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Vrchol Končitého. Priestor sondy 2

Sonda 2, kontext 1, po doskúmaní
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Vrchol Končitého. Priestor sondy 1

Výsledky výskumu.
Výskum sa realizoval formou prieskumu (aj pomocou detektora kovov) a dvoch sond s rozmermi 1 x 2
m situovaných v juhovýchodnej časti hrebeňa (a vlastne aj vrcholu) Končitého vrchu (1310 m n. m.).
Končitý vrch bol v 70. rokoch minulého storočia identifikovaný ako refúgium s nálezmi z neskorej
doby halštatskej až začiatku staršej doby laténskej (p. Pieta 1981, Liptov 6, Vlastivedný zborník, 5366; Pieta 1983, Archeologické rozhledy XXXV, 39-49). Archeologickými aktivitami v minulosti boli
zistené stopy opevnenia, archeologický materiál, ale aj zuhoľnatené rastlinné makrozvyšky. Výskum
v auguste 2015 bol zameraný na získanie väčšieho množstva materiálu vhodného na 14C datovanie,
na overenie mocnosti kultúrnych vrstiev, stratigrafie lokality, ako aj na koreláciu relatívnej a
absolútnej chronológie a realizoval sa v rámci projektu APVV-14-0842 ako jedna z viacerých
analogicky zameraných terénnych aktivít v regióne Liptova v roku 2015 (p. Demänovská Dolina,
Liptovská Sielnica na tomto webe), ktorých spoločným cieľom bolo získanie dostatočného množstva
prameňov dôležitých pre poznanie neskorohalštatského až stredolaténskeho osídlenia Liptova.
V dvoch sondách bola objavená veľmi tenká kultúrna vrstva nachádzajúca sa bezprostredne pod
trávnym porastom, bohatá na archeologický (i prepálený) i zuhoľnatený archeobotanický materiál
(makroskopicky detekovateľné zrná strukovín, s malou prímesou obilnín.) Keramika zo sond je
typická pre toto obdobie a daný typ lokalít v regióne Liptova (por. Pieta 1983, obr. 5: 1-2). Z
archeobotanického materiálu sa po preplavení získajú potenciálne vzorky na C14 datovanie, čo
následne umožní koreláciu absolútnej a relatívnej chronológie pre danú lokalitu (resp. pre celú
skupinu analogických lokalít v regióne; k problematike refúgií a neskorohalštatsko-starolaténskeho
osídlenia severného Slovenska p. Pieta/Barta/Benediková v tlači).

Druh náleziska: refúgium
Datovanie: neskorá doba halštatská,
až staršia doba laténska

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
(tel:. +421-902-925620)

