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ARHEOBOTANIKA

• botanične raziskave na arheoloških najdiščih

• rastlinski makro-ostanki (> 0,355 mm)
• rastlinski mikro-ostanki (< 0,1 mm)



BIOARHEOLOGIJA

• ON-SITE DATA
• Paleo-ekonomija (nekdanje gospodarstvo, 

dejavnosti, človekovo vedenje in znanje ter vpliv 
na okolje)

• OFF-SITE DATA
• Paleo-okolje (nekdanje rastlinstvo, vegetacija, 

ekološki pogoji)



ARHEOBOTANIČNE RAZISKAVE

• odvzem (vzorčenje) in priprava arheobotaničnih 
vzorcev iz arheoloških sedimentov
• klasifikacija rastlinskih makro-ostankov
• botanična identifikacija
• štetje in statistična obdelava
• interpretacija



SPECIFIČNE RAZISKAVE V 
ARHEOBOTANIKI

• dendrokronologija
• morfološke raziskave
• genetske raziskave
• druge: koproliti, ostanki tekstila, ostanki hrane v 

posodah, ostanki hišnega lepa in drugih glineno-
organskih ostankov ipd.



REZULTATI RAZISKAV

• prehrana ljudi v preteklosti
• poljedelstvo : nabiralništvo
• začetki udomačevanja (kultivacije)
• avtohtonost rastlinskih vrst
• okolje, klima in vegetacija v preteklosti
• vpliv človeka na okolje
• absolutna datacija arheološkega najdišča
• razvojna stopnja ljudstev (znanje, veščine, 

tehnike)
• sorodstvene vezi, evolucija



TAFONOMIJA

proučuje procese ohranitve (pogosto fosilizacije) 
bioloških ostankov, npr. pooglenitev, mineralizarcija, 

prepojenost z vodo, izsušitev, zamrznitev idr.







ledeni mož Ötzi      
(3320 – 3050 cal BC) 

sočasen kolišču 

Stare gmajne            
(3350 – 3110 cal BC)

(po Dickson s sod. 2005)



METODE   
DELA



METODE DELA V ARHEOBOTANIKI

• VZORČENJE, ODVZEM VZORCEV NA TERENU
• PRIPRAVA VZORCEV V LABORATORIJU
• PODVZORČENJE
• ŠTETJE, KVANTIFIKACIJA RASTLINSKIH 

MAKROOSTANKOV
• STATISTIČNA OBDELAVA IN INTERPRETACIJA 

REZULTATOV



VZORČENJE NA TERENU

1. Površinsko vzorčenje (surface sampling)

2. Vzorčenje z odvzemom stratigrafskih stolpcev 
sedimenta (profile sampling)

3. Vzorčenje po presoji (judgement sampling)



1. POVRŠINSKO VZORČENJE

vzorce jemljemo sistematično plast za
plastjo in iz naključnih mest, ki jih določimo preden se 

začne izkopavanje





Površinsko vzorčenje (iz 4. – 8. poglobitve)



2. VZORČENJE S STRATIGRAFSKIMI  
STOLPCI

PROFILNI STOLPEC:
pomembno odvzeti čim 
daljši profil (od zgornjih –
najmlajših do spodnjih –
najstarejših sedimentov)!



• slika – Hornstaad HI

Primer sistematičnega vzorčenja s stolpci v izkopavalni sondi:

(po: Schlichtherle s sod. (ur.) 2011)



(po: Schlichtherle s sod. (ur.) 2011)

Vzorčenje s stratigrafskimi stolpci



Na primeru Stare gmajne:



3. VZORČENJE PO PRESOJI

- živalski ali človeški fosilizirani iztrebki (koproliti)
- ostanki tekstila
- ostanki krme, stelje
- ostanki hrane v posodi
- skladišče žit
- ostanki hišnega lepa in drugega materiala (surovin: 

lesa, gline, ostankov trebljenja žit)
- ognjišče / kurišče …



Koproliti: a) koza/ovca, b) govedo, c) pes/človek



Izdelki: a) ogrlični obročki, b) ostanki hrane, c) tekstilna vlakna



Leseni predmeti: a) stavbni les, b in č) držaja, c) oglje s kurišča, d) lesen obroček



PRIPRAVA VZORCEV V LABORATORIJU



SPIRANJE ARH. SEDIMENTA



Spiranje s pol-flotacijo, ločevanje anorganskih ostankov in večjih kosti

volumen pred, po 
sejanju 

in 

volumen pregledanega 
(podvzorčenega)



MERJENJE VOLUMNA

KLASIČNA METODA



METODA Z 
DODAJANJEM 
ZNANEGA VOLUMNA 
VODE



Volume dry Volume VV Volume K
differences

rumen 3. SP.SLOV. UFREDIT V 793 752.41 g 550 ml 600 ml
50 ml

zelen 5. SP.SLOV.LSS_2019_205_366 614 g 450 ml 600 ml

150 ml

oranžen 4. SP.SLOV.LSS_2019_205_363 607 g 420 ml 650 ml

230 ml

moder 1.SP.SLOV. ZGRI 927 401.29 g 400 ml 500 ml
100 ml

roza 2. SP.SLOV. ???? 388.93 g 360 ml 600 ml
240 ml



podvzorčenje, 
pregledovanje, 
sortiranje, identifikacija



PODVZORČENJE



NAČINI PODVZORČENJA

1. z žlico (groba in hitra metoda. Najmanj zanesljiva. 
Če je material nehomogen, mala semena obležijo na 
dnu; večji deli spolzijo dol z žlice)

2. s presejalno napravo (zahteva mehansko napravo, 
ki nesubjektivno razdeli material na dva enaka dela)

3. z mrežo (vzorec razpršimo v banjici, s številkami 
žrebamo naključne vzorce)



Podvzorčenje s presejalno napravo



Podvzorčenje z mrežo





ARHEOBOTANIČNI LABORATORIJ



ARHEOBOTANIČNE NAJDBE



ŠTETJE, KVANTIFIKACIJA  RASTLINSKIH 
MAKROOSTANKOV



Štetje arheobotaničnih ostankov: Kaj je enota? 

cela semena/plodovi, baze, apikalni deli plodov, žitne pleve,…





KAKO UGOTOVITI MNI ?
MINIMUM NUMBER OF INDIVIDUALS

• Če imamo številčne fragmente, npr. lešnikovih 
lupinic, jih stehtamo in ekstrapoliramo v število enot 
s pomočjo teže ene cele arheološke lešnikove 
lupinice
• Ker je variabilnost med lešniki velika, je prav da 

stehtamo več celih lešnikov iz istega najdišča in 
vzamemo povprečno vrednost



IZBIRA VELIKOSTI VOLUMNA 
PREGLEDANEGA PODVZORCA

384 COUNTED units 
(95% stopnja zaupanja)



STATISTIČNA OBDELAVA IN 
INTERPRETACIJA

• Primerljive enote med vzorci, med najdišči, obdobji in med državami !

KONCENTRACIJA SEMEN/PLODOV V LITRU SEDIMENTA !!! 
in NE absolutna števila preštetih semen/plodov !!!



4 zrna ječmena v 20 ml 
podvzorcu 

+

4 odlomki rahisa ječmena

=
12 zrn 
v 20 ml 
podvzorcu

EKSTRAPOLACIJA NA CELOTEN VZOREC (100 ml) 
+ PRETVORBA V KONCENTRACIJO v 1 litru sedimenta !!!





FIBS

Metode za rekonstrukcijo preteklih poljedelskih 
praks s pomočjo plevelnih združb in njihove 
recentne ekologije.

Pristop: Funkcionalna ekologija plevelnih vrst 
(Functional Interpretation of Botanical Survey)

Uporablja funkcionalne atribute, ki merijo 
ekološke značilnosti plevelnih vrst, npr. obdobje 
rasti/cvetenja, toleranca na sušo/gnojenje, 
sposobnost regeneracije idr.

Ti atributi omogočajo prenos današnjih 
ekoloških podatkov v arheobotanične in tako 
pomagajo razvozlati vplive in načine preteklih 
poljedelskih praks: gnojenje, namakanje, čas 
setve/žetve, pletje, kolobarjenje idr.



DENDROKRONOLOGIJA

• je veda, ki temelji na analizi branik v lesu

• v osnovi je to metoda za ugotavljanje starosti lesa, 
zato se je v arheologiji dobro uveljavila

• osnovna podmena se opira na dejstvo, da 
drevesne letnice – branike, ki nastajajo v drevesnem 
deblu med letno rastjo, niso vedno enako široke





V drevesnem deblu se z leti oblikujejo branike z 
različnimi širinami, ki jih lahko izmerimo in 
grafično prikažemo njihovo letno zaporedje 
širin branik.





DENDROKRONOLOŠKI LABORATORIJ





PRIMERI 
RAZISKAV IN 

IZBRANIH 
METOD DELA



KOLIŠČE STARE GMAJNE (VERD)
NOVE METODE DELA 

TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged 
archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore 
settlements. Veg. hist. archaeobot., 2010, 19: 53–67.

grobo, suho flotacija, mokro



Sl. 7: Deleži 71 identificiranih divje rastočih rastlinskih taksonov glede na ekološke skupine. 

Vodne rastline (V), obrežne in močvirske rastline (OM), gozdne rastline (G), rastline z 
gozdnega obrobja in jas (GJ), plevelne in ruderalne rastline (PR) ter rastline s travišč (T). 

TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, 
ČUFAR, Katarina (2011) Plant economy at a late 
Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time 
of the Alpine Iceman. Veg. hist. archaeobot. 20: 
207-222.



GOJENE RASTLINE 4000 BC



NABIRANE RASTLINE 4000 BC



KOLIŠČE STROJANOVA VODA  
PROFILNI STOLPEC

TOLAR, Tjaša (2018) Primerjava različnih metod vzorčenja in priprave arheobotaničnih vzorcev z 
eneolitskih kolišč Strojanova voda in Maharski prekop na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik 69: 461-
498.



- ostanki kulturnih rastlin v 94 cm (11-3/1SV)
- arheobotanično najbogatejša sekvenca (7-4/1SV): 31 cm



VZORČENJE PO PRESOJI

TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton (2016) Cereal chaff used as temper in loom-weights 
: new evidence from a Slovenian Eneolithic pile-dwelling site (ca. 3100 cal BC). Vegetation history and 
archaeobotany 25/3: 291-301.





prevladujejo (n=1841) žitni makroostanki (ogrinjalne pleve z ostanki rahisov in 
brez njih: eno- in dvozrne pšenice ter ječmena)
razmerje skrbno odbranih dodanih plev h glini je 7 : 93



KOPROLITI

Kolišče Črnelnik 

Kolišče Stare gmajne

sample

1 
(7th
d.)

2
(8th 
d.)

4
(7th 
d.)

5
(7th 
d.)

volume
10 
ml

20 
ml

5 
ml

3 
ml

Cerealia x x

Linum usitatissimum x x

Chenopodium album x x
Schoenoplectus, 
Cyperaceae x x

charcoal x x x x
Fish (Cyprinidae, small 
sized) x x x x

Bird (Passeriformes) x x

Mammal (small) x x x

TOLAR, T., et al. (2021). Multi-proxy 
analysis of waterlogged preserved 
Late Neolithic canine excrements. 
Vegetation History and
Archaeobotany 30: 107-118.



DODATNE PREISKAVE PASJIH 
KOPROLITOV

- pelod: leske, breze, jelše – kaže na pomladanski letni čas
- paraziti: jajčeca trakulj in glist – potrjujejo pasjega gostitelja

breza

trakulja

leska



UPORABA RDEČEGA DRENA ?

TOLAR, Tjaša, VOVK, Irena, JUG, Urška (2021) Selective use of Cornus sanguinea L. (dogwood) fruits or fruitstones in the 
Late Neolithic. Vegetation History and archaeobotany 30/3, 347-361.



EKSPERIMENTALNA ARHEO/ETNO 
BOTANIKA



- trenje v možnarju 
težavno

- možnar bolj čist kot 
pred poskusom

?? detergent, milo



- trenje na žrmljah 
enostavno

- dobimo mazljivo in 
gnetljivo substanco, 
prijetno na otip

? krema, mazilo



Med kuhanjem dobimo zelenkasto 
barvo in gosto penjenje

Med kuhanjem strtih plodov se 
izločajo tudi oljne kapljice



Barvanje:
- volna
- lan
- konoplja
- bombaž

Ne- / uspešno ?!



KEMIČNE ANALIZE POTRJUJEJO

LIPIDE

Foto: I. Vovk, V. Glavnik



SAPONINE

v mezokarpu svežih 
plodov

ANTOCIANINE (rdeč in moder pigm.)

v eksokarpu svežih plodov

Foto: I. Vovk, V. Glavnik



PROANTOCIANIDINE

antioksidanti (tudi tanini) bolje prisotni v svežih, neprekuhanih koščicah 
plodov (endokarpih)

Foto: I. Vovk, V. Glavnik



STISKANJE OLJA IN IZDELAVA MILA



LESENE NAJDBE

TOLAR, Tjaša, ČUFAR, Katarina, VELUŠČEK, 
Anton (2008) Leseno toporišče kladivaste 
sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem 
barju. Arheol. vestn. 59: 49-56.

drenov držaj



MORFOMETRIČNE ANALIZE



TOLAR, Tjaša, JAKŠE, Jernej, KOROŠEC-KORUZA, 
Zora (2008) The oldest macroremains of Vitis from
Slovenia. Veg. hist. archaeobot. 17/1: 93-102.



LAN, OLJNA ALI TEKSTILNA 
RASTLINA ?

• prehod iz 4. v 3. tisočletje BC: revolucija 
sekundarnih izdelkov (kot sta volna in 
mlečni izdelki)

• del tega procesa je tudi uvajanje nove 
varietete lanu za vlakna in z njo 
intenzifikacija gojenja lanu

• morfometrične analize (velikost lanenih 
semen)



obdobje dolž. rastlin stebelce semena št. plod. glavic
4000-3400 cal BC manj 70 cm razvejano večja 100
3400-2400 cal BC več 70 cm manj razvejano manjša 30

SODOBEN LAN dolžina (mm) širina (mm)
oljna semena 4,8 − 6,4 2,5 − 3,4
semena vlaknenih rastlin 3,0 – 4,9 1,8 − 2,6

Sabine Karg, Free University of Berlin, Department of History and Cultural Studies –
morfologija lanenih semen in ugotavljanje podvrste za hrano/tekstilno surovino





• Primerjava lanenih semen iz 33 z vodo prepojenih 
najdišč po Evropi
• Dva vzorca tudi s kolišč Strojanova voda (ok. 4000 

cal BC) in Stare gmajne (ok. 3100 cal BC)

širina dolžina
Strojanova voda 2,21 – 1,63 mm 3,90 – 3,17 mm

Stare gmajne 2,29 – 1,45 mm 3,62 – 2,78 mm



PREJA IZ RASTLINSKIH VLAKEN

? trava



HVALA


