
V roku 2015 pokračoval

archeologický výskum pre vedecké

a dokumentačné účely opevneného

sídliska zo staršej doby bronzovej

v Santovke (okr. Levice), v polohe

Travertínový lom III. Výskum nadviazal

na sondáž z roku 2014 a tak sa podarilo

doskúmať zvyšné časti obydlí zo staršej

doby bronzovej, v ktorých bývali nositelia

maďarovskej a severopanónskej kultúry.

K tohoročným pozoruhodným

nálezom patrila súvislá vrstva prepálenej

mazanice, ktorú sme odkryli v jednom

z domov. Možno ju považovať za zvyšok

zrútenej steny domu. Na základe

zachovaných odtlačkov brvien a prútia

v mazanici bude možné detailne

zrekonštruovať stavebnú techniku

budovania stien domov pred 3500 rokmi.

Na základe rozmiestnenia

predmetov v interiéroch domov sa nám

podarilo identifikovať tri funkčne odlišné

areály. Prvým bola výrobný areál, ktorý sa

nachádzal obvykle v prednej časti domu,

neďaleko vchodu. Svedčia o tom stopy

po opracovaní najmä predmetov z kosti

a parohoviny. Často sú tam prítomné

i polotovary rôznych nástrojov

a predmetov. Druhým areálom bola areál,

kde sa pripravovala strava. Ten sa

nachádzal prevažne v strednej časti

domu, kde bolo centrálne umiestnené

ohnisko. V jeho okolí sa, okrem hlinených

nádob, a zvieracích kostí odkryli viaceré

kamenné podložky a drvidlá, na ktorých sa

z obilia pripravovala múka. Tretí areál sa

rozprestieral v zadnej časti domu. Bol

pomerne prázdny, pretože sa tam zrejme

pôvodne nachádzali lôžka a slúžil

na oddych.

Vo viacerých z domov sa

v hlinených vymazaných dlážkach našli

kruhové jamky, ktoré možno považovať

za stopy po odtlačkoch nôh interiérového

vybavenia „nábytkom“, akým boli regále,

stolčeky a lavice. Skúmané domy v južnej

časti sídliska boli čiastočne zahĺbené
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Začisťovanie interiéru obydlia.

Nádoba vo vnútri obydlia roztlačená tlakom
zeminy.

Pohľad do interiéru domu zo staršej doby bronzovej.
Koncentrácia mazanice a črepov naznačuje
medzipriestor medzi obydliami.



(zasekané) do travertínového podložia.

Na sekanie a lámanie travertínu využívali

okrem nástrojov z dreva najmä kopáče

zhotovené z masívnych jeleních parohov,

ktoré sa tiež nachádzali v interiéroch

domov.

Archeologický výskum v roku 2015

opätovne potvrdil, že sídlisko zo staršej

doby bronzovej, v Santovke patrí

k významným náleziskám nielen

na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
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Keramický džbán a parohový sekeromlat vo vnútri
obydlia.




