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znižovanie vrstvy

škrabadlo - sektor 1D, hĺbka -60 cm

nálezová situácia v sektore 3

Výsledky výskumu

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

       Archeologický výskum bol vyvolaný výstavbou obytného a relaxačného súboru Beethovenova 
alej – Banka. Na dne stavebnej jamy pre vodojem bola zachytená kultúrna vrstva s 
archeologickými nálezmi. Nakoľko stavebník, resp. oprávnená osoba, po dohode s KPÚ Trnava, 
nemusela odkrytú nálezovú situáciu preskúmať v rámci záchranného výskumu, PAMARCH s.r.o. a 
Archeologický ústav SAV sa podujali na preskúmanie nálezovej situácie formou výskumu pre 
vedecké a dokumentačné účely. Bolo nám umožnené vytýčiť sondu s rozmermi 3 x 1 m (sektory 1-
3), avšak kvôli nedostatku času (iba 3 dni) sa nám podarilo preskúmať iba sektory 1 a 3 (každý s 
rozmermi 1 x 1 m).
       Kultúrna vrstva ležala približne v 4,5 m hĺbke od súčasného povrchu terénu. Reprezentovala ju 
fosílna pôda s hojným výskytom uhlíkov a archeologických nálezov. Prekrytá bola približne 2,8 m 
kompaktnou sprašou a 1,7 m nadložnou pôdou. Vertikálny rozptyl nálezov v skúmanej sonde bol v 
rozmedzí približne 80 cm (s najväčšou koncentráciou medzi -30 až -70 cm), čo spolu s vertikálnou 
polohou väčších nálezov spochybňuje ich intaktné uloženie. Celkovo sa počas výskumu našlo 172 
kamenných artefaktov, tri fragmenty farbiva, dva bližšie neurčené kamene a dve schránky 
ulitníkov. Množstvo schránok malakofauny bolo získaných z výplavu. Osteologické nálezy neboli 
identifikované. Odobratých bolo až 73 uhlíkov. Z jedného z nich, zo sektora 1B a hĺbky -47 cm bol 
rádiouhlíkovou metódou získaný dátum 31 500 ±700 nekalib. BP. Predmetnú kolekciu tak možno 
zaradiť do staršej fázy mladého paleolitu, zatiaľ bez presnejšej kultúrnej špecifikácie.
       Výskum  bol  realizovaný  s  podporou  projektu VEGA  2/0101/19.
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