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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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По Наредбите од Основното јавно обвинителство од Гостивар, во септември и октомври
2016 година, беа спроведени увиди и археолошкоантрополошки и форензични истражувања во
внатрешноста на пештерата „Череп“, с. Тајмиште.

Based upon the orders of the Basic Public
Prosecution in Gostivar from September and October
2016, inspections and archaeological-anthropological
and forensic research were carried out in the interior of
the Cherep cave, in the village of Tajmishte. The team
that conducted the interdisciplinary research in the
cave was composed of experts from various fields and
institutions1.

Тимот што ги спроведе интердисциплинарните
истражувања во Пештерата се состоеше од стручни
лица од повеќе области и институции1. Пештерата се
наоѓа во атарот на с. Тајмиште - Кичевско, во шумски

�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Aleksandar Stankov, docent, from the Institute of forensic medicine, criminology and medical deontology in Skopje, team leader
Sanja Ivanovska Velkovska, PhD, archaeologist – advisor conservationist, head of
archaeological research;
Fanica Veljanovska, PhD, anthropologist, advisor custodian at the NI Archaeological Museum of Macedonia
Agim Ramadani, PhD, from the Forensic Medicine Service with the Clinical Hospital in Tetovo
Jeton Osmani, Shkleqim Rakiti and Visar Rustemi from the Korabi speleological
association in Gostivar
Blagoja Kitanovski, archaeologist, associate member
Sasko Vasilevski, archaeologist, associate member
photographers and arch. technician from the NU NCC

�������������������������������������������������������������������������
доц. д-р Александар Станков од Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија во Скопје, тим лидер.
д-р Сања Ивановска Велкоска, археолог – советник конзерватор, раководител
на археолошките истражувања.
д-р Фаница Велјановска, антрополог, советник- кустос од НУ Археолошки
музеј на Македонија.
проф. д-р Агим Рамадани од Службата за судска медицина при Клиничката
болница во Тетово.
Јетон Османи, Шклќим Ракити и Висар Рустеми од Спелеолошкото друшство
„Кораби“ од Гостивар.
Благоја Китановски, археолог, надворешен член.
Сашко Василевски, археолог, надворешен член.
фотографи и арх.техничар од НУ НКЦ.
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Ил. 1-3 - Дел од тимот на пат кон отворот на
Пештерата; Отвор / влез во Пештерата; Дел од тимот во
галеријата на Пештерата

Fig. 1-3 - The archaeological team on their way to the cave;
Opening/entrance of the cave; Part of the team in the cave’s
gallery

предел со тешко достапна патека. До неа се стигнува
по локален пат, дел асфалтиран, а поголем дел земјен
и прилично тешко прооден, во должина од околу 25
км од магистралниот пат Гостивар – Охрид, односно
на неколку километри од местото викано „Стража“.
До самиот влез на шумата се доаѓа по тесна планинска патека, на стрмна угорница.

The cave is located in the area of the village of
Tajmishte – near Kichevo, in a forested area with a hard
to access path. It can be reached via a local road, which
is partly asphalted, but is mainly made of dirt and not
easily passable, with a length of around 25 km from the
Gostivar – Ohrid motorway, i.e. several kilometres from
the place called Strazha. A narrow and steep mountain
trail leads to the entrance of the forest.

Пештерата е лоцирана на следниве координати:

The cave is located at the following coordinates:
Север (North): N = 410 36΄ 18΄΄

North: N = 410 36΄ 18΄΄

Исток (East): Е = 20 0 49΄ 49΄΄

East: Е = 20 0 49΄ 49΄΄

на надморска височина од 1.480 м

at an altitude of 1,480 m.

Самиот влез во Пештерата е тесен и не повисок
од 1,20 м. Од нејзиниот влез се продолжува кон
тесни тунели во вид на природни ходници, на чии
ѕидови надвисуваат бројни сталагмити со различни
големини.

The cave entrance is narrow and less than 1.20 m
high. From the cave’s entrance there are narrow tunnels
that are passable hallways, with numerous stalagmites
of various sizes hanging over the walls.
At the start of the narrow passages through the
cave, at around 5-6 metres from the entrance, there
were visible remains from a dug hole, most probably by
treasure hunters. During the digging, parts of the rock
and the bones that were found there were broken.

Уште на самиот почеток од тесните пролази низ
Пештерата, на околу 5 - 6 метри од т.н. влез, видливи
беа остатоци од ископана дупка, најверојатно од
трагачи по богатства. При тие прокопи, кршени се
делови од карпата и коските на кои се наишло.

[94]

С. И. Велкоска и др.- Археол. ист. : „Череп“ - Тајмиште

S. I. Velkoska et al. - Archaeol. Res.: - Čerep, s. Tajmište

Ил. 4 - Сонда 1, во галеријата на Пештерата

Ил. 5 - Наоди in situ во Сонда 1

Fig. 4 - Probe 1, in the cave’s gallery

Fig. 5 - Movable findings in situ

По тесното и калливо дно низ тесни, неправилни
и ниски ходници, беа расфрлани бројни коски.

On the narrow and muddy bottom of the
irregular and low corridors there were numerous bones
scattered.

Тимот експерти во неколку наврати направи
увиди во внатрешноста на Пештерата. По писмена
наредба на ОЈО Гостивар, беше подигнат поголем дел
од остеолошкиот материјал, кој беше забележан на
површината низ галериите и ходниците во пештерата.
При тие увиди, беа подигнати 48 примероци, односно
подигнат е остеолошки материјал од 48 различни
делови од човечки скелети само од површината, и
тоа: 40-тина черепи, два фемури, 3 мандибули, 1
крсна коска и други делови од екстремитети.

The team of experts has inspected the cave’s
interior on several occasions. With a written order by
the Basic Public Prosecution Gostivar, the majority
of the osteological material noticed on the surface of
the cave’s galleries and corridors was collected. During
these inspections, 48 samples were collected, i.e.
osteological material from 48 different parts of human
skeletons was collected from the surface: around 40
skulls, two femurs, 3 mandibles, 1 sacrum and other
parts of extremities.

Целиот остеолошки материјал кој беше
подигнат, беше складиран и депониран во
Институтот за судска медицина. Таму се продолжи со
лабораториска анализа на собраниот материјал.

The entire osteological material that was
collected was stored and deposited at the Institute
of Forensic Medicine. The laboratory analysis of the
material continued there.

После тоа, беа спроведени сондажни
археолошки истражувања. Уште при првите работни
денови од периодот на археолошките истражувачки
работи, се направи и собирање на преостанатиот
остеолошки материјал кој беше видлив на површините
во галериите и низ ходниците на Пештерата. При ова
собирање, се наоѓаа долги коски, ребра, прешлени и
прсти. Черепи, карлици и фемури скоро и да немаше,
со исклучок на неколку примероци.

Then probing archaeological research was
conducted. At the start of the archaeological research
the remaining osteological material that was visible
on the surface of the cave’s gallery and corridors was
collected. At this time there were long bones, ribs,
vertebra and fingers found. There were almost no skulls,
pelvises and femurs, with the exception of several
samples.

Сонда 1

Probe 1

Според методологијата на археолошките

In accordance with the Methodology of
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archaeological excavations, immediately after the first
surveys, the excavation in the so-called Probe 1 began.
It was placed 11.70 m from the entrance, in the northwestern part of the biggest and at the same time the
first gallery in the cave. The probe’s dimensions are 1.10
x 1.10 m, while the research was done at a depth of up
to 0.83 m. Small mechanical excavations with small
tools were made in the probe.

ископувања, веднаш после првите премери, се започна
со откоп во т.н. сонда 1. Таа се постави на 11,70 м од
влезот, во северозападниот дел на најголемата, а
воедно, и првата галерија во Пештерата. Сондата е со
димензии 1,10 х 1,10 м, а истражувањата беа извршени
во длабочина до 0,83 см. Во сондата се пристапи со
мали механички откопи со ситен алат.
Стратиграфскиот профил2 е со димензии 1,10 х
0,83 см. Дебелината на литолошките единици варира
меѓу 2 и 30 см. Стратиграфските единици се релативно
хоризонтални.

The stratigraphic profile1 has dimensions of
1.10 x 0.83 m. The thickness of the lithological units
varies between 2 and 3 cm. The stratigraphic units are
relatively horizontal.

Во однос на процесот на формирање на
седиментот во пештерата „Череп“, засега има две
можности:

When it comes to the process of sediment
formation in the Cherep cave, there are currently two
possibilities:

1. Потекнува од самата карпа во која е
обликувана Пештерата, на него можат да му се
препишат блоковите од слој 4

It derives from the rock where the cave is formed,
and the blocks up to level 4 can be assigned to it.
Fluvial, i.e. transported and deposited in the
cave, with examples of this in layers 2 and 3.

2. Флувијален, односно транспортиран и
наталожен во Пештерата чии примери има во слојот
2 и 3.

By deciphering the profiles in Probe 1, the
stratigraphy was adopted i.e. the deposits in the cave’s
interior.

Со прочитување на профилите во направената
сонда 1, се усвои и стратиграфија, односно
наслојување во внатрешноста на Пештерата.

During this probing archaeological research not
many movable archaeological findings were discovered.
Six objects were considered special findings, because
they show that they chronologically belong to the early
medieval period.

При овие сондажни археолошки истражувања
не се открија голем број движни археолошки
наоди. Како специјални наоди беа издвоени шест
предмети, кои покажуваат хронолошка припадност
во раносредновековниот период.

The entire collected osteological material was
deposited in the Institute of Forensic Medicine for
further laboratory analysis.

Целиот собран остеолошки материјал се
депонира на Институтот за судска медицина и се
продолжи со нивна лабораториска анализа.

The Korabi speleological club did the technical
drawing of the cave’s interior. This sketch was used to
prepare the technical documents for the archaeological
research.

Од страна на спелеолошкиот клуб „Кораби“
е направено техничко исцртување на внатрешноста
на пештерата. Таа скица е искористена како основа
за изготвување на техничката документација на
археолошките истражувања.

The archaeological research in the Cherep cave
was carried out even though the cave was not declared
an archaeological site. With the above mentioned fact,

Археолошките истражувања во пештерата
2
археолог.

Arheološki Informator, vol. 1

Стратиграфскиот профил го исчита Благоја Китановски,
1 The stratigraphic profile was made by Blagoja Kitanovski, archaeologist
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it was inevitable that the
Cherep cave is declared
immovable cultural heritage
– archaeological site and
thus be entered in the
records of NI NCC – Skopje
under no. 4-812-075/413
END.

„Череп“ беа спроведени
и покрај тоа што таа
не беше прогласена за
археолошки локалитет. Со
горенаведените
факти,
неизбежно беше пештерата
„Череп“ да се прогласи
за недвижно културно
налседство – археолошки
локалитет и со тоа да
се внесе во матичната
евиденција при НУ НКЦ –
Скопје, со бр. 4-812-075/413
ЕНД.
Според тоа, може
да се заклучи дека
пештерата
претставува
природно богатство и
културно наследство, па
откриениот
остеолошки
материјал не претставува
современо кривично дело,
кое е предмет на интерес
само на Основното јавно
обвинителство.

Thus it can be
concluded that the cave
is a natural treasure and
cultural heritage, so the
discovered
osteological
material does not represent
a contemporary crime,
which is the subject of
interest only to the Basic
Public Prosecution.

Ил. 6 - Тибии, групирани на коски од лева страна, детски
и коски од десна страна на тело
Fig. 6 - Tibias, grouped in left side bones, children’s bones, and
right-side bones

Археолошките
истражувања се прекинаа
поради лошите временски услови, кои оневозможуваа
ефективна работа без да прети опасност од повреди и
болести на стручниот тим. Поради тоа, истражувањата
мораше да бидат прекинати и одложени.

The archaeological
research was interrupted
due to bad weather which
obstructed effective work
without threats of injuries
and illnesses for the expert
team. Thus it had to be
interrupted and delayed.

Anthropological analysis
The anthropological finds in the cave belong to
so-called bone groups (secondary burials). Not a single
skeleton was discovered intact.

Антрополошка анализа

Because of this the only methodology to
determine the number of individual skeletons that could
be applied was to determine the minimum number
according to skeleton parts that are most numerous.

Антрополошките наоди од Пештерата
припаѓаат на т.н. групации на коски (секундарни
погребувања). Не е откриен ниту еден скелет во интактна положба.

The minimum number of individuals determined
according to skulls is 61.

Поради тоа, единствена методологија за
одредување на бројот на индивидуални скелети која
може да се примени е одредување на минималниот
број, според делови од скелетите кои се најбројни.

Four skeletons are of younger children, five are
of older children, which together comprise almost 15%
of the group. In juveniles, who also comprise 15%, three
were most probably female.

Минималниот број на индивидуи одреден спо-
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ред.бр.
Ord. no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

скелет бр.
Skeleton no.
1
2
3
4
5/45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36/54
37
38
39
40
41
42
43

Arheološki Informator, vol. 1

пол | sex

возраст | age

жена | female
жена | female
маж | male
неодреден | undetermined
неодреден | undetermined
маж | male
неодреден | undetermined
маж | male
жена? | female?
жена? | female?
жена | female
маж | male
маж | male
жена? | female?
жена | female
жена | female
жена | female
неодреден | undetermined
жена? | female?
маж? | male?
неодреден | undetermined
маж | male
жена | female
маж? | male?
неодреден | undetermined
жена | female
дете | child
дете | child
дете | child
дете | child
дете | child
дете | child
дете | child
маж | male
маж | male
неодреден | undetermined
неодреден | undetermined
жена? | female?
неодреден | undetermined
маж | male
маж | male
жена | female
маж | male

25 – 30.
juvenile (19 – 21.)
50 – 55.
juvenile?
juvenile?
50 – 55.
juvenil?
30 – 35.
juvenile (15 – 21.)
juvenile (15 – 21.)
35 – 40.
45 – 50.
20 – 25.
35 – 40.
45 – 50.
40 – 45.
35 – 40.
juvenile?
40 – 45.
40 – 45.
неодредена | undetermined
40 – 45.
35 – 40.
35 - 40.
неодредена | undetermined
45 - 50.
8 - 9.
12 – 14.
околу | around 6.
над | above 7.
infans ii (7 – 14.)
околу | around 2.
околу | around 9.
55 – 60.
45 – 50.
juvenil?
50 – 55.
до | under 40.
неодредена | undetermined
40 – 45.
35 – 40.
40 – 45.
40 – 45.
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ord. no.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

скелет бр.
skeleton no.
44
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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пол | sex
жена | female
жена? | female?
жена | female
маж | male
жена | female
дете | child
жена | female
жена? | female?
маж? | male?
жена? | female?
неодреден | undetermined
неодреден | undetermined
жена | female
дете | child
маж? | male?
неодреден | undetermined
неодреден | undetermined
маж? | male?

возраст | age
35 – 40.
35 – 40.
30 – 35.
30 – 35.
40 – 45.
2 – 3.
40 – 45.
50 – 55.
50 – 55.
до | under 40.
juvenil?
возрасен | adult
возрасна | adult
први години
55 – 60.
возрасен | adult
возрасен | adult
40 – 45.

Прилог 1: Демографски карактеристики (пол и возраст) на индивидуалните скелети од
пештерата „Череп“ - Тајмиште, Кичево.
Appendix 1: Demographic features (sex and age) of individual skeletons in the Cerep cave –
Tajmishte, near Kichevo
ред черепите е 61.

According to long bones, the number of children
is significantly higher. The femurs, which are the
most numerous, suggest that the minimum number
of younger children is 6, while older children are as
many as 12. This increases the total minimum number
of individual skeletons to 70, while the mortality of
children increased to 25.7% from 14.8%.

На помала детска возраст припаѓаат 4 скелети,
на повозрасни деца 5, што заедно чини блиску 15%
од групата. Кај јувенилите кои се, исто така 15%, три,
веројатно припаѓале на жени.
Бројот на деца е значително поголем според
догите коски. Според фемурите кои се најбројни, минималниот број на помали деца е 6, повозрасни деца
се дури 12. Со тоа се зголемува вкупниот минимален
број на индивидуални скелети на 70, а смртноста на
децата се покачува на 25.7 % од 14.8 %.

Among the adults, 17 are male and 19 are female.
In 11% of the skulls age cannot be determined even
approximately because of minimum preservation.
The average life expectancy of the group is 36.2
years, men lived on average 46.1 years while women 6
years less (40.1 years).

Кај возрасните 17 се мажи, 19 жени. Кај 11 % од
черепите не може ни приближно да се одреди возраста поради минималната сочуваност.

Mortality in women was significantly higher
in adults (20-40 years), while in men in the category
of maturus (40-60 years). No individuals over 60 were
discovered.

Просечниот животен век на групата е 36.2 години, мажите живееле просечно 46.1 година, а жени-
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However, the unusual
mortality among children and
young should be underlined. In
paleo-demographic research in
Macedonia so far, mortality was
significantly greater in younger
children (especially newborns), it
decreased in older children and is
smallest in juveniles.

те цели 6 години помалку (40.1
година).
Смртноста на жените била
значително повисока во адултното време (20 - 40 години), а на
мажите во категоријата матурус
(40-60 години). Индивидуи постари од 60 години не се откриени.
Сепак, треба да се нагласи невообичаената смртност на деца и млади. Во досегашните палеодемографски
проучувања во Македонија,
смртноста била значително повисока кај помалите деца (особено новороденчињата), се намалува кај повозрасните деца и
најниска е во јувенилно време.

a)

Во оваа група не се најдени
скелети на деца помали од 2 години, смртноста расте во Инфанс
II категоријата, и останува висока
кај јувенилите. Додадениот
број на детски скелети одреден
според фемурите, донекаде ја
исправа сликата со намалување
на смртноста на јувенилите во
однос на повозрасните деца, но
сепак, останува невообичаено
ниската смртност на помалите
деца.

b)

Причина за ова треба да се
бара во делумната истраженост
на Пештерата и некомплетноста
на скелетната серија.
Демографската структура
на скелетната група од Пештерата
упатува на природна биолошка
група во која се застапени сите
возрасти и двата пола. Според
тоа���������������������������
, треба да се отфрли можноста скелетите да се припадници

c)
Ил. 7 - a) Постмортални оштетувања
на череп; b)Прекубројни коски во
ламбдоидалниот шев и ос апицис;
c) Постмортално оштетување на левата
париетална коска
Fig. 7 - a) Post mortal defects of the skull b)
Extra bone in the lambdoid suture and os Apicis
c) Post mortal defect on the left parietal
bone
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In this group no skeletons
of children under two were found,
mortality increases in the category
Infans II, and remains highest in
juveniles. The added number of
children’s skeletons based on the
femurs somewhat changes this
image by decreasing the mortality
of juveniles compared to older
children; however the mortality
of younger children remains
significantly smaller.
The reason for this should
be sought in the cave’s partial
research and the incomplete
skeletal series.
The demographic structure
of the skeletal group in the cave
suggests a natural biological group
that comprised all ages and both
sexes. Thus we should discard the
option that the skeletons belonged
to unnatural biological groups
selected according to a certain
social status or profession (army,
monastic groups).
The relatively well preserved
skulls made it possible to measure
28 skulls, 14 of each sex.
The group is mainly and
on average brachycranic, with a
high percentage of mesocranic
skulls. The only dolichocranic
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Ил. 9 - Траума и трепанација на левата париетална коска
со траги на преживување
Fig. 9 - Trauma and trepanation on the lest parietal bone
Ил. 8 - Прекубројна коска на левиот Птерион (os
Epiptericum)

skull is female, which characterizes women as a more
heterogeneous group.

Fig. 8 - Extra bone on the Pterion (os Epiptericum)

The body height, calculated on the basis of the
only fully preserved long bones (tibia and radius), which
make this possible, is average (men 166 cm, women 157
cm).

на неприродните биолошки групи, селектирани според одреден социјален статус или професија (војска,
монашки групи).
Релативно добрата сочуваност на дел од черепите, овозможи мерење на 28 черепи, по 14 од двата
пола.

When it comes to epigenetic variations on the
skull, extra bones at sutures dominate with 66%, with an
exceptionally high frequency of the rare extra bone on
the pterion (os Epiptericum), the multipartite os Apicis,
as well as the exceptionally rare third condyle.

Групата е и претежно и просечно брахикрана, со
високо учество на мезокраните черепи. Единствениот
долихакран череп е женски, па тоа ги карактеризира
жените како похетерогена група.

In the paleopathological profile there is anemia,
cases of atrophy (paralysis) and bone tumors.

Телесната височина, пресметана преку едеинствените комплетно сочувани долги коски (тибија и
радиус) кои тоа го овозможуваат, е средна (мажи 166
см, жени 157 см).

The impacted canines and premolars found in
more than a fifth of the skeletons, as well as the already
mentioned high frequency of epigenetic variations,
suggest that the group might have had closer genetic
links.

Од епигенетските варијации на черепот со 66%
доминираат екстра коските во шевовите, извонредно
висока зачестеност на ретката екстра коска на птерион (os еpiptericum), мултипартитната осapicis, како и
извонретно ретките трети кондили.

In this cave, especially in the area with narrow
and low passages, life was not possible.
The osteological material which is visible all over
the cave was brought here by an onrush of water, most
probably from the existing cave lake.

Во палеопатолошкиот профил се издвојуваат
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Ил. 10 - Движни археолошки наоди откриени во Сонда 1
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Fig. 10 - Movable findings found in Probe 1

Forensic conclusions

анемијата, случаите на атрофија (парализа), и коскени
тумори.

During the analysis of the bones it was concluded
that all bones have no soft tissues, no fat, they were
light, i.e. with a post mortal period (time since death)
of more than 100 years. This is also suggested by the
results of the benzidine test and the UV light test.

Појавата на импактирани канини и премолари
откриена кај повеќе од петтина од скелетите, како и
веќе посочената висока зачестеност на епигенетски
варијации упатуваат на, веројатна, поблиска генетска
поврзаност на групата.

The analysed bones have damages in the form of
defects and fractures which occurred after death. These
damages were made by pressure or with pointy objects.
Most of these damages are on the skulls, while on the
other bones there are traces of animal teeth.

Во оваа пештера, особено во овој дел на тесни
премини, со мала висина и ширина, не е возможно да
имало живеење.
Остеолошкиот материјал, што е видлив на сите
страни од пештерата, бил дотука раснесен со наплив
на вода која, најверојатно надоаѓа од правецот на
постоечкото пештерско езеро.

-On the analysed skulls there are injuries such
as fractures and incisions which occured before death
and which show signs of mending or healing. These injuries were caused by blunt force and mechanical blades.
Skull marked no. 17 has a characteristic injury on the
skull, which in addition to the healed wound has an oval
defect, most likely from trepanation (surgically caused
defect).

Форензични заклучоци
При анализа на доставените коски се констатира
дека сите коски се без присуство на меки ткива,
обезмастени, лесни, односно со постмортален период
(време поминато од смртта) поголем од сто години. На
ова ни укажуваат и резултатите од бензидинскиот тест
и тестот со употреба на УВ - светло.

-The analysed bones do not have injuries sustained immediately before death which could be linked to
the cause of death.

На анализираните коски се констатирани

-The cause of death for the individuals whose
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оштетувања во вид на дефекти и скршеници кои
се настанати после смртта. Овие оштетувања се
настанати со делување на притисок или, пак, со
врвести предмети. Најголем дел од оштетувањата
се наоѓаат на черепите додека, пак, на останатите
коски постојат оштетувања од делување на заби од
животни.

bone materials were analysed could not be determined
because there were no injuries on the bones sustained
immediately before death nor soft tissues and organs.

-На анализираните черепи постојат и повреди
во вид на скршеници и засеци кои настанале пред
смртта, и кај кои постојат знаци за сраснување
или, пак, санирање на повредите. Овие повреди се
настанати со делување на тапотврда сила и острица
од механичко средство. Како карактеристичен наод
на повреда имаме кај черепот означен со број 17
кај кој, освен зарасната повреда, постои и овален
дефект, претпоставуваме како можна последица од
трепанација (хируршки направен дефект).
-Кај анализираните коски не беа пронајдени
повреди кои настанале непосредно пред смртта и кои
би биле поврзани со причината за смрт.
-Кај индивидуите чиј коскен материјал се
анализираше, причината за смрт не можеше да се
одреди, бидејќи не беа пронајдени повреди на
коските кои би настанале непосредно пред смртта
ниту, пак, постоеја меки ткива и органи.
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