SPOROČILO ZA JAVNOST
OBČINA DOLINA
KOROMAČNIK

NOVA RAZKRITJA
O RIMSKI VOJAŠKI ARHITEKTURI
V REPUBLIKANSKI DOBI
Vodeni ogledi izkopavanj v torek 14. julija in v petek 16. julija
Arheološka izkopavanja, z ministrsko koncesijo, rimskega tabora iz republikanske
dobe na griču Koromačnik v dolinski občini so obelodanila prostorne in kompleksne
obrambne strukture, ki razkrivajo nova spoznanja na področju rimske vojaške
arhitekture iz 2. in 1. stoletja pr. n. št.
Steka se druga kampanja arheoloških izkopavanj pod vodstvom arheologa Federica
Bernardinija iz Mednarodnega centra za teoretsko fiziko Abdusa Salama in
beneškega Venice Centre for Digital and Public Humanities Univerze Ca’ Foscari v
Benetkah, v sodelovanju z Univerzo v Trstu, z Znanstveno raziskovalnim centrom
Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter z Nadzorništvom za arheologijo,
likovno umetnost in krajino Furlanije Julijske krajine.
Arheološko najdišče
na Koromačniku je morda odigralo osrednjo vlogo v bitkah v letih 178-177 pr. n. št.,
ki so se zaključila s porazom Histrov, o čemer pričajo viri nekaterih antičnih
zgodovinarjev, med katerimi spada Tito Livio, in nadaljni vojni dogodki, ki so se
odvijali približno do sredine 1. stoletja pr. n. št.

Na Koromačniku, ki je v lasti Srenje Boljunec, se nahaja eno najstarejših znanih
rimskih taborov v Evropi. Domneva se, da je bilo zgrajeno takoj po ustanovitvi
Ogleja (181 pr. n. št.) v prvi polovici 2. stoletja pr. n. št. Južna stran griča, kjer ob
vznožju teče reka Glinščica, se vzpenja na strateškem položaju, nekaj sto metrov
stran od najbolj zaščitene notranje točke v Tržaškem zalivu.
Tabor, ki ima še kar razčlenjen tloris, pokriva čez trinajst hektarjev površine griča.
Glavni utrdbeni element ima nekako polkrožno obliko (približne širine do 600 m),
znotraj katerega je mogoče prepoznati različne zidove, med katerimi je na vrhu griča
še danes prepoznavna pravokotna utrdba približnih dimenzij 100x50 m.
Najdeni elementi
Izkopavanja so zaobjela pravokotno utrdbo na vrhu griča in odsek velike zunanje
utrdbe, da bi opredelili gradbene tehnike in kronologijo objektov. Raziskava je
omogočila, da so prišla na dan kompleksna obrambna dela, ki jih sestavljajo nasipi v
povezavi s kamnitimi konstrukcijami in jarki, brez primerjave z redkimi najdišči na
Iberskem polotoku iz istega obdobja. Podrobneje: zunanji obrambni zid, širok
približno 10 m, ima vzdolž notranje strani majhen jarek, kjer je verjetno stalo
količevje, približno 1,5 m visok skalni nasip, nato še manjši jarek, ki je verjetno služil
za nastavitev lesenih ovir, in končno, na rahlo višji legi, približno 5 m široka
sprehajalna površina, ki je bila sestavljena iz suhozidne konstrukcije in nasipom na
notranji strani, prvotno zaščitena z leseno ograjo. Na objektu so ohranjene razvidne
sledi požara, ki je očitno dosegel zelo visoko temperauro. Nadaljna študija najdenih
ostankov keramike, zlasti amfor, in obilnih ostankov premoga bo omogočila, da se
razjasni kronologijo konstrukcije in tudi dosedanjo hipotezo, ki jo veže na bitke iz
obdobja 178-177 pr. n. št., ali morda kasneje.
VODENI OGLEDI
Pomembne ugotovitve naj bodo deležne primerne odmevnosti, zato sta na voljo dva
brezplačna vodena ogleda.
V torek 14. julija in v petek 16. julija 2021 bodo obiskovalce vodili odgovorni
arheologi izkopov najdišča.
Urniki in kraj zbirališča:
17:30, pred ploščadjo Wartsile (Boljunec 334, 34018 Dolina)
Obvezna je rezervacija:
Vodeni ogled predvideva največ 20 udeležencev. Za rezervacijo pišite na naslov:
fbernard@ictp.it
Vse dejavnosti bodo potekale v skladu s predpisi za omejitev širjenja COVID-19.
Na sliki:
Slike ostankov velikega obrambnega objekta, ki obdaja grič Koromačnik (foto
Stefano Furlani).
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