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IZVLEČEK:
Namen diplomske naloge je bil na podlagi analiz mikrofacialnih značilnosti kamnitih
mozaičnih kock z emonskih talnih mozaikov določiti njihovo provenienco ter možne razlike v
dataciji in namembnosti prostorov, iz katerih so bile kocke vzete. V raziskavo je bilo
vključenih 20 belih in črnih kamnitih mozaičnih kock z dveh lokacij antične Emone, in sicer z
najdišč NUK II in Zgodnjekrščansko središče. Mozaične kocke z najdišča NUK II, ki smo jih
uporabili za raziskavo, so datirane od 3. st. n. št. do poznega 4. st. n. št, medtem ko so
mozaične kocke z arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko središče datirane od 2. polovoca
4. st. n. št. do začetka 5. st. n. št. Na podlagi mikroskopske in kemijske analize črnih in belih
apnencev ter dolomitov smo določili 11 različnih mikrofaciesov, 6 za bele in 5 za črne
mozaične kocke. Pri belih mozaičnih kockah so bili najpogostejši mikrofaciesi apnenci tipov
packstone z miliolidami in foraminiferni wackestone, ki predstavljata 40 % vseh preiskovanih
vzorcev. Prav tako smo pri belih mozaičnih kockah določili tudi poznodiagenetski dolomit, ki
predstavlja 20 % vseh zbruskov iz belih mozaičnih kock. Pri črnih mozaičnih kockah je bil
najpogostejši apnenec tipa mudstone, ki predstavlja 30 % vseh preiskovanih vzorcev. Večino
mikrofaciesov kamnin, ki smo jih določili s pomočjo prepoznanih značilnosti, lahko najdemo
v zaporedjih kredne dinarske karbonatne platforme na območju jugozahodne Slovenije,
severovzhodne Italije in jugovzhodne Hrvaške. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da
je bil za izdelavo mozaičnih kock uporabljen material, ki je regionalnega izvora ali je uvožen
od drugod. Prav tako pa lahko na podlagi zgodovinskih podatkov predvidevamo, da je večji
del materiala vzet s Krasa (dinarska karbonatna platforma), ki je bil v rimskem času pogost
kraj za odvzem najrazličnejšega gradbenega materiala, kar nam ponovno nakazuje, da gre za
uvožen material. S pomočjo arheološke datacije in določenih mikrofaciesov na podlagi
mikroskopske analize je bilo ugotovljeno, da so mozaične kocke z najdišča NUK II v
povprečju starejše od tistih z Zgodnjekrščanskega središča, ter da je razen dolomitnih kock
vsak mikrofacies značilen le za enega od najdišč. Ti rezultati kažejo, da so v različnih
obdobjih izkoriščali kamnine različnih starosti, kar kaže na različna nahajališča kamnin,
uporabljenih za izdelavo kamnitih mozaičnih kock.
Ključne besede: rimski talni mozaiki, Emona (Ljubljana), kamnite mozaične kocke,
apnenec, dolomit, mikrofaciesi, XRF-analiza, provenienca.
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ABSTRACT:
The purpose of this thesis was to determine the provenance of the Roman floor mosaics –
tesserae from the Emona archaeological site – based on the analysis of their microfacies
characteristics. The analysis was performed on 20 stone tesserae, taken from 2 Emona
archaeological sites, site NUK II and the Early Christian Centre. The NUK II archaeological
site dates from the end of the 3rd century AD until the late 4th century AD, while the Early
Christian Centre archaeological site dates from the second half of the 4th century AD until the
beginning of the 5th century AD.
The study samples included 10 white and 10 black stone tesserae. Based on the microscopic
and chemical analysis 11 different microfacieses were determined, 6 of them for the white
mosaic tesserae and 5 of them for the black mosaic tesserae.
Among white mosaic tesserae the most common limestone micofacieses were the packstone
microfacies with miliolids and foraminiferal wackestone representing 40 % of all study
samples and considered as being of the same provenance. In white mosaic tesserae we also
determine the microfacies of late diagenetic dolomite which represents 20 % of all study
samples. Among black mosaic tesserae the mudstone microfacies was the most common
limestone, representing 30 % of all samples.
The majority of rock microfacies, identified on the basis of given characteristics, can be found
in the Cretaceous carbonate platform of the Dinara region, precisely in the South-West
Slovenia, North-East Italy and South-East Croatia. Based on these findings we can conclude
that the material used to make the stone mosaic tesserae was imported. In addition, based on
the historical facts, we could claim that the majority of the material was taken from the Karst
region (the Dinara carbonate platform), where different building material was often taken
from in the Roman times. This historical fact would be another proof of the import of the
analysed material.
With the help of dating and mikrofacies analysis it was found that the stone tesserae from the
site NUK II are older than those of the Early Christian Centre. We also found that, apart from
dolomite tesserae, each microfacies is characteristic only for one of the sites. The results show
that at different times rocks of different ages were exploited and different deposits of rock
were used for the production of stone mosaic tesserae.
Key words: Roman floor mosaics, Emona (Ljubljana), stone tesserae, limestone, dolomite,
microfacies, XRF analysis, provenance.
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RAZŠIRJENI POVZETEK
Rimsko mesto Emona, ki se je nahajalo na ozemlju današnje Ljubljane, je bilo zgrajeno v
prvem desetletju 1. st. n. št. Zgrajeno je bilo na levem bregu reke Ljubljanice, med Grajskim
gričem in Rožnikom. Območje Ljubljanske kotline predstavlja kvartarni bazen, ki se nahaja v
tektonski enoti Dinaridi. Ljubljanski bazen je nastal med starejšim pleistocenom in nastaja še
danes, o čemer priča občasna močna seizmična aktivnost. Zapolnjujejo ga pliokvartarni
sedimenti, matična podlaga paleozojske in mezozojske starosti pa izdanja na Ljubljanskem
barju v posameznih osamelcih.
Mesto je bilo zgrajeno po rimskem vzoru in poimenovano kolonija Julija Emona. Emona je
cvetela v času od 1. st. n. št. do 5. st. n. št, nato pa je začela počasi propadati, vse do sredine 6.
st., ko naj bi nehala obstajati. Tloris mesta je bil pravokoten z osrednjim trgom in sistemom
pravokotno križajočih se ulic ter obzidjem. Mesto je imelo urejen odplakovalni sistem v obliki
kloak, ki so potekale pod ulicami in se stekale v Ljubljanico. Samo mesto je bilo tudi
pomembna prometna povezava, saj so iz njega na sever, zahod in vzhod vodile pomembne
trgovske poti v smeri Celeje, Akvileje in Neviodunuma.
Prva raziskovanja na območju današnje Ljubljane, kjer je stalo rimsko mesto Emona, so se
začela že v 16. in 17. st. Arheološka izkopavanja pod strokovnim vodstvom so se začela ob
koncu 19. stoletja in nadaljevala v 20. stoletju. Od šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja
naprej je bila emonska arheološka dediščina prezentirana na različnih lokacijah v središču
Ljubljane. Predstavljena je v dveh arheoloških parkih, v Emonski hiši med Mirjem in
Emonsko cesto ter v Zgodnjekrščanskem središču ob Erjavčevi cesti. Najdemo tudi
posamezna manjša arheološka najdišča ostankov Emone in seveda najrazličnejše predmete
rimske Emone, ki jih hranita Narodni in Mestni muzej Ljubljana. V preteklosti se je večinoma
raziskovalo na področju arheologije in zgodovine, v zadnjem času se zaradi napredka in
različnih vrst raziskav raziskuje na vedno več znanstvenih področjih, ki bodo dala širšo sliko
samega mesta Emone in njegovega nastanka. Sodobne vrste raziskav so še posebej uporabne
pri raziskavah gradbenih materialov, uporabljenih ob najrazličnejših gradbenih delih v starem
mestu Emona.
Namen diplomske naloge je bil raziskati ter določiti sedimentološke značilnosti in možno
provenienco 20 mozaičnih kock z dveh arheoloških najdišč Emone. Mozaiki so bili v času
rimskega imperija pogost okras in popestritev bivalnih ter drugih stavb. Krasili so predvsem
tla in stene insul. Tudi v rimskem mestu Emona je bilo skozi desetletja arheoloških
raziskovanj najdenih veliko število mozaikov, med katerimi so bili nekateri bolje, drugi slabše
ohranjeni. Najpogostejši mozaiki, najdeni v rimskem mestu Emona, so črno-beli mozaiki,
izdelani v tehniki opus tesselatum, in tudi mi smo v raziskavo vključili le črne in bele kamnite
mozaične kocke. Kocke so bile odvzete iz emonskih mozaikov arheološkega najdišča
Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana, EŠD 329, in sicer z najdišč NUK II in
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Zgodnjekrščansko središče, ki sta datirani od 3. st. n. št. do začetka 5. st. n. št. Mozaike hrani
Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML). Z vsakega arheološkega najdišča je bilo iz
depojev MGML vzetih deset vzorcev črnih in deset vzorcev belih mozaičnih kock iz 8
različnih mozaikov. Skupno število preiskovanega materiala v diplomski nalogi tako znaša 20
vzorcev. Provenienco mozaičnih kock smo določili na podlagi mikrofaciesov, ki jo je uporabil
že Flügel (1997) na več rimskih mozaikih po Evropi. Na podlagi sedimentoloških in ostalih
karakteristik smo mozaične kocke opredelili kot lokalne (do 10 km), regionalne (do 40 km) ali
uvožene (nad 40 km). Mozaične kocke smo opisali makroskopsko in mikroskopsko.
Makroskopsko smo jim s pomočjo kljunastega merila izmerili dimenzije ter jim s pomočjo
Munsellovega atlasa barv določili pripadajočo barvo. Mikroskopsko smo jih glede na samo
sestavo razdelili v 11 različnih mikrofaciesov. 6 mikrofaciesov je bilo določenih za bele in 5
za črne mozaične kocke, ki so temeljili na zbruskih enakih sedimentoloških značilnosti.
Posameznim mikrofaciesom smo določili še pripadajoče standardne tipe mikrofaciesov
(SMF), kjer je bilo to mogoče. Nato smo na podlagi teh ugotovitev in znanih geoloških,
zgodovinskih in drugih dejstev poizkusil določiti sam izvor uporabljenih kamnin ‒
provenienco.
S pomočjo dobljenih podatkov merjene kemijske analize s prenosnim XRF-analizatorjem smo
izmerili le vrednosti določenih elementov: kalcij (Ca), silicij (Si), aluminij (Al), magnezij
(Mg), železo (Fe), kalij (K), fosfor (P), žveplo (S), titan (Ti), rubidij (Rb), stroncij (Sr),
cirkonij (Zr), barij (Ba) in mangan (Mn). Ločeno smo podali vrednosti izmerjenih rezultatov
XRF-analize posameznih kemijskih elementov za bele in črne mozaične kocke. Nato pa smo
vrednosti posameznih elementov prikazali še s pomočjo Cluster analize, na podlagi katere
smo izdelali drevesaste diagrame. Sami rezultati so nam dali podobne rezultate kot
mikroskopska analiza, saj smo na podlagi klasterske analize določili ujemanje določenih
vzorcev med seboj ter s tem možno isto provenienco.
Bele mozaične kocke smo razvrstili v apnence in dolomit 6 različnih mikrofaciesov, in sicer
apnenece tipov packestone z miliolidami, forameniferni wackestone, packestone z
ehinodermi, packestone s kortoidi, kristalinični apnenec in poznodiagenetski dolomit. Črne
mozaične kocke smo razdelili v apnence 5 različnih mikrofaciesov, in sicer apnenece tipov
wackestone z radiolariji in ostrakodi, mudstone do wackestone s spikulami spongij,
packestone do grainstone s peloidi, mikrosparitni mudstone in mudstone. Pri belih mozaičnih
kockah sta bila najpogostejša mikrofaciesa apneneca tipa packstone z miliolidami in
foraminiferni wackestone, ki predstavljata 40 % vseh preiskovanih vzorcev. Mikrofacies
poznodiagenetskega dolomita predstavlja 20 % vseh zbruskov belih mozaičnih kock. Za črne
mozaične kocke je bil najpogostejši mikrofacies apnenec tipa mudstone, ki predstavlja 30 %
vseh preiskovanih črnih mozaičnih kock.
Pri preiskovanih belih mozaičnih kockah je bilo ugotovljeno, da je bil del kamnin
uporabljenih za izdelavo kock, pridobljen iz zaporedij globokovodnih krednih apnencev
iv

Dinarske karbonatne platforme, drugi del kamnin za izdelavo kock pa iz zaporedij apnencev
jurske Dinarske karbonatne platforme, kjer je bila prisotna višja energija. Izvorno področje
vseh teh kamnin je najverjetneje na Krasu, ki je bil v rimskem času pogost kraj za odvzem
gradbenega materiala. Pri belih mozaičnih kockah izstopa mikrofacies idiomorfnega dolomita,
katerega lokacije zaradi velike razširjenosti dolomita ne moremo določiti. Mikrofacies
dolomitnih kock iz Emone je podoben tistim iz Hemmaberga pri Globasnitzu, Carinthie in
Avstrije, kjer je Flügel njihovo starost s preiskovanjem določili kot triasno. Vzorci črnih
mozaičnih kock pa v več kot 70 % ustrezajo globokim vodam in območjem lagun, za katera
so značilni tudi anoksični pogoji (OAE), ki jih predstavljajo kredni skladi Dinarske
karbonatne platforme, za katere so bili v morju le-ti značilni (OAE). Ostale kamnine pa
najverjetneje pripadajo kamninam Dinarske karbonatne platforme jurske starosti. Vsak
posamezen mikrofacies, ki smo ga določili, je značilen le za eno najdišče in se ne pojavlja v
obeh obravnavanih arheoloških najdiščih. Izjema je mikrofacies idiomorfnega dolomita, ki
smo ga določili tako na kocki z najdišča NUK II kot z Zgodnjekrščanskega središča, ki se
razlikujeta tudi v dataciji samega mozaika. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko rečemo, da
so pri izgradnji starejših mozaikov najdišča NUK II uporabljali kamnine kredne starosti,
medtem ko so kocke mozaikov Zgodnjekrščanskega središča v večini iz kamnin jurske
starosti. Za določitev točne lokacije provenience nam analize, uporabljene v diplomski nalogi,
niso dale zadostnih podatkov, lahko pa rečemo, da je večina materiala uvoženega.
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1 UVOD
Rimsko mesto Emona (Ljubljana ‒ arheološko najdišče Ljubljana, EŠD 329) je bilo zgrajeno
na začetku 1. st. n. št. na ozemlju današnje Ljubljane in je obstajalo do 6. st. n. št. (Županek,
2008a, 2008b). Samo mesto je že dolgo časa predmet najrazličnejših raziskav, tako na
področju arheologije kot tudi drugih znanstvenih ved. Raziskave tega ozemlja so se začele že
v 17. st., a do konca 19. st. oziroma začetka 20. st. ni prišlo do večjih raziskovanj (Županek,
2008a, 2008b). Samo arheološko najdišče Emona je izrednega pomena za razumevanje naše
preteklosti ter za uvrščanje tega prostora v širše ozemlje obdobja rimskega imperija. Pri
izkopavanjih na različnih arheoloških najdiščih na območju Ljubljane so našli najrazličnejše
ostanke samega mesta Emona. Med ostanki mesta so tako med drugim ostanki rimskega zidu,
grobovi, krstilnica, ostanki kloak, ostanki hipokavstov, ostanki rimskih hiš – insul, stenske
poslikave, mozaiki itd. Poleg ostankov mesta pa so bili najdeni tudi najrazličnejši predmeti, ki
so jih takratni prebivalci uporabljali v vsakdanjem življenju (npr. denar, nakit, posoda,
keramika itd.; Plesničar Gec, 1983; Županek, 2008a, 2008b). Zaradi občutljivosti in majhne
količine najdenega materiala so bile v preteklosti narejene predvsem najrazličnejše arheološke
raziskave. V zadnjem času pa se, zaradi napredka in različnih vrst raziskav, pri katerih niso
potrebne velike količine materiala oziroma se le-ta pri delu ne poškoduje, raziskuje na vedno
več znanstvenih področjih, ki bodo dala širšo sliko samega mesta Emone in njegovega
nastanka. Te sodobne vrste raziskav so še posebej uporabne pri raziskavah gradbenih
materialov, uporabljenih pri izdelavi v tistem obdobju. Najrazličnejše analize se uporabljajo
za raziskave sestave materiala, uporabljenega pri izdelavi sten, tal, ometov, stenskih poslikav,
mozaikov itd. Omenjene raziskave vključujejo predvsem makroskopske in mikroskopske
analize samega materiala ter kemijske analize s pomočjo različnih sodobnih instrumentalnih
analiz (rentgenska praškovna difrakcija – XRD, Fourierjeva transformacijska infrardeča
spektroskopija – FTIR, rentgenska fluorescenčna spektroskopija – XRF, ramanska
mikrospektroskopija itd.; Gutman in sod., 2015).
Mozaiki so bili v času rimskega imperija pogost okras in popestritev v bivalnih ali drugih
stavbah. Krasili so predvsem tla in stene insul. Tudi v rimskem mestu Emona je bilo skozi
desetletja arheoloških raziskovanj najdenih veliko število mozaikov, med katerimi pa so bili
nekateri bolje drugi slabše ohranjeni. V začetnem obdobju raziskovanj so bili nekateri izmed
njih med samim odkritjem oziroma med raziskovanjem ter dokumentiranjem poškodovani ali
popolnoma uničeni. V zadnjih desetletjih 20. stoletja pa se je k samim najdiščem začelo
pristopati drugače, z namenom, da se mozaike ohrani v čim boljšem stanju in situ, če je to
mogoče, ali pa da se jih dvigne in shrani ter kasneje restavrira in prezentira v muzejih. Kocke
emonskih mozaikov so narejene iz različnih materialov, barv, sama tehnika postavljanja
mozaičnih kock je različna in tudi same teme (slika, geometrijski vzorci) mozaikov se
razlikujejo med seboj (Plesničar Gec, 1999).
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Najpogostejši mozaiki, najdeni v rimskem mestu Emona, so črno-beli kamniti mozaiki,
izdelani v tehniki opus tesselatum. To je tehnika, kjer mozaične kocke – tesserae različnih vrst
(marmor, kamen, steklo, keramika itd.), barv in velikosti (od nekaj mm do nekaj cm) polagajo
na podlago (tla ali steno) ter s tem tvorijo sliko mozaika. Je ena najpogostejših tehnik
izdelovanja mozaikov v rimskem obdobju (Smith, 1983). Prav zaradi tega smo se v diplomski
nalogi osredotočili izključno nanje. Izbrali smo deset belih in deset črnih kamnitih mozaičnih
kock, ki smo jim poizkusili določiti provenienco na podlagi makroskopskih, mikroskopskih in
kemijskih značilnosti. Mozaiki so iz dveh področij izkopavanja, NUK II in Zgodnjekrščansko
središče, ki pripadata arheološkemu najdišču Ljubljana (EŠD 329). Datirani so od 2. st. n. št.
do začetka 5. st. n. št. Hipoteza naloge je, da je material, ki so ga uporabljali za izdelavo
mozaičnih kock, lokalnega oziroma regionalnega nastanka in se razlikuje glede na
namembnost prostorov ter različno datacijo mozaikov. Te raziskave bodo dale nove odgovore
na področju raziskav mozaikov na območju rimske Emone.
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2 PREGLED LITERATURE IN DOSEDANJE RAZISKAVE
Mozaična umetnost je umetnost krašenja površin (tla, stene in oboki) z različnimi vzorci, ki
jih predstavljajo tesno skupaj položeni majhni koščki kamna, stekla, keramike ali drugih
materialov. Koščki oziroma mozaične kocke, ki jih postavljamo eno poleg druge, so lahko
pravilnih oblik (kocka, kvader, trikotnik itd.) ali povsem naključnih. Mozaične kocke, ki jih z
latinskim izrazom imenujemo »tessera« ali »tessella«, postavljajo eno poleg druge na maltno
podlago v tleh ali steni in tako nastajajo vzorci oziroma slike (Fiorentini Roncuzzi in
Fiorentini, 2002). Plinij (23–79 n. št.) je opisal najprimernejšo, a zaradi cene in zahtevnosti
priprave gotovo ne najpogostejšo pripravo podlage pred polaganjem mozaika. Gre za
določeno zaporedje plasti, položenih ene nad drugo. Prva plast, katere debelina je okrog 10
cm, se imenuje statumen in jo sestavljajo prodniki in kamenje. Sledi 25 cm debela plast grobe
malte (imenovane rudus), sestavljene iz gramoza, delcev keramike in apna, nad katero pride
približno 10 cm debela plast finejše malte, imenovane nukleus (pesek, delci keramike in
apno), v katero so v večini vrisali vzorce ali sliko, ki naj bi jo predstavljal mozaik. Sledi nekaj
milimetrov debela plast apna, kamor so polagali mozaične kocke (Life in Italy, 2012). Taka
podlaga bi bila zelo trdna in obstojna, a z mozaikov arheoloških najdišč pogosto vidimo, da
sama mozaična podlaga ni bila vedno taka. Pogosto sta bili izpuščeni prvi dve plasti
(statumen in rudus), mozaične kocke pa so bile položene neposredno na svežo malto
(GATTY, 2003; Life in Italy, 2012).
Poznamo dve tehniki polaganja mozaikov, ki sta bili uporabljeni že v rimskem obdobju, to sta
tako imenovana neposredna metoda (angl. »direct method«) in posredna ali obrnjena metoda
(angl. »prefabrication method«). Pri neposredni metodi, ki je zahtevnejša in uporabna
predvsem za manjše površine, so mozaične kocke položene na svežo maltno podlago druga
poleg druge. Umetnik lahko mozaik izdeluje sproti iz spomina ali pa si motiv predhodno
skicira, da mu je delo nekoliko olajšano. Pri posredni ali obrnjeni metodi, ki je uporabna tudi
za velike površine, se mozaične kocke polaga na z lepilom ali čim podobnim premazano
blago ali trdo podlago. Ko je mozaik v celoti narejen na podlagi, ga prestavimo na svežo
malto (Johnston, 1980). Pogosteje je bila uporabljena posredna ali obrnjena metoda, saj je
primernejša za izdelavo različnih vrst mozaikov (Parlasca, 1959; Wihr, 1985). Mozaične
kocke so na podlago polagali v različnih tehnikah oziroma sistemih, ki vplivajo na končni
rezultat. Najpogostejše tehnike polaganja so bile: opus tesselatum, opus vermiculatum in opus
sectile. Opus tesselatum je uporabljal mozaične kocke, velikosti od 5 mm do 3 cm, ki so bile
pogosto položene v geometrijskih vzorcih, opus vermiculatum je bila tehnika, kjer so
uporabljali mozaične kocke manjše od 5 mm, ki so položene tesno druga ob drugo, da so
tvorile zahtevnejše slike ali vzorce, opus sectile pa je bil primernejši za tlakovanje poti, saj so
uporabljene večje, po navadi kamnite plošče (Fiorentini Roncuzzi in Fiorentini, 2002).
Rimske mozaike so izdelovali sezonski delavci, ki pa so bili pravi umetniki svoje obrti.
Veliko rimskih mozaikov je bilo izdelanih iz materiala, katerega izvor je lokalen. Kamnite
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plošče in iz njih mozaične kocke so izdelovali v lokalnih kamnoseških delavnicah s pomočjo
dlet in kladiv. Če pa kamnoseške delavnice v bližini ni bilo, so nekje blizu postavili začasno
izdelovalnico mozaičnih kock, ki so jo po končanem delu umaknili (Johnson, 1995).
Na področju raziskovanja mozaikov je bilo predvsem v svetu, pa tudi v Sloveniji, narejenih že
veliko najrazličnejših študij. Arheologija se je na začetku raziskovanj veliko bolj posvečala
sami obliki mozaika, načinu izdelave ter obdobju, v katerem je bil mozaik izdelan, kot pa vrsti
in izvoru materiala, uporabljenega za mozaične kocke. Z razvijanjem stroke se je začelo vse
pogostejše sodelovanje arheologije z drugimi strokovnimi vedami, kot so zgodovina,
umetnostna zgodovina, konservatorstvo, geologija itd. Sodelovanje nam je dalo veliko več
kvalitetnih podatkov, ki nam skupaj pomagajo bolje razumeti celostno sliko same izdelave
mozaikov. Sodelovanje geologije in arheologije nam daje pomembne podatke, ki nam
pomagajo določiti provenienco različnih materialov, uporabljenih za mozaične kocke, ter
sestavo ostalega materiala, ki je bil uporabljen pri izdelavi mozaikov, npr. malte. Z
določanjem provenience materiala antičnih in rimskih mozaičnih kock so se ukvarjali številni
raziskovalci, ki pa so k problemu pristopili na različne načine. Nekateri, kot so Bullard
(1978), Donderer (1986, 1989) in Parlasca (1959), so se ukvarjali predvsem z določanjem
makroskopskih značilnosti kamnin, ne pa tudi z mikroskopskimi. Raziskovalca, kot sta Allen
in Fulford (2004) ter Allen s sod. (2007), sta provenienco določala s pomočjo petrologije,
Wilkinson (2008a), Wilkinson s sod. (2008b) in Tasker s sod. (2011) sta raziskovala na
področju paleontologije, Flügel in Flügel (1997) ter Flügel (1999, 2004) sta provenienco
določala na podlagi mikrofaciesov, Hayward (2009) pa je tem analizam dodal še geokemijske
analize. Vsi ti pristopi so veliko pripomogli k razumevanju in razlaganju same provenience
mozaičnih kock. Raziskave so pokazale, da je material, uporabljen za mozaične kocke, lahko
lokalen, uporabili so kamnine iz okolice nekaj kilometrov, regionalen, iz bolj oddaljene
okolice (več 10 km), ali celo uvožen iz bolj oddaljenih krajev. Prav tako pa moramo biti
pozorni tudi na ostale predmete, stavbe itd., najdene na arheološkem najdišču, saj so lahko za
gradnjo mozaikov uporabljali prav njihove dele (odlomke gradbenih materialov; Flügel in
Flügel, 1997).
Rezultati študije antičnih in mlajših mozaikov so pokazali, da se kot kamnine za izdelavo
mozaičnih kock v 85 % uporablja sedimentne, v 14 % metamorfne in v 1 % magmatske
kamnine (Fiori in sod., 1998). Sedimentne kamnine, ki so najpogostejši material za izdelavo,
so v 92 % karbonatne kamnine, ostalih 8 % pa predstavljajo klastične sedimentne kamnine.
Karbonatne sedimentne kamnine, ki so v mozaični umetnosti prevladujoče, so alokemični
mikritni apnenec (36 %), biomikrosparit (27 %), mikritni apnenec (15 %), alokemični sparitni
apnenec (15 %) in dolomit (7 %; Fiori in sod., 1998). Nekateri avtorji so mnenja, da je bil pri
mozaikih, kjer je velika paleta različnih odtenkov barv, uporabljen material iz fluvioglacialnih
balvanov, saj naj bi bila tam večja barvna raznolikost kot v drugih kamnolomih (Flügel in
Flügel, 1997). Včasih pa so v mozaikih uporabljene mozaične kocke iste (podobne) barve
različnih kamnin, kar pa si lahko razlagamo, kot da je bil izdanek, iz katerega so pridobivali
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prvoten material, premajhen in je vmes materiala zmanjkalo, zato so za nadaljevanje uporabili
drugačno kamnino (Flügel in Flügel, 1997).
Metodo določanja provenience mozaičnih kock s pomočjo mikrofaciesov, ki je uporabljena
tudi v tej diplomski nalogi, sta Flügel in Flügel (1997) uporabila na več rimskih mozaikih po
svetu (južna Nemčija, Avstrija, Italija, Tunizija). Zbruske mozaičnih kock sta opisala
makroskopsko in mikroskopsko. Mikroskopsko sta jih glede na samo sestavo razdelila v več
mikrofaciesov, ki so temeljili na zbruskih enakih sedimentoloških značilnosti, ter jim določila
še standardne tipe mikrofaciesov (SMF). Nato sta na podlagi teh ugotovitev in znanih
geoloških, zgodovinskih in drugih dejstev poizkusil določiti sam izvor uporabljenih kamnin.
Za določanje provenience mozaičnih kock sta določila šest stopenj analiziranja, ki nam
olajšajo samo analizo, saj nam služijo kot oporne točke, na katere se lahko pri dani nalogi
naslanjamo.
Stopnje, ki sta jih določila, so:


makroskopska ocena in določitev barve mozaičnih kock (npr: bele, črne);



vzorčenje na podlagi preiskovane barve, določene z izbrano barvno lestvico (npr:
Munsellov atlas barv);



določitev mikrofaciesov v zbruskih in pripisovanje standardnih tipov mikrofaciesov
(SMF);



vrednotenje mozaika glede na geološke in paleontološke značilnosti ozemlja ter
primerjava z mikroskopskim opisom zbruska mozaičnih kock;



primerjava/ocena mozaičnih kock z določenimi kamninami oziroma časovna določitev
in predlog izvora materiala;



kritično vrednotenje ocene/določitve morebitnega izvornega področja z arheološkim
kontekstom.

Tudi Slovenija je bogata z ostanki rimskih mozaikov, ki so jih začeli odkrivati že ob koncu
19. st. ter v 20. st. Zadnja leta se vedno več pozornosti namenja najrazličnejšim raziskavam na
to temo. V preteklosti so se raziskovalci ukvarjali izključno z raziskovanji na arheološkozgodovinskem področju ter na področju restavratorstva in konservatorstva, danes pa se vedno
večja pozornost namenja tudi arheološko-geološkim raziskavam ter določanju vrste
uporabljenega materiala in same provenience uporabljenega materiala. Raziskave na to temo
so sicer še skromne, a v zadnjem času vedno pogostejše. Dosedanje nedavne raziskave so
pokazale zanimiva odkritja (Šmuc in sod., 2016). Narejene so bile raziskave črnih in belih
kamnitih mozaičnih kock iz 15 različnih mozaikov, iz katerih je bilo določenih 13 različnih
mikrofaciesov. Pri tem je zanimivo, da se kamenčki z različnih arheoloških najdišč med seboj
razlikujejo (Šmuc in sod., 2016). Dokazali so, da črni in beli kocke izbranih mozaikov v
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Emoni zagotovo niso apnenčeve kamnine z znanih nahajališč na Drenovem Griču, v Podpeči
ali na Grajskem griču niti od kod drugod v radiju 150 kilometrov. Prav tako so ugotovili, da
tudi kamenčki mozaikov iz rimskega Celja ‒ Celeje, Ptuja ‒ Poetovione, pa tudi iz ville
rustice pri Mošnjah ali ville maritime iz Simonovega zaliva niso lokalnega izvora.
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3 ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE LJUBLJANA
3.1 RIMSKO MESTO EMONA
Rimsko mesto Emona je bilo zgrajeno v prvem desetletju 1. st. n. št., ko so Rimljani na
prostoru današnje Ljubljane v osrednji Sloveniji, natančneje na levem bregu reke Ljubljanice,
med Grajskim gričem in Rožnikom, zgradili mesto po rimskem vzoru ter ga poimenovali
kolonija Julija Emona (Slika 1). Tu so že pred prihodom Rimljanov živela različna ljudstva,
tako da ozemlje Ljubljanske kotline ni bilo nepoznano. Predstavljalo je pomembno prometno
povezavo med Srednjo Evropo, Italijo in Balkanom (Županek, 2010).
Mesto Emona je cvetelo v času od 1. do 5. st. n. št., nato pa je začelo počasi propadati, vse do
sredine 6. st., ko naj bi nehalo obstajati (Plesničar Gec, 1997). Mesto je imelo pravokoten
tloris z osrednjim trgom – forumom in sistemom pravokotno križajočih se ulic. Dve ulici sta
bili glavni in sta potekali v smeri S–J in Z–V, vodili sta na osrednji trg, ostale ulice pa so
povezovale stanovanjske in druge objekte med seboj. Pod ulicami so v smeri Z–V tekle
kloake, kamor se je stekala odpadna voda in nato odtekala v Ljubljanico (Plesničar Gec,
1999). Mesto je obdajalo obzidje s stolpi, ki je imelo pomembno obrambno vlogo. Ob obzidju
je potekal tudi jarek ali ponekod dva, ki sta bila lahko napolnjena z vodo (Plesničar Gec,
1997). Na območju pomembnih vpadnic v mesto, iz smeri Celeje, Akvileje in Nevioduna,
torej na severni, zahodni in vzhodni strani Emone, so ob obzidju po rimski navadi stala
grobišča (Plesničar Gec, 1972; Slika 1).

Slika 1: Rekonstrukcija mesta Emone znotraj rastra Ljubljane (MGML; risba: D. Mlekuž)
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Prva raziskovanja na območju današnje Ljubljane, kjer je stalo rimsko mesto Emona, so se
začela že v 16. in 17. st. (Županek, 2008a, 2008b). Že z začetka 16. st. imamo podatke
Tyfernovega poročila o rimskih napisih, v 17. st. mu sledijo razni zapisi o arheoloških
najdiščih, o katerih sta pisala tako Janez Ludvik Schönleben kot tudi Janez Vajkard Valvasor,
s tem pa se je začela doba bolj ali manj načrtnega raziskovanja Ljubljane. O arheoloških
izkopavanjih pod strokovnim vodstvom sicer še ne moremo govoriti, saj so se le-ta začela ob
koncu 19. st., ko je Alfons Müller raziskal del severnega emonskega grobišča. Sledi mu
Walter Schmidt in nato v šestdesetih letih 20. st. Ljudmila Plesničar Gec, ki je ena najbolj
zaslužnih arheologinj za današnje dobro poznavanje Emone. V šestdesetih in sedemdesetih
letih 20. st. je bila emonska arheološka dediščina prezentirana na različnih lokacijah v
središču Ljubljane. Predstavljena je v dveh arheoloških parkih, v Emonski hiši med Mirjem in
Emonsko cesto ter v Zgodnjekrščanskem središču ob Erjavčevi cesti. Najdemo pa tudi
posamezna manjša arheološka najdišča ostankov Emone, kot so kloake ob Aškerčevi cesti,
deli obzidja ob Cankarjevem domu in Maximarketu, temelji bazilike v Jakopičevi galeriji,
severna emonska vrata ter kip Emonca in seveda najrazličnejši predmeti rimske Emone, ki jih
hranita Narodni in Mestni muzej Ljubljana (Županek, 2010).

3.2 EMONSKI MOZAIKI
Mozaiki Emone so bili odkriti bodisi pri načrtovanih arheoloških raziskavah bodisi naključno
ob različnih gradbenih in drugih posegih v mestu Ljubljana. V času, ko je zgodovino Emone
raziskoval Walter Schmid, je bilo v primeru najdbe mozaikov le-te najbolje zelo natančno
dokumentirati, nato pa jih v upanju, da se bodo ohranili, ponovno zakopati in pustiti in situ. S
časom se je taka vrsta dela pokazala za pomanjkljivo, saj so ob vse večjih in številčnejših
gradbenih posegih v Ljubljani veliko število mozaikov zaradi neprimernega ravnanja delno ali
v celoti uničili. Prav zaradi tega se danes ne ve točnega števila do sedaj odkritih mozaikov na
območju Emone (Stokin in Zanier, 2011a, 2011b). Zato so se kasneje, v šestdesetih letih 20.
stoletja, odločili, da bo bolj primerno, če mozaike dvignejo in shranijo v depoje, kjer bodo
nato primerno hranjeni in označeni, tam pa čakajo na morebitno restavriranje in razstavljanje.
Mnogi izmed njih so v slabem stanju in močno poškodovani, čeprav so jih od leta 1990 naprej
kar nekaj obnovili (Stokin in Zanier, 2011b). V redkih primerih so jih lahko primerno
razstavili kar in situ, tak primer sta krstilnica in portik v Zgodnjekrščanskem središču ter
mozaika v Emonski hiši, pa čeprav se vedno stremi k temu, da bi arheološka odkritja lahko
predstavili na območju, kjer so bila odkrita. V zadnjih letih so posebno pozornost namenili
raziskavam na področju izdelave lahkih nosilcev za restavriranje in predstavitev mozaikov.
Taka vrsta nosilca bi zelo olajšala samo prenašanje v primeru razstav, s tem pa bi bila
zagotovljena tudi večja varnost mozaikov v primeru vertikalnega načina razstavljanja.
Raziskave na tem področju so se začele na podlagi ponovnega odkritja talnega rimskega
mozaika št. 8 insule XIII iz Emone, natančneje pred njegovo razstavitvijo leta 2014. Gre za
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dokaj velik mozaik, zato je bila izdelava lahkega nosilca še toliko bolj pomembna, saj je bilo s
tem njegovo prenašanje in razstavljanje veliko lažje. Nosilec je poleg tega, da je iz lahkega
materiala, ki ustreza restavratorskim zahtevam, omogočal tudi hitro in varno odstranitev v
primeru, da bi bilo to potrebno (Županek in sod., 2016). Ohranjeni mozaiki oziroma njihovi
deli so večinoma datirani v 2., 3., 4. stoletje in začetek 5. st. Tehnika njihove izdelave je v
večini opus tesselatum z geometrijskimi motivi, motivi bordure in rastlinskimi motivi.
Najpogostejši so črno-beli mozaiki ter mozaiki z dodatki rdečih, rožnatih, oker ter rjavih
mozaičnih kock, ki so največkrat izdelane iz keramike (Pflaum, 2011).
Na območju izkopavanj NUK II (Slika 2), na križišču med Slovensko, Aškerčevo in Zoisovo
cesto, kjer naj bi v prihodnosti stala nova Narodna in univerzitetna knjižnica, je bilo med
izkopavanji med letoma 1996 in 1997 najdenih več (16) mozaikov. Zadnji gradbeni poseg je
povsem spremenil notranjo strukturo insule. Osrednja točka stavbe je bil termalni bazen,
okrog njega pa so bili veliki prostori, tlakovani z mozaiki.

Slika 2: Arheološko najdišče NUK II (ZVKDS, 2011)
Na območju izkopavanj arheološkega parka Zgodnjekrščansko središče (Slika 3), na
Erjavčevi cesti nasproti Cankarjevega doma, so med izkopavanji odkrili več mozaikov. V
sklopu parka so danes ohranjeni fragmenti dveh mozaikov (in situ).

Slika 3: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče (Ljubljana)
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4 GEOLOŠKA UMESTITEV
4.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Območje, na katerem je od 1. do 6. st. n. št. stalo rimsko mesto Emona, je na območju
današnje Ljubljane, v samem centru mesta na levem bregu reke Ljubljanice, med Grajskim
gričem in Rožnikom (Slika 4). Mesto Ljubljana leži v Ljubljanski kotlini in spada v osrednjo
Slovenijo, kjer se srečajo tri geografske enote: alpski, predalpski in dinarsko-kraški svet. Na
severozahodu meji na Julijske Alpe, na severovzhodu na Kamniško-Savinjske Alpe, na
severozahod in zahod se Ljubljanska kotlina in Ljubljansko barje nadaljujeta v Polhograjske
dolomite in Škofjeloško hribovje, na jugu in jugovzhodu pa sledijo Dinaridi.
Ljubljanska kotlina in Ljubljansko barje sta ravninski svet z manjšimi vzpetinami. Sama
Ljubljanska kotlina je zapolnjena s fluvioglacialnim prodom, ki ga je nasula reka Sava s
svojimi pritoki in dosega ponekod preko sto metrov debeline. Reka Sava in njeni pritoki so v
prod vrezali številne terase. Ljubljansko barje je na debelo zapolnjeno s kvartarnimi peščenoglinastimi sedimenti in marsikje zamočvirjeno. Iz ravnine se dvigajo tu in tam nizki griči ali
osamelci, ki so iz kamnin mezozojske in paleozojske starosti (Grad in Ferjančič, 1976).

Slika 4: Geografski položaj Ljubljane (Geopedia, 2016)
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4.2 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Območje Ljubljanske kotline predstavlja kvartarni bazen (Slika 5), ki se nahaja v tektonski
enoti Dinaridov (Placer, 1998, 2008; Vrabec in Fodor, 2006).

Slika 5: Geološka karta Ljubljanskega barja (Pavšič, 2008)
Glede na zaporedje neotektonskih prelomov in sočasno nastalih sedimentov ločimo v
Ljubljanskem bazenu več enot: Ljubljansko barje, Ljubljansko polje, Mengeško-Kamniško
polje, Skaručensko polje in Kranjsko polje. Ljubljanski bazen je nastal med starejšim
pleistocenom in nastaja še danes, o čemer priča občasna močna seizmična aktivnost (Premru,
2005). Ljubljanski bazen se je ugrezal ob SV–JZ normalno usmerjenih prelomih, ki so vezani
z desnozmičnimi prelomi, usmerjenimi SSZ–JJV. Ti prelomi so deloma vzporedni
Žužemberškemu prelomu oziroma se priključujejo Idrijskemu prelomu. Na obrobju
Ljubljanskga bazena se pod barjanskimi sedimenti nadaljujejo prelomi zgornjepleistocenske
starosti (Dobrepoljski, Ortneški, Želimeljski, Mišjedolski, Rakitniški in Borovniški; Placer,
1998; Vrabec, 2001).
Ljubljanski bazen je zapolnjen s pliokvartarnimi sedimenti. Matična podlaga izdanja na
Ljubljanskem barju v posameznih osamelcih in jo predstavljajo kamnine paleozojske in
mezozojske starosti, ki so po svoji sestavi podobne kamninam obrobja Ljubljanskega barja
(Premru, 1983).

11

Najstarejše kamnine, ki jih najdemo na severnem delu Ljubljanskega barja, so karbonske in
permske starosti, predstavljajo jih skrilavi glinavci, peščenjaki in konglomerati. Na vzhodnem
delu Ljubljanskega barja matično podlago poleg skrilavih glinavcev sestavljajo tudi
kremenovi peščenjaki. Sledijo jim kamnine triasne starosti, ki ležijo na severnem in
vzhodnem delu Ljubljanskega barja. Gre za skrilave glinavce, kremenov peščenjak, dolomit
in apnenec. Na južnem, zahodnem in osrednjem delu Ljubljanskega barja podlago sestavljajo
zgornjetriasni dolomiti, južno obrobje pa dolomiti norijsko-retijske starosti. Nad norijskoretijskim dolomitom ležijo plitvovodni apnenci jurske starosti. Jurske kamnine najdemo še v
sestavi južnega, zahodnega in osrednjega dela Ljubljanskega barja (Premru, 1983).
Kvartarno sedimentno zapolnitev Ljubljanske kotline lahko razdelimo na štiri enote, in sicer
na starejši, srednji in mlajši konglomeratni zasip in najmlajši prodni zasip (Žlebnik, 1971).
Ljubljansko barje je poseben primer klimatsko in tektonsko pogojenih sedimentacijskih
pogojev. Sam tektonski model Ljubljanskega barja še ni povsem pojasnjen, ugotovljeno pa je,
da se je to ozemlje v kvartarju hitro pogrezalo. Zaporedje kvartarnih sedimentov se v
splošnem debeli v smeri od zahoda proti vzhodu in severovzhodu. Debelina sedimentov
dosega do 170 m, geofizikalne analize pa so pokazale, da je debelina lahko tudi več kot 200 m
(Mencelj, 1990; Ravnik, 1965). V spodnjem delu sedimentnega zaporedja so različno debeli
prodni, peščeno-prodni in meljasto-prodni nanosi, ki jim navzgor sledijo do 100 m debeli
rečni, jezerski in močvirski sedimenti. Sama spremenljivost sedimentov kaže na klimatsko in
tektonsko spremenljive pogoje sedimentacije, ki so značilni za kvartar. V holocenu se je na
vrhu teh sedimentov odložila organogena jezerska glina« (polžarica), ponekod pa je nastalo
šotno barje (Šercelj, 1965 in 1966).
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5 MATERIALI IN METODE
5.1 MATERIALI
Vzorci mozaičnih kock črne in bele barve, ki smo jih preiskali v diplomski nalogi, so zbrani
in predstavljeni v Tabeli 1.
Kocke so bile odvzete z emonskih mozaikov arheološkega najdišča Ljubljana – Arheološko
najdišče Ljubljana, EŠD 329, in sicer z najdišč NUK II in Zgodnjekrščansko središče (Priloga
3). Mozaike hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML). Nekateri mozaiki s področja
Zgodnjekrščanskega središča so predstavljeni in situ, saj gre za arheološki park. Vsi mozaiki
so hranjeni v ustreznih pogojih, ki jim čim manj škodujejo. Večinoma jih hranijo v depojih
MGML, kjer so tudi ustrezno dokumentirani. Z vsakega arheološkega najdišča je bilo iz
depojev MGML vzetih deset vzorcev črnih in deset vzorcev belih mozaičnih kock iz 8
različnih mozaikov. Skupno število preiskovanega materiala v diplomski nalogi tako znaša 20
vzorcev.
NUK II
Mozaik št. 1 je sestavljen iz črnih in svetlo sivih do skoraj belih apnenčevih mozaičnih kock.
Črne mozaične kocke so v povprečju velike približno 10 x 10 mm, velikost svetlih pa je
približno 7,5 x 7,5 mm. Gre za mozaik nepravilne oblike, dolžine 3,12 m in širine okrog 1,5
m. Na zahodni strani je čez mozaik sezidan zid, dolžine 1,5 m, širine 0,17 m in višine 0,08 m
(obrazec za opis stratigrafske enote št. 20, najdišče NUK II, hrani MGML ‒ Priloga 3).
Mozaik št. 3 je bil najden v razsutem stanju, najverjetneje je bil uničen ob gradnji novodobne
kleti. Kasneje je bil dvignjen in sestavljen v velikosti 1,43 m, čeprav je bil v sami insuli
nekoliko večji. Sestavljajo ga mozaične kocke bele, črne, zelene, rjave, oranžne, oker in rdeče
barve in je velikosti 12 x 12 x 15 mm. Posamezni deli mozaikov, ki so bili najdeni, so veliki
od 20 do 50 cm. Vzorec, ki se pojavlja, ima rastlinski motiv vitic in tulipanov (obrazec za opis
stratigrafske enote št. 45, najdišče NUK II, hrani MGML ‒ Priloga 1). Mozaik št. 5, dolžine
približno 7 m in širine 3 m, je sestavljen iz črnih in belih mozaičnih kock. Ohranjen je v petih
kosih različnih nepravilnih oblik. Črne kocke so bile delno položene diagonalno in delno
pravokotno, glede na sam prostor. Bordura je sestavljena iz belih mozaičnih kock, debeline 12
cm, pri večjem kosu pa debeline 28 cm (obrazec za opis stratigrafske enote št. 446, najdišče
NUK II, hrani MGML ‒ Priloga 1). Mozaik št. 6 sestavljajo črne in bele mozaične kocke, ki
so razporejene v štiri pasove, nahajal se je nad hipokavstom. Dolžina mozaika je 2,5 m in
širina 1,5 m, velikost mozaičnih kock pa je približno 10 x 10 mm. Prvi pas je bele barve,
ponovno mu sledi pas bele barve, tretji pas je spet bel in četrti črn. V pravilnih paralelnih
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vrstah so diagonalno na pasove postavljene črne mozaične kocke (obrazec za opis
stratigrafske enote št. 535, najdišče NUK II, hrani MGML ‒ Priloga 1).
Mozaik insule XLVI (v diplomski nalogi uporabljene črne in bele mozaične kocke mozaika
št. 15) je datiran v drugo polovico oziroma v pozno 4. st. n. št. V diplomski nalogi so
uporabljene črne in bele mozaične kocke mozaika št. 15. Gre za črno-bel mozaik nepravilne
oblike, velikosti 1,8 x 1,5 m, kjer so bele mozaične kocke velike med 25 x 30 mm, črne pa
okrog 25 x 25 mm. Na vzhodni strani mozaika je pas, ki poteka v smeri S–J, kjer so zunanje
vrste mozaika iz belih mozaičnih kock, notranji dve pa iz črnih. Diagonalno na notranjo
zahodno vrsto pa so postavljene črne mozaične kocke (obrazec za opis stratigrafske enote št.
1007, najdišče NUK II, hrani MGML ‒ Priloga 3).
Zgodnjekrščansko središče
Uporabili smo črne in bele mozaične kocke prostora 13, portika in molilnice (in-situ
ohranjena le portik in molilnica). Mozaična tla prostora 13 so bila odkrita na samem začetku
izkopavanj v insuli XXXII, takoj pod površino. Datirana so v drugo polovico 4. st. n. št.
(Djurić, 2005). Najdeni so bili štirje relativno veliki kosi in množica manjših fragmentov, ki
so omogočili rekonstrukcijo obrobnega pasu kamnite preproge. Trije od štirih večjih kosov so
ohranjeni in-situ, četrti, ki je bil del preproste rdečkaste zaplate, žal ni ohranjen, Mestni muzej
Ljubljana pa hrani posamezne mozaične kocke (Djurić, 2005). Mozaik je po večini sestavljen
iz 14- do 15-milimetrskih kamenčkov v skupno sedmih barvah: beli, sivi in črni (uporabljeni
v diplomski nalogi), rdeči, rožnati, oker ter rjavi. Prepoznamo vsaj dva motiva preproge:
dvotračno in tritračno pletenino (guiloche), torej pleteninast preplet ali borduro. Dokončna
rekonstrukcija mozaika ni mogoča, najnovejša in zanesljiva je rekonstrukcija Djurića (2005).
Portik in krstilnica sta bila v zadnjem gradbenem posegu dozidana v zgodnjekrščanski
kompleks, in sicer v začetku 5. st. n. št. (Plesničar Gec, 1983). Sam portik je prekrival dva
prostora (prostor 2 in prostor 3), ki sta bila tam predhodno. Mesto kjer stoji portik so zasuli in
zravnali z odpadnim materialom ter prekrili z malto, na katero je bil tlakovan mozaik
(Plesničar Gec, 1983). Mozaične kocke, ki so črne, bele, rdeče in oker barve, so iz kamnin
(bele in črne) in iz žgane gline (rdeče in oker) ter so velike od 14 do 20 mm. Mozaični tlak
odprtega hodnika je ohranjen v dveh večjih celotah, kjer prevladujeta predvsem črna in rdeča
barva, motivi pa so geometrični in dekorativni. Zaradi v veliki meri uničenega mozaika je bilo
skozi čas izdelanih več različnih rekonstrukcij portika, ki so se močno spreminjale. Zadnjo
rekonstrukcijo je izdelal Djurić (2005). Po njem gre za mozaik belih, črnih in rdečih
mozaičnih kock, ki se jim občasno pridružijo še oker kocke. Po njegovih domnevah je to
vzorec treh kvadratov, kjer je vsak izdelan v drugačnem motivu polnila, okvirna bordura pa je
izdelana v tkalski tehniki. Gre za izrazito podolgovat mozaik.
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Tako kot tistega iz prostora 13 tudi mozaik molilnice datiramo v drugo polovico 4. stoletja.
Od verjetnih okrog 360 kvadratnih metrov se je iz molilnice (prostor 14) oziroma oratorija
ohranilo približno 20 kvadratnih metrov mozaičnih tal (Plesničar Gec, 1983). Molilnica je
prostor posebnega pomena, kar dokazuje tudi nekoliko bogatejša krščanska motivika na
mozaičnih tleh. Ostanki mozaika so ohranjeni fragmentarno, v kosih večjih in manjših
dimenzij, v skupni površini približno 20 kvadratnih metrov. Ob odkritju so bili izdelani
kartoni, ki jih, prav tako kot ostanke mozaika, hrani MGML. Mozaik je izdelan iz kamenčkov
v povprečni velikosti od 14 do 15 milimetrov, v sedmih barvah: beli, sivi, črni, rdeči, rožnati,
oker in rjavi. Rdeči, oker in rjavi kamenčki so iz žgane gline oziroma opeke, ostali pa so
klesani iz kamna. Notranje polje kamnite preproge zaznamuje preplet dveh širokih trakov v
različici guiloche. V vmesnem prostoru tvorita trakova velika očesa, ki so v svojih zenicah
ponudila prostor oglatim Salomonovim vozlom v vlogi t. i. pelta swastika 80, ki jih izmenično
obrobljata preprost oglat meander ali inačica meandra, imenovana »bežeči pes«. V prostorih
med trakovoma so se izrisale oblike nekakšnih velikih puščičnih osti, zapolnjujejo pa jih
zaobljene pelta swastike z obrobo nekakšne črne zobaste vrvi (Djurić, 2005). Med meandrom
in preprostim dvotračnim prepletom, ki zapolnjuje pravokotnik, se izrisujejo trikotni prostori,
ki jih delno zapolnjuje črna zobasta vrv. Najširši pas, ki obroblja osrednji del z guiloche
prepletom, tvori ritmičen vzorec desnosučnega svastičnega meandra, ki ga izrisujeta rožnata
in siva črta. Izrisani svastični križi se križno izmenjujejo s kvadratnimi prostori, zamejenimi s
kamenčki oker barve, ki jih zapolnjujejo variante rozet, ponekod tudi okrašeni kvadrati.
Rozete predstavljajo predvsem listi bršljana ali trte v sivi in črni barvi. Mozaik zaključujeta
pas s pravokotniki oker barve ter okvir v rdeči barvi, ki se domiselno enakomerno desnosučno
nizajo okrog kvadrata (Djurić, 2005).
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Tabela 1: Vzorci preiskanih mozaičnih kock
OZNAKA
VZORCA

BARVA MOZAIČNE
KOCKE

LOKACIJA

ČAS NASTANKA

NUK II
MNU 22

črna

MNU 29

bela

MNU 31

črna

MNU 32

bela

MNU 34

črna

MNU 39

bela

MNU 40

črna

MNU 41

bela

MNU 42

črna

MNU 44

bela

mozaik št. 1; kv. E/10, 11,
insula XVII, vz. 1025

4. st. n. št.

mozaik št. 6; kv. A/3, insula
XVII, vz. 1151

3.‒4. st. n. št.

mozaik št. 3; kv. C/1, 2, insula
XVII, vz. 1123

4. st. n. št.?

mozaik št. 5; kv. E/5‒7, insula
XVII, vz. 1026

3.‒4. st. n. št.

mozaik št. 15; kv. P/3, insula
XLVI, vz. 1124

2. pol. oz. pozno 4. st. n. št.

ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE
MNU 53

črna

MNU 54

bela

MNU 57

črna

MNU 59

bela

MNU 60

črna

MNU 61

bela

MNU 62

bela

MNU 63

črna

MNU 66

bela

MNU 67

črna

III. faza, dvoranski mozaik,
domnevno molilnica, morda
pa prostor 13, A18. vz. 0642

2. pol. 4. st. n. št.

prostor 13 III. faze, po
Djuriću (2005) prva bazilika
(tj. bazilika iz 4. stol.), prostor
s hipokavstom, A18. vz. 1784

2. pol. 4. st. n. št.

prostor 13 III. faze, po
Djuriću (2005) prva bazilika
(tj. bazilika iz 4. stol.), prostor
s hipokavstom, A18. vz. 0669

2. pol. 4. st. n. št.

IV. faza, portik ali severna
ladja druge bazilike (tj.
bazilike iz 5. stol.), portik,
A18. vz. 0868

konec 4./zač. 5. st. n. št.

prostor 13 III. faze, po
Djuriću (2005) prva bazilika
(tj. bazilika iz 4. stol.), prostor
s hipokavstom, A18. vz.
0668

2. pol. 4. st. n. št.
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5.2 METODE
5.2.1 Makroskopska analiza mozaičnih kock
Pri analizi vzorcev emonskih mozaikov smo najprej opravili makroskopsko analizo dvajsetih
vzorcev črnih in belih mozaičnih kock. Še neobdelane mozaične kocke smo slikovno
dokumentirali in jim določili dimenzije s kljunastim merilom. Kocke smo nato prežagali in
zbrusili, da je bila površina gladka ter jim s pomočjo Munsellovega atlasa barv (2009) določili
barvo.

5.2.2 Mikroskopska analiza mozaičnih kock
Iz vzorcev črnih in belih kamnitih mozaičnih kock je bilo pripravljenih dvajset nepokritih
zbruskov. Zbruske smo nato analizirali z optičnim mikroskopom Nikon Eclipse E200 v
presevni svetlobi, poleg tega pa smo s fotoaparatom Nikon Coolpix posneli fotografije
mikroskopiranih zbruskov.
Za apnence smo uporabljali klasifikacijo po Folku (1959, 1962) in klasifikacijo po Dunhamu
(1962). Količino zrn in veziva smo določili na podlagi vizualnih primerjalnih tabel (Flügel,
2004). Pri opisu dolomitiziranih vzorcev mozaičnih kock smo uporabili klasifikacijo, ki jo je
določil Friedman (1965), in sta jo kasneje razširila Randazzo in Zachos (1983) (Flügel, 2010).
Na podlagi opisa sestave zbruskov, ki smo jo določili, smo le-te razdelili v mikrofaciese
(»microfacies types«) in jih nato poizkušali uvrstiti še v standardne faciesne tipe (»Facies and
Standard Facies Types«, SMF tipi) (Flügel, 1973; Wilson, 1975).

5.2.3 Rentgenska fluorescenčna spektroskopija
Zaradi omejene količine vzorca, saj gre za arheološko dediščino, smo se odločili, da kemijsko
analizo mozaičnih kock izvedemo z metodo rentgenske fluorescenčne spektroskopije (XRF) s
prenosnim XRF-analizatorjem. Naprava, ki je bila pri tem uporabljena, je Niton XL3t GOLDD
XRF-analizator. Meritve vzorca so bile opravljene v obsegu 8-milimetrske polirane površine
kocke z načinom merjenja »mining«. Na posameznem vzorcu je bila opravljena ena meritev,
ki je v povprečju trajala 3 minute. Pri merjenju sta bila uporabljena dva karbonatna standarda,
in sicer: NIST – 88b in NIST – 1d. NIST – 88b predstavlja dolomitizirane apnence, NIST –
1d pa apnence in gline. Vrednosti elementov, ki jih z uporabljenim analizatorjem ne moremo
meriti, saj so njihove vrednosti pod mejo detekcije, so podane kot spremenljivka Bal in
zajemajo elemente vse od vodika do natrija.
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5.2.4 Statistična obdelava podatkov
Pri statistični obdelavi podatkov dobljenih z XRF-analizo smo uporabili grafični prikaz
dobljenih rezultatov s pomočjo klasterske analize, katere rezultat je drevesasti diagram. Vsi
statistični parametri so izračunani in prikazani s pomočjo računalniškega programa Statistica
10.
Za oblikovanje skupin vzorcev po kriterijih sorodnosti smo uporabili klastersko analizo
oziroma metodo razvrščanja v skupine. Uporabili smo Wardovo metodo ter za merjenje
razdalj med posameznimi enotami evklidsko merjenje.
Preiskovane vzorce mozaičnih kock smo razvrstili v dve skupini, Skupino 1 in Skupino 2. V
samih skupinah smo nato vzorce razdelili še na bele in črne mozaične kocke. Prvo skupino,
Skupino 1, predstavljajo tako imenovani glavni elementi (Ca, Si, Al, Mg, Fe, K, P, in S),
katerih vrednosti smo podali v odstotkih (%). Drugo skupino, Skupino 2, pa predstavljajo
sledni elementi (Ti, Rb, Sr, Zr, Ba in Mn), katerih vrednosti so podane v enoti mg/kg (ppm).
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6 REZULTATI
6.1 MAKROSKOPSKI OPIS
Fotografije vzorcev črnih in belih mozaičnih kock, ki smo jih makroskopsko analizirali, so
podane v Prilogi 2 (razen fotografije vzorca MNU 67, ki ne obstaja in je zaradi le enega
vzorca mozaične kocke, ki smo jo že uporabili za izdelavo zbruska, ni mogoče naknadno
narediti). Podatki o dimenzijah in barvah pa so podani v Tabeli 2.
Izmerili smo dimenzije 30 mozaičnih kock, ki predstavljajo 20 različnih vzorcev, saj smo
imeli pri nekaterih vzorcih na voljo po 2 mozaični kocki (Tabela 2 in 3). Same dimenzije
mozaičnih kock so zelo različne, kot je razvidno iz Tabele 2. Širina in dolžina se gibljeta od 7
mm pa vse do 25 mm, povprečni vrednosti pa znašata približno 12 mm. Višina mozaičnih
kock je od 7 mm do 32 mm, povprečna pa znaša približno 13 mm. V primerih, ko smo imeli
več primerkov mozaičnih kock enega vzorca, je lepo razvidno, da so njihove dimenzije
približno enake. Mozaične kocke z območja NUK II so v povprečju nekoliko višje kot z
arheološkega parka Zgodnjekrščansko središče. Prav tako je opazna razlika v dimenzijah kock
insule XVII in insule XLVI z arheološkega najdišča NUK II. Vidimo, da so tako črne kot bele
kocke insule XLVI nekoliko večje od tistih iz insule XVII.
Barvi črnih kock sta dve, in sicer 3/1 5 PB – temno modro siva in 4/1 5 PB – temno modro
siva (Tabela 2). Barv belih kock pa smo določili osem, in sicer 10YR8/1 – bela, 2.5Y8/1 –
bela, 2.5Y8.5/1 – bela, 10YR8.5/1 – bela, 10YR9/1 – bela, 10YR7/2 – svetlo siva, 2.5YR7/2
– bledo rdeča, 10YR8/2 – zelo bledo rjava (Tabela 2). V primerih, kjer en vzorec predstavlja
več kock, so bile barve kock enake. Ker je pet odtenkov izmed belih barv belih, bi lahko rekli,
da imamo štiri različne barve belih kock. Tako pri arheološkem najdišču NUK II kot tudi pri
Zgodnjekrščanskem središču imamo oba odtenka črnih kock, pri čemer je odtenek 4/1 5 PB –
temno modro siva nekoliko pogostejši. Za bele kocke bi lahko rekli, da v obeh arheoloških
najdiščih prevladuje bela barva. V Zgodnjekrščanskem središču, v prostoru 13, imamo samo
kocke bele barve, izstopa le vzorec MNU 62, ki se nahaja v portiku oziroma severni ladji in je
barve 10YR8/2 – zelo bledo rjava. V najdišču NUK II, v insuli XVII, prevladuje bela barva,
razen vzorca MNU 29, ki je barve 10YR7/2 – svetlo siva, vzorec insule XLVI (MNU 44) pa
je barve 2.5YR7/2 – bledo rdeča.

19

Tabela 2: Makroskopski opis preiskanih mozaičnih kock z najdišča NUK II
MOZAIK

BARVA
MOZAIČNIH
KOCK

OZNAKA
VZORCA

DIMENZIJE
[mm]1

BARVA

mozaik 1,
(dve kocki)

črna barva

MNU 22

14 x 11 x 10;
13 x 15 x 14

4/5PB
temno modro
siva

mozaik 3,
(dve kocki)

črna barva

MNU 34

13 x 10 x 10;
13 x 11 x 10

4/5PB
temno modro
siva

mozaik 5,
(dve kocki)

črna barva

MNU 40

12 x 13 x 23;
14 x 13 x 22

3/5PB
temno modro
siva

mozaik 6,
(dve kocki)

črna barva

MNU 31

8 x 8 x 8;
10 x 11 x 7

4/5PB
temno modro
siva

mozaik 1,
(dve kocki)

bela barva

MNU 29

12 x 8 x 8;
12 x 10 x 8

10YR7/2
svetlo siva

mozaik 3,
(dve kocki)

bela barva

MNU 39

12 x 13 x 11;
12 x 15 x 11

2.5Y8.5/1
bela

mozaik 5

bela barva

MNU 41

15 x 18 x 11

10YR8/1
bela

mozaik 6,
(dve kocki)

bela barva

MNU 32

11 x 14 x 21;
7 x 14 x 22

10YR8/1
bela

NUK II
insula XLVI

mozaik 15,
(dve kocki)

črna barva

MNU 42

20 x 16 x 32;
21 x 14 x 25

3/5PB
temno modro
siva

NUK II
insula XLVI

mozaik 15

bela barva

MNU 44

16 x 20 x 27 2

2.5YR7/2
bledo rdeča

LOKACIJA

NUK II
insula XVII

NUK II
insula XVII

1
2

Višina je vedno zadnja podana številka, prvi dve številki predstavljata širino in dolžino.
Vzorec je bil prežagan že pred samim merjenjem dimenzij, zato podana višina vzorca ni natančna.
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Tabela 3: Makroskopski opis preiskanih mozaičnih kock z najdišča Zgodnjekrščansko
središče
NAHAJALIŠČE

ZGODNJEKRŠČANSKO
SREDIŠČE

ZGODNJEKRŠČANSKO
SREDIŠČE

MOZAIK

BARVA
MOZAIČNIH
KOCK

OZNAKA
VZORCA

DIMENZIJE

BARVA

molilnica oz.
prostor 13

črna barva

MNU 53

11 x 8 x 10

3/5PB
temno
modro siva

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

črna barva

MNU 57

17 x 11 x 9 1

4/5PB
temno
modro siva

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

črna barva

MNU 60

12 x 10 x 10 1

3/5PB
temno
modro siva

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

črna barva

MNU 67

13 x 9 x 8;
10 x 7 x 8

4/5PB
temno
modro siva

portik ali
severna ladja

črna barva

MNU 63

13 x 8 x 8 1

4/5PB
temno
modro siva

molilnica oz.
prostor 13

bela barva

MNU 54

16 x 18 x 13 2

2.5Y8/1
bela

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

bela barva

MNU 59

14 x 11 x 10 1

10YR8/1
bela

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

bela barva

MNU 61

25 x 8 x 9 3

10YR9/1
bela

prostor s
hipokavstom
– prostor 13

bela barva

MNU 66

8 x 8 x 7;
11 x 8 x 9

10YR8.5/1
bela

portik ali
severna ladja

bela barva

MNU 62

12 x 12 x 10 1

10YR8/2
zelo bledo
rjava

1

Vzorec je bil prežagan že pred samim merjenjem dimenzij, zato podana višina vzorca ni natančna
Nepravilna oblika vzorca, zato sta širina in dolžina težko določljivi.
3
Ob mozaični kocki velika količina malte, zato je višina težko določljiva.
2
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6.2 MIKROSKOPSKA ANALIZA
Na podlagi mikroskopske analize smo določili 11 mikrofaciesov ter jih slikovno
dokumentirali na podlagi posameznih zbruskov (Priloga 4), kjer jih 6 predstavlja bele in 5
črne mozaične kocke (Tabela 3). Vsaki skupini mikrofaciesov smo določili tudi standardni
mikrofacies (SMF-tip), če je bilo to mogoče. Zbruski vzorcev črnih mozaičnih kock MNU 34,
MNU 40 in MNU 53 so preveč tanki, zato jim nismo mogli določiti sedimentoloških
značilnosti, na podlagi katerih bi jih lahko uvrstili v mikrofaciese. Teh vzorcev v
mikroskopsko analizo nismo vključili.
Tabela 4: Mikrofaciesi in pripadajoče mozaične kocke
LOKACIJA

PROSTOR

MIKROFACIES

IME MIKROFACIESA

VZOREC

bele mozaične kocke
insula XVII
NUK II

MF – B1

packestone z
miliolidami

insula XLVI

NUK II

insula XVII

MNU 29
MNU 44

MF – B2

forameniferni
wackestone

MNU 41
MNU 32

NUK II

insula XVII
MF – B3

poznodiagenetski
dolomit

MNU 39

Zgodnjekrščansko
središče

molilnica oz.
prostor 13

Zgodnjekrščansko
središče

prostor s
hipokavstom –
prostor 13

MF – B4

Zgodnjekrščansko
središče

prostor s
hipokavstom –
prostor 13

MF – B5

packestone s kortoidi

MNU 59

Zgodnjekrščansko
središče

portik ali
severna ladja

MF – B6

kristalinični apnenec

MNU 62

MNU 54

MNU 61
packestone z
ehinodermi
MNU 66

črne mozaične kocke
NUK II

insula XLVI

MF – Č1

wackestone z radiolariji
in ostrakodi

MNU 42

NUK II

insula XVII

MF – Č2

mudestone do
wackestone s spikulami
spongij

MNU 22

prostor s
hipokavstom –
prostor 13

MF – Č3

packestone do
grainstone s peloidi

Zgodnjekrščansko
središče

Zgodnjekrščansko
središče

NUK II

portik ali
severna ladja

MNU 57

MNU 63

MNU 60

prostor s
hipokavstom –
prostor 13

MF – Č4

insula XVII

MF – Č5

mikrosparitni
mudstone
MNU 67

mudstone

NUK II

MNU 31
MNU 34

insula XVII
NUK II
Zgodnjekrščansko
središče

vzorci niso vključeni v mikroskopsko analizo
molilnica oz.
prostor 13

MNU 40
MNU 53
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6.2.1 Bele mozaične kocke
Bele mozaične kocke smo razvrstili v apnence in dolomit 6 mikrofaciesov (MF – B1, MF –
B2, MF – B3, MF – B4, MF – B5 in MF – B6; Tabela 4). Predstavljajo jih zbruski vzorcev
MNU 29, MNU 32, MNU 39, MNU 41, MNU 44 z arheološkega najdišča NUK II in zbruski
vzorcev MNU 54, MNU 59, MNU 61, MNU 62, MNU 66 z arheološkega parka
Zgodjekrščansko središče.
6.2.1.1 MF – B1, apnenec, packstone z miliolidami
Mikrofacies je bil določen le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II, in sicer pri
vzorcih MNU 29 in MNU 44 (Tabela 4), ki pripadata mozaikom v različnih insulah.
STRUKTURA:
Kocki sta narejeni iz apnenca z miliolidami tipa packestone. Zbrusek vsebuje okrog 50 % zrn
in okrog 50 % veziva. Velikost zrn je od 0,1 mm do 0,9 mm, njihova povprečna velikost je
0,3 mm. Zrna so pologlata do dobro zaobljena, večina pa je zaobljenih. Le redka zrna so
nepravilnih oblik. Sortiranost zrn je dobra. Med zrni prevladujejo ravni kontakti, vidimo pa
tudi konveksno-konkavne in točkaste kontakte ter posamezna lebdeča zrna.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, med katerimi je največ
bioklastov (okrog 70 %). Bioklaste predstavljajo bentoške foramenifere (miliolide, tekstularije
in druge; Slika 6), ki jih je več kot 80 % in so velike od 0,1 do 0,8 mm, v povprečju pa so
velike 0,3 mm. Ostali bioklasti so fragmenti ostrakodov, zelenih alg ter nedoločljivi
mikritizirani bioklasti (Slika 6). Okrog 10 % alokemičnih komponent predstavljajo agregatna
zrna, njihova povprečna velikost je 0,4 mm, okrog 10 % pa je intraklastov, velikih povprečno
0,2 mm. Vezivo predstavljata mikritna osnova ter medzrnski in znotrajzrnski kalcitni sparitni
cement, ki ga je do 5 %. Pri kalcitnem sparitnem cementu je na nekaterih mestih vidna
rekristalizacija mikrita preko mikrosparita v sparit. V zbruskih so vidne korozijske zajede v
vezivu.
SMF 18 oziroma SMF 18-FOR – Bioklastični grainstone in packstone s številčnimi
bentoškimi foraminiferami in apnenčastimi zelenimi algami. Vrstna diverziteta je nizka ali
srednja. Sedimentacijsko okolje, v katerem se pojavlja, so kanali in peščene plitvine,
nakopičene s plimskimi tokovi v plitvih lagunah in zalivih (FZ 8) in v šelfnih lagunah z
odprto cirkulacijo (FZ 7) na območju notranje rampe.
SMF 18-FOR se pojavlja tudi v zagrebenu in na grebenskih ravnicah (FZ 5)
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Slika 6: MF – B1: packestone z miliolidami (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec
MNU 29 (levo) in vzorec MNU 44 (desno)
6.2.1.2 MF – B2, apnenec, foraminiferni wackestone
Mikrofacies je bil najden le pri mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II, in sicer pri
vzorcu MNU 41 in MNU 32 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocki sta izdelani iz apnenca s foraminiferami tipa wackestone. Zbrusek vsebuje okrog 35 %
zrn in okrog 65 % veziva. Velikost zrn je od 0,1 mm do 0,9 mm, njihova povprečna velikost
je 0,3 mm. Zrna so pologlata do dobro zaobljena, večina pa je zaobljenih. Le redka zrna so
deformirana. Med zrni prevladujejo lebdeča zrna, ponekod pa vidimo tudi točkaste kontakte.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku apnenca predstavljajo alokemične komponente. Zrna v večini
predstavljajo bioklasti, ki jih je okrog 70 %. Med njimi prevladujejo zelene alge ter bentoške
foraminifere (Slika 7), ki so velike od 0,1 do 0,9 mm, v povprečju pa so velike 0,3 mm.
Redkeje se pojavljajo tudi fragmenti ostrakodov, ter nedoločljivi mikritizirani bioklasti (Slika
7). Približno 15 % alokemičnih komponent predstavljajo agregatna zrna, njihova povprečna
velikost je 0,3 mm, okrog 15 % pa intraklasti, veliki povprečno 0,2 mm. Do 60 % veziva
predstavlja mikritna osnova, ki prevladuje nad medzrnskim in znotrajzrnskim kalcitnim
sparitnim cementom. Pri kalcitnem sparitnem cementu je na nekaterih mestih vidna
rekristalizacija mikrita preko mikrosparita v sparit. V zbruskih so v vezivu vidne korozijske
zajede.
SMF 8 – Wackestone/floatstone s celimi fosili in dobro ohranjeno in-fauno in epi-fauno.
Sedimentacijsko okolje je prezračena šelfna laguna (FZ 7), kjer gre za nizkoenergetsko okolje
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pod bazo nevihtnih valov (FZ 2) na območju srednje in zunanje rampe (mirne vode pod bazo
običajnih valov).

Slika 7: MF – B2: foraminiferni wackestone (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec
MNU 41 z biogenim materialom (levo) in vzorec MNU 32 s foraminifero Nezzazata simplex
(desno)
6.2.1.3 MF – B3, poznodiagenetski dolomit
Mikrofacies je bil najden tako v mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II kot tudi v
Zgodnjekrščanskem središču, in sicer v vzorcih MNU 39 in MNU 54 (Tabela 4).
Kocki sta sestavljeni iz srednje do debelo kristalnega poznodiagenetskega dolomita (Slika 8;
Flügel, 2004). Dolomitiziranih kristalov je okrog 80 %, ostalih 20 % je mikritne osnove.
Velikost dolomitnih kristalov je od 0,1 do 0,4 mm, njihova povprečna velikost pa je 0,2 mm
in predstavljajo približno 80 % zbruska in imajo obliko romba. Kristali so euhedralni in se
med seboj dotikajo (»crystal – supported«; Flügel, 2004). Vmesni prostori so zapolnjeni z
mikritno osnovo in subeuhedralnimi dolomitnimi kristali, ki so med seboj tesno zloženi. Gre
za strukturo sitaste mozaične oblike, za katero so značilni šibko povezani euhedralni do
anhedralni kristali z vmesnimi prostori mikritne osnove, kar je lastnost idiomorfne oblike
kristalov (Flügel, 2004).
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Slika 8: MF – B3:poznodiagenetski dolomit (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec
MNU 39 (levo) in vzorec MNU 54 (desno)
6.2.1.4 MF – B4, apnenec, packstone z ehinodermi
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko
središče, in sicer v vzorcih MNU 61 in MNU 66 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocki sta narejeni iz apnenca z ehinodermi tipa packstone. Zrna predstavljajo okrog 40 %
zbruska, ostalih 60 % je veziva. Velikost zrn je od 0,06 do 1,5 mm, povprečno pa so velika
0,4 mm. Zrna so oglata in vse do dobro zaobljena, prevladujejo pa polzaobljena zrna, ki so
srednje sortirana. Med zrni prevladujejo ravni in točkasti kontakti, vidimo pa tudi posamezna
lebdeča zrna.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente. Zrna v večini zastopajo
posamezni bioklasti, med katerimi prevladujejo fragmenti ehinodermov (Slika 9) in odlomki
biogenih sparitnih zrn (najverjetneje fragmenti školjčnih lupinic). Povprečna velikost
ehinodermov je 0,4 mm, ostalega biogenega materiala pa 0,3 mm. Vezivo je tako mikritno kot
tudi sparitno, njun odnos je okrog 70 % mikrita in okrog 30 % sparita. Sparit v večini nastopa
kot medzrnski in znotrajzrnski kalcitni cement. Pri kalcitnem sparitnem cementu je na
nekaterih mestih vidna rekristalizacija mikrita preko mikrosparita v sparit. Na robovih
nekaterih ehinodermov je lepo viden sintaksialni cement (oznaka 1, Slika 9), ki je na
nekaterih mestih močno preperel. Zbrusek je močno prekristaljen, zato so tudi bioklasti slabo
vidni.
SMF 12: Apnenec s nakopičenimii lupinicami, v našem primeru gre za SMF 12 – CRIN –
apnenec z ehinodermi. Sedimentacijsko okolje za krinoidna nakopičenja so pobočja, zaprte
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platforme, grebeni in kope. Pri avtohtonih akumulacijah: FZ 2, FZ 4, in FZ 5 in pri alohtonih
akumulacijah: FZ 3 in FZ 4 ter srednja rampa.

Slika 9: MF – B4: packstone z ehinodermi (presevna svetloba, vzporedni nikoli – levo in
presevna svetloba, navzkrižni nikoli – desno); vzorec MNU 66 (levo) in MNU 66 (desno)
Legenda: 1 ‒ ehinoderm z obrobo iz sintaksialnega cementa
6.2.1.5 MF – B5, apnenec, packstone s kortoidi
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko
središče, in sicer v vzorcu MNU 59 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocka je narejena iz apnenca s kortoidi tipa packestone. Zrna v zbrusku predstavljajo okrog
60 %, ostalih 40 % je veziva. Velikost zrn je od 2,5 mm do 0,1 mm, njihova povprečna
velikost je 0,3 mm. Zrna so zaobljena in dobro sortirana. Med zrni prevladujejo ravninski
kontakti, vidimo pa tudi konveksno-konkavne in točkaste kontakte ter posamezna lebdeča
zrna.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente. Zrna so v večini kortoidi, kjer
gre za mikrosparitna zrna, ki jih obdaja mikritni ovoj. Takih zrn je približno 80 %. Velikost
kortoidov je od 0,1 do 0,5 mm, povprečno pa so veliki 0,3 mm (oznaka 1 na Sliki 10 (desno)).
Okrog 20 % alokemičnih komponent predstavljajo agregatna zrna (oznaka 2 na Sliki 10
(desno)), ki so povprečno velika 1,0 mm. Vezivo predstavljata do 80 % mikritna osnova ter
medzrnski in znotrajzrnski kalcitni sparitni cement. Znotrajzrnski sparitni cement je
nespremenjen, pri medzrnskem pa je na nekaterih mestih vidna rekristalizacija mikrita preko
mikrosparita v sparit. V zbrusku so v vezivu vidne korozijske zajede in kalcitne žilice.
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SMF 11: Apnenec s kortoidi, katerega sedimentacijsko okolje je visokoenergijsko. Gre za
konstantno delovanje valov na ali nad bazo običajnih valov, izjemoma pa tudi med obema
bazama. Tako sedimentacijsko okolje je značilno za peščene sipine (FZ 6) in znotraj grebenov
(FZ 5) ter redko na rampah (notranja in srednja rampa).

Slika 10: MF – B5: packstone s kortoidi (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec MNU
59 (levo) in vzorec MNU 59 (desno)
Legenda: 1 ‒
kortoid, 2 ‒ agregatno zrno
6.2.1.6 MF – B6, kristalinični apnenec
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko
središče, in sicer v vzorcu MNU 62 (Tabela 4).
Kocka kristaliničnega apnenca je narejena iz mikrosparita do sparita (Slika 11), kjer gre za
močno prekristaljeno kamnino, v katerem ne moremo določiti oblike in vrste zrn. Vidni so le
tako imenovani obrisi prvotnih zrn.
SMF: Zaradi močne prekristaljenosti vzorca mu ne moremo določiti pripadajočega SMF-tipa.
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Slika 11: MF – B6: kristalinični apnenec (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec MNU
62 (levo) in vzorec MNU 62 (desno)
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6.2.2 Črne mozaične kocke
Črne mozaične kocke smo razvrstili v 5 mikrofaciesov (MF – Č1, MF – Č2, MF – Č3 in MF –
Č4) (Tabela 3). Kocke predstavljajo zbruski vzorcev MNU 22, MNU 31, MNU 34, MNU 40,
MNU 42 z arheološkega najdišča NUK II in zbruski vzorcev MNU 53, MNU 57, MNU 60,
MNU 63, MNU 67 z arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko središče. Trije zbruski vzorcev,
MNU 34, MNU 40 (NUK II) in MNU 53 (Zgodnjekrščansko središče), so preveč tanki in jim
nismo mogli določiti sedimentno-petroloških značilnosti ter jih uvrstiti v posamezne
mikrofaciese, zato jih v mikroskopsko analizo nismo vključili.
6.2.2.1 MF – Č1, apnenec, wackestone z radiolariji in ostrakodi
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II, in sicer v
vzorcu MNU 42 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocka je narejena iz apnenca z radiolariji in ostrakodi tipa wackestone. Zbrusek vsebuje
okrog 30 % zrn in okrog 50 % veziva, do 20 % predstavlja organska snov. Velikost zrn je od
0,04 do 0,4 mm, njihova povprečna velikost je 0,2 mm. Zrna so zaobljena in dobro sortirana.
Med zrni prevladujejo posamezna lebdeča zrna, ponekod pa vidimo tudi posamezne točkaste
kontakte. V zbrusku je že makroskopsko vidno menjavanje svetlih in temnih lamin, ki so nato
lepo vidne tudi pod mikroskopom. Debelina svetlih lamin je približno 4 mm, debelina temnih
lamin pa 1,5 mm.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, med katerimi je največ
bioklastov. Prevladujejo sferična zrna bioklastov z mikritnim robom in znotrajzrnskim
sparitnim cementom (oznaka 3 na Sliki 12, desno), ki najverjetneje predstavljajo radiolarije
ter ostrakode (oznaka 1 na Sliki 12, desno). Zelo redko se pojavljajo tudi polži, majhne
foraminifere ter fosfatna zrna. V vzorcu je veliko amorfne organske snovi, ki impregnira
osnovo ali tvori majhne zavite diskontinuirne lamine, okrog 20 % se je pojavlja v »skupkih«
nepravilnih oblik in temne barve (oznaka 2 na Sliki 12, desno). Redkeje se pojavljajo tudi
večja zrna s strukturo, ki kaže na višje rastline. (Slika 12, levo). Vezivo predstavlja okrog 75
% mikritne osnove z vmesnimi nepravilnimi polji mikrosparita, kjer gre lahko za
rekristalizacijo osnove ter medzrnski in znotrajzrnski kalcitni sparitni cement. V vzorcu
vidimo še posamezne kalcitne žilice.
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SMF 3: Pelagični mudstone/wackestone, kjer sestavna zrna plavajo v mikritni osnovi.
Sedimentacijsko okolje je globljevodno okolje – bazen (FZ 1) in odprti globoki šelf (FZ 3).

Slika 12: MF – Č1: wackestone z radiolariji in ostrakodi (presevna svetloba, vzporedni
nikoli); vzorec MNU 42 (levo) in vzorec MNU 42 (desno)
Legenda: 1 ‒ ostrakod, 2 ‒ organska snov, 3 ‒ bioklast z mikritnim robom
6.2.2.2 MF – Č2, apnenec, mudstone do wackestone s spikulami spongij
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II, in sicer v
vzorcu MNU 22 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocka je narejena iz apnenca s spikulami spongij tipa mudstone do wackstone. Zbrusek
vsebuje okrog 20 % zrn in okrog 70 % veziva, do 10 % predstavlja organska snov. Velikost
zrn je od 0,1 do 0,6 mm, njihova povprečna velikost je 0,2 mm. Zrna so zaobljena in slabo
sortirana. Prevladujejo lebdeča zrna. V zbrusku je makroskopsko vidno menjavanje svetlih in
temnih lamin, ki so nato nekoliko slabše vidne tudi pod mikroskopom. Debelina temnih lamin
je približno 0,4 mm, medtem ko je debelina svetlih različna, približno do 1,0 mm.
SESTAVA:
Večino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, ki so bioklasti. Kot bioklasti
prevladujejo spikule spongij (oznaka 2 na Sliki 13, desno), sledijo jim sferični bioklasti z
mikritnim robom in znotrajzrnskim sparitnim cementom (oznaka 3 na Sliki 13, desno), ki so
najverjetneje radiolarije ali pa kalcisfere in ostrakodi (oznaka 1 na Sliki 13, desno), katerih
povprečna velikost je 0,4 mm. Ves biogeni material je močno prekristaljen. V vzorcu je nekaj
amorfne organske snovi, ki impregnira osnovo ali tvori tanke diskotinuirane lamine, okrog 20
% pa se je pojavlja v »skupkih« nepravilnih oblik in temne barve (Slika 13, levo). Vezivo
predstavlja mikritna do mikrosparitna osnova, ki prevladuje in predstavlja več kot 80 %
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veziva, z vmesnimi nepravilnimi polji mikrosparita, ter medzrnski in znotrajzrnski kalcitni
sparitni cement. V vzorcu vidimo še posamezne kalcitne žilice.
SMF 1: Sedimentacijsko okolje je globoka voda s počasno sedimentacijo. Značilno za srednjo
in zunanjo rampo FZ 1 in FZ 2, vendar pa so spikuliti lahko tudi plitvovodni.

Slika 13: MF – Č2: mudstone do wackestone s spikulami spongij (presevna svetloba,
vzporedni nikoli); vzorec MNU 22 (levo) in vzorec MNU 22 (desno)
Legenda: 1 ‒ ostrakod, 2 ‒ spikule spongij, 3 ‒ sferični bioklasti z mikritnim robom
6.2.2.3 MF – Č3, apnenec, packstone do grainstone s peloidi
Mikrofacies je bil najden le v mozaičnih kockah arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko
središče, in sicer v vzorcih MNU 57 in MNU 63 (Tabela 4).
STRUKTURA:
Kocki sta narejeni iz peloidnega apnenca tipa packestona do grainstona. Zbrusek vsebuje
okrog 60 % zrn in okrog 40 % veziva. Velikost zrn je od 0,06 do 2,2 mm, njihova povprečna
velikost je 0,3 mm. Zrna so v večini zaobljena, posamezna pa so pologlata. Sortiranost zrn je
dobra. Med zrni prevladujejo ravni kontakti, vidimo pa tudi konveksno-konkavne in točkaste
kontakte ter posamezna lebdeča zrna.
SESTAVA:
Glavnino zrn v zbrusku predstavljajo alokemične komponente, katerih večino predstavljajo
peloidi (oznaka 1 na Sliki 14, levo, in oznaka 1 na Sliki 14, desno), ki jih je okrog 60 %, in so
veliki povprečno 0,3 mm. Okrog 20 % predstavljajo agregatna zrna, njihova povprečna
velikost je 0,5 mm, do 20 % pripada bioklastom, in sicer bentoškim foraminiferam (oznaka 2
na Sliki 14, desno), ehinodermom, katerih povprečna velikost je 0,2 mm, algam (oznaka 3 na
Sliki 14, levo), katerih velikost je do 2 mm, in odlomkom školjk (oznaka 3 na Sliki 14,
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desno), katerih povprečna velikost je 0,8 mm. Vezivo predstavlja okrog 90 % sparita in do 10
% mikrita ter medzrnskega in znotrajzrnskega kalcitnega sparitnega cementa.
SMF 6: Sedimentacijsko je grebenom bližnje pobočje, lahko tudi notranje (proti laguni)
obrobje grebenov, praviloma pobočje (FZ 4), in notranja rampa.

Slika 14: MF – Č3: packestone do grainstone s peloidi (presevna svetloba, vzporedni nikoli);
vzorec MNU 57(levo) in vzorec MNU 63 (desno)
Legenda 1 ‒ peloidi, 2 ‒ bentoške foraminifere, 3 ‒ alge, 4 ‒ odlomki školjk

6.2.2.4 MF – Č4, apnenec, mikrosparitni mudstone
Mikrofacies je bil najden v mozaičnih kockah arheološkega najdišča Zgodnjekrščansko
središče, in sicer v vzorcih MNU 60 in MNU 67 (Tabela 4).
Kocki sta narejeni iz apnenca tipa mudstone, ki ga tvori mikrosparit, ki predstavlja več kot 90
% zbruska. Gre za močno prekristaljeno kamnino, v kateri ne moremo določiti oblike in vrste
zrn. Kamnina je homogena. Organska snov, ki je je do 20 %, okrog 90 % nastopa v obliki
lamin, ostalo pa v obliki skupkov nepravilnih oblik (Slika 15). Ponekod se pojavljajo stilolitni
šivi, ki nastajajo pri diagenezi kot posledica kemične kompakcije. Prisotne so posamezne
kalcitne žilice.
SMF: Zaradi močne prekristaljenosti vzorca mu ne moremo določiti pripadajočega SMF-tipa.
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Slika 15: MF – Č4: mikrosparitni mudstone (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec
MNU 60 (levo) in vzorec MNU 67 (desno)
6.2.2.5 MF – Č5, apnenec, mudstone
Mikrofacies je bil najden v mozaičnih kockah arheološkega najdišča NUK II, in sicer v
vzorcu MNU 31 (Tabela 4).
Kocka je narejena iz apnenca tipa mudstone, ki ga tvori mikrit do šibko rekristaliziran
mikrosparit, ki predstavlja več kot 90 % kamnine. Gre za prekristaljeno kamnino, v kateri ne
moremo določiti oblike in vrste zrn. Kamnina je homogena. Organska snov, ki je je do 10 %,
se v 90 % nahaja v obliki lamin, ostalo pa v obliki skupkov nepravilnih oblik (Slika 16).
SMF: Zaradi močne prekristaljenosti vzorca mu ne moremo določiti pripadajočega SMF-tipa.

Slika 16: MF – Č5: mudstone (presevna svetloba, vzporedni nikoli); vzorec MNU 31 (levo) in
vzorec MNU 31 (desno)
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6.3 KEMIJSKA ANALIZA
Na podlagi dobljenih podatkov kemijske analize so bile ugotovljene le majhne razlike v
vsebnosti določenih glavnih mineralov ter prisotnost nekaterih slednih prvin v posameznih
vzorcih (Tabela 5). S kemijsko analizo so bile izmerjene vrednosti naslednjih elementov:
kalcij (Ca), silicij (Si), aluminij (Al), magnezij (Mg), železo (Fe), kalij (K), fosfor (P), žveplo
(S), titan (Ti), rubidij (Rb), stroncij (Sr), cirkonij (Zr), barij (Ba) in mangan (Mn). V
nadaljevanju ločeno podajamo vrednosti rezultatov XRF-analize za bele in črne mozaične
kocke. Vrednosti posameznih elementov so nato prikazane še s pomočjo drevesnih
diagramov.
Rezultati XRF-analize za bele in črne mozaične kocke so podani v Tabeli 5.

6.3.1 Bele mozaične kocke
V belih mozaičnih kockah prevladuje kalcij, sledijo mu magnezij, silicij in železo, prisotnost
ostalih elementov je zelo nizka. V vseh vzorcih belih mozaičnih kock je vsebnost kalcija v
apnencih približno enaka, giblje se med 38,27 in 40,54 %, medtem ko je vsebnost v dveh
vzorcih dolomita 25,50 % in 29,55 % (Tabela 5). Vsebnost magnezija, ki je vseh preiskovanih
vzorcih približno enaka, je nizka, saj znaša od 0,25 do 0,54 % (Tabela 5). Dolomitna vzorca
(MNU 39 in MNU 54) imata bistveno višji vsebnosti v primerjavi z apnenci, in sicer se
vsebnost gibljejo od 11,31 % do 7, 64 % (Tabela 4). Vsebnost silicija belih kock se giblje od
0,14 % do 1,99 %. Največ silicija je v vzorcu MNU 61, in sicer 1,99 %, v vseh ostalih vzorcih
pa je vsebnost približno enaka, od 0,14 % do 0,42 % (Tabela 5).
Elementi aluminij, železo, kalij, fosfor, žveplo, titan, rubidij, stroncij in barij (Tabela 5) imajo
zelo nizke vsebnosti oziroma v nekaterih vzorcih pod mejo detekcije. Vsebnosti Al, Fe, K, P,
S in Ti so nekoliko višje le pri vzorcu MNU 61 (Tabela 5).

6.3.2 Črne mozaične kocke
V črnih mozaičnih kockah prav tako prevladuje kalcij, sledijo mu magnezij, silicij, aluminij in
železo, vsebnosti ostalih elementov so zelo nizke. V vseh vzorcih črnih mozaičnih kock je
vsebnost kalcija približno enaka in se giblje med 36,68 % in 39,91 % (Tabela 5). Vsebnost
magnezija je povsod nizka, saj se vsebnosti gibljejo med 0,31 % in 0,84 % (Tabela 5). Več
silicija je v vzorcih MNU 22, MNU 31 in MNU 42, ki vsak predstavlja svoj mikrofacies, in v
vzorcih MNU 34 ter MNU 40, ki pa v mikroskopsko analizo nista bila vključena. Vsebnost
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silicija v teh vzorcih je med 1,14 % in 3,14 %, v vseh ostalih je vsebnost nižja, med 0,26 % in
0, 72 % (Tabela 5).
V zbruskih belih mozaičnih kock smo izmerili tudi količine elementov aluminij, železo, kalij,
fosfor, žveplo, titan, rubidij, stroncij, cirkonij, barij in mangan (Tabela 5), kjer so vsebnosti
vseh teh elementov zelo nizke, v nekaterih vzorcih pa pod mejo detekcije. Vsebnosti
elementov Al, Fe, K, P, S in Ti so nekoliko višje le pri vzorcih MNU 31, MNU 34 in MNU
40 (Tabela 5).

36

Tabela 5: Rezultati XRF-kemijske analize mozaičnih kock

NIST ‒ National Institute of standards and Technology; je urad za standardizacijo, ki izvaja tudi določene raziskave. Uporabili smo dva
karbonatna standarda, in sicer: NIST – 88b, za dolomitizirane apnence in NIST – 1d za apnence in gline.
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6.3.3 Statistična analiza
Na podlagi izmerjenih rezultatov kemijske analize (XRF-analize), ki nam je dala podatke o
količinskih vsebnostih posameznih kemijskih elementov v vzorcih, smo s pomočjo »cluster«
analize izdelali drevesaste diagrame.
V Skupini 1, ki jo predstavljajo vrednosti glavnih kemijskih elementov (Al, Mg, P, S, Si, Fe,
Ca, K), smo s pomočjo drevesastega diagrama (Slika 17, Tabela 6) ločili tri glavne grupe
vzorcev, Grupo 1 (MNU 29, MNU 44, MNU 41, MNU 32, MNU 66, MNU 59, MNU 62,
MNU 57, MNU 63, MNU 60 in MNU 67), Grupo 2 (MNU 61, MNU 42, MNU 22, MNU 31,
MNU 53, MNU 40 in MNU 34) in Grupo 3 (MNU 39 in MNU 54). Pri grupi 1 smo nato ločili
še dve dodatni podgrupi ‒ Podgrupo 1a (MNU 29, MNU 57, MNU 63, MNU 60 in MNU 67)
in Podgrupo 1b (MNU 44, MNU 41, MNU 32, MNU 66, MNU 59 in MNU 62) (Tabela 6).
Rezultate lahko vidimo na posameznih drevesastih diagramih Skupine 1 za bele in črne
mozaične kocke (Slika 18 in Slika 19). Vzorca MNU 39 in MNU 54 tvorita svojo grupo
(Grupo 3), ker sta edina od vzorcev dolomitna. Nekateri ostali vzorci, ki tvorijo določene
mikrofaciese, so razvrščeni v iste grupe (npr. MNN 41 in MNU 32), drugi pa v različne (npr.
MNU 61 in MNU 61; Tabela 6).
V Skupini 2, ki jo predstavljajo vrednosti slednih prvin (Mn. Pb, Sr, Zr, Ti in Ba), smo na
podlagi dobljenega drevesastega diagrama (Slika 20, tabela 6) ločili dve glavni grupi vzorcev
‒ Grupo 4 (MNU 29, MNU 44, MNU 41, MNU 32, MNU 39, MNU 54, MNU 61, MNU 66,
MNU 59, MNU 62, MNU 57, MNU 63, MNU 67 in MNU 53) in Grupo 5 (MNU 42, MNU
22, MNU 60, MNU 31, MNU 40 in MNU 34). Pri grupi 4 smo nato ločili še dve dodatni
podgrupi ‒ Podgrupo 4a (MNU 44, MNU 41, MNU 32, MNU 39, MNU 54, MNU 61, MNU
66, MNU 62, MNU 57 in MNU 63) in Podgrupo 4b (MNU 29, MNU 59, MNU 67 in MNU
53). Vse rezultate lahko vidimo na posameznih drevesastih diagramih Skupine 2 za bele in
črne mozaične kocke (Slika 21 in Slika 22). Prav tako kot pri Skupini 1 so tudi v Skupini 2
nekateri vzorci istih mikrofaciesov razdeljeni v iste grupe (npr. MNU 57 in MNU 63) nekateri
pa v različne (MNU 60 in MNU 67; Tabela 6).
Vzorci, ki na podlagi mikroskopske analize predstavljajo določene mikrofaciese (B2, B3, B5,
B6, Č1, Č2, Č3 in Č5), so glede na Skupino 1 in Skupino 2 uvrščeni v iste grupe oziroma
podgrupe (Tabela 6). Vzorca mikrofaciesa B4 (MNU 61 in MNU 66) pripadata isti grupi le na
podlagi Skupine 2, v Skupini 1 pa predstavljata različni grupi (2 in 1; Tabela 5). Vzorca
mikrofaciesa Č4 (MNU 60 in MNU 67) pa spadata v isto grupo na podlagi kemijskih
elementov Skupine 1, glede na elemente Skupine 2 pa v različni grupi (5 in 4; Tabela 5).
Mikrofacies B1, ki ga predstavljata vzorca MNU 29 in MNU 44, tako na podlagi elementov
Skupine 1 kot Skupine 2 pripada isti grupi (1 in 4), a različnim podgrupam (1a, 1b in 4b, 4a;
Tabela 5).
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Vse mozaične kocke z nahajališča NUK II, z izjemo vzorca idiomorfnega dolomita (MNU
39), tako na podlagi Skupine 1 kot Skupine 2 pripadajo isti grupi (Tabela 6). Bele mozaične
kocke z nahajališča Zgodnjekrščansko središče na podlagi Skupine 2 pripadajo isti grupi,
medtem ko se v Skupini 1 grupe razlikujejo (Tabela 6). Pri črnih mozaičnih kockah kemijski
elementi Skupine 1 pripadajo eni grupi, z izjemo vzorca MNU 53, medtem ko elementi
Skupine 2 spadajo v različne grupe (Tabela 6).
Pri posameznih drevesastih diagramih črnih in belih mozaičnih kock Skupine 1 in Skupine 2
lahko vidimo, da se črne mozaične kocke v obeh primerih lepo razdelijo glede na najdišče, tj.
ali gre za NUK II ali Zgodnjekrščansko središče (Slika 19 in Slika 22), kar lepo nakazuje
različen izvor kamnin. Pri belih mozaičnih kockah pa na podlagi kemijske analize ne moremo
trditi, da gre najverjetneje za različen izvor kamnin, saj so vzorci obeh najdišč v posameznih
drevesastih diagramih pomešani med seboj (Slika 18 in Slika 21).
Tabela 6: Kemijski elementi, vključeni v drevesasti diagram Skupine 1(modra) in Skupine 2
(rdeča)
VZOREC

GRUPA
Skupina 1

Al

Mg

P

S

Si

Fe

Ca

K

GRUPA
Skupina 2

Mn

Rb

Sr

Zr

Ti

Ba

BELE MOZAIČNE KOCKE
MNU 29

1a

0,06

0,63

0,02

0,17

0,35

0,02

39,61

0,05

4b

135,64

2,13

311,10

4,13

25,20

347,67

MNU 44

1b

0,07

0,47

0,02

0,03

0,24

0,03

40,36

0,05

4a

142,93
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Slika 17: Drevesasti diagram kemijskih elementov Skupine 1 (glavne prvine)
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Slika 18: Drevesasti diagram belih mozaičnih kock (grupa 1) kemijskih elementov Skupine 1
(glavne prvine)
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Slika 19: Drevesasti diagram črnih mozaičnih kock (grupa 2) kemijskih elementov Skupine 1
(glavne prvine)
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Slika 20: Drevesasti diagram kemijskih elementov Skupine 2 (sledne prvine)
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Slika 21: Drevesasti diagram belih mozaičnih kock (grupa 1) kemijskih elementov Skupine 2
(sledne prvine)
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Slika 22: Drevesasti diagram črnih mozaičnih kock (grupa 2) kemijskih elementov Skupine 2
(sledne prvine)
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7 DISKUSIJA
7.1 PROVENIENCA KAMNITIH MOZAIČNIH KOCK
Morebitna provenienca izvornega območja kamnin, uporabljenih za izdelavo kamnitih
mozaičnih kock je omejena na navedbo območja, kjer se sedimentacijsko okolje, starost in
mikrofacialne značilnosti ujemajo s podatki, pridobljenimi s pomočjo raziskav, narejenih na
uporabljenih mozaičnih kockah z arheoloških najdišč NUK II in Zgodnjekrščansko središče.
Na podlagi dobljenih rezultatov smo na kratko izpostavili območja, kjer je bilo mogoče
pridobivati kamnine, iz katerih so bile narejene preiskovane mozaične kocke. Nato pa smo
uporabili merila za lokalen, regionalen in uvožen material, kot sta jih opredelila Flügel in
Flügel (1997).

7.1.1 Bele mozaične kocke
Foraminiferni apnenci mikrofaciesov B1 in B2 (MF ‒ B1 in MF ‒ B2), ki smo ju določili v
obeh preiskovanih insulah arheološkega najdišča NUK II, pripadajo standardnim
mikrofaciesnim tipom SMF 18 in SMF 8, ki so značilni za plitvomorska okolja odprtih
platform in peščenih sipin v robnih delih karbonatne platforme. Glede na prisotne bentoške
foraminifere (Nezzazta simplex) je starost omenjenih kamnin zgornja kreda. Plitvovodne
kamnine zgornjekredne starosti na našem širšem območju najdemo v zaporedjih Dinarske
karbonatne platforme, ki predstavljajo velik del današnjega jugozahodnega ozemlja Slovenije,
severne Italije in Hrvaške (Ogorelec, 2011; Jurkovšek in sod., 1996; Jurkovšek, 2010), in jih v
neposredni okolici Emone ne najdemo. Omenjene kocke tako predstavljajo uvožen material,
saj se nahajajo več kot 40 km stran od Emone. Zaradi velike razširjenosti teh kamnin ne
moremo z gotovostjo reči, iz katerega kamnoloma je bil material vzet, lahko pa sklepamo, da
je material vzet s Krasa, ki je bil v rimskem obdobju zelo pogost kraj za pridobivanje kamnin
in kjer se prav tako nahajajo kamnine teh mikrofaciesov (Šmuc in sod., 2016). Primer takega
kamnoloma je kamnolom v bližini Ogleja na območju tržaškega Krasa, kjer je bil rimski
kamnolom (Šmuc in sod., 2016).
Poznodiagenetski dolomit mikrofaciesa B3 (MF ‒ B3), ki smo ga določili tako v najdišču
NUK II kot Zgodnjekrščanskem središču, lahko najdemo skoraj povsod po Sloveniji v
različno starih kamninah. Najdemo ga od perma pa do konca krede, in ker v zbruskih ni
vidnih posebnih karakteristik, na podlagi katerih bi določili starost kamnine, na to lahko le
sklepamo. Zaradi velike razširjenosti ne moremo z gotovostjo reči, od kod je bil material vzet.
Mikrofacies dolomitnih kock iz Emone je podoben tistim iz Hemmaberga pri Globasnitzu,
Carinthi in Avstriji, kjer so njihovo starost določili kot triasno (Flügel 2004). Na podlagi tega
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podatka bi lahko rekli, da gre v našem primeru najverjetneje za dolomit triasne starosti, ki je
bil uvožen od drugod.
Apnenec z ehinodermi mikrofaciesa B4 (MF ‒ B4), ki smo ga določili samo v arheološkem
najdišču Zgodnjekrščansko središče, pripada standardnemu mikrofaciesu tipa SMF 12, ki je
značilen za pobočja karbonatne platforme, zaprte platforme, grebene in kope. Ker nimamo
prisotnih fosilov, na podlagi katerih bi določili točen čas nastanka kamnine, lahko le
sklepamo, od kod bi bil material lahko vzet. V Sloveniji kamnine z ehinodermi najdemo na
jurski Dinarski karbonatni platformi (karbonatni šelf srednjega in zgornjega liasa ter doggra),
kjer se je sedimentacija odvijala na odprtem šelfu z višjo energijo, in sicer na Trnovskem
gozdu, Hrušici, Logaški planoti in na Gorjancih. To so predvsem apnenci, ki so bogati s fosili
(Ogorelec, 2011). Tudi naša kamnina ima poleg ehinodermov vidno prisotne druge fosile, ki
pa jih zaradi močne prekristalizacije nismo mogli določiti.
Kortoidni apnenec mikrofaciesa B5 (MF ‒ B5), ki smo ga določili v arheološkem najdišču
Zgodnjekrščansko središče, pripada standardnemu mikrofaciesu SMF 11, ki je značilen za
visoko energijska okolja peščenih sipin in notranjost grebenov karbonatnih platform. Zaradi
pomanjkanja značilnih karakteristik (fosilov) točne starosti kamnine ni bilo mogoče določiti.
Visokoenergijske kamnine so značilne za jursko Dinarsko karbonatno platformo, kjer se je
sedimentacija odvijala na odprtem delu šelfa z višjo energijo, in tam najdemo peloide,
onkoide in kortoide (Ogorelec 2011). Glede na bližino kamnoloma jurskih peloidnih
apnencev, ki so ga izkoriščali tudi v rimskem času, bi lahko sklepali, da je material lokalen ali
regionalen. Kamnolom se je nahajal na južnem delu Ljubljanskega barja, zato lahko
sklepamo, da je bila kamnina, uporabljena za mozaične kocke, vzeta od tam (Šmuc in sod.,
2016).
Mikrosparitnemu do sparitnemu apnencu mikrofaciesa B6 (MF ‒ B6), ki smo ga določili
kockam z arheološkega parka Zgodnjekrščansko središče, zaradi močne prekristalizacije
vzorca ne moremo določiti značilnosti sedimentološkega okolja nastanka kamnine, odvzete za
material mozaičnih kock, in s tem povezane provenience.

7.1.2 Črne mozaične kocke
Apnenec z radiolariji in ostrakodi mikrofaciesa Č1 (MF ‒ Č1) in apnence tipa mudstone do
wackestone s spikulami spongij mikrofaciesa Č2 (MF – Č2) smo določili v kockah
arheološkega najdišča NUK II, in sicer v obeh insulah. Predstavljajo standardni mikrofacies
tipa SMF 3 (Č1) in standardni mikrofacies tipa SMF 1 (Č2), ki sta značilna za globokovodno
okolje bazena in globokega šelfa. Zaradi odsotnosti značilnih fosilov, starosti kamnin nismo
mogli določiti. V Sloveniji lahko tako vrsto sedimentacijskega okolja pripišemo dvema
dogodkoma. Prvi tak dogodek je povezan s črnimi globokovodnimi apnenci Slovenskega
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bazena, ki so razviti na širšem prostoru Tolmina in Bovca, v predgorju Julijskih Alp
(Ogorelec, 2011). Drugi dogodek pa predstavljajo črni globokovodni apnenci, in sicer apnenci
Repenske formacije, ki so posledica cenomanijsko-turonijske pelagične epizode na Dinarski
karbonatni platformi, za katero je značilen evstetični dvig morske gladine (Jurkovšek in sod.
2013). V osrednjem delu Repenske formacije leži nekaj metrov debel horizont temno sivega
ploščatega laminiranega apnenca. Te plasti so bogate z organsko snovjo, ki je najverjetneje
posledica oceanskega anoksičnega dogodka (OAE – 2; Jurkovšek in sod., 2013). Ta dva
mikrofaciesa (Č1 in Č2) se pojavljata pri mozaičnih kockah, vzetih iz istih mozaikov (NUK
II), kot bele kocke mikrofaciesov B1 in B2, ki smo ju opredelili kot plitvovodne kamnine
kredne Dinarske karbonatne platforme. Zato lahko sklepamo, da gre v primeru črnih
mozaičnih kock mikrofaciesov Č1 in Č2 prav tako za kamnine Dinarske karbonatne
platforme. Zaradi velike razširjenosti teh kamnin ne moremo z gotovostjo reči, iz katerega
kamnoloma je bil material vzet, lahko pa sklepamo, da je material vzet s Krasa, ki je bil v
rimskem obdobju zelo pogost kraj za izkoriščanje kamnin, in zato material, ki je bil
uporabljen za izdelavo kock lahko obravnavamo kot uvožen material (Šmuc in sod., 2016).
Peloidni apnenci mikrofaciesa Č3, ki smo jih določili na kockah z arheološkega najdišča
Zgodnjekrščansko središče v prostoru s hipokavstom in portiki, pripadajo standardnemu
mikrofaciesu tipa SMF 6, ki je značilen za plitvovodno okolje grebenov bližnjega pobočja,
lahko tudi za notranje (proti laguni) obrobje grebenov ‒ pobočje in notranja rampa. Zaradi
pomanjkanja karakterističnih fosilov v vzorcih točne starosti kamnin nismo določiti. Glede na
podobnost in pogostost podobnih mikrofaciesov v juri lahko sklepamo, da gre za jurske
apnence. Plitvovodne kamnine jurske starosti na našem širšem območju najdemo v zaporedjih
Dinarske karbonatne platforme, kjer se je sedimentacija odvijala na odprtem delu šelfa z višjo
energijo. Tu najdemo peloide, onkoide in kortoide (Ogorelec 2011). Na Notranjskem nastopa
v spodnji in srednji juri temno siv biomikritni in pelmikritni apnenec, ki kaže na
sedimentacijo v bolj zatišnih in zaprtih delih šelfa z lagunami in občasnimi redukcijskimi
pogoji (Ogorelec, 2011). Zaradi velike razširjenosti teh kamnin ne moremo z gotovostjo reči,
iz katerega kamnoloma je bil material vzet, a glede na bližino Emone in kamnoloma jurskih
peloidnih apnencev, ki so ga izkoriščali tudi v rimskem času, lahko morda sklepamo, da je
material lokalen. Kamnolom se je nahajal na južnem delu Ljubljanskega barja, ki je blizu
Emone.
Apnenec tipa mikrosparitni mudstone mikrofaciesa Č4 (MF – Č4) smo določili v arheološkem
najdišču Zgodnjekrščansko središče. Mikrofaciesu Č4 zaradi močne prekristaljenosti
standardnega mikrofaciesa (SMF) nismo mogli določili. Zaradi pomanjkanja značilnih fosilov
starost kamnine nismo mogli določiti. Glede na prisotnost organske snovi, ki je najverjetneje
posledica anoksičnih pogojev v morju (OAE), lahko sklepamo, da gre podobno kot v primeru
mikrofaciesov Č1 in Č2 za kamnine Dinarske karbonatne platforme.
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Apnenec tipa mudstone mikrofaciesa Č5 (MF – Č5) smo določili v arheološkem najdišču
NUK II. Mikrofaciesu Č5 zaradi prekristalizacije standardnega mikrofaciesa (SMF) nismo
mogli določili. Zaradi pomanjkanja karakterističnih fosilov starosti kamnine nismo mogli
določiti. Glede na prisotnost organske snovi, ki je najverjetneje posledica anoksičnih pogojev
v morju (OAE), lahko sklepamo, da gre kot v primeru mikrofaciesov Č1 in Č2 za kamnine
Dinarske karbonatne platforme, čeprav je količina organske snovi manjša. Poleg tega so
mozaične kocke vzete z istega najdišča (NUK II).

7.2 RAZNOLIKOST KOCK GLEDE NA PROSTOR IN DATACIJO
Glede na dobljene rezultate raziskovanih mozaičnih kock smo opazili določene razlike med
posameznimi obravnavanimi najdišči. Iz dobljenih podatkov vidimo, da so obravnavani
mozaiki z najdišča NUK II nekoliko starejši od mozaikov z Zgodnjekrščanskega središča.
Območje najdišča NUK II je bilo v obdobju 4. st. n. št. preoblikovano v neke vrste termalno
središče takratne Emone, kamor spadajo tudi mozaiki, katerih kocke smo uporabili v
diplomski nalogi. Prav zaradi tega podatka lahko sklepamo, da so bili mozaiki grajeni
istočasno in da jih je najverjetneje gradila ista oseba oziroma več istih oseb. Na podlagi tega
bi lahko sklepali, da je provenienca uporabljenega materiala najverjetneje enaka. Za
Zgodnjekrščansko središče, ki je imelo posvetno bivalno funkcijo, ne moremo trditi, da je bilo
zgrajeno istočasno in da ga je gradila ena oseba, čeprav možnost glede na dobljene rezultate
ni zanemarljiva.
Mozaične kocke so različnih odtenkov črne in bele barve, ki se glede na posamezne mozaike
in lokacije ne razlikujejo izrazito, saj je barva večinoma povezana z vrsto kamnine, ki je pri
vseh primerih kamnitih mozaičnih kock apnenec, razen pri mozaičnih kockah MNU 39 in
MNU 54, kjer gre za dolomit. Prav tako se mozaične kocke ne razlikujejo v dimenzijah med
črnimi in belimi kockami, saj so kocke v povprečju približno enake velikosti. Ugotovili smo,
da so kocke najdišča NUK II v povprečju nekoliko višje od kock Zgodnjekrščanskega
središča. Prav tako pa lahko rečemo, da se mozaične kocke najdišča NUK II nekoliko
razlikujejo glede na insulo odvzema. Mozaične kocke insule XLVI so namreč večje od kock
insule XVII.
Obravnavanim mozaičnim kockam smo določili 11 različnih mikrofaciesov, ki so si med
seboj različni in se značilno porazdelijo med obema lokacijama. Z izjemo mikrofaciesa
idiomorfnega dolomita (MF ‒ B3), ki smo ga določili tako pri kockah najdišča NUK II kot
Zgodnjekrščanskega središča, je bil vsak mikrofacies določen le na kockah enega
arheološkega najdišča in s tem značilen le za določeno najdišče. Iz tega podatka lahko
sklepamo, da je bil dolomit pogosto uporabljen za izdelavo mozaičnih kock, saj gre za dokaj
pogosto kamnino. Ostali mikrofaciesi pa se ne pojavljajo v obeh najdiščih (NUK II in ZKS) in
so značilni le za eno samo najdišče. V primeru belih mozaičnih kock mikrofaciesa packestone
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z miliolidami (MF ‒ B1), ki smo ga določili tako v insuli XVII kot tudi v insuli XLVI,
najdišča NUK II, lahko rečemo, da je bila sama kamnina tu pogosta za izdelavo mozaikov.
Z določanjem provenience samih mikrofaciesov smo ugotovili, da so za starejše (datacija)
mozaike najdišča NUK II kamnine, uporabljene za izdelavo kock (belih in črnih),
najverjetneje kredne starosti. Vsem mozaičnim kockam najdišča NUK II, razen kocki
idiomorfnega dolomita (MF ‒ B3), smo namreč kot možno kamnino določili kamnine kredne
starosti. V primeru mozaičnih kock, vzetih z različnih mozaikov Zgodnjekrščanskega
središča, ki so mlajši (datacija) od tistih z NUK II, smo ugotovili, da so bile najpogosteje
uporabljene kamnine jurske starosti, tako za bele kot za črne kocke. Na podlagi teh podatkov
lahko rečemo, da so v različnih obdobjih izkoriščali različne kamnolome, katerih starosti so se
razlikovale.
Zelo pomembno je poudariti, da so rezultati pokazali, da so za izdelavo mozaičnih kock v
najdišču Zgodnjekrščansko središče, ki je datirano v starejše obdobje kot najdišče NUK II,
uporabili kamnine, ki so drugega izvora kot pri NUK II. To pomeni, da so kasneje zamenjali
izvorno področje ali delavnico.
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8 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi smo preiskovali 20 vzorcev mozaičnih kock iz 8 različnih emonskih
mozaikov, ki so datirani od 3. st. n. št. do začetka 5. st. n. št. Deset kock je bilo vzetih z
lokacije NUK II in deset iz mozaikov arheološkega parka Zgodnjekrščanskega središča. Na
podlagi makroskopske, mikroskopske in kemijske analize je bilo določenih 11 različnih
mikrofaciesov.
Bele mozaične kocke smo razvrstili v šest različnih mikrofaciesov. Apnenca tipov packstone z
miliolidami (MF ‒ B1) in wackestone s foraminiferni (MF – B2) predstavljajo 40 % vseh
zbruskov belih mozaičnih kock, obravnavanih v diplomski nalogi. Ostali mikrofaciesi, ki smo
jih določili na vzorcih belih mozaičnih kock, so še poznodiagenetsi dolomit (MF ‒ B3),
apnenec tipa packestone z ehinodermi (MF ‒ B4), apnenec tipa packestone s kortoidi (MF ‒
B5) in kristalinični apnenec (MF ‒ B6). Vsi ostali mikrofaciesi, razen B1, B2 in B3, so bili
določeni samo pri enem mozaiku in se niso pojavljali v ostalih mozaikih.
Črne mozaične kocke smo razvrstili v pet različnih mikrofaciesov. Apnence tipov wackestone
z radiolariji in ostrakodi (MF ‒ Č1), mudestone do wackestone s spikulami spongij (MF ‒
Č2), mikrosparitni mudstone (MF ‒ Č4) in mudstone (MF ‒ Č5) predstavljajo 80 % vseh
preiskovanih vzorcev črnih mozaičnih kock. Vsi ti mikrofaciesi so si glede na karakteristike
med seboj sicer različni, a je vsem skupna prisotnost precejšnjega deleža amorfne organske
snovi. Poleg zgoraj omenjenih mikrofaciesev smo pri črnih kockah določili še apnenec tipa
packestone do grainstone s peloidi (MF ‒ Č3). Vsi mikrofaciesi, razen Č3, so bili določeni
samo pri enem mozaiku in se niso pojavljali pri ostalih mozaikih.
Pri preiskovanih belih mozaičnih kock smo ugotovili, da je bil del kamnitih kock (iz NUK II)
pridobljen iz zaporedij globokovodnih krednih apnencev Dinarske karbonatne platforme, drug
del (iz ZKS) kamnin za izdelavo kock iz zaporedij apnencev jurske Dinarske karbonatne
platforme. Izvorno področje vseh teh kamnin je najverjetneje na Krasu, ki je bil v rimskem
času pogost kraj za odvzem gradbenega materiala. V primeru kamnin katerih starost smo
določili kot jursko, gre lahko za kamnine, vzete iz Podpeči. Vzorci črnih mozaičnih kock
ustrezajo globokim vodam in območjem lagun, za katera so značilni občasni anoksični pogoji
(OAE). Te kamnine lahko spadajo med v jurske globokovodne kamnine, ki jih najdemo v
osrednji Sloveniji (lahko, da gre tudi tu za kamnine iz Podpeči), ali pa v kredna zaporedja
Dinarske karbonatne platforme, za katere so bili značilni anoksični pogoji v morju (OAE).
Posamezni mikrofaciesi, ki smo jih določili, se ločijo glede na najdišče, tj. ali gre za NUK II
ali Zgodnjekrščansko središče, saj je vsak mikrofacies značilen le za eno od najdišč. Izjema je
mikrofacies idiomorfnega dolomita (MF ‒ B3), ki smo ga določili tako na kocki z najdišča
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NUK II kot na kocki z Zgodnjekrščanskega središča, ki se razlikujeta tudi v dataciji samega
mozaika.
Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da so pri izgradnji starejših mozaikov najdišča
NUK II uporabljali kamnine kredne starosti, medtem ko so kocke mozaikov
Zgodnjekrščanskega središča v večini iz kamnin jurske starosti. To pomeni, da se je
zamenjalo izvorno območje kamnine oziroma delavnica za izdelovanje mozaičnih kock. V
večini primerov smo na podlagi dobljenih rezultatov mozaičnim kockam določili
karakteristike uvoženega materiala, saj gre za kamnine, ki se v neposredni bližini Emone ne
nahajajo. V redkih primerih (MF ‒ B5 in MF ‒ Č3) lahko kamninam pripišemo lokalne
oziroma regionalne karakteristike, saj se kamnine, ki so bile določene na podlagi mozaičnih
kock nahajajo v bližini Emone.
Vzorci, na podlagi katerih smo v diplomski nalogi naredili različne raziskave, so nam dali
nekaj zanimivih rezultatov. Ugotovili smo, da so v različnih obdobjih uporabljali drugačne
kamnine iz različnih kamnolomov. Samih kamnolomov, iz katerih so kopali kamnine
uporabljene za mozaične kocke, sicer nismo mogli določiti, saj bi za to potrebovali še dodatne
raziskave. Lahko rečemo, da je bil najpogostejši kraj za odvzem materiala Kras, saj tudi
kamnine, preiskovanih mozaičnih kock, v 80 % najverjetneje prihajajo s Krasa. S to
ugotovitvijo smo ovrgli prvotno hipotezo, da so za izdelavo kamnitih mozaičnih kock
največkrat uporabljali lokalne kamnine. Kljub temu da so rezultati dobri in bodo pomembno
vplivali na samo statistiko tovrstnih raziskav, ki se šele začenjajo, bi za boljše rezultate
potrebovali večje število vzorcev kot tudi večjo bazo arheoloških najdišč podobne in različne
starosti v Sloveniji in okolici.
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PRILOGA 1
MOZAIK 1 ‒ obrazec za opis stratigrafske enote št. 20, najdišče NUK II, hrani MGML.
MOZAIK 3 ‒ obrazec za opis stratigrafske enote št. 45, najdišče NUK II, hrani MGML.
MOZAIK 5 ‒ obrazec za opis stratigrafske enote št. 446, najdišče NUK II, hrani MGML.
MOZAIK 6 ‒ obrazec za opis stratigrafske enote št. 535, najdišče NUK II, hrani MGML.
MOZAIK 15 ‒ obrazec za opis stratigrafske enote št. 1007, najdišče NUK II, hrani MGML.

MOZAIK 1:

MOZAIK 3:

MOZAIK 5:

MOZAIK 6:

MOZAIK 15:

PRILOGA 2

OZNAKA
VZORCA

ARHEOLOŠKO
NAJDIŠČE

FOTO NEOBDELANE MOZAIČNE KOCKE

BELE MOZAIČNE KOCKE

MNU 29

NUK II, mozaik št.
1; kv. E/10, 11,
insula XVII

MNU 44

NUK II, mozaik št.
15; kv. P/3, insula
XLVI

MNU 41

NUK II, mozaik št.
5; kv. E/5‒7, insula
XVII

MNU 32

NUK II, mozaik št.
6; kv. A/3, insula
XVII

MNU 39

NUK II, mozaik št.
3; kv. C/1, 2, insula
XVII

OZNAKA
VZORCA

ARHEOLOŠKO
NAJDIŠČE

FOTO NEOBDELANE MOZAIČNE KOCKE

BELE MOZAIČNE KOCKE

MNU 54

Zgodnjekrščansko
središče, III. faza,
dvoranski mozaik,
domnevno molilnica,
morda pa prostor 13

MNU 61

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 66

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 59

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 62

Zgodnjekrščansko
središče, IV. faza,
portik ali severna
ladja druge bazilike
(tj. bazilike iz 5.
stol.), portik

OZNAKA
VZORCA

ARHEOLOŠKO
NAJDIŠČE

FOTO NEOBDELANE MOZAIČNE KOCKE

ČRNE MOZAIČNE KOCKE

MNU 42

NUK II, mozaik št.
15; kv. P/3, insula
XLVI

MNU 22

NUK II, mozaik št.
1; kv. E/10, 11,
insula XVII

MNU 57

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 63

Zgodnjekrščansko
središče, IV. faza,
portik ali severna
ladja druge bazilike
(tj. bazilike iz 5.
stol.), portik

MNU 31

NUK II, mozaik št.
6; kv. A/3, insula
XVII

OZNAKA
VZORCA

ARHEOLOŠKO
NAJDIŠČE

FOTO NEOBDELANE MOZAIČNE KOCKE

ČRNE MOZAIČNE KOCKE

MNU 60

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 67

Zgodnjekrščansko
središče, prostor 13
III. faze, po Djuriću
prva bazilika (tj.
bazilika iz 4. stol.),
prostor s
hipokavstom

MNU 34

NUK II, mozaik št.
3; kv. C/1, 2, insula
XVII

MNU 53

Zgodnjekrščansko
središče, III. faza,
dvoranski mozaik,
domnevno molilnica,
morda pa prostor 13

MNU 40

NUK II, mozaik št.
5; kv. E/5‒7, insula
XVII

NI SLIKE

NI SLIKE

PRILOGA 3
NUK II

A, B, C, Č, D, E, F, G, H ‒ mozaiki najdišča NUK II ob odkritju

ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE

A, B, C, Č ‒ mozaiki najdišča Zgodnjekrščansko središče ob odkritju

PRILOGA 4
TABLA 1

Tabla 1: MF – B1: packestone z miliolidami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
A) Vzorec MNU 29 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 29 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
C) Vzorec MNU 29 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
Č) Vzorec MNU 29 z miliolidami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 44 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 44 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 44 s foraminiferami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 44 s foraminiferami in zeleno algo (sredina zgoraj) (presevna svetloba,
vzporedni nikoli)

TABLA 2

Tabla 2: MF – B2: foraminiferni wackestone
A) Vzorec MNU 32 z biogenim materialom in s foraminifero Nezzazata simplex (spodaj)
(presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 32 s foraminifero Nezzazata simplex (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
C) Vzorec MNU 32 z nedoločljivimi mikritiziranimi bioklasti (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
Č) Vzorec MNU 32 z biogenim materialom (levo zgoraj) (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
D) Vzorec MNU 41 z biogenim materialom (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 41 z biogenim materialom in s foraminifero Nezzazata simplex (sredina)
(presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 41 z biogenim materialom (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 41 z biogenim materialom (presevna svetloba, vzporedni nikoli)

TABLA 3

Tabla 3: MF – B3: poznodiagenetski dolomit
A) Vzorec MNU 39 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita (presevna svetloba,
vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 39 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
C) Vzorec MNU 39 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
Č) Vzorec MNU 39 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 54 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita (presevna svetloba,
vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 54 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 54 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 54 srednje do debelo zrnatega idiomorfnega dolomita, euhedralni kristali, ki
se med seboj dotikajo (presevna svetloba, vzporedni nikoli)

TABLA 4

Tabla 4: MF – B4: packstone z ehinodermi
A) Vzorec MNU 61 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 61 (presevna svetloba, navzkrižni nikoli)
C) Vzorec MNU 61, ehinoderm z obrobo sintaksialnega cementa (sredina) (presevna svetloba,
vzporedni nikoli)
Č) Vzorec MNU 61, ehinoderm z obrobo sintaksialnega cementa (sredina) (presevna svetloba,
navzkrižni nikoli)
D) Vzorec MNU 66 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 66 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 66, ehinoderm z obrobo sintaksialnega cementa (sredina) (presevna svetloba,
vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 66, ehinoderm z obrobo sintaksialnega cementa (sredina) (presevna
svetloba, navzkrižni nikoli)

TABLA 5

Tabla 5: MF – B5: packstone s kortoidi, in MF – B6: kristalinični apnenec
A) Vzorec MNU 59 s kortoidi (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 59 s kortoidi in agregatnim zrnom (sredina) (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
C) Vzorec MNU 59 s kortoidi, videno sparitno vezivo (presevna svetloba, vzporedni nikoli).
(presevna svetloba, vzporedni nikoli)
Č) Vzorec MNU 59 s kortoidi, videno sparitno vezivo (levo) (presevna svetloba, vzporedni
nikoli). (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 62 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 62 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 62 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 62 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)

TABLA 6

Tabla 6: MF – Č1: wackestone z radiolariji in ostrakodi, in MF – Č2: mudstone do
wackestone s spikulami spongij
A) Vzorec MNU 42, vidne temne in svetle lamine (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 42 z zrnom, ki kaže na višje rastline (sredina) (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
C) Vzorec MNU 42 z organsko snovjo, ki tvori temne lamine (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
Č) Vzorec MNU 42 z radiolariji in ostrakodi (levo) ter bioklasti z mikritnim robom (desno
zgoraj) (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 22 z odlomkom školjke (desno zgoraj) in ostrakodom (levo spodaj)
(presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 22 vidne spikule spongij (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec, MNU 22 z odlomkom školjke (desno spodaj) in spikulami spongij (presevna
svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 22 z ostrakodom (sredina) (presevna svetloba, vzporedni nikoli)

TABLA 7

Tabla 7: MF– Č3: packestone do grainstone s peloidi
A) Vzorec MNU 57, vidne bentoške foraminifere (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 57 s kalcitnimi žilicami (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
C) Vzorec MNU 57, vidne alge (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
Č) Vzorec MNU 57, vidne bentoške foraminifere (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 63 z odlomkom školjke (sredina) (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 63, vidni odlomki školjk (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec, MNU 63, vidne alge in bentoške foraminifere (presevna svetloba, vzporedni
nikoli)
G. Vzorec MNU 63, vidne foraminifere in agregatna zrna (presevna svetloba, vzporedni
nikoli).

TABLA 8

Tabla 8: MF – Č4: mikrosparitni mudstone, in MF – Č5: mudstone
A) Vzorec MNU 60 (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
B) Vzorec MNU 67, vidna organska snov v laminah (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
C) Vzorec MNU 67, vidna organska snov v laminah (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
Č) VzorecMNU 67, vidna organska snov v laminah (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
D) Vzorec MNU 31, vidna organska snov v laminah in kalcitna žilica (sredina) (presevna
svetloba, vzporedni nikoli)
E) Vzorec MNU 31, vidna organska snov v laminah (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
F) Vzorec MNU 31, viden mikrit do mikrosparit (presevna svetloba, vzporedni nikoli)
G) Vzorec MNU 31, viden mikrit do mikrosparit (presevna svetloba, vzporedni nikoli)

