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Предговор

Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни
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состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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Подводното археолошко наоѓалиште „Врбник“
се наоѓа на северниот крај во водите на Охридското
Езеро на длабочина од 2,00-5,00 м, сса 1200 м западно
од устието на р. Црн Дрим и на сса 800 м источно од
с. Калишта, опкружен со лачно заоблен брег обраснат
со ниска езерска вегетација и високи стебла од врби.
Првите сознанија за локалитетот „Врбник“ датираат во
80-тите години на минатиот век, според кажувањата
на локалното население, кое забележало вкопани
дрвени колци во езерото, а кон ова се надоврзуваат и
случајно откриените фрагменти од керамички садови. Врз основа на ова е подготвен проект за подводни истражувања кои започнаа во 1998 година, а потоа
се продолжени во 2001, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015
и 2016 г.

The underwater archaeological site Vrbnik is
located in the northern part of the waters in Lake Ohrid,
at a depth of 2.00-5.00 m, approximately 1200 m west of
the Crn Drim River estuary and approximately 800 m east
of the village of Kališta, surrounded by an arched coast
covered in low lake vegetation and high willow trees. The
first information about the Vrbnik site dates from the
1980s, when the locals noticed dug in wooden piles in the
lake, in addition to the accidentally discovered ceramic
bowl fragments. Based on this, a project for underwater
research was developed; the research began in 1998 and
continued in 2001, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015 and
2016.
A rectangular net with dimensions 100 x 50 m
was placed, fixed with deeply dug in concrete piles that
come out 30 cm above the bottom. In the rectangular net
there are two sectors with dimensions 50 x 50 m for more
precise recording of archaeological findings in this area.

Поставена е квадратна мрежа со димензии 100
х 50 м фиксирана со длабоко вкопани бетонски столбови, кои излегуваат 30 см над дното. Во квадратната
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Ил. 1 - Основа на Сонда 2

Arheološki Informator, vol. 1
689.98

Fig. 1 - 1 Base of probe 2

мрежа се издвоени два сектори со димензии 50 х 50
м заради попрецизно евидентирање на археолошките остатоци на овој простор. Секторите се поделени
на 25 сегменти со димензии 10 х 10 м, а секој сегмент
е поделен на 25 квадрати со димензии 2 х 2 м. Од
вкупната површина на поставената квадратна мрежа досега се истражени 6 сегменти и поставени се 2
контролни сонди. Исто така, е извршено картирање и
геодетско снимање на дел од дрвените колци кои се
шират и надвор од поставената квадратна мрежа, а
концентрацијата на колци зафаќа простор од 250 х
150 м и формира издолжена, елипсовидно- просторна форма. Покрај сознанијата дека оваа населба егзистира на многу поголем простор од одбележаниот,
на источниот и западниот дел каде е констатиран ред
од колци во пар кои, најверојатно, се поврзуваат и се
дел од палисада, сепак, останува нивната функција
да се дефинирана со следните истражувања.

689.58

камен / stone
керамика / pottery
колец / pile (column)

The sectors are split into 25 segments with dimensions 10
x 10 m, while each segment is divided into 25 squares with
dimensions 2 x 2 m. Out of the total area of the rectangular
net, 6 segments have been researched so far and 2 control
probes have been placed. Also, there was mapping and
geodetic survey for some of the wooden piles which exit
the placed rectangular net, while the concentration of
piles cover an area of 250 x 150 m and form an elongated
elliptical shape. In addition to the awareness that this
settlement existed on a much bigger area than the one
marked now, in the eastern and western part there is a
row of paired piles which were most probably linked and
were part of a palisade, however their function is yet to be
defined with research in the future.

Според поставеноста на колците, организирани
во групи или поединечно, и различниот пресек кој
се движи од 20-30 см, претпоставуваме дека куќите
за живеење биле градени на помали одделни дрвени
платформи, поставувани на колци закачени на дното
на езерото, кои тогаш биле сосем близу до брегот и на
мочурливото тло крај водите од езерото.
Движниот
археолошки
материјал
е
исклучително богат и се состои, главно, од керамички
фрагменти, цели садови, керамички макари,
биконусни пршлени, кружни тегови, разновидни
бронзени предмети: белегзии со преклопени краеви,
салталеони, двојни игли, железни сечила, јадици
и др. Предметите се откриени во слој од тиња, кал
чија дебелина изнесува околу 40 см и се простира
по целата истражувана површина. Иако во голем
дел се фрагментирани и се работи за форми кои се
употребувале подолг временски период, можеме да
го истакнеме периодот на 7 и 6 век п.н.е. како сигурен
период на живеење на оваа населба.

Based on the placement of the piles, organised in
groups or individually, and their different intersections,
which is 20-30 cm, we assume that the houses for living
were built on smaller separate wooden platforms on piles
fixed to the bottom of the lake, at the time very close to
the shore and in the marshy area near the lake.
The movable archaeological material is
exceptionally abundant and comprises mainly ceramic
fragments, whole bowls, ceramic winches, biconical
spindles, round weights, various bronze objects: bracelets

Минатата година беше поставена контролна
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В. Тодороска - Архол. иск.: Врбник , Охридско Езеро

V. Todoroska - Arch. Excav. : Vrbnik, Ochrid Lake

Ил. 2 - Сонда 2 - истражување

Ил. 3 - Сонда 2 - наод in situ

Fig. 2 - Probe 2 - excavation

Fig. 3 - Probe 2 - finding in situ

сонда 2, надвор од постоечката квадратна мрежа,
во правец север- југ во јужниот дел од локалитетот,
а за одбележување се користеше метална рамка со
димензии 2 м х 2 м со кординати N 41 10 052 / E 20 39
583Е.

with overlapping ends, saltaleone, double needles, iron
blades, fish hooks, etc. The objects were found in a 40-cm
thick layer of sludge that covers the whole researched
area. Although many are fragmented and the forms
were in use in a longer period of time, it could be said
with certainty that this settlement was inhabited in the
period of 7 and 6 centuries BC.

На одредената површина за работа се
евидентирани 3 колци: 2 колци во средишниот
северен дел и 1 во југоисточниот агол од сондата.
Со отстранување на калта на површинскиот слој од
квадратот се забележува големината на колците
која изнесува 0.20 м во дијаметар во северниот дел,
и 0.10 м во дијаметар во југоисточниот дел. Под
површината се појавува слој од гаровина и пепелава
земја во кој има повеќе фрагменти на керамика. По
отстранување на керамиката се продолжи со откоп во
кој продолжува истиот сло,ј кој е по целата површина
на длабочина од 0.40 м и има поголемо присуство на
керамика со траги од гаровина, и од кој издвојуваме
дна и стомаци од складишна керамика, потковичести
вертикални рачки, делови од кантаровидни садови,
макарести тегови, додека во југозападниот дел од
квадратот е пронајден салталеон, игла со триаголна
глава и копје на кое, исто така се забележуваат траги
од гаровина.

Last year control probe 2 was placed outside the
existing rectangular net, in a north-south direction in the
southern part of the site; a metal frame with dimensions
2m x 2 m with coordinates N 41 10 052 / E 20 39 583 is
used to mark it.
In the marked area there were 3 piles discovered:
2 piles in the central northern part and 1 in the southeastern corner of the probe. After the sludge was removed
from the surface of the square the size of the piles could
be seen: 0.20m in diameter in the northern part and
0.10 m diameter in the south-eastern part. Under the
surface there is a layer of burned and ashy dirt with
numerous ceramic fragments. After the ceramics were
removed, the excavations continued in the same layer
that covers the entire area at a depth of 0.40 m; there
were numerous ceramic pieces with traces of fire, such
as bottoms and bellies of storage ceramics, U-shaped
vertical handles, parts of balance-like bowls, winch-like
weights, while in the south-western part of the square
there were a saltaleon, a needle with a triangular head

Годинешните истражувања, пак, беа насочени
кон мапирање на досега истражените делови на
локалитетот на веќе постоечката мрежа. Направен
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Fig.4. - Geodetic recording at site Vrbnik

Ил.4. Геодетско снимање на наоѓалиштето Врбник
е увид и дигитализација на досегашните планови за
работа, скици како и техничка документација.

and a spear with traces of fire.
This year’s research was focused on mapping
the already researched areas of the site on the existing
net. The work plans, the sketches and the technical
documentation were inspected and digitalized.

На геодетски план – преземен од катастар, беа
пренесени геодетските точки измерени од 1998 год,
исцртаните планови на квадрат А и квадрат Б со програмски софтвер ауто-кад за полесно дефинирање на
работите на терен.

On a geodetic plan – taken from the Cadaster, the
geodetic points measured in 1998 were transferred, as
well as the drawn plans for square A and square B with
AutoCAD software to easily define the work in the field.

На терен е направен премер на одредени позиции со помош на GPS, т.е. двофрекфентен GNSS
CHCX91+ со помош на геодетското студио ГеоМацески од Струга.

In the field new measurements were made for
some positions with GPS i.e. two-frequency GNSS
CHCX91+ with the help of geodesy studio Geo-Maceski
from Struga.

Беа измерени одбележаните бетонски столбови од квадратната мрежа поставени во 1998 год.,
каде имаме констатирано отстапување на квадратната
мрежа од геодетската мрежа, меѓутоа има совпаѓање
со геодетските точки, констатирано од претходно и во
употреба. Изместување има кај бетонските столбови
кои се на јужниот дел, каде и се одвиваат најголем
дел од активностите на терен.

The marked concrete piles in the rectangular
net put in 1998 were measured and it was concluded
that there is a deviation of the rectangular net from
the geodetic net, however there is concurrence with
the geodetic points, which was concluded previously.
There are some displacements in the concrete piles in
the southern part, where most of the field activities are
conducted.

Огромната површина која ја зафаќа и богатството со наоди на овој локалитет, зборуваат за
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The huge area it covers and the abundance
of findings in the site reveal the importance of this
settlement and the need to fully research it is evident. The
latest field research suggests that this settlement existed
on a much bigger area than the one marked now, while
the movable archaeological material just confirms the
intensive and rich life in this settlement during the Iron
Age. For these reasons it is necessary to have an organised
archaeological-research approach, dendrochronological
analyses for the piles to confirm the age of the settlement
as well as to protect the site because it is often the target
of amateur divers, which violate the integrity and the
whole of this underwater cultural heritage.

значењето на оваа населба и потребата од нејзино
целосно истражување е евидентна.
Последните истражувања на теренот укажуваат на тоа дека оваа населба егзистира на многу поголем простор од одбележаниот, а движниот археолошки материјал само го потврдува интензивниот и
богати живот на оваа населба во текот на железното
време.
Од тие причини, е неопходен организиран
археолошко-истражувачки пристап, истражување
во насока на дендрохронолошки анализи на колците
за констатирање и потврда на староста на населбата, како и заштита посебно и заради фрекфентноста
на локацијата која е честа цел, интерес на аматери –
нуркачи, со што се нарушува интегритетот и целоста
на ова подводно културно наследство.
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Ил. 5 - Поставеност на колците во квадрат А и Б
Fig. 5 - Position of the columns in square A and B
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