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Izvleček
Analiza najdiščnih zajetij epigravettienskih najdišč Slovenije
V pričujoči magistrski raziskavi sem se ukvarjal z epigravettienskimi najdišči v Sloveniji, ki jih
časovno umeščamo v pozni glacial. Na podlagi Binfordovih (1972; 1980) ugotovitev o lovcihnabiralcih in s pomočjo analize najdiščnega zajetja (Vita-Finzi in Higgs 1970) sem ugotavljal
razlike in podobnosti, ki se kažejo med najdiščnimi zajetji. Analiziral sem njihove nadmorske
višine, razgibanost terena, vidnost polja iz najdišč in stroškovne površine najdiščnih zajetij.
Dodatno sem določil še tipe najdišč, ki so jih ustvarili ljudje v paleolitiku. Izmed 11
epigravettienskih najdišč sta dve plani (Zemono 2 in Meriševo), vsa ostala pa so jamska.
Analize so pokazale, da je plano najdišče Zemono 2 omejeno na dolino in na okoliške hribe.
Omenjeno najdišče sem glede na ugodno prostorsko umestitev in bogate arheološke
ostanke opredelil kot rezidenčno bazo. Podobne značilnosti prostorske umestitve sem odkril
tudi pri drugem planem najdišču, Meriševem. Podobnosti v prostorski umestitvi se kažejo
tudi pri Betalovem spodmolu, Županovem spodmolu, Zakajenemu spodmolu in Poljšiški
cerkvi, ki pa sem jih opredelil kot logistične tabore. Neugodne prostorske razmere (velika
razgibanost terena, slaba vidna kontrola nad območjem) in majhno število arheoloških
ostankov pa pri najdiščih Roška Špilja in Matjaževe kamre nakazujejo na kratkotrajnejše
obiske. Iz tega sledi, da sta po vsej verjetnosti služili kot logistični tabor. Tudi pri Lukenjski
jami, Babji jami in Judovski hiši bi lahko govorili o logističnem taboru. Prisotnost majhnega
števila arheoloških ostankov na nekaterih najdiščih, odsotnost datacij najdišč in težavna
rekonstrukcija klime v poznem glacialu so predstavljali največjo oviro pri analizi
epigravettienskih najdišč v Sloveniji.
Ključne besede: paleolitik, epigravettien, pozni glacial, najdiščno zajetje,
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Abstract
Site catchment analysis of Epigravettien sites in Slovenia
In this Master's thesis, I am focusing on Epigravettien sites in Slovenia, which are assigned to
the late Glacial period. According to Binford's (1972; 1980) findings of hunter-gatherers and
the site catchment analysis (Vita-Finzi and Higgs 1970), I determined the differences and
similarities that occur among site catchments. I analyzed their altitudes, field dexterity,
visibility of the terrain from the site and the cost surface of the site's catchments. In
addition, I defined types of sites that were created by people in the Palaeolithic period. Of
the 11 Epigravettien sites, there are two open-air sites (Zemono 2 and Meriševo), while the
rest are cave-based sites. Analyses have shown that the Zemono 2 site is limited to the valley
and to the surrounding hills. Given the favorable spatial placement and the rich
archaeological remains, I defined Zemono 2 as a residential camp. Similar characteristics of
spatial placement were discovered at another open-air site, Meriševo. The similarities in the
spatial placement are also evident in Betalov spodmol, Župan spodmol, Zakajen spodmol
and Poljšiška cerkev, which I have defined as logistic camps. The unfavorable spatial
conditions (high field dexterity, poor visual control over the area) and few archaeological
remains within the sites of Roška špilja and Matjaževa kamra indicate short-term stays and
likely served as logistic camps. Lukenjska jama, Babja jama and Judovska hiša also share the
characteristics of being a logistic camp. The biggest obstacles in the analysis of Epigravettien
sites in Slovenia were the lack of archaeological remains at some sites, absence in the dating
of sites and difficult reconstruction of the late Glacial climate.
Key words: Paleolithic, Epigravettien, Late Glacial, Site Catchment

2

Kazalo
Uvod .......................................................................................................................................... 5
Najdišča ..................................................................................................................................... 6
Betalov spodmol..................................................................................................................................6
Zakajeni spodmol ................................................................................................................................6
Županov spodmol ................................................................................................................................6
Roška špilja ..........................................................................................................................................7
Matjaževe kamre .................................................................................................................................8
Meriševo .............................................................................................................................................8
Zemono 2 ............................................................................................................................................9
Poljšiška cerkev ...................................................................................................................................9
Babja jama ...........................................................................................................................................9
Lukenjska jama ..................................................................................................................................10
Judovska hiša .....................................................................................................................................11

Teorija ..................................................................................................................................... 12
Organizacija poselitve lovcev-nabiralcev ..........................................................................................12
Nabiralci (ang. foragers) ................................................................................................................12
Zbiralci (ang. collectors) ................................................................................................................13
Najdiščno zajetje ...............................................................................................................................15
Potek analize najdiščnega zajetja ..................................................................................................16
Geografski informacijski sistem (GIS) ................................................................................................17

Okolje v času poznega glaciala ................................................................................................ 18
Najstarejši dryas ............................................................................................................................21
Poznoglacialni interstadial.............................................................................................................22
Mlajši dryas ...................................................................................................................................24
Preboreal .......................................................................................................................................25
Favna .............................................................................................................................................26

Metodologija ........................................................................................................................... 28
Analiza najdiščnega zajetja ................................................................................................................28

Rezultati .................................................................................................................................. 31
Prostorske analize najdišč .................................................................................................................31
Analize najdiščnih zajetij ...................................................................................................................32
Nadmorske višine zajetij................................................................................................................32
Najnižje in najvišje nadmorske višine različno velikih najdiščnih zajetij........................................33
Razgibanost terena ........................................................................................................................34
Rekonstrukcija okolja ....................................................................................................................36
Analiza vidnosti .............................................................................................................................41
Analiza stroškovnih površin ...........................................................................................................43
Vidnost med najdišči .....................................................................................................................47

Interpretacija ........................................................................................................................... 48
Povzetek .................................................................................................................................. 55
Literatura in viri: ...................................................................................................................... 56

3

Kazalo slik
Slika 1: Razširjenost ledenikov na območju Slovenije v času Würma III (po Pohar 1997, sl. 1). ...........21
Slika 2: Lokacija epigravettienskih najdišč na digitalnem modelu Slovenije. ........................................31
Slika 3: Prikaz povprečnih nadmorskih višin območij zajetja epigravettienskih najdišč........................32
Slika 4: Najnižje in najvišje nadmorske višine različno velikih najdiščnih zajetij. ..................................33
Slika 5: Razgibanost terena različno velikih najdiščnih zajetij ...............................................................34
Slika 6: Prikaz naklonov 10 km najdiščnih zajetij ...................................................................................35
Slika 7: Odstotek gozda v mrzlih obdobjih, v 10 km najdiščnem zajetju ...............................................37
Slika 8: Rekonstrukcija paleookolja v mrzlih obdobjih, znotraj 10 km najdiščnega zajetja ..................38
Slika 9: Odstotek gozda (na 800 m n. v.) v toplejših obdobjih, v 10 km najdiščnem zajetju. ................39
Slika 10: Rekonstrukcija paleookolja v toplejših obdobjih, znotraj 10 km najdiščnega zajetja. ...........40
Slika 11: Odstotek (ne)vidnega polja 10 km najdiščnega zajetja ...........................................................41
Slika 12: Slikovni prikaz vidnih področij iz najdišča ...............................................................................42
Slika 13: Odstotek radija 2 uri hoda znotraj 10 km najdiščnega zajetja ................................................44
Slika 14: Slikovni prikaz primerjave med najdiščnim zajetjem (10km polmer) in radijem 2 uri hoda ...45
Slika 15: Hoja po območju zakajenega spodmola. ................................................................................46
Slika 16: Vidnost med točkami najdišč (ang. Intervisibility) ..................................................................47
Slika 17: Območje Zakajenega spodmola v zimskem času ....................................................................47

4

Uvod
Ko študiramo paleolitik v Sloveniji, se v literaturi srečujemo z izrazi, kot so postaja, lovskonabiralniški tabor ali zatočišče (Brodar 1981, 169; Osole 1967: 1976, 13; 1983, 8; Pohar
1985). Osole (1991, 25) epigravettienska paleolitska najdišča v Sloveniji datira v čas poznega
glaciala, torej v čas od 15,000 do 8,000 pred našim štetjem, in meni, da so predstavljala
postaje paleolitskih lovcev-nabiralcev (Osole 1967: 1976, 13; 1983, 8). Lahko pa pričakujemo,
da se bodo zaradi razlik v človeški mobilnosti najdišča v odnosu do njihovih organizacijskih
vlog znotraj lovsko-nabiralniške skupnosti razlikovala. Binford (1980, 5) je ugotovil, da lovcinabiralci zraven postaj, taborov in zatočišč ustvarjajo še rezidenčne baze, lokacije,
specializirane tabore in shrambe.
Človek je tako danes kot tudi v preteklosti deloval v širšem okolju in ne zgolj na posameznih
lokacijah v pokrajini. Zato je potrebno v arheoloških raziskavah poselitve analizirati pokrajino
in procese v njej kot enoti bivanja (Stančič 1992, 30). Ena izmed analiz, ki nam to omogoča, je
analiza najdiščnega zajetja (ang. site catchment analysis). Z omenjeno analizo sem preučeval
prostor, v katerem je najdišče najverjetneje izkoriščalo svoje naravne vire. Območje
raziskovanja virov je definirano kot območje, v katerem je izkoriščanje naravnih virov
ekonomsko upravičeno (Vita-Finzi in Higgs, 1970). Preučeval sem torej različno velika
najdiščna zajetja epigravettienskih najdišč v Sloveniji. Slednja sem definiral glede na razdaljo
(2,5, 5 in 10 km polmer). Preučeval sem tudi časovno definirana najdiščna zajetja (radij 2 uri
hoda), saj je gibanje ljudi v prostoru eden od osnovnih parametrov za oblikovanje ozemlja, ki
ga lahko uporabimo kot spremenljivko, le-ta pa določa površino in obliko ozemlja (Glavaš in
Grlj 2016, 67). Na podlagi Binfordovih (1972; 1980) ugotovitev o lovcih-nabiralcih in z analizo
najdiščnega zajetja sem ugotavljal razlike in podobnosti, ki se kažejo med najdiščnimi zajetji,
ter na podlagi tega poskušal določiti lovsko-nabiralniške tipe najdišč.
V raziskavi sem analizo najdiščnega zajetja uporabil na epigravettienskih najdiščih v Sloveniji.
Najdišča se razprostirajo preko različnih regij in geografskih območij Slovenije. Na severu
Pivške kotline se nahaja Betalov spodmol pri Postojni (Osole 1976, 7). Južno v Pivški kotlini
ležita najdišči Županov spodmol pri Sajevčah in Zakajeni spodmol pri Prestranku (Osole 1967,
244). V Divači se nahaja jama Roška špilja pri Škocjanu (Culiberg 2011, 224). Na območju
občine Logatec (Notranjska) se nahajajo Matjaževe kamre nad Rovtami (Osole 1977, 13).
Najdišči Meriševo (Solkan v občini Nova Gorica) (Brodar 1981, 196) in Zemono 2 (pri Vipavi)
(Tica 2003, 281) sta najdišči na prostem, vsa ostala epigravettienska najdišča v Sloveniji pa so
»jamska«. Na Gorenjskem se nahaja Poljšiška cerkev pri Poljščici (Brodar 2009, 617). Na
vzhodu Ljubljanske kotline leži Babja jama pri Dobu (Osole 1989, 25). Na Dolenjskem se
nahaja Lukenjska jama pri Prečni (Osole 1983, 7). Na področju belokranjskega krasa pa se
nahaja Judovska hiša pri Moverni vasi (Pohar 1985, 7).
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Najdišča
Betalov spodmol
Jama leži ob cesti, ki pelje iz Postojne v severozahodni smeri mimo Velikega Otoka proti
Bukovju in Predjami, ter je od Postojne oddaljena okoli 2,5 km. Jama je vodoravna in suha,
nekdaj je predstavljala odtok iz Pivške kotline (Osole 1990, 9). V Betalovem spodmolu so
sedimenti globoki 10 m. Srečko Brodar (Osole 1990) je v njih prepoznal paleolitske stratume
od pramousteriena do poznega gravettiena. Osole (1990a) je obdelal gradivo in 16 plasti
združil v 6 kompleksov. Mlajšepaleolitske horizonte je Osole (1991, 8) označil s črkama F in
G. F kulturni horizont se nahaja v kompleksu IV B, G kulturni horizont pa se nahaja v
kompleksu V A in V B, pa tudi v VI. horizontu (Osole 1991, 8–9). Plasti 5, 6 in 7 so skupaj
vsebovale 24 tipičnih kamenih orodij iz mlajšega paleolitika (Osole 1991, 13–14). Te plasti bi
morali po stratigrafskem zaporedju uvrstiti v pozni glacial, njihovo arheološko vsebino pa v
epigravettien (Osole 1991, 26). Zanimivi podatek poda Osole (1991, 29), ki pravi, da je v
Betalovem spodmolu v plasteh, ki pripadajo že poznemu glacialu, še vedno prisoten jamski
medved. Ta podatek je presenetljiv, saj jamskega medveda v drugih najdiščih v tem času več
ni. Pojavi se vprašanje, ali omenjena plast resnično pripada epigravettienu. Iz tega razloga
sem se odločil, da favnističnih podatkov iz Betalovega spodmola nisem dodal v analizo
okolja.
Zakajeni spodmol
Osole (1967, 25) je Zakajeni spodmol pri Prestranku označil kot zatočišče ledenodobnih
lovcev. Le-to leži na vzhodnem obrobju Prestranškega ravnika na nadmorski višini 586 m.
Svet okoli spodmola je votel, poln vrtač, brezen in spodmolov. Tla so znatno prepustna
zaradi osnovne kamenine in zaradi tega se je na površju razvila tipična kraška rastlinska
odeja s posameznimi borovci, grmi leščevja in brinja. Jamski vhod se odpira ob robu plitve
vrtače proti jugovzhodu (Osole 1967, 25). Najdeni fosilni kostni ostanki pripadajo alpskemu
svizcu (teh kosti je največ), planinskemu zajcu (Lepus timidus), glodavcem (Microtinae) in
severnemu jelenu. Te vrste pripadajo arkto-alpskim živalskim vrstam in dobro ustrezajo
združbi sesalcev, ki so živeli v stadialnem obdobju na periglacialnem ozemlju. Plast 3 iz
Zakajenega spodmola zaradi severnega jelena, ki se je pojavil v Pivški kotlini proti koncu
würmskega glaciala, datiramo v drugi sunek mlajšega würma (po Grossu 1964, 196). Oglje iz
plasti 3 je pripadalo drevesnima vrstama boru in cemprinu, kar pa plast 3 datira v stadial
(starejši dryas), plast 3a pa v bölling. V plasti 2 pa se s prisotnostjo gabra in cera kaže topla
doba oziroma vsaj začetek toplejše periode (alleröd) (Osole 1967, 31–32). Kulturno gradivo
je zelo skromno in komaj zadostuje za kulturno in tipološko opredelitev. Koščenih izdelkov v
Zakajenem spodmolu niso našli. Odkritih je bilo 30 paleolitskih kamenih orodij, za tipološko
opredelitev pa jih pride v poštev le 14 (Osole 1967, 32–34).
Županov spodmol
Kraška jama Županov spodmol leži okoli 700 m jugozahodno od vasice Sajevče, blizu
Hruševja pri Postojni. Spodmol ima lepo obokan 6 m širok in 2 m visok vhod, ki je obrnjen
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proti vzhodu. Srečko Brodar je že leta 1952 izkopal dve sondi (ob jamskem vhodu ob desni
steni in v notranjosti jame, okoli 14 m za vhodom) (Osole 1976, 8–10). V prvi sondi pri vhodu
je odkril humozno plast s sledovi mlajšepaleolitskih naselitev pleistocenske plasti, vsebujoče
ostanke ledenodobne favne (alpski svizec) in 43 mlajšepaleolitskih artefaktov ter odbitkov
(Osole 1976, 8). V drugi sondi je odkril sledove kurišča, ostanke pleistocenske favne in dva
kamena artefakta. Sistematična izkopavanja so potekala v letu 1967. Kostno gradivo iz
pleistocenskih plasti pripada 21 sesalskim rodovom (določljivih le 14 vrst). Večina kostnega
gradiva je iz kulturne plasti 2 (AB, C in D epigravettienski horizonti). Največ ostankov
arktično-alpskih živali predstavlja alpski svizec, redkejši so ostanki severnega jelena in
mamuta (le lamela okla). Najdene živalske kosti pripadajo zastopnikom bolj ali manj
strnjenega gozda (Osole 1976, 13–14). Najdeno oglje lesa je pripadalo prevladujočemu
borovcu, vendar so bili najdeni tudi drugi iglavci in le redki primeri listavcev (bukev in jesen).
Iglavci (bor in smreka) so namreč tvorili redke gozdne sestoje v Pivški kotlini že za viška
zadnjega würmskega stadiala (F. Osole 1967, 31; Šercelj 1965, 12). Culibergova (2011, 224)
navaja nekoliko drugačne drevesne vrste. Ne govori o jesnu, temveč o lipi (Tilia).
Raziskovalca Osole (1967, 31) in Šercelj (1965, 12) pišeta, da so se razmere obračale na bolje,
vendar še zdaleč niso dosegle optimuma. Radiokarbonska analiza potrjuje starost 16,830 ±
150 BP in 12,460 ± 70 BP, kar pa kaže na prehod iz würma III v pozni glacial (Osole 1976, 18).
V županovem spodmolu je najdenih tudi 5 kosov koščenih izdelkov (Osole 1976, 15). Le-ti so
narejeni iz odcepkov cevastih kosti večjih sesalcev in iz jelenovih parožkov (Osole 1976, 16).
Izbor kamnin za izdelavo orodij je zelo podoben izboru v Ovčji jami pri Prestranku in tudi v
mlajšepaleolitskih horizontih Betalovega spodmola ter Parske golobine. Odbitki, celi in
okrcani kremenčevi prodniki, jedra in tolkači pa kažejo, da so v Županovem spodmolu
izdelovali, popravljali in prirejali orodja (Osole 1976, 16). Plast 2 je datirana na
mlajšepleistocensko starost. Njen nastanek je uvrščen v drugo polovico mlajšega würma po
H. Grossu (würm III) (Osole 1976, 18). AB, D in C horizonti so epigravettienski in so glede na
favno, floro in 14C datacije, mlajši od viška würma III in sodijo že v pozni glacial.
Roška špilja
Jama Roška špilja nosi več imen, in sicer Grotta Sretta, Osca Spila ali Oska Spela. Jamo je prvi
kopal italijanski raziskovalec Raffaello Bataglia (Leben 1956, 242). Nahaja se nekaj 10 m nad
Timinčevo jamo v prepadni severozahodni steni Velike doline nad notranjsko Reko. Pred
vhodom v jamo je polica, ki se po nekaj metrih prepadno ruši k Reki. Vhodna odprtina jame
je 3,5 m široka in 6 m visoka s pogledom proti severovzhodu. Dno jame sestavlja podorno
skalovje in suha sipka ilovica. Jama prvih nekaj metrov poteka jugozahodno, nato pa se
skoraj pod pravim kotom obrne proti severozahodu (Leben 1956, 242–243). Jama Roška
špilja leži na 289 m nadmorske višine (Leben 1956, 244). V plasteh 8b in 9 je bila ugotovljena
epigravettienska kultura. Iz teh plasti je bilo najdenih 22 primerkov oglja, ki pripadajo boru in
2 listavcem (eden bi lahko pripadal javorju) (Šercelj in Culiberg 1985, 62).
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Matjaževe kamre
Matjaževe kamre so jamski sistem, ki se nahaja na levem bregu soteske, skozi katero sedaj
teče poljanska Sora. V kamre vodita dva vhoda (Osole 1977, 13). V jami so našli kostne
fragmente in zobe pleistocenske favne (jamski medved in alpski svizec) ter pet sileksov (sledi
paleolitske tehnike obdelave kamna) (Osole 1977, 16). Zelo pozno mlajšepaleolitsko
poselitev dokazujeta kurišči I in II z epigravettiensko kameno industrijo in favnističnimi
najdbami (Osole 1977, 20). Kosti so bile močno fragmentirane, vendar dobro ohranjene,
pripadajo pa alpskemu svizcu. Plast 2 iz prvega kompleksa je vsebovala skupno 920 kosti,
kostnih fragmentov in izoliranih zob (915 alpski svizec, 4 zobje navadnega jelena in 1 kost
distalnega dela desne nadlahtnice) (Osole 1977, 21–22). Osole (1977, 22) zaradi odkritih
kamnitih orodij skupaj s kostmi alpskega svizca, slednjega označuje kot lovski plen tedanjih
lovcev.
Oglje iz najdišča pripada boru in nedoločljivemu iglavcu, kar kaže na to, da so paleolitski lovci
v Matjaževih kamrah kurili z lesom iglavcev (bor), ki so po vsej verjetnosti rasli v neposredni
bližini jame. V tem času naj bi v zgornjem delu Poljanske doline in njeni okolici rasli borovi
gozdni sestoji. Osole (1977, 23) ne izključuje možnosti, da so nižje predele doline poraščali
tudi listavci, saj bi na to lahko nakazovala najdba bobra v mlajšepaleolitskem horizontu. Vseh
kamnitih artefaktov iz 2. kompleksa v Matjaževih kamrah je bilo 251. 113 kamnitih najdb ima
ugotovljeno koordinato in stratigrafsko lego, ostanek najdb (138) pa pripada plasti 2 in je
odpaden material pri izdelovanju pravih orodij (drobne luske, iveri in kameninski drobir).
»Odpaden material« nakazuje na to, da so obiskovalci jame izdelovali in prirejali svoja
kamena orodja v jami ter ob kuriščih (Osole 1977, 26). V celotnem mlajšepaleolitskem
inventarju Matjaževih kamer niso odkrili enega koščenega ali roženega izdelka, kar pa je
značilnost vseh slovenskih poznogravettienskih horizontov (Osole 1977, 28). Tukaj prihaja do
neskladja, saj je v Županovem spodmolu najdenih 5 koščenih izdelkov (glej Osole 1976, 15).
Meriševo
Najdišče se nahaja v Solkanu in leži na 95 m nadmorske višine. V najdišču so našli lepo
praskalo na klino in neobdelan odbitek (Brodar 1981, 197). Po besedah Brodarja (2009, 503)
gre za obliko, ki je ne najdemo v naših drugih najdiščih. Zraven je bilo tudi oglje, ki pa je bilo
razpršeno po ilovici in ga niso mogli zbrati za analizo (Brodar 1981, 197). Ugotovljene
rastlinske vrste iz najdišča so bile: bor, breza, jelša, dren, hrast, pelin, trave, sračica, talin,
praprot in kraljeva praprot (Brodar 1981, 197). Pelodna analiza kaže na pleistocenske
razmere že iz časa postopnega ogrevanja v kasnem glacialu, in sicer že kmalu po koncu
pleniglaciala (pred 15,000 leti). Najdišče spada v čas po zadnjem višku glaciala v allerödski
presledek, pred približno 12,000 leti. Tedaj se je v notranjost Slovenije že začela širiti
listavska gozdna vegetacija mešanega hrastovega gozda (QM), ki je prisotna v Meriševem
(Brodar 1981, 197). Rečemo lahko, da Meriševo spada v končni gravettien (Brodar 1981,
197).

8

Zemono 2
Zemono 2 je plano paleolitsko najdišče, ki leži pod osamelcem Zemono. Teren je rahlo
dvignjen nad dolino Vipave (Tica 2003, 281). Djurič (2003, 19) omenja Zemono kot bazni
tabor, kar je prva in edina znana navedba baznega tabora izmed vseh epigravettienskih
najdišč v Sloveniji, ki jih obravnavam. Najdišče leži na aluvialni površini Vipavske doline,
severno od Vipave, kjer se na severozahodu dviguje planota Trnovski gozd, na jugozahodu pa
meji na flišno gričevje Vipavskih brd. Čeprav je bila dolina z vzhodne strani »zaprta«, se je
»odpirala« proti zahodu, proti Sredozemlju. Dolina je bila zelo široka, v kateri so
najverjetneje tekli številni potoki (Kavur in Petru 2003, 27–29). Najdenih je bilo nekaj tisoč
sileksov, 100 od njih je bilo tipološko določljivih kamnitih orodij. Orodja so izdelovali iz
roženca, ki je bil lokalnega izbora, kvalitetnejšo surovino pa so dobivali iz oddaljenih območij
(Kavur in Petru 2003, 28). Odkrita so bila tudi kurišča, večja količina žganih, drobno razbitih
kosti. Le-te so pripadale gozdnemu jelenu, divji svinji in verjetno še katerim drugim živalim.
Najden je bil tudi obdelan parožek rogovja gozdnega jelena. Najpomembnejši najdbi na
najdišču Zemono pa sta dva s plitkimi vrezi okrašena kamna. Najdišče predstavlja prvo večje
najdišče iz starejše kamene dobe (epigravettiena), ki je na planem (Tica 2003, 281–282). Za
obrambo pred vetrom so uporabljali bivališča, ki so bila postavljena v zavetje griča. Bivališča
so bila narejena iz brezovih kolov, pokritih z vejevjem in drevesnim lubjem (Kavur in Petru
2003, 29–31).
Poljšiška cerkev
Poljšiška cerkev pri Poljšici leži v bližini Bleda. V začetku poznega glaciala je bil blejski prostor
pod ledom. Zato se tukaj kot posebnost med plastmi pojavlja ledeniška morena, ki jo je
prinesel led med svojim zadnjim umikanjem (Brodar 2009, 521). Kulturna plast je sicer mlajša
od morene, njene natančne starosti v poznem glacialu pa niso ugotovili. Jama ima lepo
obokan 22,5 m širok vhod in je odprt skoraj v celoti proti severu (20 stopinj proti zahodu).
Površinskih tal je 16 metrov (od kapa pa do zadnje stene) in so popolnoma ravna. Jamsko
dno se pod kapom prevesi v pobočje. Jama daje vtis abrija, saj ima velik vhodni obok (Brodar
1995, 9–10). Ob zadnji steni so našli večjo količino kosti alpskega svizca. Najdene so bile še
druge kosti živali: volka, alpskega kozoroga, gamsa, bobra, divje svinje, orjaškega jelena
(Megaloceros giganteus), velikega hrčka, stepskega bizona (Bison priscus), nedoločljivega
bovida in kosti nedoločljivega ptiča (Brodar 1995, 11). Zbrali so 643 sileksov v prevladujočih
temnih barvah. Vseh tipološko prepoznavnih artefaktov je le 91, torej le 14 % od naštete
celote. To razmerje kaže bolj na trajnejšo poselitev jame kot pa na le občasne lovske obiske
(Brodar 1995, 14–15). Kronološko bi Poljšiško cerkev lahko datirali na sam konec paleolitika,
natančnejše datacije pa bi bile že ugibanje (Brodar 1995, 16).
Babja jama
Babja jama se odpira na skrajnem zahodnem robu Zasavskega hribovja. Pot k jami nas vodi iz
Doba pri Domžalah preko zamočvirjenih travnikov, po katerih meandrira potok Rača (levi
pritok Kamniške Bistrice). Jama ima dva vhoda (Osole 1989, 25). Svet okoli jame je danes
zarasel z gozdom, vendar je močno zakrasel in je poln vrtač, globeli in podzemeljskih jam.
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Jama je v povprečju 2 m široka in 3 m visoka. Ima tudi dve manjši dvoranici. Prvi vhod je
obrnjen proti zahodu, drugi, ki je nekoliko večji, pa proti severu. Jama leži na 346 m
nadmorske višine. Jamska tla so 10 m ravna, nato se strmo dvigajo za 2,5 m, tako da je
ostajalo v zadnjem delu jame (drug vhod) le malo prostora med tlemi in stropom (Osole
1989, 26). Današnji prvi vhod v jamo ni prvoten, saj izoblikovanost predjamskega terena
izpričuje, da se je vhod nekdaj nahajal najmanj 15 m naprej proti zahodu, kjer prehaja
predjamski prostor v pobočje hriba (Osole 1989, 26–27). Jama je dolga le dobrih 20 m in
spada v večji jamski sistem ter predstavlja manjši ostanek vodnega rova (Brodar 2009, 494).
Od 524 živalskih kostnih ostankov jih je bilo mogoče determinirati le 127. Največ kosti je
pripadalo losu (30,8 %), alpskemu svizcu (26,0 %) in bobru (18,9 %). V plasti 5 so našli še
druge kosti oziroma favno različnih biotopov. Odkrili so torej tundrske (severni jelen in
postružnik) in alpske elemente (alpski svizec in snežna miš), predstavnike stepe (stepski
bizon in hrček) ter prebivalce bolj ali manj izražene gozdne pokrajine (bober, los in navadni
jelen). Culiberg (2011, 220) za Babjo jamo navaja, da so od 60 primerkov oglja, vsi pripadali
boru in le eden jerebiki (Šercelj in Culiberg 1985, 56). Skupno so odkrili 204 orodij,
neretuširanih klin, jeder in odbitkov ter več kot 200 odkruškov in iveri. Najdbe pri prvem
vhodu (42) so bile skromnejše kot pri drugem vhodu (162). Od zgoraj naštetega je bilo le 35
kosov, ki so jih lahko tipološko opredelili. Orodni inventar je značilen za gravettienski
tehnokompleks oziroma ga lahko glede na mikrolitizacijo opredelimo v razvojno stopnjo
mlajšega paleolitika pri nas, v epigravettien (Osole 1989, 34). D horizont iz Županovega
spodmola in spodnji horizont (plast 4) v Lukenjski jami imata z Babjo jamo toliko skupnega,
da vse tri epigravettienske »poselitve« lahko smatramo kot istodobne (Osole 1989, 34).
Lukenjska jama
Lukenjska jama (Jama pod gradom Luknja) leži nasproti izvira Prečne na nadmorski višini 180
m (Osole 1983, 7). Jama ima dva vhoda, ki sta drug od drugega oddaljena okoli 20 m. Prvi
vhod (vzhodno orientiran) sega do dna doline in je vodno aktiven, drugi vhod (jugozahodno
orientiran) pa leži v skalni steni, okoli 5 m nad dolino (Osole 1983, 8). Velikost prostora (30
m2), eno kurišče in majhna količina najdb dovoljujejo sklep, da je bil obisk ledenodobnih
lovcev zelo kratek, skupina ljudi pa najverjetneje ni znašala preko 10 oseb. Osole (1983, 20)
meni, da glede na vse zgoraj omenjene značilnosti, Lukenjska jama predstavlja le lovsko
postajo, začasno zatočišče, podobno kot večina paleolitskih najdišč. V plasti 4 so našli 500
različnih živalskih kosti in zob. Prevladuje alpski svizec (240 kosov oziroma 82 % kosti
alpskega svizca). Druge najdene kosti v Lukenjski jami so še kosti losa in orjaškega jelena s
3,8 %, fosilni rjavi medved s 3,4 %, bovid z 1,3 %, gams z 1,0 %, bober z 0,7 %, divja svinja,
severni jelen, kozorog in planinski orel z 0,4 % (Osole 1983, 18). Od 38 koščkov lesenega
oglja jih je največ pripadalo boru ter iglavcu (Pinus montana). Prepoznali so tudi bukev in
veliki jesen. Lahko bi rekli, da so ledenodobni lovci kurili z borovim in le redko z bukovnim ali
jesenovim lesom. Iglavcem so se postopoma pridruževali listavci, kar pa jasno nakazuje na
izboljšanje klimatskih razmer po višku würmskega stadialnega obdobja (Osole 1983, 19).
Radiokarbonska datacija oglja (12,580 ± 250 BP) iz kurišča v spodnjem kulturnem horizontu
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plasti 4 časovno opredeljuje to plast v toplejši presledek poznega glaciala (böllinški
interstadial) oziroma epigravettien (Osole 1983, 24). V plasti 4 so našli 124 pomembnejših
predmetov in več kot 400 kosov odkruškov, iveri in razbitin kremenovine. Kamnitih orodij je
55, največ je klinic s hrbtom (22 oziroma 40 %) in svedrov (7 oziroma 12,67 %). Količina
svedrov, najdena v Lukenjski jami, je v Sloveniji posebnost, saj v drugih najdiščih takšnega
deleža svedrov ni zaslediti. Ker pa je vbadal relativno malo (2 kosa), Osole (1983, 20) meni,
da bi lahko svedri nadomeščali vbadala. Oba paleolitska kulturna horizonta v Lukenjski jami
pripadata epigravettienski razvojni stopnji in sta sočasna s sorodnimi kulturnimi vsebinami
(tipična epigravettienska orodja, visoka stopnja mikrolitizacije, spremljajoča favna in
absolutna datacija) v Županovem spodmolu (Osole 1976, 17), v Matjaževih kamrah (Osole
1977, 25–27 in 29), v Babji jami (Osole 1972) in drugod.
Judovska hiša
Judovska hiša je prva paleolitska postaja v Beli Krajini in je manjša kraška jama, izoblikovana
v spodnjekrednih apnencih. Od Moverne vasi pri Semiču je oddaljena le slab kilometer
(jugovzhodno). Leži na nadmorski višini 160 m, svet okoli jame pa je močno zakrasel in
prepleten s številnimi vrtačami ter suhimi dolinami. V bližini jame teče v 20 m globoki skalni
debri Krupa, ki pa se po dobrem kilometru izliva v Lahinjo (Pohar 1985, 7). Zbrali so 228
kostnih ostankov in izoliranih zob sesalske favne in ptičev. Od teh je bilo 51 kosov določljivih.
Večina kostnih odlomov je razbitih. Le 7 pleistocenskih živalskih vrst je bilo tako ohranjenih,
da so jih lahko determinirali. Pripadajo alpskemu svizcu, divji svinji in večjemu prežvekovalcu
(Pohar 1985, 10). Iz plasti 5 so odkrili 18 sileksov. Med njimi prevladujejo klinice s hrbtom
(4). Orodja so izdelali iz dobrega roženca, jaspisa in kresilnika. Orodja dajejo vtis
mikrolitskega faciesa in so tipološko najbližje epigravettienskim orodjem iz Lukenjske jame
pri Novem mestu (Osole 1983, 20). Visok odstotek ilovice in paleontološka vsebina v plasti 5
nakazujejo, da podnebje le ni bilo tako ostro, kot je znano iz viška WIII, zato je to
najverjetneje sediment enega toplejših presledkov poznega glaciala (posledic stadialov ni
mogoče razbrati iz sedimentov). Tudi mikrolitska kamena orodja bi lahko nakazovala, da je
plast 5 nastajala blizu pleistocensko-holocenske meje (Pohar 1985, 11).
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Teorija
Organizacija poselitve lovcev-nabiralcev
Z arheologijo lovskih in nabiralniških skupnosti se je ukvarjal Lewis Binford (1972; 1980).
Organizacijo poselitve lovcev-nabiralcev je razumel kot koncentrične kroge, v katerih je
temeljna spremenljivka razdalja (Novaković 2003, 112). Ugotavljal je, ali obstajajo razlike v
lovsko-nabiralniški mobilnosti in ali lahko na podlagi arheoloških ostankov napovemo
prostorske vzorce. To bi pomenilo, da najdišča (ang. sites) niso enaka, in pričakujemo lahko,
da se bodo razlikovala v odnosu do njihovih organizacijskih vlog znotraj lovskonabiralniškega sistema. Njegove največje študije z danes živečimi skupnostmi so bile med
Nunamiut Eskimi (Inuiti). Binford je skupnost Nunamiut opisoval kot »logistično
organizirano« in jo je primerjal z drugačnim sistemom lovsko-nabiralniške skupnosti San, ki
jo je opisal kot nabiralce (ang. foragers). V nadaljevanju sem na podlagi Binfordovih
ugotovitev predstavil značilnosti organizacije poselitve lovcev-nabiralcev.
Nabiralci (ang. foragers)

Binfordove (1980) študije nabiralništva (ang. foraging system) v veliki meri temeljijo na
opazovanju ljudstva Gwi San v južni Afriki, ki ga je med življenjem z njimi opravil Silberbauer
(1972; nav. v Binford 1980, 5).
Pomembna značilnost nabiralcev je, da ne shranjujejo hrane oziroma ne delajo zalog.
Namesto tega je značilno dnevno iskanje in takojšnje uživanje hrane. Nabiralci se vsak dan
podajo iskat hrano in se popoldne oziroma zvečer vrnejo v rezidenčno bazo.
Pri nabiralniških skupnostih obstaja velika variabilnost v velikosti mobilnih skupin in številu
rezidenčnih selitev (ang. residental moves) v letnem ciklu. V območjih, kjer se nahajajo viri v
večjih količinah, se število rezidenčnih selitev zmanjša, prav tako se zmanjšajo razdalje med
njimi, kar vodi v intenzivno pokritost območja vira (ang. resource patch). Če pa so viri zelo
razpršeni, se to odraža v manjših mobilnih skupinah, ki so razpršene po večji površini, in tako
raziskujejo večje področje (Binford 1980, 7). Binford (1980, 7) dodaja, da so manjše
nabiralniške skupine (5 do 10 ljudi) razpršene in da pogosto pri pridobivanju virov pride do
vključevanja obeh spolov v podobni meri.
Značilnost nabiralcev predstavlja tudi relativna preuporaba območij iz leta v leto (ang.
relative redundancy). Na podlagi opisov zelo mobilnih skupin, kot na primer Punam (Harrison
1949; nav. v Binford 1980, 7) ali Guayaki (Clastres 1972; nav. v Binford 1980, 7), lahko
sklepamo, da na lokacijo novih taborov (ang. camps) ne vpliva lokacija prejšnjih. Viri, ki jih
izkoriščajo nabiralci, so razpršeni, niso razporejeni ali specifično lokalizirani, kot to velja npr.
v puščavah, kjer so vodni viri omejeni in redki. Ekstremni primeri omejenih lokacij kritičnih
virov lahko privedejo do tega, kar je Taylor (1964, 199) imenoval privezan nomadizem (ang.
tethered nomadism). Gre za to, da skupine ostanejo na določenem mestu (npr. blizu
vodnega vira) za daljše časovno obdobje. Zaradi tega le redko uporabljajo in raziskujejo
obrobna območja, saj so ta preveč oddaljena. Binford (1980, 9) poudarja, da je rezidenčna
mobilnost posamezne skupine lahko zelo različna tako glede na trajanje kot tudi glede na
razdalje med posameznimi najdišči. Posledično pa obstajajo tudi velike razlike v velikosti
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skupine. Nabiralništvo naj bi se pojavljalo v okoljih, kjer primanjkuje virov za preživetje. Zato
se skupine pogosto zberejo okrog posameznih lokacij (npr. vodnih virov) in posledično v
manjši meri selijo svoje rezidenčne baze na druge lokacije. Dlje časa, kot se zadržujejo na
posameznem območju, večja je verjetnost arheoloških ostankov (Binford 1980, 9). Ko
razmišljamo o tipičnem nabiralniškem vzorcu rabe ozemlja, pomislimo na obliko marjetice:
sredina predstavlja rezidenčno bazo, medtem ko posamezni »cveti marjetice« predstavljajo
področje raziskovanja (Binford 1980, 7).
Morda je model San ljudstva kot model nabiralniških strategij nekoliko zavajajoč, saj najbolj
značilni nabiralci izhajajo iz ekvatorialnih gozdov. Tista ljudstva (npr. Punam, kot jih je opisal
Harrison 1949; nav. v Binford 1980, 7), ki se večkrat selijo, za seboj pustijo manj arheoloških
ostankov.
Nabiralniške skupnosti ustvarjajo dva tipa najdišč: rezidenčne baze (ang. residental base) in
lokacije (ang. location):
- Rezidenčna baza predstavlja središče vseh preživetvenih dejavnosti (Binford 1980, 9).
Tukaj se torej odvija večina dejavnosti predelave hrane, izdelave in vzdrževanja
orodij.
- Lokacija predstavlja prostor, kjer se izvajajo specifične naloge (ang. extractive tasks).
Ker pridelovalci na splošno ne skladiščijo živil ali drugih surovin, se na prostoru
predelujejo le manjše količine, zato je območje »naseljeno« zgolj kratki čas. Prav tako
na lokacijah najdemo le malo orodij, saj so pogosto razpršene po večjem območju
(Binford 1980, 9–10).
Zbiralci (ang. collectors)

Model zbiralcev je Binford (1980, 10) povzel iz svojih izkušenj z Nunamiut Inuiti. V nasprotju
z nabiralniško strategijo, kjer se skupina ljudi premika glede na razpoložljive vire in ustvarja
nove rezidenčne baze, si zbiralci s specializiranimi skupinami (ang. task groups) zagotavljajo
pomembne vire (Binford 1980, 10). Poleg tega za zbiralce velja, da shranjujejo hrano vsaj en
del leta in da imajo logistično organizirane skupine za iskanje oziroma pridobivanje hrane. Te
skupine vzpostavljajo terenske tabore oziroma postaje, iz katerih načrtujejo in izvajajo
postopke pridobivanja hrane. Če so postopki pridobivanja hrane uspešni, se hrana obdela že
na terenu in se nato prenese nazaj v rezidenčno bazo. Logistično organizirane delovne
skupine so manjše in vsebujejo posameznike, ki imajo ustrezno znanje in so kvalificirani za
posamezno delo. Zbiralci se ne zanašajo na strategijo srečanja za pridobivanje virov (kot
nabiralci), temveč iščejo točno določene vire v točno določenih kontekstih (npr. odpravijo se
na lov za divjimi ovcami na določenem območju ali pa gredo ribarit v sezoni želenih rib). Gre
torej za načrtovano dejavnost.
Zbiralci ustvarjajo pet tipov najdišč: rezidenčne baze (ang. residental base), specializirane
tabore (ang. field camp), lokacije (ang. location), postaje (ang. stations) in shrambe (ang.
caches):
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Specializiran tabor predstavlja začasno operativno središče delovnih skupin. Gre za
prostor, kjer se skupina prehranjuje, spi in živi, medtem ko je oddaljena od
rezidenčne baze. Specializirani tabori se med seboj razlikujejo glede na ciljne vire.
Pričakujemo lahko ribiške tabore, lovske tabore in druge.
Zbiralci, podobno kot nabiralci, pridobivajo in predelujejo surovine na lokacijah. Ker
pa delovne skupine običajno iščejo produkte za skupine, ki so veliko večje od njih, so
ostanki, ki so jih pustili za seboj na lokacijah, številčnejši in se med seboj zelo
razlikujejo.
Postaje predstavljajo območja, kjer specifične delovne skupine pridobivajo
informacije, na primer opazujejo plen ali druge ljudi (Binford 1980, 12). Tukaj se
lahko na primer načrtuje lovska strategija, ki pa ni nujno, da se tudi izvede.
Shrambe predstavljajo pogosto komponento logistične strategije. Glede na to, da
majhna skupina ljudi poskuša priskrbeti vire za veliko skupino, to pomeni ogromne
količine »tovora« (ang. large bulk), ki ga je potrebno skladiščiti. Skladiščeni viri pa se
razlikujejo glede na sezono (Binford 1980, 10–12).

Zraven naštetih tipov najdišč lahko pričakujemo še kompleksnejše. Na primer: specializiran
tabor lahko služi kot opazovalna točka, lahko pa tudi kot lovski tabor. Priložnostne uplenitve
živali (na lokacijah) se razlikujejo od skrbno načrtovanih lovov, pri čemer se plen lahko
začasno skladišči ravno na lokacijah. Lahko si zamislimo še mnogo drugih in različnih funkcij
enega najdišča. Večje, kot je število funkcij posameznega najdišča, večja je potem razlika
med najdišči.
Jasno je, da pri lovcih in nabiralcih ne moremo govoriti o dveh nasprotnih strategijah
preživetja, temveč za kontinuum od preprostejših do zapletenejših strategij in tehnik
preživetja. Zbiralci imajo vse značilnosti nabiralniških strategij in še dodatne. Dodali so
namreč nove organizacijske značilnosti in se prilagodili tako, da rezidenčni premik ni igral več
iste vloge kot pri nabiralcih. Še vedno pa lahko kdaj in kdaj prišlo do rezidenčnega premika.
Pri strategiji preživetja, kjer ima veliko vlogo logistična komponenta (zbiralci), lahko
pričakujemo več variabilnosti v arheološkem zapisu (Binford 1980, 12).
Razlike v mobilnosti sistemov
Ugotovitve Murdocka (1967: 159; nav. v Binford 1980, 14) kažejo, da je mobilnost skupin
največja v ekvatorialnih območjih, kjer gre za izobilje hrane, ter v arktičnih, kjer izobilja ni.
Slednje nakazuje na to, da je mobilnost med lovci-nabiralci odvisna tudi od drugih razmer, ne
samo od izobilja hrane (ki je v ekvatorialnih predelih največja). Binford (1980, 14) trdi, da je
mobilnost strategija »pozicioniranja« in da je v večji meri odvisna od lastnosti okolja, ne pa
samo od obilja hrane.
Nabiralci s celotno skupino iščejo hrano in pri tem večkrat ustvarijo novo rezidenčno bazo,
medtem ko zbiralci hrano prinašajo v rezidenčno bazo in pri tem redkeje ustvarjajo nove
rezidenčne baze (Binford 1980, 15). Prvo strategijo bi lahko poimenovali »premik naprej«
(ang. mapping on) in bi jo izvedli le takrat, ko so ključni viri dostopni znotraj nabiralniškega
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območja (ang. foraging range) rezidenčne baze. Zbiralci pa problem neenekomerno
razpršenih ključnih virov rešujejo z logističnimi strategijami. Pri neenakomerno razpršenih
virih premik rezidenčne baze ne bi rešil problema. S premikom rezidenčne baze bi si
onemogočili dostop na drugo območje, zato je v tem primeru bolj primerna logistična
strategija (Binford 1980, 15). Prav tako bi v primeru odsotnosti ključnih virov lahko to
reševali s shrambami.
Večja, kot naj bi bila sezonska variabilnost temperature, večji pomen naj bi imela logistična
mobilna strategija oziroma strategija pozicioniranja (ang. positioning strategy). V
ekvatorialnem podnebju je strategija nabiralništva uspešna, saj obilnost različnih vrst
zagotavlja, da bodo živila vedno na voljo. V temperaturno hladnejših okoljih, kjer obilnosti ni,
pa se ljudje poslužujejo drugačne strategije. Prvič z izkoriščanjem živalskih vrst, ki so
prezimovale. Drugič s hrambo užitnih rastlin, ki so jih pridobili med rastno sezono (ang.
growing season). Tretjič s hrambo živalskih izdelkov, ki so jih pridobili v obdobju
razpoložljivosti. Omeniti je treba, da skladiščenje ni bilo vedno izvedljivo. Kljub temu pa
lahko pričakujemo, da se bo skladiščenje pogosteje izvajalo z zmanjševanjem časa rastne
sezone. Krajša, kot je rastna doba, večja je verjetnost, da bodo lovci-nabiralci uporabljali
shrambe in manjšali rezidenčno mobilnost (Binford 1980, 15). Pomembno je poudariti, da
sta obe predvidevanji podprti tudi empirično (Binford 1980, 16). V okoljih, kjer je efektivna
temperatura nižja od 16 stopinj celzija 200 dni v letu – ET (ang. effective temperature), pride
do sedentarnosti in logistične organiziranosti pridobivanja hrane (Binford 1980, 16).
Ekvatorialni nabiralci naj bi premikali svoje rezidenčne baze oziroma skupine ljudi z
namenom, da bi bili bližje preživetvenim virom. Nabiralci v hladnejših okoljih pa so
specialisti: premikajo se s celotnimi skupinami v bližino določenih vrst živali, ki so v
sezonskem ciklusu na voljo (Binford 1980, 17). Poudariti je treba, da če obstajajo drugi
dejavniki, ki omejujejo mobilnost (npr. večje število socialnih enot na območju, konkurenca
med več družbenimi enotami za dostop do podobnih virov), lahko pričakujemo več logistično
organiziranih strategij.
Najdiščno zajetje
Izraz zajetje izhaja iz geomorfologije, kjer je sinonim za porečje, vodotoke (ang. watershed)
ali območja, iz katerih potoki (pri)dobivajo vodo. Podobno pa v arheologiji zajetje pri
arheološkem najdišču pomeni območje, iz katerega ljudje pridobivajo svoje vire (Roper 1979,
120).
Prva omemba zajetja v arheološkem smislu se pojavi pri Vita-Finziju (1969, 106). Teorijo za
analizo najdiščnega zajetja sta za uporabo v arheologiji razširila in dopolnila Vita-Finzi in
Higgs (1970), ki sta jo izdelala za lovske in poljedelske skupnosti. Pri lovskih in nabiralniških
ekonomijah sta upoštevala rezultate preučevanja sodobnih »primarnih« ljudstev, o katerih je
poročal Lee (1969; nav. v Slapšak 1995, 48), za poljedelce pa sta upoštevala ugotovitve
Chrisholma (1968; nav. v Slapšak 1995, 48). Vita-Finzi in Higgs (1970) sta razvila prilagojeno
terensko tehniko in opredelila kriterije za določitev velikosti zajetja.
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Analizo najdiščnega zajetja sta Vita-Finzi in Higgs (1970) uporabila v študiji prazgodovinske
ekonomije v palestinskem delu gore Carmel in jo v povezavi z naravnimi viri razvila kot
analitično orodje za raziskovanje lokacij paleolitskih najdišč. Ljudje namreč zbirajo vire v
bližnji okolici njihovih naselbin. Predpostavka analize najdiščnega zajetja je, da se ljudje
vedno vračajo na isto mesto nazaj, ko iz okolice črpajo vire, ki so sezonsko dostopni
(Hamilton in Watt 1970, 263; nav. v Roper 1979, 122). Vita-Finzi in Higgs (1970, 2) menita, da
bo skupina ljudi na dolgi rok uporabila vire znotraj njihovega območja, ki so ekonomski za
izkoriščanje, in tiste, ki so znotraj dosega tehnologije, ki jo imajo na voljo. Območje zajetja je
torej tisto območje, iz katerega ljudje pridobivajo vire za preživetje in so znotraj razumne
razdalje od lokacije najdišča (Vita-Finzi in Higgs 1970, 2). Lee (1969, 61; nav. v Roper 1979,
121) je skozi etnografske študije pri San ljudstvu ugotovil, da je malo verjetno, da bodo za
iskanje virov hodili več kot 10 kilometrov oziroma dve uri vstran od rezidenčne baze.
Podobno pa je za poljedelce ugotovil tudi Chrisholm (1968, 131; nav. v Roper 1979, 121), saj
le-ti ne prehodijo niti 10 km oziroma 2 uri do svojih polj za obdelavo. Funkcija najdišča in
njena lokacija sta povezani (Roper 1979, 121). Z drugimi besedami, najdišča niso odraz
naključnih izbir za poselitev ljudi (Novaković 2003, 250).
To, kar določa najdiščno lokacijo, je razpoložljivost, številčnost, prostorska razporeditev in
sezonskost rastlinskih, živalskih in mineralnih virov (Roper 1979, 120). Chrisholm (1968, 102–
103; nav. v Roper 1979, 126) kot pomembne lokacijske določevalce za izbiro določenega
mesta za »poselitev« v prostoru navaja vodo, obdelovalno zemljo, pašnike, kurivo in
gradbeni material. Označi jih kot »5 osnovnih elementov«, brez katerih naselbinsko
gospodarstvo ne bi moglo preživeti. Jochim (1976, 50; nav. v Roper 1979, 126) pa kot
primarni cilj pri izbiri lokacije lovcev-nabiralcev navaja bližino gospodarskih virov, zavetje in
zaščito ter razgled na plen in/ali neznance. Pomembne so torej značilnosti celotnega
območja, v katerem se dogajajo procesi, in ne samo najdišče (Roper 1979, 120).
Pri zajetju je potrebno upoštevati razliko med izrazoma teritorij in zajetje (Roper 1979, 124).
Prvi se nanaša na območje, ki je dostopno prebivalcem, in ga običajno raziskujejo. Drugi pa
se nanaša na celotno območje, iz katerega so prebivalci pridobivali vire (Higgs 1975; nav. v
Roper 1979, 124). Teritorij je definiran skozi etnografske analogije, zajetje pa predstavlja
vedenjsko enoto, na katero sklepamo iz primerjalnega znanja najdiščnih teritorijev,
distribucije virov, najdiščnih vsebin in oblik poselitvenih sistemov.
Potek analize najdiščnega zajetja

Analiza najdiščnega zajetja zaobjema več korakov (Pappu 1988, 108). Določiti je potrebno
prostor, ki ga je najdišče poznalo in izkoriščalo. Ugotavljamo približno velikost območja, ki je
bilo redno izkoriščeno. Seveda predpostavljamo, da bolj kot bo oddaljeno območje od
najdišča, manj verjetno bo to območje poznano. Čeprav so lovci-nabiralci bili zmožni
izkoriščati oddaljena območja, je to lahko bilo za njih neekonomično (Vita-Finzi in Higgs
1970, 7).
Zajetje lahko opredelimo na dva načina. Prvi način je s fiksno razdaljo radija, ki definira mejo
raziskovanja. Za poljedelce je bil definiran 5 km radij (približek hoji ene ure po ravni
pokrajini) (Vita-Finzi in Higgs, 1970), za lovce-nabiralce pa je ta radij znašal 10 km (približek
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hoji dveh ur po ravni pokrajini) (Birkett 1985, 134-135). V analizi mlajšega paleolitika in
kasnejših kulturnih najdišč sta Vita-Finzi in Higgs (1970) določila 5 km radije okoli vsakega
najdišča, s tem pa območje določila kot območje najdiščnega zajetja. Intenziteto poznavanja,
ki se zmanjšuje s tem, ko se ljudje oddaljujejo od najdišča, podajata v več kategorijah.
Območje znotraj 1. km polmera najdiščnega zajetja je bilo raziskano v celoti. Območje 2. km
polmera najdiščnega zajetja je bilo raziskano le 50 %. Pri najdiščnem zajetju, velikem 3 km
polmera, pa je bilo raziskano le 33 % itn. Če relief okoli najdišča ni bil preveč strm, je bilo
raziskovalno območje bolj ali manj krožno zamejeno (Pappu 1988, 109).
Drugi način, kako lahko opredelimo zajetje, je s časovnimi mejami, ki temeljijo na času, ki je
potreben za hojo ene (poljedelci) ali dveh ur (lovci-nabiralci). Časovne meje izračunano glede
na topografijo potencialnega območja najdišča (Birekett 1985, 135), pri čemer le redko
dobimo krožne oblike zajetij. Na podlagi medkulturnih primerjav je bila postavljena teza, da
lahko lovsko nabiralniška skupnost obvladuje ozemlje, ki je od naselja oddaljeno 2 uri hoda
(Slapšak 1995, 48).
V naslednjem koraku je potrebno ugotoviti, kje so se nahajale za preživetje potrebne
kategorije virov znotraj tega območja, in opisati njihovo distribucijo. Za posamezne vire je
potrebno izračunati delež različnih tipov kategorij zemljišč in distribucijo virov znotraj njih
(Pappu 1988, 108).
Analizo najdiščnega zajetja pa lahko izvedemo tudi obratno. Namesto da bi se osredotočil na
časovno komponento, se je Flannery (1976, 103–104) analize najdiščnega zajetja vaščanov v
Oaxaci, Tehuacanu v Mehiki lotil tako, da je analiziral različne živalske, rastlinske in
mineralne ostanke na najdiščih ter se spraševal, kako daleč od najdišča so morali priti ljudje,
da so prišli do teh virov.
Geografski informacijski sistem (GIS)
GIS so računalniški programski sistemi, ki so oblikovani za upravljanje s podatki s prostorsko
komponento (Stančič in Gaffney 1991, 9). GIS predstavlja sistem za vnos podatkov, ki
omogoča upoštevanje prostorske komponente, pridobljene na različne načine, npr. iz
tematskih in topografskih kart, daljinskega zaznavanja ali fotografije. Služi tudi kot sistem za
shranjevanje in iskanje podatkov, ki so urejeni na podlagi geografskega položaja. S pomočjo
GIS-a lahko analiziramo podatke, jih pretvorimo, zbiramo in združimo. Lahko ustvarjamo
nove podatke, jih statistično obdelamo, ovrednotimo in modeliramo. Omogoča pa tudi
kompleksen način prikazovanja podatkov, ki so lahko v grafični obliki, v obliki baz podatkov
ali pa kot informacije, ki jih dobimo pri obdelovanju in moderiranju (Kvamme, Oštir-Sedej,
Stančič in Šumrada 1997, 19–20).
Glavna značilnost GIS-a je, da v računalniški formi združuje dve temeljni obliki
dokumentiranja in obdelave prostorski podatkov: kartografijo in baze podatkov. Zraven sodi
seveda še mnogo možnosti za prezentacijo in vizualizacijo podatkov (Novaković 2003, 156).
Burrough (1986, 6; nav. v Novaković 2003, 160) »razlaga nastanek GIS-a kot integracijo šestih
specializiranih področij: računalniško podprte kartografije, risanja in oblikovanja, geodezije,
prostorskih analiz rasteriziranih tematskih kart, interpolacij iz točkovnih podatkov ter
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tehnologije daljinskega zaznavanja«. Namen GIS-a je v tem, da je sposoben analizirati
prostorske podatke in ustvariti novo informacijo (Novaković 2003, 160).

Okolje v času poznega glaciala
V paleolitskih najdiščih se rastlinski ostanki večinoma pojavljajo kot leseno oglje, zelo redko
pa je ohranjen tudi pelod. Analize ugotovljenih drevesnih vrst lahko delno prispevajo h
kronološki opredelitvi najdišča glede na paleoklimatske razmere (Culiberg 1999, 330). Pri
ugotavljanju pretekle klime v poznem glacialu so raziskovalci (npr. Šercelj 1965, 1996;
Culiberg 1991; Pohar 1997 in drugi) pogosto uporabljali kronologijo, ki je temeljila na
ugotovitvah Grossa (1964, 196) in Woldstedta (1962). Ugotovili so, da so za klimo v poznem
glacialu značilne izmenjujoče dobe ohladitve in otoplitve. Obdobje je bilo razdeljeno na tri
mrzle stadiale (najstarejši, starejši in mlajši dryas) in dva topla interstadiala (bölling in
alleröd) (Šercelj 1996, 54).
Nekoliko bolj natančno razdelitev poznega glaciala pa daje kronologija, ki temelji na visoki
resoluciji kisikovih izotopov iz vrtine ledu na Grenlandiji. Le-ta vsebuje več kratkotrajnih
dogodkov (mrzla in topla obdobja), ki so bili zabeleženi v geološkem zapisu (Björck et al.
1998, 287). Zajema časovni interval od cca. 22,000 do 11,500 GRIP let BP (cca. 19,000–10,000 14C let BP). Stratigrafija dogodkov je enako uporabna za vrtine ledu, morske in
zemeljske zapise in velja za bolj primerno klasifikacijsko shemo, kot je bila v uporabi včasih.
Izotopski zapis za to obdobje je razdeljen v dva stadiala, grenlandski stadial 1 in 2 (GS-1 in
GS-2), in v dva interstadialna dogodka, grendlanski interstadial 1 in 2 (GI-1 in GI-2). Dodatno
sta še GI-1 in GS-2 razdeljena v več krajših epizod (Björck et al. 1998, 283). Hladna epizoda
grenlandskega stadiala 1 (GS-1) traja med cca. 11,500 in 12,650 GRIP let BP, kar zajema
obdobje mlajšega dryasa. Interstadiala böiling in alleröd pa lahko vzporejamo z grenlandskim
interstadialom 1 (GI-1), datiranim med 12,650 in 14,700 GRIP let BP, ki je razdeljen v tri tople
(GI-1a, 1c in 1e) in v dve vmesni hladnejši epizodi (GI-1b in 1d). Dolga hladna epizoda pred
poznoglacialnim interstadialom je bila grenlandski stadial 2 (GS-2, najstarejši dryas), ki je
razdeljen v tri različna mrzla obdobja. Podobnosti med obdobjema v klimi sta med GS-2a
(14,700 do 16,900 GRIP let BP) in GS-2c (19,500 do 21,200 GRIP let BP), medtem ko je
vmesna GS-2b (16,900–-19,500 GRIP let BP) manj mrzla kot omenjeni dve. Grenlandski
interstadial 2 (GI-2) pa je datiran med 21,200 in 21,800 GRIP let BP (Björck et al. 199).
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Tabela 1. Razdelitev poznega glaciala (po Björck et al. 1998, tab. 2) in razdelitev poznoglacialne klime Blejskega jezera (po Andrič et al. 2009,
tab 3).
Po Björck et al.
1998, tabela 2

GRIP let BP

Andrič 2009 / cal let BP

Klima območja Blejskega jezera v času poznega glaciala

Preboreal / po letu 11,500

Toplejše in vlažnejše z mešanim borovim in širokolistnatim gozdom;
višja gladina vode in obilna vegetacija.
Mrzlo in suho; bolj odprta pokrajina, nizka gladina, vendar še vedno
visoka koncentracija kisika v vodi.
Proti koncu te dobe klima postaja bolj mrzla in bolj suha.

Stadial

GS-1

12,650–11,500 mrzlo

Mlajši dryas (12,600–11,500)

Interstadial
Interstadial

GI-1 (GI-1a)
GI-1 (GI-1b)

12,900–12,650 toplo
13,150–12,900 mrzlo

Poznoglacialni interstadial (bölling, alleröd)
Poznoglacialni interstadial (bölling, alleröd)

Interstadial

GI-1 (GI-1c)

13,900–13,150 toplo

Poznoglacialni interstadial (bölling, alleröd)

Interstadial
Interstadial

GI-1 (GI-1d)
GI-1 (GI-1e

14,050–13,900 mrzlo
14,700–14,050 toplo

Stadial

GS-2 (GS-2a)

16,900–14,700 mrzlo

Poznoglacialni interstadial (bölling, alleröd)
Poznoglacialni interstadial (bölling, alleröd)
/ 14,800–12,600
Najstarejši dryas (20,000–14,800)

Stadial

GS-2 (GS-2b

Stadial

GS-2
2c )
GI-2

19,500–16,900 manj
mrzlo kot GS-2a in c
21,200–19,500 mrzlo

Interstadial

(GS-

Najstarejši dryas (20,000–14,800)

21,800–21,200
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Toplejše, mešan gozd (breza, macesen, smreka, hrast), visoka
koncentracija kisika v vodi, bogata vegetacija.
Odprto, prevladuje zeliščna vegetacija / po 16,000 cal let BP / se
poveča koncentracija kisika v vodi, bogata vegetacija in povečanje
števila dreves.
Mrzlo in suho / postaja bolj vlažno po 16,000 cal let BP.

Največje spremembe v klimi je zaznati na prehodu iz würma III v pozni glacial (GS-2a v GI-1e)
in na prehodu iz mlajšega dryasa v preboreal (iz GS-1 v preboreal), saj so se januarske
temperature v severni Evropi v teh dveh časovnih obdobjih zvišale do 20 °C (iz -25 do -20 na 5 do 5 °C). Takšno povečanje januarskih temperatur je bilo zaradi sprememb v Severnem
Atlantskem oceanu. Julijske povprečne temperaturne spremembe pa so bile manjše (od 3 do
5 °C dviga), saj so se iz obdobja GS-2a in GS-1 dvignile med 10 do 15 °C, v obdobju GI-1e in v
preborealu pa so se dvignile med 13 do 17 °C. Na povečanje julijskih temperatur sta v
glavnem vplivala dva dejavnika: povečanje sončnega obsevanja in umik ledenih pokrovov na
Škotskem ter v Skandinaviji. Spremembe v temperaturi gladine morja (ang. sea surface) in
spremembe v položaju morskega ledu so povzročile temperaturne spremembe na kopnem.
Potrebno je izpostaviti, da je bil v južni Evropi dvig temperature manj intenziven (Renssen in
Isarin 2001, 117). Oba klimatska premika sta jasno zabeležena v grendlandskih ledenih
pokrovih kot kisikovi izotopi in prah ter v evropskih zapisih kisikovih izotopov (von
Grafenstein et al. 1999, 1655; Renssen in Isarin 2001, 118). Ti podatki kažejo zelo hiter
prehod iz glaciala v interglacialne klimatske razmere (bolj tople), najverjetneje že v nekaj
desetletjih (Severinghaus in Brook 1999; Renssen in Isarin 2001, 118). Med zgoraj
omenjenima prehodoma se je višina ledenega pokrova občutno znižala, koncentracija
atmosferskega CO2 se je zvišala in drevesa so ponovno porasla evropski kontinent (Barnola
et al. 1987; Peltier 1994; Hoek 1997; Renssen in Isarin 2001, 118). Vse to kaže na zelo hitre
klimatske spremembe skozi celotno obdobje poznega glaciala.
Klima v poznem glacialu je torej nihala, saj se je spreminjala z otoplitvami in ohladitvami
(stadial in interstadial). Take razmere je sicer preživelo malo rastlinskih vrst (bor, smreka,
breza, navadni brin ter zelišča, mahovi in lišaji današnjega visokoalpskega območja). Od
zelišč, ki so poleg redkih dreves tipična pionirska zarast razgaljenih tal, so se pojavljali
navadni pelin, labodovke, brškinovke in trpotec (Šercelj 1996, 54–55). V hladnih obdobjih
(dryas) je tundra poraščala pokrajine ob ledenikih kot tudi na pasovih nad gozdno mejo
(Culiberg 1991, 46–47). Velik del Slovenije je bil prekrit s sporadičnimi borovimi in brezovimi
drevesi, medtem ko so se v toplejših obdobjih pojavljali mezofilni listopadni elementi, kot so
hrast, lipa, brest in bukev (Culiberg 1991, 46–47), ki pa so v mrzlih fazah izginili z našega
ozemlja. Prevladoval je torej arktični ali subarktični tip vegetacije (najprej bor, potem pa
borovo-brezova tajga) (Culiberg 1991, 43–44). Za čas poznega glaciala še ne moremo govoriti
o listopadnih gozdovih, vendar je zelo verjetno, da je med bori tu in tam raslo kakšno
listavsko drevo (analize iz oglja paleolitskih najdiščih) (Šercelj 1996, 55). O enotnem
poznoglacialnem tipu vegetacije ne moremo govoriti zaradi mikroklimatskih ali drugih
vzrokov, kljub majhni pestrosti pa se je vegetacija razlikovala med seboj že v posameznih
fazah poznega glaciala. Vegetacija se je spreminjala iz ene faze v drugo, na ugodnejših
biotopih pa je postopoma pridobivala vse več novih udeležencev (Culiberg 1991, 43–44). V
poznem glacialu se je v hladnih obdobjih (dryas) povprečna letna temperatura lahko znižala
za približno 10 °C (Büdel 1960; Frenzel 1967; nav. v Šercelj 1996, 54), gozdna meja pa bi v
času najhujše poledenitve bila še nižje kot Ljubljanska kotlina (v času pred 25,000 do 17,000
in leti) (Šercelj 1965, 21). Poharjeva (1997, 149) pa pravi drugače. Na vrhuncu würmske
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poledenitve se je snežna meja, ki danes poteka na 2,700 m n. v., znižala na najmanj 1,500 m
n. v., posledično pa se je gozdna meja spustila na 600–700 m n. v. To pomeni, da je celotna
Slovenija, v kolikor ni bila prekrita z ledeniki, predstavljala periglacialno okolje.
Klimo v času poznega glaciala spodaj podrobneje predstavljam po fazah, ki so si sledile od
viška würma III pa vse do holocena.
Najstarejši dryas

Za čas prehoda iz würma III v začetek poznega glaciala (čas od 21,200 GRIP let BP do 14,800
cal let BP oz. GS-2c do GS-2a) je na območju Slovenije uspevala stepa z redkimi drevesi (bor
in breza). Gre za nakakšno nadaljevanje würmske pleniglacialne tundre ali stepe, v kateri je
bila posebno značilna alpska drežica (Selaginella selaginoides) (Šercelj 1996, 55). V tem času
(konec würma III) je led pokrival del severozahodne Slovenije. Segal je do Tolmina, prekrival
pa je Blejsko jezero in prišel vse do Tržiča. Izmed jamskih epigravettienskih najdišč, ki so
prikazane na karti (glej spodaj), lahko razberemo, da je bilo območje Poljšiške cerkve v času
würma III in začetku poznega glaciala pod ledom, na kar nakazuje tudi ledeniška morena,
najdena med plastmi v Poljšiški cerkvi (Brodar 2009, 521).

Slika 1: Razširjenost ledenikov na območju Slovenije v času würma III (po Pohar 1997, sl. 1).

Pelodne analize kažejo, da je v zadnjem würmskem stadialu (W III) v bližini paleolitskih
najdišč zagotovo uspeval bor, v poznem glacialu so se mu pridružili drugi iglavci, kmalu pa
tudi listavci (tudi bukev) (Culiberg 2011, 219). Takšnega mnenja je bil tudi Šercelj (1996, 55),
saj pravi, da so se s klimatsko otoplitvijo razširili tudi mezofilni listavci (hrast, lipa, navadna
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leska in brest). Podnebje na prehodu v pozni glacial je bilo mrzlo in suho, uspevala je bolj
zeliščna vegetacija, posledično pa je bila pokrajina bolj odprta. Pred 16,000 cal let BP je okoli
Blejskega jezera uspevala vegetacija, ki je bila podobna stepski tundri, v kateri prevladujejo
zelišča z grmičevjem vrbe in breze (Andrič 2009, 130–131). Podobno kažejo ostanki cvetnega
prahu in rastlinski makrofosilni ostanki iz študij severne Italije in južne Švice (Lago di Origlio,
Lago Piccolo di Avigliano in Lago della Costa) (Kaltenrieder et al. 2009, 2655), ki nakazujejo,
da tudi nižine severne Italije in južne Švice pred 16,000 cal let BP niso bile prekrite z gosto
gozdno vegetacijo (Vescovi et al. 2007, 1658). Analize iz Blejskega jezera za čas najstarejšega
dryasa kažejo, da so vrednosti padavin med Gschnitzovim hladnim obdobjem (19,000 do
18,000 cal let BP) znašale približno eno tretjino današnjih, poletne temperature pa so bile
10 °C nižje od današnjih (Kerschner in Ivy-Ochs 2008, 63). Prav tako tudi vrednosti cvetnega
prahu in žuželk pri jezeru Lautrey v vzhodni Franciji za isti čas nakazujejo od 3 do 5,5 °C nižje
temperature v najtoplejšem mesecu kot danes ter bolj suho klimo (Peyron et al., 2005, 206).
Bolj sušna klima na začetku poznega glaciala naj bi veljala tudi za vzhodno-osrednjo Evropo
(ugotovljeno s pelodnimi analizami) (Feurdean et al. 2008, 129). Po 16,000 cal let BP so
zaznali visoko koncentracijo kisika v vodi v Blejskem jezeru, bogato vegetacijo in povečanje
števila dreves, kar nakazuje na toplejše razmere (Andrič et al. 2009, 134).
Poznoglacialni interstadial

Pozni glacialni interstadial je obodbje izmenjajočih se toplih in hladnih klim. Traja od cca.
14,800–12,600 cal let BP (od GI-1e do GI-1a). Björck in drugi (1998, 288) so za to obdobje
prepoznali tri topla in dve mrzli obdobji, pri nas pa se iz zapisa iz Blejskega jezera (Andrič et
al. 2009, 134) kaže le toplo obdobje z manjšimi nihanji. Culiberg (1991) in Šercelj (1996) pa
prepoznavata to časovno obdobje s tremi različnimi obdobji različne klime (bölling, starejši
dryas in alleröd). Šercelj (1965 in 1996) in Culiberg (1991) označujeta obdobje starejšega
dryasa kot ohladitev, ki je v srednji Evropi imela popolnoma tundrsko obeležje (Šercelj 1965,
21).
Podnebno segrevanje na začetku poznoglacialnega interglaciala nakazuje povečanje
izotopske sestave kisika, cvetni prah breze in macesna ter rastlinski makrofosili iz Blejskega
jezera. V vegetacijski sestavi je po cca. 13,800 cal let BP zaznati zmanjšanje vrednosti bora in
povečanje vrednosti hrasta, breze, bresta, pelina (sušno) in smreke, kar bi lahko nakazovalo
na nadaljnje toplejše razmere (Andrič et al. 2009, 136). Pojavljale so se lahko tudi regionalne
razlike, saj pelodne vrednosti za lipo v Gribljah (jugovzhod Slovenije) kažejo, da je v okolici
Gribelj verjetno uspevalo veliko lokalne lipe. V jugovzhodni Sloveniji je bila klima verjetno
toplejša kot na območju Alp, pa tudi verjetno manj ekstremno suha (Andrič 2011, 245-246)
kot na vzhodu, kjer je bilo kontinentalno in veliko bolj suho s precej hladnejšimi zimami ter le
rahlo hladnejšimi poletji kot danes (Feurdean et al. 2008, 130). O regionalnih razlikah govori
tudi Culibergova (1991, 43), ki ugotavlja, da se je vegetacija istega obdobja na tako majhnem
prostoru, kot je Ljubljansko barje, razlikovala. Zeliščne vegetacije v tem času je bilo manj, kar
bi lahko nakazovalo na krčenje odprtih površin (Culiberg 1991, 46). V času otoplitev Šercelj
(1965, 21) navaja, da so povprečne julijske temperature lahko znašale do 14 °C (v böllingu).
Na toplo vodo prav tako nakazuje pojav obalnih vodnih bolh okoli Blejskega jezera, ki
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pogosto naseljujejo današnjo obvodno vegetacijo. Podobne vegetacijske spremembe
(toplejše razmere) so bile ugotovljene v severni Italiji in južni Švici med 14,800 in 14,400 cal
let BP (Vescovi et al., 2007, 1658), kar pa je tudi v skladu s klimatsko rekonstrukcijo severne
hemisfere (ang. northern-hemispheric) (Björck et al., 1998). Da je na območju jezera Lautrey
v tem času prišlo do močnega segrevanje podnebja in povečanje padavin, lahko sklepajo na
podlagi povečanja vrednosti cvetnega prahu in žuželk, ki so značilne za topla obdobja
(Peyron et al., 2005). Tudi rezultati na podlagi cvetnega prahu za severnozahodno Romunijo
kažejo poletne temperature blizu modernih vrednosti (Feurdean et al., 2008, 129).
Povečanje vrednosti cvetnega prahu bora v nižinskih in sredogorskih (ang. mid-altitude)
najdiščih v Karpatskem gorovju (Preluca Tiganului in Steregoiu) od 14,700 cal let BP naprej
kaže na širjenje gozdov, ki so posledica otoplitve. Te gozdovi so prav tako sestavljale smreka,
breza, vrba in brin (Feurdean et al. 2007, 313). Prav tako je iz palinoloških in rastlinskih
makrofosilov v tistem času zaznati povečanje vlažnosti na jugovzhodu, v gorovju Rila in Pirin
(Bulgarija) (Bozilova et al. 1996; Velev 1997; nav. v Stefanova in Ammann, 2003, 98) ter na
Thracian planoti (Magyari et al. 2008, 872).
Nato je sledila ponovna ohladitev v starejšem dryasu, ki je močno razredčila drevesno
vegetacijo, saj so v tem obdobju rasli le borovi gozdiči z brezo in smreko (tajga). V tem
obdobju so se povprečne julijske temperature lahko gibale pod kritičnih 10 °C. V tem času
ohladitve je v srednji Evropi prevladovala tundra, pri nas pa se je gozdna meja znižala do dna
Ljubljanske kotline (250–550 m n. v.) (Šercelj 1965, 21). Ohladitev naj bi razredčila tudi
drevesno vegetacijo, saj so uspevali le borovi gozdiči z brezo in smreko (Šercelj 1996, 55).
Omenjenega Andričeva in drugi (2009) ne prepoznavajo iz zapisa iz Blejskega jezera. Po
13,000 cal let BP so ob Blejskem jezeru najverjetneje uspevali macesen, breza in tudi smreka
(Andrič et al. 2009, 135). Žuželki (Micropsectra radialis in Hete-roterissocladius spp.), značilni
za mrzla obdobja, sta izginili, pojavila pa se je topla favna (Pentaneurini tribe). Pojavi se tudi
mešana toplo prilagojena favna (različne žuželke), ki pa nakazuje, da je jezero postajalo
toplejše in verjetno produktivnejše. Močnejšo otoplitev v poznoglacialnem interstadialu
(alleröd) nakazuje tudi drevesna vegetacija. V borovo-brezovih gozdovih je poleg listavcev
mešanega hrastovega gozda bila že redno prisotna tudi smreka (Šercelj 1996, 55). Povprečne
julijske temperature so lahko znašale do 17 °C. V nemškem sredogorju in v jugovzhodni
Nemčiji je gozdna meja v tem času segala do 800 m n. v. (Beug 1957; Bertsch 1961; nav. v
Šercelj 1965, 21). Prav tako so znani allerödski brezovi in borovi gozdiči na višini 811 m iz
Tirolskih Alp pri Salzburgu (Zagwijn 1952; nav. v Šercelj 1965, 21). Šercelj (1965, 21) dopušča
tudi možnost, da se je v Ljubljanski kotlini, ki ima razmeroma majhno nadmorsko višino in
južno lego, v tem času uveljavila mezofilna gozdna vegetacija. Podobno pravi Culibergova
(1991, 47), saj gozdni sestoji ne postanejo le obsežnejši, temveč tudi bogatejši po sestavi.
Bor je še vedno bil vodilni element, znatno pa se je uveljavila breza.
Spremembe v vegetacijski sestavi od 13,800 do 12,500 cal let BP je tudi zaznati v Karpatih,
saj se poveča delež cvetnega prahu smreke in breze (nasploh toplodobnih dreves), zmanjša
pa se delež zeliščnih rastlin ter bora, vrbe in brina (Feurdean et al. 2007, 313). Razširitev
smrekovih gozdov v nižinah in iz njih na višje predele Karpatov v Romuniji ter prisotnost
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mezofilnih dreves, kot so brest, prunus, hrast, leska in lipa, v času po 13,800 cal let BP so
dobri pokazatelji toplih in vlažnih razmer (Feurdean et al. 2007, 315). Povprečne
temperature najhladnejšega meseca so se zvišale iz -13 na -7 °C. V toplih mesecih pa so bile
temperature podobne današnjim (16 °C). Gozdna meja na območju Karpatov v Romuniji je
bila najverjetneje nad 800 m n. v., obdobje med 13,800 in 12,600 cal let BP pa je
predstavljalo glavno in najdaljšo toplo obdobje med poznim glacialom v Romuniji (Feurdean
et al. 2007, 315).
Poznoglacialni interstadial je bil torej topel z mešanim gozdom (breza, macesen, smreka in
hrast), Blejsko jezero je vsebovalo visoko koncentracijo kisika, vegetacija pa je postala obilna.
Odprte površine je v tem času prekrival gozd, vrednosti zeliščne vegetacije v diagramih pa so
nizke (Culiberg 1991, 47). Proti koncu poznoglacialnega interstadiala je klima postajala bolj
mrzla in suha (Andrič et al. 2009, 134). To spremembo je moč zaznati v vegetaciji in v
zniževanju gladin jezer, ki so se pojavljale preko širokega območja na južni strani Alp (Vescovi
et al., 2007, 1658; Andrič et al. 2009, 136). Po 12,800 cal let BP zmanjševanje koncentracije
kisika v Blejskem jezeru nakazuje na ohlajevanje podnebja. Klima je najverjetneje postala
suha, na kar tudi kaže povečanje koncentracije mikroskopskega oglja (ang. microcharcoal
concentrations), upad cvetnega prahu dreves, povečanje kserofitov (ang. xerophytes) in
prisotnost obvodnih žuželk (Parakiefferiella, Arctopelopia in Cricotopus) (Andrič et al. 2009,
136).
Mlajši dryas

Že proti koncu poznoglacialnega interstadiala je zaslediti spremembe, ki kažejo na hladnejše
razmere (Andrič et al. 2009, 136). Sledila je ohladitvena, tokrat zadnja mrzla faza, ki je v
poznem glacialu skrčila gozdove (listavce). Trajala je od 12,600–11,500 cal let BP (GS-1). V
tem obdobju je močno napredovala breza (Šercelj 1996, 55). Gozdna meja v mlajšem dryasu
je bila 600 m nad ravnico Ljubljanske kotline. Uspevali so ne le borovi gozdovi, ampak so se
obdržali tudi nekateri listavci (Šercelj 1965, 21). Hrast, lipa in brest so vztrajali tam, kjer so že
bili močneje razširjeni, vendar so zdaj nekoliko manj razširjeni. Renssen in Isarin (2001, 117)
za mlajši dryas menita drugače. Obdobju pripisujeta bolj arktične razmere, saj so se
januarske temperature na prehodu iz mlajšega dryasa v preboreal (iz GS-1 v preboreal) v
severni Evropi zvišale do 20 °C (iz -25 do -20 na -5 do 5 °C). To bi pomenilo, da je v mlajšem
dryasu moralo biti tako mrzlo, kot je to bilo na prehodu iz würma III v pozni glacial (v južni
Evropi je bil seveda ta dvig temperature manjši). Za obdobje mlajšega dryasa pa Šercelj
(1965, 21) pravi, da je bila gozdna meja 600 m nad ravnico Ljubljanske kotline, kar pa bi bilo
še nad 850 m n. v. Slednje bi bilo neskladno z viškom würma III, ko je bila meja na komaj 600
m n. v. ali še manj (Pohar 1997, 149).
Sestava kisikovih stabilnih izotopov iz Blejskega jezera kaže, da se začetek in prenehanje
obdobja GS-1 (mlajši dryas) v zapisu iz Blejskega jezera kažeta kot nenadna. Podnebne
razmere med tem obdobjem so bile mrzle (kisik -9.7 %) in suhe. Slednje nakazuje povečanje
metlikovk in pelina ter ponavljajočo prisotnost plasti mahov. Jezero je bilo najverjetneje
plitvo (Andrič et al. 2009, 136). Odstotek hrasta, bresta in lipe iz Blejskega jezera je na
začetku tega obdobja upadel, v Gribljah pa se je to zgodilo nekaj stoletij kasneje (približno
24

12,250 cal let BP). Vegetacija okoli Griblelj je sicer bila verjetno manj občutljiva na
poslabšanje klime v GS-1 in je morda reagirala kasneje, vendar pa je bila bolj občutljiva na
sušne razmere (Andrič 2011, 246). Porast zelišč (Poaceae, Chenopodiaceae in Artemisia) in
mikroskopskega oglja je bila izrazitejša v jugovzhodni Sloveniji (odprta proti Panonski nižini),
saj ima danes bolj kontinentalno klimo kot Blejsko jezero (Andrič 2011, 246). Podobno
situacijo analize cvetnega prahu potrjujejo tudi v severni Italiji (Vescovi et al., 2007, 1658).
Paleoekološka zapisa iz jezera Lautrey (Peyron et al., 2005) in Gerzensee (von Grafenstein et
al., 2000) nakazujeta na mrzlo in najverjetneje suho klimo, ki je omejila razvoj dreves
(Stefanova in Ammann 2003, 105). Tudi v notranjosti Alp so po 12,700–12,600 cal let BP bile
poletne temperature cca. 3,5 °C nižje in z 20 do 30 % manj padavin. Zime so bile torej hladne
in suhe, poletja pa so bila zmerno suha ali celo bolj močvirnata, kot so danes (Ivy-Ochs et al.
2008, 569). Pokrajina v Sloveniji je bila bolj odprta in suha, klima pa je bila mrzla. Gladina
Blejskega jezera je bila nizka, vendar je vseeno vsebovala visoko koncentracijo kisika (Andrič
et al. 2009, 134).
Preboreal

Segrevanje podnebja na prehodu iz poznega glaciala v holocen (11,500–9300 cal let BP)
lahko razberemo iz močnega povečanja koncentracije kisika v Blejskem jezeru. Drevesni
taksoni, kot so breza, bukev, lipa, hrast, beli gaber, kraški gaber, jelša, javor, veliki jesen,
brest, vrba, leska in jelka začnejo uspevati, medtem pa metlikovke (Chenopodiaceae) in pelin
(Artemisia) začnejo upadati. Na začetku preboreala je podnebje postajalo toplejše in
vlažnejše, z mešanim borovim-širokolistnatim (ang. pine-broad-leaved) gozdom okoli jezera.
Nivo vode v jezeru se je povečalo, jezero je postalo spet globoko in je nudilo ugodne pogoje
za vodne bolhe (Cladocera) in bogate zbire žuželk (Chironomid assemblages) (Andrič 2009,
137). Pri 10,400 cal let BP so morali biti pogoji za žuželke ugodni, saj je to edini interval, v
katerem so uspevale vse štiri vrste (Allona affinis, Acroperus harpae, Allonella nana in
Chydorus spahericus) (Andrič 2009, 136). Paleoekološke raziskave iz jezera Gerzensee in
Lautrey nakazujejo na dvig temperature cca. 3 °C na prehodu v holocen v manj kot 50 letih
(Lotter et al. 2000; Schwander et al. 2000; Peyron et al., 2005; Andrič 2009, 137). V tem času
so nazadovali iglavci in breza, hitro pa so se širili elementi mešanega hrastovega gozda.
Analize potrjujejo, da je južno od Alp že v poznoglacialnem interstadialu (allerödu) v borovobrezovih gozdovih sporadično zastopano vse glavno listavsko drevje. Zato so lahko ob prvih
otoplitvah v borealu masovno nastopili elementi mešanega hrastovega gozda, kot so brest,
lipa, hrast, jesen in javor, ki so se združili v Quercetum mixtumum (QM). Ob prejšnjih boru,
smreki, brezi, vrbi in jelši so še na mestu bili leska, bukev in jelka (Šercelj 1996, 56-57).
Takšen tip gozda v borealu pa ni bil značilen samo za nižje lege (Ljubljansko barje), temveč
tudi v Alpah (višine od 1000 do 1500 m), na Pokljuki (Šercelj 1971) in na Jelovici (Culiberg
1991, 26).
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Favna

V času poznega glaciala je v paleolitskih najdiščih zaslediti veliko različnih vrst živalskih kosti.
V času würma III je bila favna v Sloveniji bolj enotna (Pohar 1997; Rakovec 1975). Zraven
živali, ki so ohranjale dominacijo nad drugimi in ki so značilne za tundro (severni jelen), za
alpske pokrajine (gams, alpski kozorog in alpski svizec) in za stepske pokrajine (stepski bizon,
orjaški jelen in veliki hrček), so se čedalje bolj začele pojavljati živali, ki so bile značilne za
gozdne sestave (bober, los, navadni jelen in srna). Takšno mešano favno v isti plasti
raziskovalci razlagajo s sezonskimi selitvami, ki so jih povzročila temperatura nihanja (Pohar
1997, 154– 155). Rakovec (1975, 257) za nekatere vrste meni, da so prihajale k nam le v
otoplivah v poznem glacialu, bobri in hrčki pa naj bi se pojavili pri nas šele proti koncu
glacialne dobe, ko se je podnebje že precej otoplilo. Ob koncu pleistocena so se alpski svizci,
planinski zajci, gamsi in kozorogi povzpeli v višje gorske kraje, kamor jih v največji meri ni
pregnalo toplejše podnebje, temveč vse bolj razširjajoči se gozdovi v nižinskih delih. Zaradi
tega jim je primanjkovalo hrane, kakršne so bili vajeni v hladnejših dobah (Rakovec 1975,
260). Najštevilčnejše je v poznem glacialu zastopan alpski svizec, vedno bolj pogosta pa sta
postajala bober in divja svinja. Od jelenjadi je bil najbolj pogost navadni jelen in nato srna, ki
je med würmsko favno sploh ni bilo (razen v Črnem kalu, najjužnejši paleolitski postaji).
Poznoglacialni živalski sestav se je torej spreminjal z vsako otoplitvijo od začetka starejšega
pa do mlajšega dryasa. Povečevanje prisotnosti navadnih jelenov in divjih svinj kaže na
premik k holocenu, torej k toplemu podnebju (Pohar 1995, 472–473).
V Sloveniji na koncu würma in v poznem glacialu lahko opazimo spremembo v številu
posameznih vrst jelenjadi (Pohar 1994, 91). V poznem glacialu prevladuje los (30 % v Babji
jami), kateremu sledi navadni jelen (11,5 % v Županovem spodmolu) in nato severni jelen
(4,7% v Babji jami). Medtem ko orjaškega jelena ni bilo zaslediti v würmu III, se je pojavil v
poznem glacialu (Pohar 1997, 154). Med jelenjadjo je skozi ves pozni glacial na močvirnatih
območjih (Babja jama) prevladoval navadni jelen (izmenično z losom) (Pohar 1997, 155).
Dokaj redka sta bila kozorog in gams, njune kosti so bile najdene le v Poljšiški cerkvi (Pohar
1991) in Lukenjski jami (Pohar 1983). V primerjavi z WIII (Pohar 1994, 95) se je število divjih
svinj v poznem glacialu povečalo. Vsako manjše klimatsko izboljšanje pa kaže povečanje
števila kosti evropske divje svinje, ki je dosegla svoj višek v allerödu (Pohar 1997, 155).
Poznoglacialna favna iz Slovenije je podobna najdbam iz magdalenienskih najdišč v Avstriji. V
jamah Köflach, Steinbockhöhle, Dachsloch in drugih so bili odkriti kostni ostanki zajcev,
alpskih svizcev, redkih jamskih medvedov, polarnih lisic, severnih jelenov, gamsov,
kozorogov in stepskih bizonov (Pohar 1997, 157). V magdalenienskih najdiščih na severni
strani Alp so bile različne vrste zajcev in severni jeleni glavna lovna žival (ang. usually hunted
game). Zanimivo pa je, da v favni iz Nemčije ni zaslediti alpskega svizca, ki je bil najbolj
pogosta lovna žival na našem prostoru. Arktični predstavniki so še bili: polarna lisica, dlakavi
nosorog, moškatno govedo in mamut. Pojavi bobra, jamskega in rjavega medveda,
navadnega jelena, vapitija in srne so bili redki. Sklepali bi lahko, da je v zgornjem delu
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porečja Donave bila poznoglacialna favna bolj mrzlodobna kot pa favna v času tretjega
würmskega stadiala v Sloveniji (Pohar 1997, 157).
Drugače je v času poznega glaciala na Hrvaškem, saj je bila favna glede na število vrst živali
raznolikejša. V Vindiji (Malez 1979, 198; nav. v Pohar 1997, 156) in Veternici (Malez 1979,
213–214) je Malez poročal o različnih vrstah zajcev, alpskem svizcu, bobru, jamskem in
rjavem medvedu, volku, šakalu, rdeči lisici, evropski divji svinji, severnem jelenu, vapitiju,
navadnem jelenu, gamsu in stepskem bizonu. Skozi pozni glacial so se zgoraj naštete vrste
gibale tudi skozi naš prostor. Državi loči le prisotnost polarne lisice in gamsa v Sloveniji in
jamskega medveda, jamske hijene ter dlakavega nosoroga, najdenih na Hrvaškem (Pohar
1997, 156).
Poznoglacialna favna, ki je bila odkrita na najdiščih severne Italije, pa je definitivno manj
bogata kot najdbe iz Slovenije. Zraven številnih kostnih ostankov manjših sesalcev je
prevladovala snežna voluharica, med sesalci pa divji zajec in alpski svizec. V podzemni niši,
znani kot Grottina Azura, so našli kostne ostanke jamskega medveda (ti ostanki so
prevladovali) in vapitija skupaj z edinim ostankom evropske divje svinje, navadnim jelenom
in srno (Bartolomei et al. 1988, Tab. 1; nav. v Pohar 1997, 156).
Med prehodom iz pleistocena v holocen je podnebje postajalo vse toplejše, gozd je preraščal
naš prostor, zato sta se severni jelen in polarna lisica umaknila na sever. Gams in planinski
zajec sta se umaknila v gore, mamut, jamski medved, orjaški jelen in stepski bizon so izumrli.
Alpski svizec in alpski kozorog najverjetneje nista preživela meje pleistocen-holocen na
našem ozemlju (Pohar 1997, 157).
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Metodologija
V raziskavi sem z analizo najdiščnega zajetja preučeval epigravettienska najdišča v Sloveniji.
Preučeval sem prostor najdišč, v katerem je najdišče najverjetneje izkoriščalo svoje naravne
vire. Območje raziskovanja virov je definirano kot območje, v katerem je izkoriščanje
naravnih virov ekonomsko upravičeno (Vita-Finzi in Higgs 1970). Preučeval sem različno
velika najdiščna zajetja. Definiral sem jih glede na razdaljo in na čas, saj je gibanje ljudi v
prostoru eden od osnovnih parametrov za oblikovanje ozemlja, ki ga lahko uporabimo kot
spremenljivko, le-ta pa določa površino in obliko ozemlja (Glavaš in Grlj 2016, 67). Ugotavljal
sem, kje in na kakšnem območju se najdišča razprostirajo, poleg tega pa so me zanimale tudi
razlike in podobnosti med najdiščnimi zajetji. Na podlagi Binfordovih ugotovitev o lovcihnabiralcih (glej 1972; 1980) sem poskušal določiti tipe najdišč, ki so jih ustvarili ljudje v
paleolitiku.
Analiza najdiščnega zajetja
Vita-Finzi in Higgs (1970, 2) predpostavljata, da bo skupina ljudi na dolgi rok uporabila vire
znotraj njihovega območja, ki so ekonomski za izkoriščanje, in tiste, ki so znotraj dosega
tehnologije, ki jo imajo na voljo. Na podlagi omenjene predpostavke sem preučeval različno
velika območja zajetja najdišč (10, 5 in 2,5 km polmer). V raziskavo sem vključil 11
epigravettienskih najdišč, ki se nahajajo na območju današnje Slovenije. Pri preučevanju
preteklih pokrajin so me zanimale različne spremenljivke, in sicer kako razgiban je teren,
kakšno je bilo okolje, kateri deleži območij so vidni iz najdišč in kakšna so najdiščna zajetja, ki
so časovno definirana.
Analiziral sem povprečne nadmorske višine in naklone različno velikih najdiščnih zajetij.
Razgibanost terena namreč vpliva na razpoložljivost virov v pokrajini, na pogoje za poselitev
določenega območja, na mobilnost in dostopnost v pokrajini ter na samo zaznavanje krajine
(Garcia 2013, 219).
Na podlagi rekonstrukcije okolja/ekosistema me je zanimal delež posameznih ekosistemov
znotraj 10 km velikih najdiščnih zajetjih. Zanimala me je nadmorska višina gozdne meje,
nadmorska višina območij tundre in nadmorska višina snežne meje. Ker pa je klima v poznem
glacialu nihala (otoplitve in ohladitve) (Andrič et al. 2009; Culiberg 1991; Šercelj 1965 in
1996; Pohar 1997), je določitev teh mej težavna. Spremembe so bile lahko zelo velike, saj je
na primer iz würma III v pozni glacial klima začela spreminjati na bolje, vendar je v tem času
(21,200 do 16,900 GRIP let BP) led še pokrival del severozahodne Slovenije (Poljšiška cerkev)
(Brodar 2009, 521). V času po 16,000 GRIP let BP pa lahko že zasledimo večje spremembe v
klimi. Januarske temperature v severni Evropi so se v čas poznega glaciala zvišale do 20 °C (iz
-25 do -20, na -5 do 5 °C) (Renssen in Isarin 2001, 117). V dryasih se je povprečna letna
temperatura lahko znižala za približno 10 °C (Büdel, 1960; Frenzel, 1967; nav. v Šercelj 1996,
54), v času otoplitev pa so povprečne julijske temperature lahko znašale do 14 °C (v böllingu)
in do 17 °C (v allerödu) (Šercelj 1965, 21). Gozdna meja v allerödu je v nemškem sredogorju
in v jugovzhodni Nemčiji segala do 800 m n. v. (Beug, 1957; Bertsch 1961; nav. v Šercelj
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1965, 21), kar se sklada z višino gozdne meje na območju Karpatov v Romuniji (Feurdean et
al. 2007, 315). V mlajšem dryasu je bila gozna meja v Sloveniji 600 m nad ravnico Ljubljanske
kotline. Ker se je klima v poznem glacialu spreminjala, kot navajam zgoraj, sem določil višine
gozdne meje, tundre in snežne meje posebej za mrzla in za topla obdobja. Za mrzla obdobja
sem višino gozdne meje postavil na 500 m n. v. Območja tundre so torej od 500 m n. v.
navzgor, od 1450 m n. v. navzgor pa se začne snežna meja. V toplejših obdobjih pa sem
višino gozdne meje postavil na 800 m n. v., območja tundre pa od 800 m n. v. navzgor. Vse
omenjene višine se nanašajo na 10 km najdiščno zajetje.
Za čas poznega glaciala sem poskušal rekonstruirati vegetacijo za območje Slovenije. Zelo
natančno rekonstrukcijo klime v okolici Blejskega jezera predstavlja paleoekološki zapis iz
Blejskega jezera (Andrič et al. 2009; 2011). V določeni meri je tudi paralelna s kronologijo
kisikovih izotopov iz Grenlandije. Opis vegetacije v Sloveniji prav tako podajajo Culibergova
(1991; 2011), Rakovec (1975) in Šercelj (1965; 1996). Na podlagi njihovih ugotovitev sem
poskušal posameznemu obdobju v poznem glacialu določiti drevesne vrste, ki so uspevale
takrat. Rekonstrukcijo vegetacije in najdbe oglja iz paleolitskih najdišč sem poskušal
primerjati ter s tem ugotoviti okolje in čas, v katerem je bilo posamezno najdišče obiskano.
Pri tem sem si pomagal s kostnimi zbiri živali, ki so bili najdeni v najdiščih. Posamezne živali
so lahko dobri določevalci klime, kot npr. divja svinja, ki je pomembna za presojo biotopov,
ni pa uporabna za določitev geološke starosti (Pohar 1985, 10).
Prav tako me je zanimalo, katero območje je vidno iz najdišča in kakšen odstotek znotraj
najdiščnega zajetja predstavlja le-to. Raziskovanje najdišča ali širšega prostora vedno
vključuje vprašanje o njuni vidni povezavi z drugimi določenimi mesti v pokrajini ali širšim
prostorom (Glavaš 2013, 5).
Analiza vidnosti (ang. viewshed analyses) se nanaša na količino vidne površine iz najdišča in
na prevladujočo smer vidljivosti. Uporaba GIS-a je omogočila izboljšanje in generalizacijo
analiz vidljivosti (ang. visibility analyses), pri čemer obstajajo tudi nekatere pomanjkljivosti
(ne vemo natančno, kakšna je bila vegetacija) (Garcia 2013, 219). Analize vidnosti temeljijo
na ideji vidnega polja, torej na izračunu površine, ki je vidna iz posameznega najdišča. Lahko
jo naredimo s pomočjo GIS-a tako, da se omejimo na 10 km najdiščno zajetje, kar naj bi
predstavljalo zgornjo mejo zaznavanja človeških oči (Wheatley in Gillings 2002; nav. v Garcia
2013, 219). Rezultat analize je območje, ki je iz določene točke vidno, in območje, ki je
nevidno (oz. ga ne vidimo). Vsekakor pa ugotovljeno vidno polje ne pomeni, da je najdišče to
območje tudi kontroliralo. Območje, ki me je zanimalo, je bil 10 km polmer. Višina
opazovalca (ang. observer height) je znašala 1,6 m, ciljna višina (ang. target height) pa 2 m.
Pri tem sem upošteval ukrivljenost zemlje z 0,13 atmosferskim lomom (ang. atmospheric
refraction). Dobil sem smer vidnosti in prikaz predelov območja najdiščnega zajetja, ki so
vidni iz najdišča v polmeru 10 km.
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Poleg najdiščnih zajetij, ki so definirane z razdaljo (2,5, 5 in 10 km), me je zanimalo tudi,
kakšna so najdiščna zajetja, ki so definirana glede na čas. Torej, zanimal me je prostor, ki ga
ljudje prehodijo v 2 urah. Uporaba stroškovnih površin (npr. pri analizi najdiščnega zajetja)
po navadi vsebuje teoretično predpostavko, da se človek v prostoru obnaša racionalno in da
pri gibanju skozi krajino porabi minimalno energijo (Mlekuž 2014, 9).
GIS omogoča premik od tradicionalnega arheološkega pristopa, saj le-ta temelji na
enostavnih krožnih vplivnih območij najdišč (Stančič in Gaffney 1991, 224). Z orodjem lahko
na podlagi digitalnega modela določimo težavnost premikanja po terenu in glede na čas, ki
ga porabimo za določen premik, dobimo radije 2 uri hoda od najdišč (Stančič in Gaffney
1991, 224–225). Kot rezultat pri analizi stroškovnih površin dobimo nepravilne oblike
območij, kar pa je posledica vpliva terena na hitrost in težavnost premikanja (Stančič in
Gaffney 1991, 225).
Za izračun radijev 2 uri hoda za posamezno najdišče sem potreboval izračunan čas vsake
mrežne celice digitalnega modela višin, pri tem pa sem upošteval težavnost premikanja po
terenu in čas, ki ga za premik potrebujemo. Z uporabo Toblerjeve enačbe (Tobler 1993):
6" #$,&

()*+_-./)*-*0 1 2,2&

sem dobil hitrost gibanja (km/h) skozi vsako celico. Hitrost gibanja skozi vsako celico sem
spremenil v čas, ki ga potrebujemo, da prehodimo eno celico. Tako sem dobil čas vsake
posamezne celice za vso Slovenijo. Za vsako najdišče posebej sem stroškovno površino
omejil na radij 2 uri hoda.
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Rezultati
Prostorske analize najdišč

0
100
288
462
709
1450
2864

Slika 2: Lokacija epigravettienskih najdišč na digitalnem modelu Slovenije.

Tabela 2. Osnovne značilnosti epigravettienskih najdišč v Sloveniji.
Št. najdišča

Ime najdišča

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Poljšiška cerkev
Meriševo
Zemono 2
Judovska hiša
Babja jama
Lukenjska jama
Roška špilja
Matjaževe kamre
Betalov spodmol
Županov spodmol
Zakajeni spodmol

Tip najdišča
spodmol
plano najdišče
plano najdišče
spodmol
vodoravna jama
vodoravna jama
jama+brezno
brezno
vodoravna jama
vodoravna jama
vodoravna jama

Nadmorska
višina (m)
630
95
97
155
340
167
387
550
538
575
586

Orientacija
vhoda
S (20 % Z)
/
/
J
S in Z
V in JZ
SV
/
JZ/JV
V
JV

Najdišča se nahajajo na različnih geografskih območjih in na različnih nadmorskih višinah.
Tam, kjer so najdišča na istem geografskem območju (Betalov, Županov in Zakajeni spodmol
ter Matjaževe kamre), so nadmorske višine najdišč podobne. Jamska najdišča imajo različno
orientacijo vhodov, zato ne moremo zaključiti, da so ljudje izbirali te lokacije na podlagi
maksimalnega izkoristka sonca (orientacija proti jugu).
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Analize najdiščnih zajetij
Nadmorske višine zajetij

Slika 3: Prikaz povprečnih nadmorskih višin območij zajetja epigravettienskih najdišč.

Zanimale so me povprečne nadmorske višine različno velikih najdiščnih zajetij (polmer 10
km, 5 km in 2,5 km). Povprečna nadmorska višina epigravettienskih najdišč v polmeru 2,5 km
najdiščnega zajetja znaša 405,18 m, za 5 km 423 m in za 10 km 466 m. Najvišjo povprečno
nadmorsko višino v 10 km okolici ima Poljšiška cerkev (880 m), najnižjo pa Meriševo (133 m).
Poljšiška cerkev ima v 10 km in 5 km okolici povprečne nadmorske višine višje kot pa v
neposredni okolici (2,5 km). Neposredna okolica Poljšiške cerkve je torej nižja od same točke
najdišča. Pri najdišču Zemono se iz neposredne okolice (2,5 km) v širšo okolico (5 km)
povprečne nadmorske višine podvojijo, v 10 km pa potrojijo. To pomeni, da se najdišče
nahaja nižje kot pa njegova okolica. Tako je tudi pri ostalih najdiščih. Le Zakajeni spodmol,
Babja jama (izjema 10 km okolica) in Poljšiška cerkev (izjema 10 km in 5km okolica) ležijo na
nadmorski višini, ki je višja kot njihove povprečne nadmorske višine. Vsa ostala najdišča so
torej v podrejenem položaju glede na svojo okolico, njihovo poznavanje ter izkoriščanje
prostora pa je najverjetneje bilo bolj omejeno na območje, ki je bilo višje od najdišča. Vložek
energije za iskanje hrane je zato moral biti večji, kot bi bil na ravnem terenu.
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Najnižje in najvišje nadmorske višine različno velikih najdiščnih zajetij

Slika 4: Najnižje in najvišje nadmorske višine različno velikih najdiščnih zajetij.

Graf prikazuje minimalne in maksimalne nadmorske višine znotraj različno velikih najdiščnih
zajetij. Prikazane so torej najnižje in najvišje točke v posameznem najdiščnem zajetju, iz tega
pa vidimo, kolikšen je bil razpon med najnižjim in najvišjim delom območja najdiščnega
zajetja. Najmanjši razpon v 10 km najdiščnem zajetju ima Babja jama, saj je med najnižjo in
najvišjo točko v območju le 567 m n. v. Največji razpon v 10 km najdiščnem zajetju pa ima
Poljšiška cerkev, saj je med najnižjo in najvišjo točko 2085 m n. v. Najnižji razpon med
najnižjo in najvišjo točko v 5 km najdiščnem zajetju ima Zakajeni spodmol (315 m n. v.),
največjega pa ima spet Poljšiška cerkev (932 m n. v.). V svoji najbližji okolici (2,5 km
najdiščno zajetje) ima Judovska hiša najmanjši razpon med točkama, saj je le-ta 97 m n. v. Pri
Poljšiški cerkvi (2,5 km najdiščno zajetje) pa spet gre za največji razpon med najnižjo in
najvišjo točko izmed najdišč, saj meri 610 m n. v.
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Razgibanost terena

Razgibanost terena glede na naklon

14

12

Povprečni nakloni (v stopinjah)

10

8

6

4

2

0

Poljšiška
cerkev

Meriševo

Zemono

10 km

11.99

6.06

5 km

11.4

7.6

2,5 km

9.97

7.25

Roška špilja

Matjaževe
kamre

6.07

7.14

4.97

6.06

6.29

4.21

Judovska hiša

Babja jama

Lukenjska jama

10.33

3.57

4.52

8.57

2.36

1.55

2.75

1.92

3.03

Betalov
spodmol

Županov
spodmol

Zakajeni
spodmol

11.23

6.38

6.19

5.53

11.05

3.83

5.15

3.83

10.55

3.34

5.92

4.27

Slika 5: Razgibanost terena različno velikih najdiščnih zajetij.

Iz grafa lahko razberemo, da največje razlike med različno velikimi najdiščnimi zajetji
prihajajo pri najdišču Zemono 2 in Betalovem spodmolu. Topografija vpliva na razpoložljivost
virov, na mobilnost in dostopnost ter na zaznavanje krajine (Garcia 2013, 219). Bolj kot je
relief razgiban, več energije potrebujemo, da ga prehodimo.
Tabela 3. Razvrstitev terena (položen do 5,71°, hribovit od 5,72° do 11,31° in zmerno strmo
nad 11,32°).
Teren
Št. najdišča Ime najdišča
Poljšiška cerkev
zmerno strm in hribovit
1
Meriševo
hribovit
2
Zemono 2
hribovit in položen
3
Judovska
hiša
položen
4
Babja jama
položen
5
Lukenjska jama
hribovit in položen
6
Roška
špilja
hribovit in položen
7
Matjaževe kamre
hribovit
8
Betalov
spodmol
hribovit
in položen
9
Županov spodmol
hribovit in položen
10
Zakajeni spodmol
položen
11
Skupaj

hribovit in položen

Območja najdišč ležijo na hribovitih in položnih območjih. Izstopa Poljšiška cerkev, ki kot
edino najdišče leži na zmerno strmem terenu (povprečen naklon območja je nad 11,32°). To
se ujema z rezultatom povprečnih nadmorskih višin 10 km okolice Poljšiške cerkve, ki znašajo
880 m n. v. Teren se v različno velikih območjih (10 km, 5 km in 2,5 km) najbolj razlikuje pri
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najdišču Zemono 2. V širši okolici najdišča (10 km in 5 km) lahko govorimo o hribovitem
terenu, v neposredni okolici najdišča (2,5 km) pa je teren položen. Najbolj položen teren
med vsemi najdišči je pri najdišču Judovska hiša. Le-ta znaša 3,57°.

1

Slika 6 : Prikaz naklonov 10 km najdiščnih zajetij. Opomba: 1-Poljšiška cerkev, 2-Meriševo, 3-Zemono 2, 4-Judovska hiša, 5Babja jama, 6-Lukenjska jama, 7-Roška špilja, 8-Matjaževe kamre, 9-Betalov spodmol, 10-Županov spodmol, 11-Zakajeni
spodmol.

1

Na slikah je prikaz naklonov v barvah. Modra barva predstavlja najbolj položen teren (od 0° do 18°), zelena predstavlja
hribovit teren (od 18,3° do 36,5°), rumena strm teren (od 36,5° do 54,8°), oranžna zelo strm teren (54,8° do 73°), rdeča pa
predstavlja teren, ki je zelo težko prehoden (od 73° dalje). Pri najdiščih 2, 4 in 7 se pojavlja območje bredatkov (obarvano
modro), ki je ločeno z ravno rdečo ali rumeno črto.
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Rekonstrukcija okolja

Tabela 4. Favna, flora in obdobja epigravettienskih najdišč.
Št. najd.

Ime najdišča

1

Poljšiška cerkev

2

Meriševo

3
4
5

Zemono 2
Judovska hiša
Babja jama

6

Lukenjska jama

7
8

Roška špilja
Matjaževe
kamre
Betalov
spodmol
Županov
spodmol

9

10

11

Zakajeni
spodmol

Favna

Flora

alp. svizec, volk, alp. kozorog, gams, bober, divja svinja, orjaški jelen, veliki hrček,
stepski bizon, bovid, ptič
/

bor (5)

Po Björck et al. 1996 (GRIP
let BP)
po 11,500

Po Osole, Brodar, Pohar,
Culiberg, Šercelj..
konec paleolitika

proti koncu GI-1

od alleröda naprej

od GI-1 naprej, prej ne
po 11,500
konec GI-1a
konec GI-1a

/
pleistocen-holocen meja
bölling / alleröda ni
zaznati
bölling / 12,580 ± 250 BP

/
/

/
ni mogoče določiti

gozdni jelen, divja svinja
alp. svizec (5), divja svinja (2) in ptič (2)
los (39), alp. svizec (33), bober (24), bovid, s. jelen (6) in jelen (6), navaden jelen (4),
stepski bizon (4), rjavi medved (3), lisica (1), volk (1) + mikrofavna
alp. svizec (240), los (11) in orjaški jelen (10), rjavi medved (10), bovid (4), gams (3),
bober (2), divja svinja (1), s. jelen (1), damjek (1), kozorog (1) in planinski orel (1)
/
alp. svizec (915), naveden jelen (4), bober (1)

bor, breza, jelša, dren, hrast, pelin,
trave, sračica, talin, praprot in
kraljevi praprot
/
/
bor (75), bukev oz. javor, jerebika
(1)
bor (23), bor montana (10), bukev
(2), veliki jesen (3)
bor (22), javor (2)
bor (19), nedoločljivi iglavec (2)

/

/

/

/

AB HORIZONT – alp. svizec (96), lisica (3) kuna zlatica, zajec, navaden jelen (2), s.
jelen (2), planinski zajec (1), j. medved (1), jelen (1), los (1), divja svinja (1), mamut
(1) in evropski jazbec (1)
D HORIZONT – alp. svizev (65), navadni jelen (6), bovid (5), los (4), s. jelen (3),
evropski jazbec (3), divja svinja (2), jelen (2), zajec (1), kuna zlatica (1)
C HORIZONT – alp. svizec (191), navadni jelen (27), los (20), jelenjad (13), divja
svinja (10), evropski jazbec (7), srna (7), s. jelen (4), volk (3), zajec (2), bovid (2),
bober (2) in veliki hrček (2), medved (1), glodalec (1), navadna lisica (1)
alpski svizec, planinski zajec, glodavci, s. jelen

AB horizont – bor (73), glog (2) lipa
in bukev (1)

GS-2a

AB horizont – 16,830 ±
150 BP

D horizont – bor (38)

konec GI-1a oz. že GS-1

D horizont – 12,460 ± 70
BP

plast 2: cer (2) in gaber (2)
plast 3: bor (6), nedoločljiv bor (2),
hrast (1)

(GI-1a)
(GI-1d)

plast 2 alleröd
plast 3 starejši dryas
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Skozi pozni glacial se čedalje bolj pojavljajo živali, ki so značilne za topla obdobja in gozdne
sestave (divja svinja, los, bober ipd.). Prav tako se stopnjujejo listavska drevesa, saj so
sporadično prisotna že v GI-1e. V najstarejšo fazo med epigravettienskimi najdišči (GS-2a), še
pred poznoglacialno interstadialovo otoplitvijo, sodi AB horizont županovega spodmola, saj
ga datiramo v 16,830 ± 150 BP. Plast 3 iz Zakajenega spodmola bi lahko sodila na sredino
poznoglacialnega interstadiala, v fazo GI-1d. V omenjeno otoplitev bi lahko umestili še
Lukenjsko jamo z datacijo 12,580 ± 250 BP in D horizont iz Županovega spodmola z datacijo
12,460 ± 70 BP, saj spadata na konec poznoglacialne interstadialove tople dobe GI-1a. Babjo
jamo bi lahko zaradi podobnosti v flori in favni umestili v isti čas. Najdišče Meriševo, v
katerem se pojavlja veliko listavskih dreves, ne bi mogli opredeliti prej kot od zadnje
poznoglacialne interstadialove otoplitve naprej, torej v GI-1a. Prav tako plast 2 iz Zakajenega
spodmola zaradi listavskih dreves nakazuje na zadnjo toplo obdobje v poznoglacialnem
interstadialu, GI-1a. Za Poljšiško cerkev in Judovsko hišo bi pa lahko na podlagi flore in favne
sklepali, da sta bili obiskani proti koncu paleolitika.
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Slika 7: Odstotek gozda v mrzlih obdobjih v 10 km najdiščnem zajetju.

Za klimo v poznem glacialu so bile značilne izmenjujoče ohladitve in otoplitve. Na splošno pa
bi lahko pozni glacial razdelili na tri mrzla in dve topli obdobji (Šercelj 1996, 54), zato sem
analizo rekonstrukcije okolja naredil tako za mrzlo kot toplo obdobje.
Analiza temelji na rekonstrukciji okolja v hladnih in toplih obdobjih. V hladnih obdobjih sem
določil nadmorske višine za gozdno mejo do 500 m n. v., za tundro od 450 m n. v. navzgor in
višino tedanje snežne meje od 1450 m n. v. navzgor (Šercelj 1965, 21; Pohar 1997, 149). Vse
spremenljivke sem interpoliral na digitalni model višin Slovenije in s tem dobil deleže
različnih okolij v najdiščih zajetjih. Rezultati analize na podlagi rekonstrukcije okolja so
pokazali, da najdišča Poljšiška cerkev, Matjaževe kamre, Betalov spodmol, Županov spodmol
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in Zakajeni spodmol ležijo na območjih, kjer se je najverjetneje razraščala tundra. Najdišče
Meriševo, Zemono 2, Judovska hiša, Babja jama in Lukenjska jama ležijo na območjih, katere
je poraščal gozd. Pri Poljšiški cerkvi je bil del območja, zraven tundre in gozda, najverjetneje
prekrit s snegom in ledom.
Za preglednejšo predstavo dodajam slike rekonstrukcije paleookolja v mrzlih obdobjih za
vsako najdišče v najdiščnem zajetju 10 km. Iz njih je namreč razvidno, katera območja je
lahko poraščal gozd, tundra ali kje je bil sneg.
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Slika 8 : Rekonstrukcija paleookolja v mrzlih obdobjih znotraj 10 km najdiščnega zajetja.

2

Na slikah so z različnimi barvami prikazane gozdne površine, območja tundre in območja snežne meje znotraj 10 km
najdiščnega zajetja v mrzlih obdobjih poznega glaciala. Zelena barva predstavlja območja, visoka do 500 m n. v., ki jih je
najverjetneje poraščal gozd. Rjavorumena barva predstavlja območja, višja od 450 m n. v., ki jih je najverjetneje poraščala
tundra. Siva barva pa predstavlja območja, visoka nad 1450 m n. v., na katerih je bil sneg.
Pri najdiščih 2, 4 in 7 se pojavlja območje brez podatkov (obarvano belo), zato krog najdiščnega zajetja ni sklenjen.
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Slika 9: Odstotek gozda (na 800 m n. v.) v toplejših obdobjih v 10 km najdiščnem zajetju.

Analiza se je nanašala na rekonstrukcijo okolja v toplih obdobjih. Za topla obdobja sem
določil nadmorske višine za gozdno mejo do 800 m n. v., za tundro od 800 m n. v. navzgor in
višino tedanje snežne meje od 1450 m n. v. navzgor (Šercelj 1965, 21; Pohar 1997, 149). Vse
spremenljivke sem interpoliral na digitalni model višin Slovenije in s tem dobil deleže
različnih okolij v najdiščih zajetjih. Rezultati analize na podlagi rekonstrukcije okolja so
pokazali, da najdišče Poljšiška cerkev leži na območju, kjer je najverjetneje tudi v toplejših
obdobjih poznega glaciala bila prisotna tundra (56,67 %). Vsa ostala območja najdišč so v
toplejših obdobjih najverjetneje bila poraščena s sporadičnimi drevesi ali celo že s pravim
gozdom, območij tundre pa je znotraj najdiščnih zajetij bilo zelo malo.
Za preglednejšo predstavo dodajam slike rekonstrukcije paleookolja v toplejših obdobjih za
vsako najdišče v najdiščnem zajetju 10 km. Iz njih je namreč razvidno, katera območja je
lahko poraščal gozd, tundra ali kje je bil sneg.
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Slika 103: Rekonstrukcija paleookolja v toplejših obdobjih znotraj 10 km najdiščnega zajetja.
3

Na slikah so z različnimi barvami prikazane gozdne površine, območja tundre in območja snežne meje znotraj 10 km
najdiščnega zajetja v toplejših obdobjih poznega glaciala. Zelena barva predstavlja območja, visoka do 800 m n. v., ki jih je
najverjetneje poraščal gozd. Rjavorumena barva predstavlja območja, višja od 800 m n. v., ki jih je najverjetneje poraščala
tundra. Siva barva pa predstavlja območja, visoka nad 1450 m n. v., na katerih je bil sneg.
Pri najdiščih 2, 4 in 7 se pojavlja območje brez podatkov (obarvano belo), zato krog najdiščnega zajetja ni sklenjen.
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Analiza vidnosti

4

Slika 11 : Odstotek (ne)vidnega polja 10 km najdiščnega zajetja.

Povprečna vrednost vidnega deleža območja epigravettienskih najdišč Slovenije znaša
10,76 % območja 10 km najdiščnega zajetja. Vidni delež območja posameznega najdišča je
odvisen od topografije območja, v katerem leži najdišče. Iz najdišč Judovska hiša (0,04 %),
Matjaževe kamre (0,09 %) in Lukenjska jama (0,12 %) ljudje niso imeli širokega razgleda na
okolico. Več okolice je bilo vidne iz najdišča Roška špilja (2,28 %) in Meriševega (3,4 %). Pri
najdiščih Poljšiška cerkev, Županov Spodmol in Babja jama pa je vidnega območja že več kot
10 %. Največ območja je vidnega iz Zakajenega spodmola (23,54 %), Zemona (23,24 %),
Betalovega spodmola (21,35 %), Babje jame (17,08 %) in Županovega spodmola (16,21 %).
4

V grafu so z različnima barvama predstavljeni odstotki (ne)vidnega polja iz najdišča. Modra barva ne odraža smeri vidnega
polja, temveč samo prikazuje odstotek območja, vidnega iz najdišča, znotraj 10 km najdiščnega zajetja. Površina grafa, ki je
pobarvana rdeče, pa predstavlja odstotek območij, ki se jih ne vidi iz najdišča.
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Plano najdišče Zemono, ki leži v dolini, ima tako velik delež vidnega polja. Po drugi strani pa
ima drugo plano najdišče Meriševo, ki leži v dolini (95 m n. v.), le skromen delež vidnega
polja (3,47 %). Največji delež vidnega polja ima jamsko najdišče Zakajeni spodmol, ki z
nadmorsko višino 586 m leži na točki, ki je v povprečju enako visoka ali nekoliko višja kot
njena okolica (polmer do 10 km). Obratno pa imajo najdišča z najmanjšim deležem vidnega
območja (Judovska hiša, Lukenjska jama in Matjaževe kamre) svojo nadmorsko višino nižjo
kot njihova neposredna okolica.

5

Slika 12 : Slikovni prikaz vidnih področij iz najdišča. Opomba: 1-Poljšiška cerkev, 2-Meriševo, 3-Zemono 2, 4-Judovska hiša,
5-Babja jama, 6-Lukenjska jama, 7-Roška špilja, 8-Matjaževe kamre, 9-Betalov spodmol, 10-Županov spodmol, 11-Zakajeni
spodmol.

5

Na slikah so prikazana najdišča na digitalnem modelu višin v 10 km najdiščenem zajetju. S sivo barvo so označena
območja, ki so vidna iz najdišča.
Pri najdiščih 2, 4 in 7 se pojavlja območje brez podatkov (obarvano modro), ki se jasno loči z ravnimi linijami.
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Območja v pokrajini, ki so vidna iz točke najdišča, so zgoraj obarvana sivo. Pri najdiščih
Judovska hiša, Lukenjska jama in Matjaževe kamre analiza vidnega deleža območja kaže, da
iz točke najdišč le-ta nimajo vidne kontrole nad svojo okolico (delež vidnega območja je
manjši od enega odstotka). Prav tako je odstotek vidnega območja iz najdišča zelo majhen
pri najdišču Roška špilja in Meriševo, saj ne preseže niti 3,5 %. Pri vseh omenjenih najdiščih
je okolica v povprečju višja za več 10 metrov. To tudi pojasnjuje, zakaj je vidnost iz najdišča v
širši prostor tako majhna. Največ vidnega deleža območja iz najdišča pa imajo najdišča
Zemono 2, Babja jama, Betalov spodmol, Županov spodmol in Zakajeni spodmol.
Analiza stroškovnih površin

Za opredelitev radijev 2 uri hoda sem uporabil analizo stroškovnih površin (ang. cost surface
analysis). Prikazal sem dinamiko gibanja v prostoru najdišč glede na čas. Pri analizi sem
najdiščna zajetja opredelil na 2 uri, kot je tudi opredeljeno najdiščno zajetje (10 km polmer).
Predpostavil sem, da se bodo pripadniki najdišč gibali v ožjem območju, kot sem določil
najdiščno zajetje, izraženo z razdaljo 10 km polmera, kar so rezultati analize tudi potrdili.
Obe najdiščni zajetji (definirana z razdaljo ali s časom) sta arbitrarni in ju ni mogoče jemati
kot strogo določeno vrednost. V nadaljevanju prikazujem odstotek radija 2 uri hoda znotraj
najdiščnega zajetja, velikega 10 km.
Tabela 5. Odstotek radija 2 uri hoda znotraj predpostavljenega (10 km polmer).
%
Št. najdišča Ime najdišča
Poljšiška cerkev
1
34,41
Meriševo
2
51,49
Zemono 2
3
42,84
Judovska hiša
4
69,28
Babja
jama
5
67,19
Lukenjska jama
6
56,93
Roška
špilja
7
53,90
Matjaževe
kamre
8
34,28
Betalov spodmol
9
58,48
Županov spodmol 52,00
10
Zakajeni spodmol 63,46
11
Povprečje

53,11
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Radiji 2 uri hoda v povprečju zavzemajo 53,11 % območja predpostavljenega 10 km
najdiščnega zajetja. Pri najdiščih Matjaževe kamre, Poljšiška cerkev in Zemono se radij 2 uri
hoda zoža za več kot polovico od 10 km najdiščnega zajetja. Pri najdišču Zemono je bila
bližnja okolica (2,5 km najdiščno zajetje) položna v primerjavi s hribovito ali zmerno strmo
oddaljeno okolico (5 in 10 km najdiščno zajetje). Radij 2 uri hoda Zemona se nahaja le v
nižinah na severozahodne hribe, kjer se tudi konča. To območje je tudi vidno iz najdišča. Pri
Poljšiški cerkvi se radij 2 uri hoda omejuje na zahodne hribe, večji del radija pa se odpira
proti vzhodu, kjer so nižine. Zanimivo pri Poljšiški cerkvi je to, da se radij 2 uri hoda odpira
proti nižinam na vzhodu, čeprav to območje ni vidno iz najdišča. Pri Matjaževih kamrah je
radij 2 ure hoda najmanjši, saj najdišče leži v hriboviti okolici. Radij se širi navzven preko
razgibanega terena do nižin, kjer se tudi konča. Pri drugih najdiščih je delež radijev 2 uri hoda
vsaj nad 50 % predpostavljenega 10 km najdiščnega zajetja.
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6

Slika 14 : Slikovni prikaz primerjave med najdiščnim zajetjem (10km polmer) in radijem 2 uri hoda. Opomba: 1-Poljšiška
cerkev, 2-Meriševo, 3-Zemono, 4-Judovska hiša, 5-Babja jama, 6-Lukenjska jama, 7-Roška špilja, 8-Matjaževe kamre, 9Betalov spodmol, 10-Županov spodmol, 11-Zakajeni spodmol.

6

Na slikah so prikazana 10 km najdišča zajetja (obris posamezne slike) in najdiščno zajetje, definirano glede na čas 2 uri
hoda od najdišča. Temno siva črta označuje območje, do katerega pridemo iz najdišča v 2 urah v eno smer. Za primerjavo je
interpolirana na najdiščno zajetje, definirano glede na razdaljo (10 km).
Pri najdiščih 2, 4 in 7 se pojavlja območje brez podatkov (obarvano modro in rdeče) in je ločeno s črnimi ravnimi črtami.
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Slika 15: Hoja po območju Zakajenega spodmola.

Proti koncu februarja leta 2018 sem obiskal najdišče Zakajeni spodmol in si ob tem ogledal
okolico le-tega. V času obiska je snežna odeja (20–40 cm) prekrivala pokrajino. Območje
Zakajenega spodmola je bilo težje prehodno zaradi snega in razgibanosti pokrajine same.
Ugotovil sem, da sem za hojo po terenu v času obiska potreboval 50 min za pot dolgo 1,2
km. Iz tega sledi, da bi v dvournem radiju prehodil približno 2,88 km, kar pa je skoraj trikrat
manj, kot kaže analiza s Toblerjevo funkcijo. Med hojo sem se tudi ustavljal, si ogledoval
pokrajino, se izogibal podrtim drevesom, večjim luknjam ipd. Povprečna hitrost hoje je bila
cca. 1,5 km/h. Nazaj sem se vrnil po isti poti, pri čemer poti, ki sem jo opravil po gozdni cesti,
nisem vključil v sliko. Opazil sem, da je bila vidnost v prostoru kljub odsotnosti zelenja slabša,
teren najdišča pa se je zelo razlikoval od terena Vipavske doline (Zemono 2), ki sem ga prav
tako obiskal.
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Vidnost med najdišči

Slika 16: Vidnost med točkami najdišč (ang. intervisibility). Opomba: 9-Betalov spodmol, 10-Županov spodmol, 11-Zakajeni
spodmol.

Analiza vidnosti med točkami najdišč je za Betalov spodmol, Zakajeni spodmol in Županov
spodmol pokazala, da bi se lahko iz najdišča v drugo najdišče videlo. Najdišča si tudi delijo
prostor radija 2 uri hoda od najdišča. Dejansko stanje iz najdišča pa kaže spodnja fotografija.
Fotografija je narejena v zimskem času, ko bi pričakovali, da bo vidnost zaradi odsotnosti
zelenja boljša kot spomladi in poleti. Vendar se je izkazalo, da tudi v zimskem času ni takšna,
kot kaže analiza. V primeru, da se bi povzpeli na hrib, bi bila vidljivost sicer boljša, vendar ne
bi videli drugega najdišča. V času gozdov pa razgled iz najdišča v najdišče najverjetneje ni bil
možen. Če so bila zgoraj omenjena najdišča kdaj poseljena v istem časovnem obdobju, bi
lahko sklepali, da so bila del večjega poselitvenega sistema v regiji. Če pa najdišča niso
sočasna, lahko vsaka zase predstavlja del drugih poselitvenih sistemov.

Slika 17: Območje Zakajenega spodmola v zimskem času.
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Interpretacija
Epigravettienska najdišča se nahajajo na različnih geografskih območjih Slovenije. Od 11
najdišč sta dve najdišči na prostem (Zemono 2 in Meriševo), ostala so »jamska«. Med
najdišči izstopa Zemono 2. Leži v Vipavski dolini in je z vzhodne strani obdan s hribi, na drugi
strani pa se jugozahodno preko manjših hribov odpira proti Sredozemlju (Kavur in Petru
2003, 27–29). Bogat inventar, najden na najdišču, nakazuje, da najdišče ni bilo kratkotrajno
poseljeno (Tica 2003, 281–282). Na podlagi arheoloških ostankov bi lahko trdili, da je šlo
verjetno za rezidenčno bazo, ki predstavlja središče vseh preživetvenih dejavnosti in kjer se
odvija večina dejavnosti predelave, proizvodnje in vzdrževanja (Binford 1980, 9). Dolina je
bila v mrzlih obdobjih najverjetneje poraščena z gozdom, visoki hribi v okolici pa s tundro. V
toplih obdobjih je tudi v višjih hribih lahko uspeval sporadičen iglasti gozd. Bivališča so
postavili v zavetje griča, kar bi lahko nakazovalo na načrtno prostorsko postavitev rezidenčne
baze v pokrajini, ki je najverjetneje omogočala dovolj izobilja za življenje. Glede na kostne
ostanke gozdnega jelena in divje svinje bi lahko sklepali, da je najdišče bilo poseljeno po GI-1
oziroma v toplejših obdobjih poznoglacialnega interstadiala.
Z analizo najdiščnega zajetja sem podobno prostorsko umestitev ugotovil tudi pri
Meriševem, vendar zaradi premalo arheoloških ostankov (najdeno le lepo praskalo in
neobdelan odbitek; Brodar 1981, 197) ne moremo govoriti o tipu najdišča. Podobno kot
Zemono 2, se Meriševo nahaja v dolini, ki jo je najverjetneje poraščal gozd. Vzhodni hribi
(Trnovski gozd) so bili v mrzlih obdobjih poraščeni s tundro, v toplih obdobjih pa verjetno že
s sporadičnim iglastim gozdom. Poleg tega lahko opazimo še eno podobnost, in sicer da se
dolina prav tako »odpira« na jugozahod proti Sredozemlju. Vsa ostala najdišča, ki sem jih
obravnaval, so jamska in se nahajajo v precej drugačni pokrajini kot Zemono 2 in Meriševo.
Pomembna razlika, ki se pojavlja med obema planima najdiščema je, da pri Zemonu 2
arheološki ostanki pričajo o rezidenčni bazi, pri Meriševem pa zaradi pomanjkanja le-teh ne
morem podati zaključka. Ugotovljene rastlinske vrste v Meriševem (bor, breza, jelša, dren,
hrast, pelin, trave, sračica, talin, praprot in kraljeva praprot) (Brodar 1981, 197) kažejo na
pleistocenske razmere že iz časa postopnega ogrevanja v zadnjem višku glaciala v GI-1a, pred
približno 12,000 leti. Tedaj se je v notranjosti Slovenije že začela širiti listavska gozdna
vegetacija mešanega hrastovega gozda (QM) (Brodar 1981, 197). Lahko bi domnevali, da je
bilo Meriševo obiskano v končnem GI-1a oziroma nekoliko prej – v toplejšem obdobju proti
koncu poznega glaciala.
Čeprav so Betalov spodmol, Županov spodmol in Zakajeni spodmol jamska najdišča, analize
najdiščnih zajetij kažejo, da imajo podobno vlogo v prostoru kot plano najdišče Zemono 2. Iz
analiz je razvidno, da imajo omenjena jamska najdišča podoben delež vidnega polja iz
najdišča, saj ležijo na območju, kjer teren ni tako zelo razgiban, ter v pokrajini glede na radij
2 uri hoda izkoriščajo območja tundre in gozdne sestoje. Na tem mestu bi izpostavil
neskladje rezultatov, ki sem jih dobil z analizami v primerjavi z obiskom Zemona 2 in
Zakajenega spodmola. Že med iskanjem Zakajenega spodmola se je izkazalo, da pokrajini
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nikakor nista primerjlivi. Zemono 2 se nahaja na odprti, ravni pokrajini, zakraselo območje
okoli jamskega najdišča Zakajenega spodmola pa je polno brezen, jam in vrtin ter je
posledično težko prehodno. Prav tako je vidljivost v neposredni okolici Zakajenega spodmola
zelo majhna. Znano je, da so iglavci (bor in smreka) tvorili redke gozdne sestoje v Pivški
kotlini že v času viška zadnjega würmskega stadiala (Osole 1967, 31; Šercelj 1965, 12), kar je
še dodatno zmanjšalo pogled na pokrajino. Vidljivost pa je lahko ključnega pomena pri izbiri
lokacije za obisk ali potencialno kratkotrajno naselitev. Poleg tega je za prečkanje takšnega
območja potrebno veliko več energije kot za prečkanje območja Zemona 2. Čeprav je bila
pokrajina Zemona 2 najverjetneje proti koncu paleolitika poraščena z iglastim gozdom ter s
sporadičnimi listavskimi drevesi (Andrič et al. 2009, 135; Šercelj 1996, 54–55), je bila še
vseeno lažje prehodna in je imela boljšo, toplejšo lego kot pa vsa tri najdišča iz okolice
Prestranškega ravnika (Betalov spodmol, Zakajeni spodmol in Županov spodmol). Zaradi
odsotnosti datacij ne morem govoriti o sočasnosti najdišč. Ljudje, ki so uporabljali katero koli
od treh omenjenih jam zgoraj, so lahko poznali prostor drugih dveh jam. Na to že nakazuje
dejstvo, da so si vsa tri najdišča delila radije 2 uri hoda. Da pa so bile jame obiskane v istem
času, pa ne moremo trditi. Zakajeni spodmol bi lahko glede na majhno količino arheoloških
ostankov opredelili kot tabor oziroma kot pravi Osole (1967, 25) »zatočišče ledenodobnih
lovcev«. Takšne lokacije so po navadi obiskane zgolj kratek čas (Binford 1980, 9), v njih pa
niso našli veliko orodij, ker so verjetno razpršene po večjem prostoru. Zakajeni spodmol bi
lahko morda na podlagi najdenih drevesnih vrst iz plasti 3 in 2 vzporejali s poznoglacialnim
interstadialom, v fazo GI-1d in GI-1a.
Županov spodmol s skoraj 800 paleolitskimi orodji sodi med bogatejša paleolitska najdišča v
Sloveniji (Osole 1976, 15). Najdeni odbitki, celi in okrcani kremenčevi prodniki, jedra in
tolkači v Županovem spodmolu kažejo na izdelovanje, popravljanje in prirejanje orodja v jami
(Osole 1976, 16). V jami so našli tudi živalske kosti, ki so pripadale 21 sesalskim rodovom in 5
koščenih izdelkov (Osole 1976, 15). Osole (1976, 13–14) je poročal, da najdene živalske kosti
pripadajo zastopnikom bolj ali manj strnjenega gozda. Najdišče glede na sedanje analize leži
na območju, ki ga je v mrzlih obdobjih skoraj izključno poraščala tundra, v toplih obdobjih pa
najverjetneje gozd. Rezultati so skladni z najdenimi živalskimi zbiri iz AB (16,830 ± 150 BP), D
(12,460 ± 70 BP) in C horizonta (Osole 1976, 18). V AB hozirontu, ki je najstarejši, favna še ni
tako toplodobna kot v drugih dveh. AB horizont namreč spada v mrzlo GS-2a obdobje, D
horizont pa na konec GI-1a obdobja, ko je bila klima že precej topla in se je v notranjosti
Slovenije začela širiti listavska gozdna vegetacija mešanega hrastovega gozda (Brodar 1981,
197). Tudi kostni zbiri iz D horizonta kažejo na bolj toplo podnebje. Obilica arheoloških
ostankov daje slutiti, da pri Županovem spodmolu lahko govorimo o večih obiskih kot pa le o
enem, kar pa še ne nakazuje, da so ljudje jamo uporabljali za kaj več kot tabor ali lokacijo. Pri
daljših obiskih jame bi ljudje najverjetneje uporabljali predjamski prostor na dnevni ravni,
vendar arheoloških najdb na predjamskem prostoru ni bilo (Brodar 2009, 478).
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V Betalovem spodmolu je bilo najdenih še več paleolitskih orodij (3000 kosov) kot v
Županovem spodmolu, vendar je od tega le majhen odstotek mlajšepaleolitskih (Osole 1976,
15), poleg tega pa se med njimi pojavljajo tudi kosti jamskega medveda. V nobenih drugih
najdiščih v poznem glacialu pri nas niso našli kosti jamskega medveda. Ravno zato
klasifikacije arheoloških ostankov zaradi sporne kronologije nisem upošteval pri analizah.
Lahko pa trdim, da je bil Betalov spodmol že prej in tudi kasneje večkrat obiskan (Osole
1990), kar pa bi lahko nakazovalo na določeno »pomembnost« najdišča.
V širši okolici zgoraj omenjenih treh jamskih najdišč ležita še Roška špilja in Matjaževe kamre.
V Roški špilji število arheoloških ostankov kaže na krajše obiske jame, ostale značilnosti
najdišča ne izstopajo. Na podlagi majhnega števila arheoloških ostankov iz Roške špilje in
Matjaževih kamer ne moremo sklepati, v kakšnem okolju in kdaj sta bili jami poseljeni.
Menim, da obstaja večja verjetnost, da so bile Matjaževe kamre obiskane v bolj toplem
obdobju, saj na to nakazujejo kosti navadnega jelena in bobra. Rakovec (1975, tab. 1) pravi,
da je bila jama naseljena na prehodu enega izmed dryasnih hladnih sunkov v interstadial in
ne obratno iz toplega alleröda v hladni sunek (mlajšega dryasa). Velika razgibanost terena,
slaba vidna kontrola nad območjem v kombinaciji z redkimi arheološkimi ostanki bi lahko
nakazovali na kratkotrajnejše obiske obeh najdišč. Za natančnejšo opredelitev tipa najdišč pa
si ne bi upal prehitro sklepati, ali bi lahko šlo za logističen tabor, lokacijo ali za kateri drug tip
najdišča, ki so ga ustvarili ljudje v tistem času.
Na severozahodu Slovenije, blizu Blejskega jezera, se nahaja Poljšiška cerkev. Med
epigravettienskimi jamskimi najdišči v Sloveniji predstavlja najviše ležeče najdišče z zelo
razgibanim terenom. Na območju najdišča so vrhovi gora tako visoki, da jih je v času poznega
glaciala lahko prekrival sneg ali celo led (Pohar 1997, 149). Jamo datiramo na konec
paleolitika (Brodar 2009, 500), v čas, ko se je led že umaknil iz dolin in se je gozdna meja
zvišala na višino približno 1000 m n. v. (Andrič et al. 2009, 135). Glede na živalske kosti
različnih biotopov v jami (alpski svizec, bober, divja svinja, alpski kozorog, orjaški jelen,
stepski bizon ...) (Brodar 1995, 11) bi lahko sklepali, da so ljudje obiskovali tako nižine kot
tudi hribovja v pokrajini. Analize stroškovnih površin kažejo, da je bil manjši del radija 2 uri
hoda Poljšiške cerkve omejen na zahodne okoliške hribe, večji del pa se je odpiral proti
vzhodu na ravnice v gozd. Čeprav je na območju Poljšiške cerkve tudi v toplejših obdobjih
večinoma uspevala tundra, je na nižje ležečih predelih, pod 800 m n. v., proti koncu
paleolitika najverjetneje uspeval gozd (Andrič et al. 2009, 135–136). Tam se je lahko
pojavljala tudi divja svinja, ki jo najdemo v kostnih ostankih iz jame. Ljudje so torej zaradi
zelo razgibane pokrajine okoli Poljšiške cerkve imeli na razpolago več različnih virov za
izkoriščanje. Brodar (1995, 14–15) navaja, da je šlo za trajnejšo poselitev jame in ne le za
občasne obiske, na kar naj bi kazalo število artefaktov (643 sileksov oz. 91 tipološko
prepoznanih orodij).
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Na drugi strani Slovenije pa imamo Lukenjsko jamo (Osole 1983, 18) in Judovsko hišo (Pohar
1985, 10), kjer se kljub nizkima nadmorskima višinama (167 in 155 m) in nizki okolici v
mlajšepaleolitskih plasteh pojavljajo živalske kosti, ki so značilne za visokogorske pokrajine.
Po drugi strani pa se v jami in spodmolu pojavljajo tudi živalske kosti toplejših obdobij, ki so v
večji meri značilne za pokrajino, v kateri leži. Med temi kostmi prevladuje divja svinja, ki
nakazuje na toplejše razmere in gozdne površine ter predstavlja klasičnega predstavnika
toplodobne favne (Delpech 1976, 384–385; nav. v Osole 1983, 18). Divja svinja je pomembna
za presojo biotopov, vendar ni uporabna za določitev geološke starosti (Pohar 1985, 10).
Tudi damjek bi lahko nakazoval na toplejše razmere, saj so njegovi ostanki pogostejši v
interstadialih (Osole 1983, 18). Obratno pa ostanki alpskega svizca lahko kažejo na hladnejše
razmere. Nedvomno je, da je bil alpski svizec glavna lovna žival paleolitskih ljudi, ki so
obiskovali Lukenjsko jamo, vendar to nujno ne pomeni, da je to pokrajino tudi gosto
naseljeval. Alpski svizec namreč naseljuje področja od roba sklenjenega gozda do nadmorske
višine 3200 m. Naseli se tam, kjer so vsaj 3 m globoka tla, rove pa koplje v gorskih dolinah,
obdanih z iglavci, v meliščih visoko ležečih krnic in na travnatih pobočjih visokih planot.
Prehranjuje se s travo, sočnimi zelišči in koreninami, zimsko spanje pa traja 6 mesecev ali
več, odvisno od nadmorske višine (Krapp 1978, 165–170; nav. v Pohar in Kotnik 1993, 97). Da
je alpski svizec prisoten na zgoraj omenjenih najdiščih kljub nizki nadmorski višini, niti ni
presenetljivo, saj je bil najden tudi južneje v Istri, v Šandalji (plast C, ki je datirana na 15,000
let BP naprej) (Miracle 2007, 47). Iz tega sledi, da prisotnost kosti alpskega svizca na najdišču
še ne napoveduje hladnega podnebja. Datacija iz Lukenjske jame (12 580 ± 250 let BP) (Osole
1983, 24) namreč kaže na to, da je bila obiskana v poznem glacialu, ko so vladale že toplejše
razmere. V borovo-brezovih gozdovih je bila poleg listavcev mešanega hrastovega gozda že
redno prisotna tudi smreka (Šercelj 1996, 55), povprečne letne julijske temperature pa so
lahko znašale do 17 °C. Gozdna meja v tem času je v nemškem sredogorju, v jugovzhodni
Nemčiji in Avstriji segala do 800 m n. v. (Šercelj 1965, 21). Predpostavljamo lahko, da je v
tem času gozd uspeval tudi na območju Lukenjske jame, Babje jame in Judovske hiše. Tudi
rekonstrukcija gozdne meje za topla obdobja kaže, da so bila območja, ko je bila gozdna
meja na 800 m n. v., prekrita z gozdom.
Osole (1983, 18) pa podaja nekoliko drugačno interpretacijo kostnih ostankov iz Lukenjske
jame. Meni, da so se v okolici najdišča razprostirali pašniki z redkimi gozdnimi sestoji in
močvirnimi depresijami. Pokrajina bi bila tako primerna losu in orjaškemu jelenu, reka
Prečna bobru, strma pobočja okrog izvira Prečne pa naj ne bi bila v tolikšni meri porasla z
gozdom kot danes, zato naj bi bila bolj strma in s tem tudi primerna za kozoroga, gamsa in
planinskega orla. Planotast svet nad jamo naj bi bil primeren za severnega jelena. Izobilje v
pokrajini okoli jame in živali različnih biotopov so bile najverjetneje glavni razlog, zakaj so v
paleolitiku ljudje jamo obiskovali. Jama najverjetneje ni bila primerna za daljše bivanje, saj
skupina ljudi v jami naj ne bi presegala več kot 10 ljudi (Osole 1983, 20).
Lukenjska jama in Judovska hiša sta bili torej premajhni za daljše bivanje v jami, hkrati pa je
tudi ostankov, ki so jih ljudje pustili za seboj, premalo, da bi nakazovali na daljše bivanje.
Zaradi izkoriščanja obilnih virov iz okolice, sta jami najverjetneje služili kot logistični tabor.
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Podobno situacijo kot pri Lukenjski jami in Judovski hiši zasledimo pri Babji jami, kjer so prav
tako odkrili živalske kosti, značilne za tundro (severni jelen in postružnik), za alpske pokrajine
(alpski svizec in snežna miš), za stepske pokrajine (stepski bizon in hrček) ter za prebivalce
bolj ali manj gozdne pokrajine (bober, los in navadni jelen). Tako mešano favno Osole (1989,
32) razlaga s sezonskimi selitvami, ki so jih povzročila temperaturna nihanja v pleistocenu,
kar pa lahko tudi pomeni, da najdeni živalski ostanki govorijo o različnih časovnih obdobjih
izkoriščanja okolice jame. Brodar (2009, 477) pa tako mešano favno razlaga z migracijo živali
iz jadranskega prostora, ki so se zaradi naglega dviga gladine morja morale umikati na sever,
v prostor, kjer klima za njih ni bila najbolj ugodna. To pa bi bila tudi ena izmed možnih razlag,
zakaj v najdiščih najdemo živali, ki so značilne tako za hladna kot topla podnebja.
Pri Babji jami imamo dva vhoda, pri čemer se je izkazalo, da so uporabljali le vremensko
neugodnega (Brodar 2009, 494). Glede na analize vidnosti se je le-ta izkazal kot ugodnejši za
opazovanje širšega prostora, kar pa bi lahko bila pomembna funkcija logističnega tabora.
Pozni glacial je dolgo časovno obdobje, v katerem se je klima večkrat spremenila. Zaradi tega
in odsotnosti datacij bi le težko govorili o sočasnosti najdišč. Prav tako ne vemo, koliko časa
so ljudje »izkoriščali« določen prostor, preden so migrirali naprej. Domnevamo, da je
mobilnost med lovci-nabiralci bila odvisna od izobilja hrane in od klimatskih razmer (Binford
1980, 15). V hladnih obdobjih se je povprečna letna temperatura lahko znižala za približno
10 °C (Büdel 1960; Frenzel 1967; nav. v Šercelj 1996, 54), v času otoplitev pa so povprečne
julijske temperature lahko segale do 14 °C (v böllingu) ali celo do 17 °C (v allerödu) (Šercelj
1965, 21). Binford ugotavlja (1980, 15), da večja kot naj bi bila sezonska variabilnost
temperature, večji pomen naj bi imela logistična mobilna strategija oz. strategija
pozicioniranja (ang. positioning strategy). Zato se v temperaturno hladnejših okoljih, kjer ni
obilice prehrane, ljudje poslužujejo drugačne strategije (lov na živali, ki prezimijo, in hramba
rastlinskih izdelkov) kot v ekvatorialnih območjih, kjer nabiralništvo predstavlja uspešnejšo
strategijo. Omeniti je treba, da shranjevanje ni bilo vedno izvedljivo (Binford 1980, 15). Osole
(1976, 13) poroča, da se v vseh kraških mlajšeopaleolitskih lovskih postajah pojavljajo
zdrobljene kosti, kar bi lahko nakazovalo na pridobivanje kostnega mozga in s tem na skrajno
racionalno izkoriščanje lovskega plena (Osole 1976, 13). Menim, da bi kljub odsotnosti
podatkov o shranjevanju v arheoloških najdiščih lahko govorili o kompleksnejših
preživetvenih strategijah, (delno) pogojenih s strani ekstremnih klimatskih razmer. Takratni
ljudje so morali prilagoditi svojo preživetveno strategijo glede na vire in se niso mogli
zanašati le na strategijo srečanja. Nihanje klimatskih razmer v poznem glacialu je povzročilo
migracijo živali (Pohar 1997, 149), kar bi lahko prav tako predstavljalo problem pri strategiji
srečanja. Pri zbiralcih gre namreč za načrtovano dejavnost in iskanje točno določenih virov v
točno določenih kontekstih. Pri kostnih zbirih je opaziti, da gre velikokrat za živali različnih
biomov. Prav to lahko nakazuje na to, da so ljudje v epigravettienu vedeli kje in kdaj iskati
določene živali.
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Domnevamo lahko, da so vsa zgoraj omenjena jamska najdišča predstavljala logistične
tabore, iz katerih so majhne skupine ljudi iskale točno določene vire v točno določenih
kontekstih (Binford 1980, 10). Morda je bilo območje najdišč zaradi različnih biotopov
ugodno za lov in je šlo za načrtovano dejavnost, v kateri so takratni ljudje iskali točno
določene vire v točno določenih kontekstih, jame in spodmoli pa so pri tem služili kot
zavetje. V nasprotnem primeru, zakaj bi obiskovali »neugodne«, težko prehodne pokrajine,
če je pokrajina v Vipavski dolini bila najverjetneje ugodnejša za lov, obisk ali celo poselitev
(npr. Zemono 2).
Izmed vseh 11 najdišč sem le Zemono 2 opredelil kot rezidenčno bazo, vsa ostala najdišča (z
izjemo Meriševega, kjer imamo premalo podatkov) pa kot logističen tabor. Etnografske
študije (npr. Gorecki 1991; Nicholson in Crane 1991; nav. v Walthall 1998, 226; Binford 1978)
kažejo, da so bile jame in spodmoli po navadi za izvedbo točno določenih aktivnosti
(načrtovanje lova, predelava ulova ipd.). Takšna zatočišča so uporabili v neugodnih
vremenskih razmerah, npr. v mrzlih in/ali deževnih obdobjih. Pri tem so bili obiski
kratkotrajni, obiskovalci pa so bili verjetno moški lovci ali »družina« nabiralcev. Aktivnosti v
zatočiščih pa so bile spanje, priprava hrane in kuhanje ter vzdrževanje orodij (Walthall 1998,
226–227). Eden izmed razlogov, zakaj takšna zatočišča niso primerna za dolgotrajno
poselitev, je tudi to, da so vlažna in mrzla (Binford 1987, 489–490). Gorecki (1991; nav. v
Walthall 1998, 225) pravi, da so lovci-nabiralci v Papui Novi Gvineji jame in spodmole
uporabljali le za lov in nabiranje, ko so bili oddaljeni od rezidenčnih baz. Zatočišča je obiskala
manjša skupina, manjše število moških ali družine (Gorcecki 1991, 240; nav. v Walthall 1998,
225). Nicholson in Crane (1991; nav. v Walthall 1998, 226) pa poročata, da so aborigini
obiskali jame in spodmole zgolj kratkotrajno le v deževnih obdobjih. Binford (1978, 490) pa
pri Nunamiut skupinah ugotavlja, da takšna zatočišča uporabljajo za logistično organizirane
lovske pohode, pri čemer v jami ali spodmolu ostanejo eno ali dve noči. Binford (1978, 490)
poroča, da so iste jame in spodmole večkrat ponovno obiskali.
Iz Binfordovih ugotovitev (Binford 1980, 11) tudi vidimo, da lahko zbiralci kontrolirajo
približno 4000 km2 veliko območje, kar pa predstavlja eno petino velikosti Slovenije. Iz tega
bi lahko sklepali, da so bila epigravettienska najdišča v Sloveniji del poselitvenega sistema, ki
je segal tudi izven območja Slovenije, na katero sem se omejil.
Pomanjkljivosti analiz
Nihanje klimatskih razmer v času poznega glaciala onemogoča natančno rekonstrukcijo
okolja. Analize torej temeljijo na današnjih podatkih o okolju, ki so lahko nezanesljivi, saj ne
upoštevajo geomorfoloških sprememb, klimatskih sprememb, sprememb v gladini morja in
drastičnih sprememb v distribuciji virov zaradi današnjih tehnik rabe tal (Roper 1979, 127).
Analize so bile omejene na majhen poselitveni sistem (območje Slovenije), zato ne vemo,
kakšne značilnosti paleolitskih najdiščnih zajetij se pojavljajo izven Slovenije. Slednje bi lahko
vodilo v drugačne rezultate analiz.

53

Prav tako za najdišča ne moremo določiti natančne časovne opredelitve zaradi pomanjkanja
absolutnih datacij in premajhne količine arheološkega zapisa, najdenega v določenih
najdiščih. Prav tako ne vemo, kako dolgo so bila najdišča poseljena.
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Povzetek
Izkopavanje in kronološka umestitev najdišč sta v drugi polovici prejšnjega stoletja
predstavljali glavno dejavnost raziskovalcev paleolitika v Sloveniji. Dodatno vrednost pri
interpretaciji najdišč sta v literaturo vnesla razvoj prostorske arheologije in teorija
najdiščnega zajetja (Vita-Finzi in Higgs, 1970). Nekoliko kasneje, z razvojem računalniških
programskih sistemov, smo dobili še možnost upravljati s podatki prostorske komponente
(Stančič in Gaffney, 1991, 9). Pričujoča magistrska raziskava združuje vse omenjeno in
predstavlja prvo raziskavo paleolitika v Sloveniji, ki temelji na obravnavi najdišč v odnosu s
prostorom.
Preučeval sem epigravettienska najdišča v Sloveniji, ki časovno sodijo v pozni glacial. Na
podlagi Binfordovih (glej 1972; 1980) ugotovitev o lovcih-nabiralcih in s pomočjo analize
najdiščnega zajetja (Vita-Finzi in Higgs 1970) sem opazoval razlike in podobnosti, ki se kažejo
med najdiščnimi zajetji. Zanimalo me je, kje in v kakšnem območju se najdišča razprostirajo.
Analiziral sem njihove nadmorske višine, razgibanost terena, vidnost polja iz najdišč in
stroškovne površine najdiščnih zajetij. Poleg tega sem določil še tipe najdišč, ki so jih ustvarili
ljudje v paleolitiku.
Med 11 epigravettienskimi najdišči sta dve plani (Zemono 2 in Meriševo), vsa ostala pa so
jamska. Plano najdišče Zemono 2 je omejeno na dolino in na okoliške hribe. Omenjeno
najdišče sem glede na prostorsko umestitev in bogate arheološke ostanke opredelil kot
rezidenčno bazo. Podobne značilnosti prostorske umestitve se kažejo tudi pri drugem
planem najdišču, Meriševem, vendar ga zaradi pomanjkanja arheoloških ostankov ne
moremo natančneje opredeliti. Podobnosti v prostorski umestitvi sem z analizami
najdiščnega zajetja ugotovil tudi pri Betalovem spodmolu, Županovem spodmolu,
Zakajenemu spodmolu in Poljšiški cerkvi, ki pa sem jih opredelil kot logistične tabore.
Neugodne prostorske razmere (velika razgibanost terena, slaba vidna kontrola nad
območjem) in majhno število arheoloških ostankov nakazujejo na kratkotrajnejše obiske
najdišč Roške Špilje in Matjaževih kamre. Zaradi tega menim, da sta jami po vsej verjetnosti
služili kot logistični tabor. Tudi v primeru Lukenjske jame, Babje jame in Judovske hiše je šlo
po vsej verjetnosti za logistične tabore.
Prisotnost majhnega števila arheoloških ostankov na nekaterih najdiščih, odsotnost datacij
najdišč in težavna rekonstrukcija klime v poznem glacialu so predstavljali največjo oviro pri
analizi epigravettienskih najdišč v Sloveniji. Kot zelo uporaben se je izkazal obisk najdišč, ki je
pokazal razkorak med rezultati analiz na računalniku in dejanskim stanjem na terenu, pri
čemer se moremo zavedati, da je zdajšnje razumevanje okolja, v katerem najdišča ležijo,
občutno drugačno. Opazil sem, da se pokrajina bistveno razlikuje med najdišči Zemono 2 in
med najdišči v okolici Prestanškega ravnika, ki po mojem vtisu ne bi predstavljala ugodnega
mesta za daljše bivanje.
V prihodnosti bi bilo zanimivo uporabiti najdiščno zajetje za širši prostor, kot je Slovenija, saj
je poselitveni prostor lovcev in nabiralcev segal preko naših meja.
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