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ARHEOBOTANIČNE RAZISKAVE

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



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)



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)





VZORČENJE NA TERENU

1. površinsko vzorčenje

2. vzorčenje z odvzemom stratigrafskih stolpcev 
sedimenta (lahko tudi iz profila)

3. vzorčenje po presoji





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



KAJ SE SKRIVA V BLATNIH BARJANSKIH 
TLEH ?



METODE DELA 





OSTANKI SEMEN IN PLODOV



NABIRANIH RASTLIN



GOJENIH RASTLIN





OKOLJSKO RASTJE

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). 



DRUGE, ZANIMIVE ARHEOBOTANIČNE
NAJDBE



PREJA  S  STARIH GMAJN



- dolga, ravna in gladka stebelna vlakna

- spiralne strukture

- kratka, ošiljena in gladka semenska 
vlakna



LAN, OLJNA ALI TEKSTILNA 
RASTLINA ?



• prehod iz 4. v 3. tisočletje pr. n. št.: 
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



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

morfometrične analize (velikost lanenih semen)



LESNE GOBE, MAH, IGLICE JELKE …



KOPROLITI

kolišče Črnelnik kolišče Stare gmajne



Koprolit s Črnelnika: ribe in rastline



Ribe



Rastlinska hrana

pozno poletje/jesen



Koproliti s Starih gmajn: ribe, ptice, 
tudi mali sesalci in ?žaba 
ter rastline

Ptičji ostanki

Ribji ostanki



Ribe



jelša breza leska

Zgodnja pomlad:marec–april 

žito, lan, pleveli veliko peloda ostričevkRastline



Črevesni paraziti

trakulja trakulja glista



ORODJA IZ LESA IZBRANIH LESNIH 
VRST

jesen

dren

tisa dren



VELIKA GLINENA UTEŽ





1841 žitnih makroostankov 
eno- in dvozrne pšenice ter ječmena



PLODOVI RDEČEGA DRENA IN 
NJIHOVA UPORABNOST ?



POSKUS



OPAŽANJA

čistilo

? barva

penjenje

oljne kapljice



NADALJNI POSKUSI



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

antioksidant bolje prisoten v svežih, neprekuhanih koščicah plodov 
(endokarpih)

Foto: I. Vovk, V. Glavnik



DRUGE NENAVADNE RASTLINE

• plodovi bele omele

Raba v ljudski medicini
- omelino mazilo za zdravljenje turov in gnojnih ran
- čaj pri epilepsiji, oslovskem kašlju, napadih 

omotice, astmi, amenoreji, driskah, nervozi
- danes pa se največ uporablja pri motnjah srca, ki 

so lahko posledica psihične 
preobremenjenosti, in pri motnjah v krvnem 
obtoku



• plodovi grenkoslada (Solanum dulcamara), 
pasjega zelišča (Solanum nigrum) in volčjega 
jabolka (Physalis alkekengi) 

Grenkoslad: zdravilna in strupena rastlina iz 
družine razhudnikov. V preteklosti se je 
veliko uporabljal v uradni medicini, dandanes 
pa ga najdemo le še v homeopatiji. Proti 
revmi in za lajšanje pljučnih obolenj. 
Halucinogeno delovanje, uporabljali so ga 
tudi za prekinitev nosečnosti.



Pasje zelišče: strupena rastlina, vsebuje saponine, solanine…
Znaki zastrupitve: slabost, bruhanje, driska, zaspanost, omotica



Volčje jabolko: dovolj zreli plodovi so užitni in zdravilni pri 
težavah z ledvicami, mehurjem in revmi. Z veliko vitamina B 
in C pomagajo tudi pri prehladu in gripi.



POSEBNOSTI V PRIMERJAVI Z 
DANAŠNJO VEGETACIJO

• vodni orešek (izginotje)
• velika podvodnica (avtohtonost)
• vinska trta (udomačevanje)



AVTOHTONOST RASTLINSKIH VRST

Semena/plodovi velike podvodnice s kolišč: 
a) Stare gmajne (pribl. 3300-3100 pr. n. št.) 
b) Dušanovo (pribl. 2500 pr. n. št.)
c) Strojanova voda (pribl. 3800-3600 pr. n. št.).



UDOMAČEVANJE RASTLINSKIH VRST




