacija bi lahko pomagala pri nadaljnjih prostorskih analizah in pri določanju funkcije
objektov. Glede na lokacijo jih lahko ločimo v tri skupine. Prva skupina so gomile, ki se nahajajo
na vzpetinah, stran od obale. Njihov položaj ni naključen, temveč strateški. Take gomile so
največkrat osamljene ali v majhnih skupinah. V novejši dobi so prav tako imele ta pomen in so
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bile ponovno uporabljane med drugo svetovno vojno za nadzor območja. Hkrati se pojavljajo tudi
bolj koncentrirane skupine gomil, ki se nahajajo na poljih ali v dolinah. Te lahko zasledimo tudi
na gornjem zemljevidu, kjer se količina gomil, zbranih na enemu mestu, zgosti. Te gomile
zaobjemajo območje okoli 2.6 km² in so razposejane okoli 2.8 km stran od obale. Raztezajo se
vzdolž mest: Polje Slinovci, Ogranice, Rastoke in Gerbe. Teren na tem območju je nenaseljen in
obdan s polji in suhozidi. Gomile tega območja se pretežno naslanjajo na suhe zidove. Njihova
primarna funkcija bi lahko nekdaj bila ločevanje polj ali pa so se uporabljale kot kažipoti za
orientacijo v prostoru. Najdišč druge skupine je več. Tretja skupina pa bi lahko bile gomile, ki se
nahajajo poleg gradišč. Taki primeri gradišč so, kot že omenjeno: Mali Gnoinac, Gradišče v
Kotelji, Veliki Radulj in Stupinska glavica.
Gradišče Mali Gnoinac se nahaja na vrhu hriba, medtem ko se v podnožju na južni strani nahaja
okoli šest majhnih gomil. Vse ležijo med cesto in gradiščem. Na tlorisu je dobro opazna največja
izmed šestih gomil. Na drugi strani ceste leži novodobno pokopališče. Na gradišču v Kotelji pa se
nahajajo tri manjše gomile, med tem ko gradišče Veliki Radulj obdaja 17 gomil. Z južne strani
brežine se nahajata dve večji samostojni gomili, medtem ko se z zahodne strani pojavlja okoli
sedem gomil vezanih ali naslonjenih na suhe zidove. Zanimivost so gomile, ki se nahajajo na
severovzhodne strani in so enake velikosti ter v isti ravnini. 50 m severovzhodneje od gradišča
Stupinska glavica ob vznožju hriba leži še ena manjša gomila.
Brez sistematičnih izkopavanj je težko določiti funkcijo posamezne gomile. Lahko da so gomile
imele obrambno vlogo, ali pa so bile orientacijski elementi v prostoru, služile pa so tudi kot
grobišče. Morda so, kot del suhega zidu, imele le namen ločitve polj. Kot je iz takšnega sklepanja
očitno je res težko določiti njihovo funkcijo brez dodatnih raziskav. Kljub vsemu pa nam število
gomil in njihova velikost ter razporeditev v prostoru dajejo približno podobo o tem kako so
razmišljali naši predniki.
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5. 3D DOKUMENTIRANJE STRUKTUR

Slika 17. Ortofoto Tri gomile. Foto: Jernej Umek in Tonia Žanko
Skupina treh obravnavnih gomil se nahaja okoli 438m od obale in 375m (merjeno iz zraka) od
Jadranske magistrale na desni strani ceste v smeri proti Rogoznici (slika 17). Naloga terenskega
dela je bilo dokumentiranje in odkrivanje novih najdišč. Gomile so bile za lažje referenciranje
oštevilčene -gomila 1, 2 in 3. Terenski pregledi in izkopavanja niso bila opravljena, tako da ni bilo
možno določiti obdobja in funkcijo gomil ter z gotovostjo potrditi tez o njihovi funkciji. Rezultat
terenskega dela je objava, 3D modeli in ortofoto tlorisi. V bližnji okolici ni bilo opaziti drugih
potencialnih arheoloških najdišč, razen gradišč vidnih z lokacije gomil.
Obravnavano območje se nahaja na blagi vzpetini in je obkroženo s polji, torej gre za kmetijsko
okolje. Gomila 1, ki je tudi največja izmed treh, se nahaja na najvišji točki hriba. Leži najbolj
severno, med obema je najmanjša gomila (2), in najjužneje leži gomila 3. Vse tri gomile so
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posebno zanimive zaradi vdolbin, ki se nahajajo na vrhu vsake izmed njih. Na jugovzhodnem robu
gomile 1 se nahaja manjša bunja. Kot je že razvidno na prvi pogled, gre za gomile neenake
velikosti (širine, dolžine in višine), ki niso bile enako nasute. Vidno je tudi to, da nobena od gomil
ni bila nedotaknjena in da niso ohranile svoje prvotne veličine. Na njih so vidni vplivi uporabe v
kasnejših obdobjih. Tisto kar je bilo prav tako zelo opazno, je, da gomile presegajo količino kamna,
ki ga ne ponuja okolica, in je moral biti kamen prinesen ali zbran s širšega okoliškega območja.
Za tovrstno delo je bilo treba porabiti mnogo več sredstev.
Območje gomil je v vizualni komunikaciji z gradiščem v Rogoznici, gradiščem Stupinska Glavica,
kot tudi z gradiščem Kruglica. S položaja na katerem se nahaja, se razprostira pogled na celotno
rogozniško območje in delno tudi na enoto Marina. Gre za kraško območje z veliko količino suhih
zidov. Od vegetacijskih kultur prevladujejo polja oljčnih dreves, fige in občasna divja trta. Našel
bi se še kakšen divji bor ali cipresa.
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5.1. DOKUMENTIRANJE TREH GOMIL

Slika 18. Tri gomile in krajina. Foto: Jernej Umek in Tonia Žanko
Za Gomile se je, kot že rečeno, že vedelo, zahvaljujoč enako poimenovanemu ledinskemu imenu,
potem pa je sledilo rekognosciranje iz zraka s pomočjo pregledovalnikov (Slika 18.) (Geoportal.hr
in Arkod). Največjo težavo pri ogledu površinskih sledov za namen raziskovanja gomil predstavlja
pravzaprav to, da včasih ni možno zaslediti ali gre res za tumule oziroma prazgodovinske gomile
in ali je tisto, kar vidimo iz zraka, v resnici kup nametanih kamnov oziroma groblje kamnov, ki so
ga ljudje nametali, medtem ko so čistili polja. Včasih je tudi gomile težko razlikovati od suhega
zidu, ki je pod vplivom časa postal navadno nasutje.
Vendar je bil namen celotnega terenskega dela prav dokumentiranje gomil. S tem je predvsem
mišljeno georeferenciranje, opis, fotografiranje in na koncu objava. Primarna dokumentacija je
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narejena v enem dnevu, žal ni bilo na voljo več časa za bolj podrobne preglede s tal. Delo se
odvijalo dne 18. marca. 2017.
Na voljo nismo imeli veliko opreme. Na voljo so bili:
1.

2 fotoaparata

2.

3 trasirke (dolžina, višina, širina)

3.

orientacijski znak (sever)

4.

merski trak in zložljivi metri

5.

fototočke

6.

risalni pribor

7.

orodje za čiščenje terena (škarje, žaga)

8.

dron

Pregledi in objave v katastrskih mapah (Mapire.eu; obdobje med 1806-1887) so bili opravljeni
predhodno, žal si z njimi ni bilo mogoče veliko pomagati, ker na teh razmeroma starih zemljevidih
in risbah, v danem primeru, gomile niso bile označene. Pregledana je bila tudi literatura, ampak
osnovni problem pri preučevanju prazgodovinskih obdobij šibeniškega okraja leži v tem, da so
objekti, ki bi lahko dali kakšne pomembnejše podatke, skoraj brez izjeme popolnoma neznani ali
slabo raziskani. To velja predvsem za gradišča in gomile (Gunjača 1976, 34). Tako da pravzaprav
v teh virih gomil niti ni bilo. Največ podatkov o gomilah je ponudilo ustno izročilo, o katerem bo
več govora v nadaljevanju tega besedila. Terensko ekipo so sestavljali štirje člani (Jernej Umek,
Eva Dušak, Deni Tojčić in Tonia Žanko), vsi študenti arheologije v Ljubljani. Za namen
raziskovanja se nam je pridružil še arheolog Muzeja v Splitu, Deni Tojčić. Tako smo se podali v
neprehoden in zaraščen teren. Posledično je veliko časa vzelo čiščenje terena, da bi omogočili
fotografiranje s smiselnimi rezultati. Po terenskemu čiščenju, so bile fotografije narejene iz zraka
s pomočjo drona. Ker živimo v tridimenzionalnem svetu, smo z namenom, da bi čim bolje in
resničneje prikazali interakcijo z našim okoljem in na ta način pogledali v preteklost ter jo ohranili,
fotografije vnesli v program Agisoft PhotoScan. Tako so bili na podlagi posnetkov narejeni 3D
modeli gomil. Program deluje tako, da se vanj vnese čim več fotografij, ki se prekrivajo vsaj v 20
% svoje površine in se nato vnese posnete 3D modele, na podlagi katerih so nato narejeni priloženi
ortofoto tlorisi (Štuhec 2014, 53-54).
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5.1.1. DOKUMENTIRANJE GOMILE 1

S
Slika 19. Gomila ena – Ortofoto tloris. Foto: Jernej Umek in Tonia Žanko
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Gomila ena je po obsegu največja izmed gomil (slika 19). Nahaja se najbolj severno in na najvišji
točki hriba. Meri okoli 25 m. Je nepravilne oblike, kar nakazuje, da je bila skozi čas spreminjana.
Razvidno je, da je bila uporabljana v več različnih zgodovinskih obdobjih. Govorimo o bližnji in
daljni preteklosti. Če bi lahko potegnili zaključek, da gre za prazgodovinsko gomilo, bi to
pomenilo, da gre za grobno gomilo. Žal pa tega z danimi sredstvi ni bilo mogoče potrditi. Očitnih
materialnih dokazov v obliki keramike ali drugih najdb ni bilo mogoče najti, da bi nam tak
zaključek tudi potrdili. Tudi če gomila ne bi bila prazgodovinska, lahko v vsakem primeru brez
dvoma zaključimo, da je imela gomila v preteklosti svoj namen. Mogoče je bila prvotno samo
odlagališče pri krčenju zemlje. Strukture, ki so vidne v kvadrantih 6E, 6F, 7E in 7F, izhajajo iz
novejše zgodovine. O tem pa več v nadaljevanju besedila.

Slika 20. Temelji gomile. Foto: Tonia Žanko
Gomila je dograjevana in se je sčasoma spreminjala. Kljub omejenemu spektru možnih raziskav,
je iz površinskega ogleda razvidnih kar nekaj značilnosti. Gomila je grajena je s suhozidno tehniko
in je obložena z večjim kamenjem, med katerim je nasuto manjše kamenje. Kamni uporabljeni pri
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gradnji so neobdelani in zloženi en na drugega. Kot je to za suhogradnjo značilno, je bila gradnja
izvedena brez dodatnega vezivnega materiala. Temelji gomile so sestavljeni iz večjega števila
večjih kamnov. Na prvi pogled se zdi, da je gomila dodatno dvignjena ali da se nahaja na podiju
ali platoju (slika 20.). Ta temelj verjetno sega vse do suhozidne ograje. Na jugovzhodnemu delu
gomile verjetno nekaj kamnov manjka. Mogoče je, da so bili premeščeni na vrh gomile ali, da je
iz njih narejena mala bunja, ki se nahaja na isti strani (na sliki se nahaja v kvadrantu 7H). Na tej
strani se v podnožju gomile nahaja tudi nenavadna odprtina. Ta se zelo razlikuje od lukenj in
odprtin najdenih višje na gomili. Njena lega se sklada z vznožjem gomile. Odprtina A se nahaja
vzporedno z bunjo (križišče kvadrantov 7F, 7G, 8F in 8G). Ne gre za naključno formacijo, ampak
za odprtino, ki je kot kaže namensko obkrožena s pravokotno zloženimi kamni. Ti kamni se tudi
do neke mere razlikujejo od bližnjih kamnov in na ta način predstavljajo skupaj z odprtino celoto,
iz česar lahko sklepamo, da gre po vsej verjetnosti v primeru odprtine za grob. Težko je določiti
ali je bila odprtina ob gradnji oblikovana v obliko pravokotnika, ker se je ob robu gomile nekaj
kamnov naslonilo na plošče ob odprtini in porušilo obliko te strukture.
Ta odprtina A meri 150 cm v dolžino in 80 cm v širino. Na dnu je vidna mešanica zemlje in manjših
kamnov, ki so se verjetno pod vplivom časa skotalili z gomile. Gre za največjo odprtino na
najdišču (slika 21.). V isti višini sta na gomili prisotni še dve strukturi, ki sta še vredni omembe
(kvadrant št. 8F). Ena izmed struktur je sestavljena iz dveh kamnitih plošč ali dveh velikih kamnov,
ki se na videz razlikujeta v velikosti in strukturi od ostalih. Skupaj strukturi merita meter v dolžino.
Težko je reči za kaj točno gre. Po lastni interpretaciji sem prišla do zaključka, da se gre za grobišče,
ki je morda oropano. Možnih razlag je več, vendar bi za to bile potrebne nadaljnje raziskave.
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Slika 21. Odprtina A. Foto: Tonia Žanko
Če se pomaknemo severneje, je tam najti še eno podobno formacijo, ki pa je sicer nekoliko manjša
in težje vidna (slika 22) (kvadrant 8E). Prav tako je sestavljena iz nekaj večjih kamnov, vendar po
velikosti skupaj ne odtehtajo velikosti enega izmed kamnov strukture dva. Zdi se, da so kamni v
tej drugi strukturi razmetani in premešani. Po natančnejšem pregledu tlorisa vzhodne strani gomile
je mogoče opaziti, da se odprtina A nahaja malo globlje v gomili kot ostali dve strukturi in tudi da
ni nič nenavadnega, da so vse tri strukture malo skrivljene, saj ravno na robu gomile teče pot,
oziroma pohodna površina, zato je čisto mogoče, da so v novejši dobi ta del gomile odstranili, da
bi se tu lažje sprehajali. Ta poseg pa je imel tudi močan vpliv na pripadajoče strukture, ki so pod
neuravnoteženo težo gomile dobile današnjo obliko. Obstaja tudi možnost (če je v primeru treh
gomil res šlo za grobišča), da je bila oropana, ampak to so vse le teorije brez dokazov.
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Slika 22. Struktura B. Foto: Tonia Žanko
S severne strani je gomila obkrožena s cipresami. Med drevjem se dvigujejo suhozidovi v vseh
svojih oblikah in velikostih, kot da poskušajo zaščititi celo območje gomil. Sčasoma so od njih
večinoma ostale le ruševine in zato je dostop do najdišča še težji. S severovzhodne strani ti suhi
zidovi tvorijo kamnite posode za kulturne rastline, čeprav so danes vse zaraščene in zapuščene.

43

Slika 23. Struktura na gomili 1. Foto: Tonia Žanko
Na vrhu gomile se nahaja ena izmed nenavadnih struktur (slika 23) (kvadranti 6E, 6F, 7E in 7F).
Na prvi pogled se iz zraka zdi kot kamnita miza. Strukturno lahko gomilo umestimo v mlajša
obdobja. Zaradi svojega strateškega položaja je po ustnem izročilu bila ta gomila uporabljana med
drugo svetovno vojno in so jo postavili vojaki. Po besedah domačinov je ta kamnita miza imela
namen skrivališča in je bila mesto s katerega so vojaki nadzorovali morje. Iz oblike je očitno, da
je gomila imela tudi funkcijo vojaškega gnezda. V svoji najvišji točki njen obrambni zid meri malo
več kot en meter. Gre za debel zid polkrožne oblike, narejen iz okoli sedmih vrst kamna. Ta zid je
obrnjen proti severovzhodu, pred in za njim pa je več vdolbin. Na tem mestu je kamenje na gomili
nekoliko manjše. Z notranje strani te strukture se neposredno za vdolbino nahaja še ena manjša
različica tega obrambnega zidu. Ta je prav tako polkrožne oblike, med tem ko je pred njim še ena
globlja vdolbina.
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Slika 24. Stopnice na gomili 1. Foto: Tonia Žanko
Na gomili najdemo rudi formacijo v obliki stopnic, ki leži na skozi gomilo speljani poti (slika 24).
Sprehajajoč se po stopnicah gomile (kvadranti 5G in 5F), dobimo občutek, kot da se nahajamo na
templju ali piramidi. Stopnice so enostavne gradnje, sestavlja jih nekaj večjih kamnitih blokov
postavljenih en poleg drugega, ki s širino enega metra ustvarjajo rob posamezne stopnice. Med
kamnitimi bloki se nahaja drobno kamenje. Z obeh strani se stopnice končajo z robovi narejenimi
iz večjih kamnov, ki opozarjajo na obstoj stopnic.
Na gomili je še nekaj drugih nepravilnosti v obliki neenakomerne površine, kjer enostavno manjka
nekaj kamnov in je težko reči, kje je manjkajoče kamenje končalo. Mnoge stezice, ki se nahajajo
na gomili ali okoli nje, nakazujejo na to, da so ljudje tudi v moderni dobi vedeli zanjo. Obrambne
strukture ter potke pa, da je imela v svoji zgodovini več namenov in da je vsaka od njenih uporab
pustila na gomili znamenja uporabe, kar se bo verjetno še nadaljevalo.
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5.1.2. DOKUMENTIRANJE GOMILE 2

S
Slika 25. Ortofoto posnetek gomile 2. Foto: Tonia Žanko
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Na sliki 25 je prikazana po dimenzijah najmanjša gomila. Ta se nahaja med gomilo ena in tri.
Zanimiva je predvsem zaradi vdolbine (kvadrant 7E), ki se nahaja na vrhu gomile neposredno na
sredini. Ta vdolbina meri približno meter v globino in je eden izmed pokazateljev večfazne
uporabe gomile. Takšne vdolbine so nekdaj kopali kmetje, da bi nasadili drevje, kot so figovci.
Izbira je bila strateška, saj so bila ta drevesa tu posajena, da bi bila zaščitena pred burjo ali močnimi
nevihtami. V vdolbini smo sicer našli figovec, vendar je težko reči ali je drevo bilo sajeno ali divje.
Možno je tudi, da je imela gomila v sodobni dobi obrambno vlogo in da je vdolbina služila kot
zaklonišče vojakom, ampak za potrditev te teze bi bilo treba opraviti podrobnejše raziskave.
Površje vdolbine na videz namreč ne daje nobenih dokazov o dejanski uporabi.
Gomila dve je okrogle oblike, na njej ni drugih struktur ali sledov uporabe, ki bi nam povedali kaj
več o njeni uporabi. Kar je razvidno, pa je njena sestava, saj je tudi ta gomila, kot tudi ostali dve,
izdelana iz neobdelanega kamenja. Na dnu je kamenje večje, proti vrhu manjše.
Južno od gomile se nahaja bazen (kvadrant 6D in 6C), drugega pa lahko najdemo severno od
gomile. Namen teh bazenov je verjetno varovanje kulturnih rastlin. Za ta namen je bila gomila
odlično zatočišče pred vetrom. V 4. vrsti na sliki vidimo začetke gomile tri in nekaj divjih rastlin.
Ostalo pa so ostanki suhih zidov.
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5.1.3. DOKUMENTIRANJE GOMILE 3

S
Slika 26. Gomila 3 – ortofoto posnetek. Foto: Tonia Žanko
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Površje gomile 3 meri okoli 153 m². Na njej so prav tako vidni sledovi več faz uporabe (slika 26).
Primer tega so recentne suhozidne strukture, ki gomilo delijo na dva dela. Sodeč po sledovih na
gomili, so ljudje zahodni del gomile, ki leži ob zidu, uporabljali kot bližnjico ali pot do sosednjega
polja. Zaradi tega je gomila 3 nekoliko nagnjena in z zahodne strani nima prvotne oblike. Zid, ki
preseka gomilo, je narejen iz kamnov z gomile.
Tudi gomila 3 ima na vrhu vdolbino. Ta luknja (kvadrant 6F in 6G) je manj globoka kot tista na
gomili 2. Pomembna razlika med tema vdolbinama je, da vdolbina na gomili 2 sega do zemlje,
med tem ko ima vdolbina na gomili 3 kamnito podlago. Iz tega se da sklepati o potencialnem
namenu vdolbine. Vdolbina gomile 3 gotovo nima vloge varovanja rastlin pred burjo in nevihtami,
vendar kakšnih očitnih znakov dejanske uporabe ne daje. Na severni strani se nahaja še ena manjša
vdolbina (kvadrant 5G), ki bi lahko imela isto funkcijo kot odprtine pri gomili, ki so služile
vojakom.
Okoli gomile se nahajajo kamniti bazeni, ki varujejo oljke.
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5.2. DOKUMENTIRANJE BUNJE

Slika 27. Bunja. Foto: Tonia Žanko
Bunja je enostavno grajena majhna kamena hiška. Lahko jih najdemo po celotnem kraškem svetu,
vendar je glavno območje pojavljanja bunj ravno v šibeniškem celinskem zaledju v zmerni
oddaljenosti od obale. Nekateri avtorji ocenjujejo, da se jih v šibeniški okolici nahaja okoli tisoč
(Kečkemet 1990, 285). Bunja je eden izmed bolj osnovnih spomenikov arhitekture kraškega sveta.
Tako lahko rečemo, da ima bunja kot pojav spomeniški pomen. Kljub majhnosti in enostavnosti,
ali ravno zaradi teh, lahko bunja preživi več stoletij ali celo tisočletij, v obliki v kateri je bila
narejena. Bunja predstavlja rezultat razmerja med človekom in njegovim okoljem, kar je vidno v
stilu in načinu gradnje, gradbenem materialu, kot tudi izbiri kraja kjer se bunje nahajajo.
Dokumentirana bunja (slika 27.) po Andreu Jutroniću, pripada prvem tipu bunje. Gre za
najenostavnejši tip bunje, v katere se težko vstopa (Kečkemet 1990, 290). V dokumentirani bunji
prav tako ni mogoče stati pokončno. Ena izmed značilnosti bunj je, da se pretežno nahajajo poleg
kamnitih gomil, predvsem na robu obdelanih polj. Vhod običajno gledajo proti zahodu predvsem
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zaradi zaščite pred padavinami in vetrom (Kečkemet 1990, 287). Takšen primer je tudi bunja na
najdišču. Kmetje ali pastirji so pogosto gradili bunje pod drevesi, da bi lahko na njej stali v letni
vročini.
Bunja se nahaja na robu gomile 1. Zgrajena je iz nekaj večjih kamnov, ki so tako grobo obdelani
kot tudi neobdelani. Večji kamni so bili položeni prvi, nato so reže med njimi zapolnjene z
manjšimi neobdelanimi kamni, kar se predvsem pojavlja pri vratih. Odprtina ima obliko
indijanskega šotora. Večji kameni so podprti z manjšimi. Širina odprtine vrat je 90 cm, medtem
ko je diagonala na višino 70 cm. Odprtina nima pokrova. Vhodna odprtina je obrnjena proti
zahodu, tako da je bunja verjetno bila v uporabi samo sezonsko. Bunja se s severne strani naslanja
na gomilo, medtem ko jo na južni strani obdajajo ciprese. Zunanji premer bunje meri 240 cm,
medtem ko notranji 130 cm. Celotna višina bunje je 140 cm. Bunja danes nima strehe, nekoč pa
jo je imela, vendar se je pod vplivom časa streha zrušila in se še vedno se nahaja v notranjosti
bunje. Na njenem mestu je danes ostala samo odprtina, katere premer meri 53 cm. Streha je bila
oblikovana iz navadne kamnite plošče, ki je prekrivala odprtino. Dodatnih odprtin za okna bunja
nima. Bunja nima pravilne okrogle oblike, ker je na delu kjer se naslanja na gomilo dodatno
razširjena. Če pa pogledamo tloris, vidimo, da so pri gradnji najprej položili velike kamne na
zunanji in notranji strani, vmesni prostor pa so zapolnili z drobnim kamenjem.

6. USTNO IZROČILO
Sodobne jezikovne resničnosti ni mogoče dokončno spoznati brez poznavanja kulturne in
jezikovne preteklosti. Poimenovanja kot starodavni spomeniki skrivajo v sebi razlage mnogih
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jezikovnih, socialnih in kulturnih dogodkov (Šimunović 1986, 9). Potrebe ljudi po komunikaciji
se oblikujejo z vse bolj kompleksnimi družbenimi formacijami in so zato močno soodvisne s
prostorom in časom. Z napredovanjem časa pa se je tudi večala človekova moč nad prostorom.
Razvoj in nastanek tako jezika kot njegovega besedišča odraža potrebo po identifikaciji vse bolj
kompleksnih in specifičnih pojavov z unikatnim označevalcem. Ena takšnih pojavnih enot so tudi
toponimi, katerih lokalizirana poimenovanja in ustno izročilo predstavljajo pomemben podatek
pri arheoloških raziskavah. Sam fizični arheološki artefakt že sam po svojih značilnostih govori o
kulturnem in časovnem okolju v katerem je nastal (Šimunović 1986, 17). Na podoben način
delujejo lokalizirana poimenovanja toponimov, posebno na v primerih, kjer so toponimi
poimenovani v lokalni kulturi individualno in se jim pripenja ustno izročilo. Arheološka najdišča
s svojo razprostranostjo delujejo kot opozorila na meje in širjenje določenih nosilcev kulture skozi
čas. Tako označujejo vzpone in padce ljudstev in delujejo kot obeležja zgodovine življenja
(Šimunović 1986, 17). Toponimija tako živo odraža relief, zgodovino in vpliv človeka na okolje
(Županović 2009, 284).
Gomile so bile zgodovinsko pogosta tema legend. Nazivi krajev, naselij in območij so
zaznamovani z njihovo sledjo. Pogosto na prostoru, obravnavanem v tej nalogi, najdemo
poimenovanja za toponime: Gomila, Humak, Humci, Grude … Po starodavnih legendah naj bi
gomile nastale zaradi velikega števila kamnov s katerimi so kaznovali prestopnike. V legendah
obstaja tudi prepričanje, da so gomile nastale pred prihodom starih Slovanov na Balkan in da so
gomile zapuščina starodavnih ljudstev, ki so že izginila pred tisočletji. Tretje prepričanje pa je, da
so gomile mejne točke pradavnih posesti in da so hkrati služile kot obrambne točke, kadar so se
nahajale na vzpetinah. Ta ljudska prepričanja se zelo skladajo z zaključki v nalogi. Manj verjetna
pa je mitološko obarvana razlaga, da so na naših območjih včasih živeli velikani, ki danes spijo
pod kamnitimi gomilami in če se gomila uniči, se speči velikani zbude. Mitološko tudi zveni
pripoved, ki govori o tem, da so gomile pravzaprav piramide, ki so bile posvečene prehajanju letnih
časov ter da so se na gomilskih piramidah izvajali obredi in rituali ob poletnem in jesenskem
enakonočju. Najbolj znana pa je legenda, ki govori, da se na dnu nekaterih gomil skriva zaklad in
da tisti, ki poskuša priti do njega, na koncu utrpi hude posledice. Enako naj bi se zgodilo z delavci
v modernem času, ki so skušali premikati kamne z gomil zaradi gradbenih del (Bukvić 2017, 1).
Da bi prišla do zaklada, bi morala oseba naga plesati na gomili ob dvanajstih ali ob polnoči, ali se
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poškropiti s krvjo črnega kozla, ali pa poljubiti kačo, ki se ob polnoči pojavi na panju črnega
javora. Izročilo tudi pravi, da okoli gomil plešejo zli duhovi in da so tu prisotne skrite moči
prednikov, ki čuvajo njihovo dediščino (Hovorka-Zderas 1898, 9).
Izročilo pravzaprav do neke mere odraža resničnost. Skoraj gotovo so nekatere gomile, ki so služile
kot grobišča, vsebovale predmete umrlih, kot je nakit, kar je z nekaj takšnimi najdbami prešlo v
folkloro. Prav tako izkopavanje, predvsem večjih gomil, ni bilo varno delo, saj je bila velika
možnost poškodb ali manjših plazov pri odstranjevanju kamna. Glede na dolgoletno tradicijo
gradnje kamnitih struktur, pa je razlaga o tem, da so gomile stale še pred prihodom Slovanov,
najbrž resnična, saj so po znanstvenih raziskavah kulturo grajenja suhogradenj Slovani res prejeli
od predhodnih ljudstev (Miličić 1954, 10). Ilustracija razlage dobro odraža, kako se lahko iz
ustnega izročila izlušči arheološka in zgodovinska resnica, ki pa je zavoljo dramatičnega učinka,
ki so ga pripovedi dobile skozi stoletja, vse bolj začinjena z nadnaravnim.
Na najdišču treh gomil, ki smo ga obravnavali, se je tako ob največji izmed treh gomil do 20.
stoletja, 24. 1. izvajala mašna slovesnost blagoslova polj, kar se sklada s sakralnimi elementi prej
omenjenih mitov, saj naj bi imele gomile posebno duhovno moč (Ercegović Ivica, 18.03.2017).

7. ZAKLJUČEK
Območje Primoštena in Rogoznice je razmeroma slabo raziskano, vendar bogato s suhozidnimi
strukturami. To dejstvo odraža tudi poglavje »Zgodovina raziskav«. Običajno so se raziskovalci
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osredotočali na posamezne suhogradnje (npr. Šuplja Gomila), ali pa so se ukvarjali s
suhogradnjami v zelo splošnem pogledu. V okolju, ki sem ga obravnavala sama v tej diplomski
nalogi, pa resnično manjka sistematskih raziskav. Tukaj se seveda poraja večna problematika
financiranja in predvidenega učinka, ki bi ga te raziskave imele. Kljub temu, da je končne rezultate
raziskav težko zagotoviti, saj se je marsikatera teza v praksi izkazala za neresnično, pa je
nedvomno, da so suhogradnje s svojo stoletno prisotnostjo globoko ukoreninjene v lokalno kulturo
in ustno izročilo. Koncentracija gomil na izbranem območju je namreč presenetljiva. Četudi je
območje raziskovanja majhno, so arheološki primerki, ki jih lahko tu najdemo, vredni pozornosti.
Prostorske analize so me pripeljale do glavne delitve gomil glede na njihov položaj, koncentracijo,
dimenzije in korelacijo z ostalimi suhozidnimi strukturami. Te značilnosti so glavna vodila do
novih spoznanj in nakazujejo na funkcije in namene teh veličastnih spomenikov. Sistematične
raziskave bi lahko veliko pripomogle k odkrivanju značilnosti in lastnosti suhozidnih struktur ter
pri ločevanju med gomilami in grobljami. Zaenkrat so tovrstna razlikovanja praktično nemogoča,
posebej pri obravnavi iz zraka. Čeprav je območje, s svojim bogastvom suhozidnih struktur
pripeljalo do mnogih zaključkov in odgovorov, pa je prav tako zastavilo mnogo novih vprašanj.
Gradišča s svojimi stoletji uporabe ponujajo zelo raznolik sistem prastarih utrdb, ki bi ga lahko,
ob pravilni prezentaciji, uporabili tudi za poučne in turistične namene ter s tem zagotovili
financiranje za nadaljnje raziskave. Nedvomno pa je po mojem mnenju nujno opozoriti na vse
slabše stanje nekaterih arheoloških lokacij, ki bodo kmalu v preslabem stanju, da bi bilo mogoče
iz njih kaj razbrati. Temeljite raziskave bi vsaj prenesle stanje na papir, preden spomeniki izginejo.
Raziskave iz zraka ne morejo podati dokončnih odgovorov, kar smo izkusili z lastnim zračnim
pregledom. Na obstoječih zemljevidih je koncentracija gomil velika, vendar to ne pomeni, da so
vse rekognosticirane strukture tudi gomile. Zaradi vpliva časa in človeka je časoma grobelj vse
več, medtem ko je gomil vse manj. Največji krivec za uničenje te dragocene dediščine je človek,
ki je izgubil stik s svojo dediščino in z odnosom do okolja v katerem živi. Velika večina suhozidnih
struktur »umira« zaradi zaraščanja, ker ostajajo pašniki opuščena po sedemdesetih letih 20.
stoletja. Velik razlog za vse slabše stanje pa je tudi prilagajanje suhih zidov uporabi kmetijske
mehanizacije. Če smo že izgubili odnos do narave, pa bi lahko spomenike vsaj zakonsko zaščitili.
Tako je največji udarec ravno pomanjkanje zakonske zaščite. Takšen odnos bo neogibno pripeljal
do katastrofalnih poledic v prihodnosti. Rešitev problematike je predvsem v izobraževanju,
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informiranju in osveščanju ljudi. Kraška krajina si zasluži, da se o njej učimo, jo varujemo in
spoštujemo. »Identiteta krajine je odraz kulture ljudi« (Zupančič 2014, 25).
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