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Poročilo o arheobotanični
analizi oglja/lesa z najdišča
Čadrg - Laze I

Dne 21. 10. 2016 smo prejeli nekaj vzorcev oglja in lesa z najdišča Čadrg
- Laze I, ki je bilo nedavno odkrito skupaj z ostalimi grobnimi najdbami.
Vzorci so izhajali iz jame 1 in dveh grobov (grob 2 in 3).
Iz jame 1 je bil vrstno determiniran ostanek lesa tulca sulične osti: venčasto
porozen les, najverjetneje jesen (Fraxinus sp.). Zbrano je bilo tudi nekaj oglja, naključno smo odbrali tri odlomke in jih vrstno specificirali. Vsi trije so
pripadali različnim lesnim vrstam: iglavec s smolnimi kanali (najverjetneje
bor (Pinus sp.)), difuzno porozni listavec s solitarnimi porami (tipa rožnic
(Rosaceae)) in difuzno porozni listavec z agregiranimi trakovi (jelša / leska
/ gaber (Alnus / Corylus / Carpinus)). Glede na raznolikost identifikacij sklepamo na naključno odbran les, ki so ga uporabili za kurjenje.
Iz groba 2 je bil odvzet en vzorec oglja. Za identifikacijo lesne vrste smo
naključno odbrali tri odlomke, ki so tudi tu pokazali, da gre za raznolik les,
ki je bil žgan. Določili smo: iglavec, najverjetneje brez smolnih kanalov (tj.
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jelka (Abies alba)), difuzno porozni listavec z agregiranimi trakovi (jelša /
leska / gaber (Alnus / Corylus / Carpinus)) in difuzno porozni listavec s solitarnimi porami (tipa rožnic (Rosaceae)).
Iz groba 3 sta bila odvzeta dva arheobotanična vzorca:
• ostanek lesa iz suličnega kopita. Analiza pod stereomikroskopom je
pokazala, da gre za venčasto porozen les, tj. jesen (Fraxinus sp.) ali
hrast (Quercus sp.).
• večji vzorec oglja, iz katerega smo naključno odbrali šest primerkov ter
jih vrstno determinirali. Vseh šest je pripadalo dvem vrstam difuzno
poroznih listavcev, bodisi bukvi (Fagus sylvatica) ali javorju (Acer sp.).
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