Na samih severovzhodnih robovih antične Italije, v nižinah Julijskih Alp,
je stala zadnja linija obrambe pred barbari – claustra Alpium Iuliarum.

»To dolgo gorovje, katerega vrhovi sežejo nad oblake, je ustvarila narava kot branik za zaščito Italije.«
Herodijan
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Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval rimsko cesarstvo pred
vdorom sovražnikov v središče rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema se raztezajo v presledkih od Reke
na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti raznolike
kulturne krajine. CAI predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje
se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih
območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave in gozdarstva. Zato je zelo pomembno, da se vodniki seznanijo z naravno in kulturno dediščino ter da
značilnosti naravnega in kulturnega bogastva predstavijo na zanimiv in dinamičen način.

Turistična destinacija Claustra je namenjena planincem, kolesarjem, strokovni javnosti in drugim izletnikom, ki
želijo en, dva ali več dni preživeti »zunaj« in hkrati izkusiti več stvari: naravo, ki jo obkroža, in zgodovino, ki jo ta
ista narava skriva. Destinacija vključuje tudi lokalne ponudnike kulinarike, namestitev, spominkov in drugih
storitev, ki so povezane z doživetjem CAI. Ob zidovih se nahajajo tudi muzeji, zbirke in info-točke, ki dopolnjujejo
izkušnjo obiskovalca.
Namen tega priročnika in seminarja je približati CAI vodnikom ter slikovito prikazati arheološke lokacije in naravo,
ki jih obkroža: gre torej za zgodovino, arheologijo, biologijo ter živo naravo nekoč in danes, primere odgovornega
in trajnostnega turizma, zato da se oblikujejo avtentična vodstva za CAI tudi preko pripovedovanja zgodb in
doživljajskih vodstev. Preko zgodbe se namreč najboljše učimo. Absorbiramo številke, dejstva in podrobnosti, a
jih zalepimo v glavah z zgodbami.1 Naš cilj je dotakniti se gosta, čustveno in izkustveno, s pomočjo inovativnih
programov oživljenih vodstev ob pripovedovanju zgodb. Ustvariti želimo doživetje, ki si ga bo zapomnil, se vračal
in še naprej raziskoval. Povečati želimo obseg obiskovalcev ter časovni razpon obiskov destinacij.
Spoštovanje do starega in živega sveta - zelo pomembno je spodbujati odgovorni turizem in ozaveščati turiste,
da bodo imeli spoštovanje do krajev, ki jih obiskujejo. Med gibanjem po arheološki dediščini in naravi moramo
vedeti, kako se obnašati, da ne vznemirjamo sveta, ki nas obkroža. Edini »ulov« živalskih in rastlinskih vrst ali
arheoloških najdb, ki ga spodbujamo, je tisti s fotografskim aparatom. Pazimo, da ne teptamo ali trgamo
zaščitenih rastlin, da s preglasnim obnašanjem ne strašimo živali, da ne hodimo po zidovih in stolpih CAI, razen
po tistih konserviranih, pa še tam ne po robovih. Na dediščino in naravo pazimo tudi tako, da ne mečemo
odpadkov. Zavedati se moramo, da v gozdovih živijo velike zveri. Medved je oportunist, ki ima zelo dobro razvit
voh in išče hrano ves dan. Odpadki, ki jih neprevidno puščamo za seboj, ga lahko pritegnejo, najmanj, kar si
želimo pa so neprijetna presenečenja in nepotreben strah, ki bi jih lahko izzval radovedni medved pri
obiskovalcih.

Sl. prevzeta z Tportal
1

Chris Brogan, Storytelling for Business: http://chrisbrogan.com/storytelling-for-business/ .
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Flora in favna v rimski prehrani
Okrog 2. stoletja pr. n. št. se je začela pridelava česna, žit, začimb in pelina, kazalniki, da so se travniki
uporabljali za pašo, pa so predstavniki trpotcev (Plantago) in zlatic (Ranunculus). Rimljani so vzgajali tudi
orehe (Juglans) in domači kostanj (Castanea) (obe vrsti pripeljani iz Anatolije), v prehrani so uporabljali
veliko žitaric (vojaki so si sami pekli svoj kruh), kapusnice (zelje), med in številne začimbe, celo eksotične.
Obvezna oprema vojaka je bil tudi snop žajblja zaradi njegovih zdravilnih lastnosti.

Žajbelj (Salvia officinalis), katerega rimsko ime je bilo Salvia, izvira iz
rimske besede »salvare« ali »salus«, kar pomeni zdravje. Častili so ga
kot svetega, zato so ga nabirali ob darovanju kruha in vina, rezati pa
ga niso smeli z železnim orodjem. Tudi danes lahko na področju CAI
vidimo njegova rastišča.
Sl. prevzeta z: Earth spirith path

Kar se favne tiče, je zanimivo dejstvo, da je vojska poleg konjev in oslov uporabljala tudi enogrbo kamelo
(Camelus dromedarius) za vojne pohode in prevoz blaga. Z njimi so prešli tudi večje nadmorske višine (Alpe),
saj so bili na Hrušici, ki je na cca. 900 m n. v., najdeni ostanki njihovih kosti.

Ostanki kamel so bili najdeni na
rimskih lokacijah po vsej Evropi, celo
vse do Anglije, Rimljani pa so jih
verjetno uporabljali tudi v času
vojaških pohodov za prevoz živil.
Antični mozaik iz Bosre, Sirija,
verjetno prikazuje trgovca, ki vodi
kamele prek puščave. Sl. Wikipedija

Na robu naseljenih mest so v glavnem lovili divjad (jelene, srne, divje prašiče), občasno ribe, ptice in žabe,
znotraj naselja pa so vzrejali govedo, ovce, svinje in kokoši.
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Narava nekoč in danes – glavne razlike
V sklopu projekta Claustra+ se bodo tako na hrvaški kot tudi slovenski strani opravljale raziskave, kako je
bilo videti naravno okolje CAI nekoč in kako je videti danes, tako da bomo med projektom imeli popolnejšo
sliko. To, kar zdaj navajamo v splošnih podatkih, je slika z drugih nahajališč v Sloveniji, Dalmaciji in Istri, ki
jo lahko preberemo iz raziskav hrvaških in slovenskih raziskovalcev, ki so se ukvarjali z arheobotaniko, ter
iz drugih podatkov o današnjem stanju, ki jih imamo na razpolago.
Ljudje so že od nekdaj menjali okolje, povsod so puščali svoj podpis. Bodisi je bil to velik obrambni zid, kot
je CAI, pred katerim so za potrebe boljšega nadzora opustošili pobočja, izkoristili okoliški gozd kot izvor
lesne mase za gradnjo zidu ali kurjavo za tvorjenje apna, ali pa so prinašali tuje vrste v nove kraje in jih
tam sadili, bodisi za potrebe hrane, zdravil ali gradnje.
Tisto, kar lahko danes razberemo iz literature, nam govori naslednje. Po t. i. »rimskem toplem obdobju«,
ki je trajalo približno od 400 pr. n. š. do 50 n. št., se je začelo kratko obdobje štiridesetih let, ko je bila
temperatura zraka podobna današnji. Temu je od leta 90. do 200. sledila mala rimska ledena doba
(podobna tisti iz leta 1800) in šele nato je temperatura zraka začela znova rasti. Raven morja na Kvarnerju
je bila pol metra nižja kot danes (zato se tudi danes nekatere rimske vile nahajajo deloma ali povsem v
morju), rastlinski pokrov pa se je deloma razlikoval od današnjega.
Do prihoda Rimljanov sta v vegetaciji prevladovala mešan listopadni in zimzeleni gozd. Okrog leta 0 je
opazna velika človekova dejavnost, gozdove so požigali, pridelovali so žitarice (Cerealia), gojili so orehe
(Juglans), domači kostanj (Castanea), oljke (Olea), trte (Vitis), zeleniko (Phillyrea), brin (Juniperus),
granatna jabolka (Punica), alepski bor (Pinus halepensis), rožičevec (Ceratonia) ter murvo (Morus). To so
rastline, ki imajo rade toploto in ki so takrat skladno s klimo tudi rasle na tem področju.

Fotografija primorskega
travnika
Sl. prevzeta z Wikipedije
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Poleg tega so poznoantični prebivalci gojili proso in kapusnice (Brassicaceae) z vrstami, kot so zelje, repa,
koleraba in gorčica. Redili so tudi ovce in govedo. Obdajali so jih gozdovi, v katerih so rasli hrasti (Quercus),
gabri (Carpinus in Ostrya), javorji (Acer), leska (Corylus), jeseni (Fraxinus) ter bresti (Ulmus). Prisotnost
trepetlike (Populus tremula) govori o zaraščajočih površinah in pašnikih. Jelko (Abies alba) so prinašali iz
bukovo-jelovih gozdov kot gradbeni material.
Na močvirnih področjih (npr. okrog Ljubljane) ali ob vodi so rasle črne jelše (Alnus glutinosa). Danes jo
najdemo na območju Studene blizu potokov, ob njej tudi beli gaber (Carpinus betulus) in veliki jesen
(Fraxinus excelsior). V okolici, kjer se travniki in pašniki zaraščajo nazaj v gozdove, raste leska (Corylus
avellana), trave (Poaceae), ostričevke (Cyperaceae), brestovolistni oslad (Filipendula ulmaria), ozkolistni
trpotec (Plantago lanceolata) – zdravilna in samonikla jedilna rastlina se uporablja tudi danes, ter npr.
glavinci (Centaurea) in pelin (Artemisia). Ti zadnji vrsti kažeta človekov vpliv na naravo.
Povečani prisotnosti rastlin z oreščki je zagotovo sledila tudi povečana prisotnost živali, ki se z njimi
prehranjujejo (polhi – Glis glis, veverice – Sciurus vulgaris, miši – Apodemus sp.) in njihovih plenilcev
(podlasice – Mustela, kune – Martes, lisice – Vulpes vulpes, divje mačke – Felix silvestris, sove in ujede). V
času toplejše klime je bila večja tudi prisotnost žuželk (na primer metuljev, hroščev, komarjev, enodnevnic,
čebel in čmrljev) ter njihovih plenilcev (ptic in netopirjev). Kako je bilo z velikimi plenilci, je težko zagotovo
trditi, vendar glede na manjšo strnjenost gozdov na račun večjih kmetijskih površin lahko sklepamo, da so
se velike zveri umaknile v gorske, hladnejše in nedostopne predele ter se redko približevale utrjenim
naseljem.

Fotografija sove.
Sl. prevzeta z Wikipedije

Danes se na območju med Reko na Hrvaškem in Posočjem v Sloveniji pojavljajo različni tipi vegetacije, na
katere vplivata predvsem oddaljenost od morja in bližina Alp. V področjih pod vplivom Jadranskega morja
še vedno prevladuje listopadna in zimzelena termofilna vegetacija (primorski hrasti – Quercus, javorji –
Acer, gabri – Carpinus in Ostrya, borovci – Pinus, brini – Juniperus). V notranjosti Slovenije in Hrvaške se
pojavlja tip vegetacije, značilen za hladnejša področja. Gozdovi so listopadni, ponekod mešani (bukev –
Fagus sylvatica, jelka – Abies alba, gorski javor – Acer pseudoplatanus), ponekod izključno iglasti (smreka
– Picea abies, rdeči bor – Pinus sylvestris). Površina strnjenih gozdov je večja, kar omogoča obstoj,
5

preživetje in širjenje velikih vrst zveri (medved – Ursus arctos, volk – Canis lupus, ris – Lynx lynx). Zaradi
večjih vplivov človeka se zmanjšujejo področja brez človeškega vpliva, zaradi česar se povečuje število
redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Istočasno se zaradi številne uporabe kemičnih sredstev
zmanjšujejo populacije žuželk, netopirjev, ptic, glodavcev in njihovih plenilcev. V duhu globalizacije se
pojavljajo celo nove vrste, ki izpodrivajo avtohtone vrste in prinašajo bolezni. Podnebne spremembe so
vzrok vse toplejših in daljših sušnih obdobij, močnejših poplav, toplejših zim in drugih pojavov. Zaradi
nenehnih naravnih katastrof se bo rastje zagotovo spreminjalo še naprej, prednost bodo najverjetneje
imele hitro odzivajoče (vrbe - Salix, breze - Betula, leske - Corylus, lipe - Tilia, mali glodalci - Rodentia),
iznajdljivejše (šakali – Canis aureus, vrane - Corvus, pižmovke – Ondatra zibethicus) in agresivnejše vrste
(azijski sršeni – Vespa velutina, veliki pajesen – Ailanthus altissima, žlezava nedotika – Impatiens
glandulifera).

Fotografija bukovega
gozda na dinarskem
področju.
Sl. Urška Galien, ZRSVN

Zaščitena območja in vrste
Tako na Hrvaškem kot v Sloveniji se zidovi CAI nahajajo znotraj različnih zavarovanih območij – po
evropskem (območja Natura 2000) in slovenskem ali hrvaškem izboru (naravne vrednote). Natura 2000 je
evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni
cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske
in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.
Z območji Natura 2000 so v Sloveniji pokriti obsežni gozdovi dinarsko-kraškega sveta Notranjske,
Krimskega hribovja, Trnovskega gozda in Nanosa, ki so življenjski prostor velikih zveri, dvoživk, žuželk, ptic,
netopirjev in jamskih živali. Prav tako so med območji Natura 2000 v Sloveniji ohranjeni vodotoki in
mokrišča, ki so življenjski prostor rib, piškurjev, sladkovodnih rakov, kačjih pastirjev, metuljev in orhidej.
Na Hrvaškem so območja, skozi katera poteka CAI, Prezid, Studena in Klana prav tako zaščitena prek
omrežja Natura 2000.
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Fotografija jamskega
hrošča.
Sl. prevzeta z Wikipedije

Naravne vrednote so vsa naravna dediščina v Sloveniji in na Hrvaškem. To so redki, dragoceni ali znameniti
naravni pojavi žive in nežive narave, celotna območja ali samo deli ekosistemov (jame, potoki, jezera,
minerali in fosili, izviri, soteske, barja, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi življenjski prostori,
izjemna drevesa in oblikovana narava. Zidovi CAI prečkajo ali se nahajajo v bližini kraških jam, udornic,
slapov, sotesk, vodotokov, kraških polj, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst (kranjski jeglič - Primula
carniolica) ter izjemnih dreves.

Flora in favna
S ciljem zmanjšanja ogroženih vrst vsaka država izdela Rdeči seznam, ki kaže, koliko je neka vrsta rastlin in
živali v nevarnosti pred izumrtjem, oziroma v kolikšni meri jim preti in kako hitro ji preti izumiranje. Kadar
vodimo po naravi, se moramo zavedati, da nas takšne vrste obkrožajo in da se lahko ob našem vodstvu
ljudje začnejo zavedati, kako pomembno jih je ohraniti, saj izginotje nekaterih živali vpliva na naravno
ravnotežje, ne samo njih samih, temveč tudi nas ljudi.
Da bi zmanjšali negativen vpliv, ki bi ga turizem lahko imel na naravo in okolje, opozarjamo, da je treba
biti na vrste iz Rdečih seznamov še posebej pozoren. Rdeči seznam, kot temeljni dokument vsake države,
kaže, koliko je neka vrsta rastlin ali živali v nevarnosti pred izumrtjem oziroma, v kakšni meri ji preti in
kako hitro ji preti izumrtje. Rdeči seznam je namenjen temu, da bi se vsaj malo zmanjšala negativna rast
ogroženih vrst. Katere vrste so to, lahko vidite na Rdečem seznamu Hrvaške, objavljenem v izdaji Zavoda
za zaščito narave (http://www.dzzp.hr/publikacije/crvene-knjige-48.html), in v Sloveniji na straneh
Agencije za okolje (http://www.arso.gov.si/narava/).
Po raziskavah, izvedenih na Hrvaškem, je bilo leta 2004 ugotovljeno, da je ogroženih 1.171 vrst rastlin in
živali, od tega 412 živali.2 Na slovenskem Rdečem seznamu je več kot 340 rastlinskih in 2.000 živalskih vrst.
Medved, volk in ris so na njem kot prizadete vrste. Ker vse tri velike zveri živijo v gozdovih Slovenije in
Hrvaške, jih podrobneje predstavljamo.

2

Ti podatki so iz prvega Rdečega seznama Hrvaške, objavljenega v izdaji Zavoda za varstvo narave:
http://www.dzzp.hr/publikacije/crvene-knjige-48.html.
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Rjavi medved je v osrednji Evropi največja danes živeča zver. Živi v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega
visokega krasa. Prehranjuje se z rastlinsko hrano (plodovi bukve, hrasta, kostanja, leske, oreha, drena,
jerebike, maline, jagode, borovnice, robide, hruške, jabolka, slive, gobe,…), v manjši meri z živalsko
(mravlje, mrhovina, mladiči rastlinojedov ipd.). Dnevno prehodi velike razdalje ter se seli. Zimo prespi,
vendar to ni pravo zimsko spanje. Brlog, ki ne sme biti izpostavljen motnjam, je ključnega pomena za
izbiro življenjskega prostora. To še posebej velja za samice, ki pozimi v njih kotijo mladiče. Pomembni
so tudi mladi stadiji gozda, kjer uspevajo plodonosne vrste. Na izbiro življenjski prostora močno vpliva
človek.
Volk je največji predstavnik družine psov v Evropi. Podnevi se zadržuje v skrivališčih v gosti podrasti ali
na nepristopnih krajih. Je izreden, pretežno nočno dejaven plenilec, ki se združuje v krdela in se zaradi
skupinskega lova loteva tudi večjih živali. V lovskih pohodih, ki so včasih dolgi tudi več sto kilometrov,
plen navadno izčrpa v utrujajočem pregonu. Prehranjuje se zlasti s srnjadjo, jelenjadjo in divjimi
svinjami. Ujame predvsem živali, ki so v slabi telesni kondiciji, zato je pomemben selektor. Je zelo
prilagodljiv, omejuje ga le človekova dejavnost (velika gostota naselij in prometnic). Že od nekdaj ga je
človek preganjal zaradi napadov na drobnico, ki so bolj verjetni ob pomanjkanju parkljaste divjadi. Kljub
slabemu slovesu človeku ni nevaren. Za preživetje vrste je pomembna povezanost populacij s koridorji.

Fotografija volka.
Sl. prevzeta z Wikipedije

Za risa so značilni čopi dolgih dlak na koncu uhljev. Je specializiran plenilec, ki lovi iz zasede.
Najpogostejši plen so manjši parkljarji (srnjad, gamsi), lahko pa pleni tudi jelenjad, divje prašiče,
jazbece, zajce, divje mačke ter gozdne jerebe. Gozd, v katerem živi je lahko prekinjen s kmetijskimi
površinami. Za preživetje so ključni zadostna količina plena ter strpnost s strani ljudi. Ris je plašna žival
in človeku ni nevaren. Na območjih, kjer je delež manjših parkljarjev majhen, je njegov glavni tekmec
volk. Za njegovo ohranitev je nujna vzpostavitev povezave med izoliranimi populacijami v Evropi. Prvič
je bil iztrebljen v začetku 20. stoletja. Leta 1973 so ga ponovno naselili lovci na Kočevskem, ko so v
naravo izpustili šest risov. Populacija risov je številčno in prostorsko rasla ter se v nekaj letih razširila
na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Avstrijo ter Italijo.
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Fotografija risa v
zagrebškem živalskem vrtu.
Sl. Roberta F., prevzeta z
Wikipedije

Na območju CAI živi tudi zelo zanimiva rastlina, ki je slovenski endemit (kranjski jeglič – Primula
carniolica). To pomeni, da raste samo v Sloveniji in rastišča so omejena le na dinarski svet južno od
Ljubljane. Kranjski jeglič ima nekoliko mesnate liste in rožnate cvetove. Raste na dolomitu in
dolomitiziranem apnencu. Rad ima vlažna in senčna skalovja, grape in soteske. Uspeva v približno 70
km dolgem in 25 km širokem pasu zahodno in južno od Ljubljane, v porečju Idrijce in Ljubljanice, na
severnem obrobju Dinarskega gorovja, z nekaj nahajališči v predgorju Julijskih Alp. Njegove populacije
so zaradi nedostopnosti rastišč zaenkrat neogrožene in stabilne, vendar potencialne grožnje
predstavljajo ljubiteljski gojitelji, spremembe v vodnatosti potokov, večje poseke in športni plezalci.

Fotografija kranjskega
jegliča.
Sl. prevzeta z Wikipedije
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Arheologija je znanost, ki proučuje civilizacije in življenje ljudi v preteklosti na podlagi materialnih
ostankov, spomenikov in predmetov. 3 Laično povedano, arheolog pri svojem delu – raziskovanju uporablja
vse tisto, kar ljudje za seboj pustijo, bodisi gradbene objekte, predmete ali navadne smeti. Nepremične
(strukture, zgradbe, jarki) in premične (predmeti, orodje, orožje) ostaline nam govorijo ne samo o tem,
kako je bilo nekaj videti, čemu je služilo, temveč tudi, katero tehnologijo so ljudje poznali, kaj so dojemali
kot dragoceno, kaj so hranili, v kaj so verjeli in kaj so pridelovali. Na podlagi raziskovanja le-tega pridemo
do raznih interpretacij in teorij o družbeno-gospodarskem statusu, gospodarstvu, razvitosti skupnosti,
prehrambnih navadah ipd. Del arheološkega gradiva se nahaja v zbirkah, depojih muzejev, medtem ko je
večji del skrit pod zemljo. Arheolog bo pred odhodom na terenske raziskave najprej pregledal vse zapise
– opravil bo »papirnato« raziskavo o lokaciji, kaj je tam in če je bilo nekaj najdeno, kaj pravijo drugi
raziskovalci, kaj pravijo zgodovinski viri, pisci, stari zemljevidi, toponimi in šele takrat se bo podal na
terensko raziskavo. Terensko raziskovanje oziroma izkopavanje in sondiranje je vedno nepovratno. Enkrat
izkopana lokacija je s tem uničena (ni je možno znova raziskati v nedotaknjenem stanju), zato je treba vse
čim bolj podrobno zabeležiti. Terenske raziskave so lahko zaščitne (npr. izkopavanje zaradi gradnje nekega
objekta) ali pa gre za sistematične arheološke raziskave za znanstveno-raziskovalne namene. Ene in druge
spremljajo temeljita dokumentacija, fotografiranje ostalin in situ (v prvotnem položaju), označevanje
ostalin in prenos premičnih najdb v depoje, kjer sledijo dodatne raziskave. Arheologi izkopavajo
stratigrafsko, kar pomeni, da spremljajo, dokumentirajo in odstranijo posamezne sloje oziroma
stratigrafske enote ter odčitajo in preučujejo geološke in kulturne depozite, preverijo njihovo debelino,
sestavo, potek naravnih dogajanj in/ali človeškega vpliva na le-ta, pri tem pa zbirajo vse najdbe in beležijo
vse sledi. V primerjavi z zgodovinarji se arheologi ne opirajo samo ali prvenstveno na pisne vire, prav tako
ne govorijo o zgodovinskih osebnostih, temveč o skupnostih, družbah, civilizacijah, pojavih, razvoju,
sklicujoč se na čim širši izvor informacij.

TERENSKE RAZISKAVE: - za izkopavanje se od
orodja uporabljajo kramp, lopata, zidarska
žlica, metlica, vrečke za najdbe, papirji
(beleženje najdb), fotoaparat, meter ipd. in
pozneje se seveda vse vpiše v računalnike.
Slika prevzeta iz
http://www.dayofarchaeology.com/author/
trojanscratch/

ARHEOLOŠKE METODE: za boljše razumevanje tistega, kar raziskujejo arheologi, se poleg izkopavanj
uporabljajo tudi druge metode, kot so:
Aerofotografija – z analizo zračnih posnetkov zemljišča se lahko odkrijejo temelji zgradb in drugih
spomenikov pod zemljo, ki jih je težko opaziti z rekognosciranjem (terenskim pregledom). Npr. za
odkrivanje poteka zidov CAI sta Peter Kos in Jure Kusetič iz NMS na internetu pregledala satelitske
3

Anić V., Rječnik Hrvatskog jezika, 2007. Zagreb.
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posnetke na Googlovem zemljevidu. Vedoč, kje na Jelenju se že nahaja zid, sta pregledala to območje, da
bi videla, ali se lahko iz zraka opazi, kam je zid potekal naprej. Zatem sta šla na teren, da bi pregledala to
področje in potrdila sklepe. Tako smo na terenu lahko dokumentirali nove dele CAI.
LiDAR snemanje – LiDAR (Light Detection And Ranging) je tehnologija, ki temelji na poznavanju hitrosti
svetlobe in ozkem koherentnem snopu laserskega žarka, ki ga naprava oddaja v prostor. Gre za lasersko
skeniranje iz zraka, ki je ena od najučinkovitejših metod zbiranja velikih količin različnih prostorskih
informacij v relativno kratkem času. Z obdelavo podatkov oziroma z njihovim filtriranjem se iz izvornih
podatkov oblikujejo natančni digitalni modeli reliefa (DMR) in digitalni modeli površja (DMP). Gosta
vegetacija, ki prekriva celotno območje obrambnega sistema, bistveno otežuje iskanje in dokumentiranje
njegovih ostankov. Takšni tridimenzionalni in merljivi modeli reliefa, ki so popolnoma »očiščeni« od
vegetacije, omogočajo bistveno natančnejše določanje lokacij struktur in ohranitev segmentov, ki so
neprepoznavni na terenu.4 V času prvega projekta Claustra je HRZ med drugim opravil tudi snemanje na
področju Grobniškega polja, kar nam je omogočilo, da smo našli nekatere do zdaj neznane segmente, tako
da je segment zidov Grobniškega polja podaljšan za skoraj dva kilometra. 5
Georadar GPR (Ground Penetrating Radar) – se uporablja za »skeniranje« tistega, kar se nahaja pod
zemljo. To je naprava, ki prek nadzorovanega oddajanja elektromagnetnih valov in z analiziranjem
povratnih razkriva razlike v lastnostih materiala in se tako lahko odkrije, ali so v zemlji kakšni objekti – zid,
stolp ipd. Med analizo se z obdelavo posnetih podatkov prek posebnih računalniških programov prikaže
2D- ali 3D-slika podzemlja, na kateri se lahko ugotovijo potencialne umetno ustvarjene strukture.
Raziskave so v sklopu prvega projekta Claustra bile izvedene na več lokacijah, tako da so zanimivi podatki
bili pridobljeni z raziskavo z georadarjem okoliškega prostora neposredno ob arheološko izkopanem stolpu
na lokaciji Mlake – Lipice (sektor Studena). Tam je bil izkopan prehodni stolp s prehodom za pešce,
georadarske raziskave pa kažejo, da je ob njem stal še en stolp podobnega tlorisa in gabarita. Ta podatek
nas napeljuje k zaključku, da sta nekoč na tej lokaciji funkcionirala dva stolpa, ki sta obdajala cestni prehod
in na ta način nadzirala to antično cesto.6
Arheobotanika in paleobotanika – analiza najdenih ostankov fosilne flore (listov, plodov, dreves, pelodov
in spor) – nam pove, kakšno je bilo okolje – kaj je rastlo na lokaciji in v njeni okolici, pove nam lahko tudi,
kaj so ljudje jedli (se npr. lahko opravi analiza polnih amfor), pa tudi kakšen je bil gozdni pokrov in s tem
vremenski pogoji oziroma klimatsko podnebje.
Osteologija – analiza kosti, ki so bile najdene na najdišču. Povedo nam lahko več o prehrani, npr. rimskih
vojakov, ki so stražili na obzidju.
Radiokarbonska metoda – z radiokarbonsko metodo se ugotavlja starost organske snovi, ki temelji na
razmerju med količino stabilnega ogljika C12 in C13 ter radioaktivnega izotopa ogljika C14. S prenehanjem
življenja organizem vase ne vnaša več ogljika, količina radioaktivnega C14 pa se zmanjšuje.

4

Josip Višnjić, Nove spoznaje o obrambenom sustavu Claustra Alpium Iuliarum: Rezultati istraživanja
provedenih u sklopu projekta »Claustra - kameni branici Rimskog Carstva«, Letopis Hrvaškega restavratorskega
zavoda No. 7, 2016, str. 23–24.
5
Isto, str. 24.
6
Isto, str. 23–24., str. 28.
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Tloris raziskanih struktur na
lokaciji Mlake – Lipice (risba
J. Višnjić, HRZ)

Numizmatika – veda ki proučuje novce oziroma denar. Denar je za rimsko obdobje odlično sredstvo za
datacijo tako posameznih segmentov zidov kakor tudi slojev. Vsak cesar je namreč koval svoje novce in za
vsakega cesarja vemo, kdaj je bil na oblasti, kdaj in kje so bili ti kovanci kovani in uporabljeni. Npr. na
podlagi najdenega uporabljenega bronastega denarja Konstancija II. iz akvilejske kovnice, kovanega v
obdobju med leti 352 in 355, ki se je nahajal v malti na zunanji jugovzhodni strani obzidja trdnjave Ad
Pirum, vemo, kdaj je potekala obnova obzidja.7 Nekaj člankov o novčnih najdbah s CAI je objavil Peter Kos,
vodja Numizmatičnega kabineta v NMS.
Epigrafika –se ukvarja s prebiranjem in analizo (starih) napisov na kamnu ali drugem materialu, kaže na
to, da je področje CAI bilo nevarno, kar lahko preberemo na enem antičnem nagrobnem spomeniku, na
katerem je napisano, da so ravno v okolici Hrušice celo ubili nekega oficirja.

Zgodovina raziskovanja CAI je podrobno opisana v knjigi Claustra Alpium Iuliarum — med
raziskovanjem in upravljanjem, kjer nas arheolog Jure Kusetič vodi skozi podroben opis preteklih raziskav
in problematike le-tega.8 Čeprav se že v 18. stoletju omenjajo nekatere lokacije CAI, le-te takrat še niso
bile povezane. Sredi 19. stoletja se je začel prvi val znanstvenih raziskav, sredi 20. stoletja drugi val in
manjše raziskave potekajo vse do danes. Raziskovalci CAI so bili iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije,
tako lahko danes izsledke in terensko dokumentacijo med drugim najdemo v Pomorskem in zgodovinskem
muzeju Hrvaškega primorja Reka, Narodnem muzeju Slovenije, arhivu muzeja Universalmuseum
Joanneum v Gradcu v Avstriji, Italiji. Zanimivost CAI je, da ima zgodovino raziskav mednarodno mešanih
ekip, prav tako pa tudi zgodovino izkoriščanja položaja zapornih zidov s strani določenih raziskovalcev v
politično-nacionalne namene.
ZID, KI ZDRUŽUJE IN LOČUJE: CAI je zid, ki je v prostoru še kako viden. In kot takšen je bil pogosto
uporabljen kot mesto označevanja– oznake na terenu. Danes se je ohranil tako v lokalnih toponimih kot
7

Peter Kos, Numizmatični viri, Jure Kusetič, Peter Kos, Andreja Breznik, Marko Stokin: Claustra Alpium Iuliarum
— med raziskovanjem in upravljanjem, Ljubljana 2014, str. 128.
8
Jure Kusetič, Peter Kos, Andreja Breznik, Marko Stokin: Claustra Alpium Iuliarum — med raziskovanjem in
upravljanjem, Ljubljana 2014.
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tudi v ljudskem govoru pod različnimi imeni, kot so: zid, stari zid, stara vrata, rimski zid, šance, festunge,
cvinger, ajdovski zid, turški zid itd.. To je lahko bil »zid, pred katerega smo prišli« = Prezid ali »zid prek« =
Za presikom. Že v srednjem veku imamo zapise, ki nam govorijo, da so zaporni zidovi CAI služili kot meje:
med parcelami, posestvi, cerkvene in področne meje. V 17. stoletju so bile celo mejno območje med
zahodnim in vzhodnim svetom – Avstrijo in Turčijo.
V času slovanskega naseljevanja zaledja Kvarnerja in Krasa CAI že od nekdaj ni bil v funkciji. Za priseljence
je bil to zid, ki so ga gradili »grki« ali neki njim neznani ljudje iz preteklosti. Toda kot smer nudenja sistema
poznoantične »claustre« v neposredni bližini hribovitega in kraškega zaledja stare Tarsatike (oziroma
srednjeveške Reke Svetega Vida) je ostajal tudi v stoletjih srednjega veka pa vse do 20. stol., s svojevrstno
politično, etnično in katastrsko mejo. Na skrajnem severozahodnem robu hrvaške kraljevine je bil
oblikovan srednjeveški okraj Vinodol, ki se prvič omenja v besedilu Baščanske plošče, v delu, ki se nanaša
na obdobje vladavine kralja Zvonimirja. Takrat je bil Vinodol v sistemu »Krajine« oziroma mejnega
območja proti avstrijskim ozemljem in Istri. Srednjeveške meje Vinodola so bile meje občine Grobnik, ki
se je z zahodne strani delila s Kastvom, ki je tako kot srednjeveška Reka pripadal puljski škofiji oziroma
Istri. Omenjena meja je bila potegnjena ravno po trasi »claustre«. V srednjem veku je zahodna meja
Gerova (stare Gerone) vse do Prezida segala do nadzornih položajev »Claustre« oziroma je postala etnična
meja med Slovenijo in Hrvaško.
Odsek poznorimskega zidu na položaju »Za presikom« je tudi danes meja med občino Jelenje (Grobnik) in
občino Klana (nekoč del Kastva). Ta, danes v pokrajini komaj vidni neprekinjeni nasip, prekrit z gozdom,
predstavlja mejo lovnih posesti, pa tudi mejo kulturoloških in jezikovnih (po dialektu čakovskega narečja)
tradicij, po katerih se po tej skoraj nevidni črti loči grobniški govor od narečja prebivalcev občine Klana.
V središču sodobnega mesta Reka linija poznorimskega obrambnega sistema vijuga po vrhu strmih
obronkov desne obale reke Rječine. V svojem toku v dolžini kakšnih dvajset kilometrov kanjonskih dolin
Rječine je bila stoletna meja med srednjeveško Reko in občino Trsat, kot je Grobnik, ena od vinodolskih
občin. Ista mejna črta je veliko stoletij pozneje z manjšimi odstopanji postala med dvema svetovnima
vojnama t. i. Rapalska meja, ki je tukaj ločevala Kraljevino Italijo od Kraljevine Jugoslavije. Na začetku
dvajsetih let 20. stoletja je za potrebe italijanske vojske Italo Gariboldi snemal in dokumentiral dele
zapornih zidov Claustre, s ciljem upravičenja obstoja t. i. pravične meje Italije, oblikovane v pozni antiki.
Po nekaj letih je nova mejna črta, dogovorjena s sporazumom v Rapallu, samo deloma sledila trasi
Claustre. V tridesetih letih 20. stoletja je fašistična Italija vzdolž iste meje gradila obsežen sistem utrdb in
bunkerjev, imenovan »Vallo Alpino« oziroma Alpski zid. Z druge, vzhodne strani, se je gradila t. i.
Rupnikova obrambna linija. V drugi svetovni vojni sta bili obe obrambni liniji v zaključnih operacijah v
glavnem uničeni, mejne utrdbe in karavle pa opustošene. Skromni ostanki Claustre, okrog katere se vrti
že tisoč petsto let burnih zgodovinskih sprememb, še danes stojijo in čakajo novo obdobje brez vojn in
meja. Linija zidu Prezid–Babno Polje deloma poteka tudi ob današnji meji med Slovenijo in Hrvaško,
nedavno (marca 2017) pa je bila na njej postavljena tudi panelna ograja z namenom zaustavitve
nedovoljenih prehodov državne meje.9 Problematika arheologije CAI kot manipulativnega orodja za
doseganje političnih ciljev danes je objavljena v znanstveni monografiji Rema Bitellija.
MEDNARODNO SODELOVANJE: sredi 20. stoletja se je začel drugi val raziskovanja. Na raziskavah je delala
mešana ekipa hrvaških in slovenskih arheologov, ki je naredila celo arheološko topografijo ter zbrala vse
9

Gl. http://novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Busenje-povijesti-Slovenci-kod-Prezida-postavljaju-ogradu-na-vazanrimski-zid
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do tedaj znane objave in antične vire. Še danes je monografija Claustra Alpium Iuliarum I, ki je izšla leta
1971, temeljno delo o CAI. Raziskovalci, ki so takrat aktivno sodelovali, so bili Jaroslav Šašel (1924–1988)
s Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Peter Petru (1930–1983) s takratnega Zavoda za spomeniško
varstvo Socialistične republike Slovenije, Radmila Matejčić (1922–1990) iz takratnega Zgodovinskega in
pomorskega muzeja Reka, Mehtilda Urleb iz Notranjskega muzeja Postojna, France Leben (1928–2002) z
Inštituta za raziskovanje Krasa Postojna pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Mitja Brodar (1921–
2012) in Stanislav Jesse (1919–1991) s Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njihova prizadevanja
so podprle tudi večje ustanove: takratni Narodni muzej v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, Arheološko
društvo Jugoslavije v okviru t. i. »Limes sekcije« in Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v okviru
Medakademskega odbora za raziskovanje rimskega limesa v Jugoslaviji. Iz tega obdobja, ravno zaradi
»Limes sekcije«, nam je v literaturi, še zlasti v tisti, ki so jo napisali hrvaški raziskovalci, ostalo
poimenovanje za CAI Liburnski limes.
Levo: raziskovanje odseka v Studeni, Radmila Matejčić z
ekipo, (Sl. PPMHP)
Niže: sl. topografske ekipe z raziskovanja skupaj z domačini
na lokaciji Selo pri Robu 50-ta 20. stoletja (Sl. J. Šašel)

Sledila so mednarodna slovensko-nemška arheološka izkopavanja utrdbe Ad Pirum na Hrušici (1971–
1973), ki sta jih vodila Peter Petru iz Narodnega muzeja v Ljubljani in Thilo Ulbert iz Univerze v Münchnu.
V okviru mednarodnega projekta Slovenije in Avstrije InterArch-Steiermark je bila na internetu objavljena
dokumentacija Walterja Schmida, v sklopu projekta Slovenije in Hrvaške Prekrižane meje pa je bil raziskan
in konserviran del zidu na lokaciji Za Presikom, Studena, v sklopu katerega so bile postavljene tudi
informativne table.

Mednarodna slovensko-nemška ekipa
z arheoloških raziskav na Hrušici 1971–
1973. Od leve proti desni: Drago
Svoljšak, Peter Petru, Aci Leben, Thilo
Ulbert (Arhiv AONMS)
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V naslednjih dveh desetletjih so bile na veliko različnih lokacijah CAI v Sloveniji in na Hrvaškem izvedene
sistematične arheološke raziskave. Danes na hrvaških lokacijah delovne raziskave CAI nadaljujejo
raziskovalci, kot so Ranko Starac, Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka (lokacije Za
presikom – Studena, Gradina nad Pasjakom, Solin nad Kostreno), Josip Višnjić, Hrvaški restavratorski zavod
(Tarsatica, Principij, Mlaka – Studena, Jelenje, Prezid) ter v manjši meri Goranka Lipovac Vrkljan, Inštitut
za arheologijo (Prezid). V Sloveniji so raziskovali in/ali pisali na temo CAI Nada Osmuk, Drago Svoljšak, Jana
Horvat, Slavko Ciglenečki, Veronika Pflaum, Verena Vidrih Perko, Marko Frelih ter Peter Kos in Jure Kusetič
– zadnja dva sta hkrati ena izmed redkih, ki sta raziskala in spoznala vse odseke CAI na terenu z obeh strani
meje.
Z raziskovanjem, revitalizacijo, turistično valorizacijo in promocijo se ukvarjata tudi dva slovensko-hrvaška
projekta: Claustra – Kamniti braniki rimskega imperija ter Claustra+ Čezmejna destinacija kulturnega in
zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum, kamor so se ob arheologih vključili tudi drugi zainteresirani,
da bi bila CAI na čim bolj kakovosten način zaščitena ter hkrati predstavljena javnosti.10

Tabele, postavljene na lokacijah Vranjeno in Za
Presikom, so postavljene v sklopu
mednarodnega projekta Prekrižane meje (CBC
Phare 2005 Interreg IIIa, čezmejni program
Slovenija–Hrvaška–Madžarska), sofinanciran iz
Evropske unije, ki sta ga izvajali Občina Klana in
Katedra Čakavskega saborja – Družba za
zgodovino Klana.
Sl. Maja Oven Stanič

V sklopu projekta Claustra+ je načrtovana
postavitev nadaljnjih smerokazov in
informativnih tabel tudi na drugih lokacijah na
Claustri z enotno grafično podobo.
Slika prikazuje eno izmed več različnih oznak, ki
jih danes lahko najdemo po CAI.
Sl. Ana Golja

10

Več o projektih si lahko preberete v naslednjem poglavju.
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Vojaški strategi in nastanek CAI:
CAI je bila zgrajena nekje v drugi polovici 3. stoletja – to nam govorijo (pravzaprav redke) novčne najdbe.
Gre za del neke širše strategije rimske države v času, ko je postajalo vedno bolj nevarno. To je čas, ko so
bili vse pogostejši vpadi raznih barbarskih plemen, ki so iskali svoj življenjski prostor, kot npr. Visigoti in
Ostrogoti.
Sto let pred nastankom CAI, v prvi polovici 2.
stol., so Kvadi in Markomani šli ravno prek
Julijskih Alp in napadli Akvilejo in Opitergij.
Z drugimi besedami, uspelo jim je prodreti
do Italije, ne da bi bili prej kje zaustavljeni.
Že takrat je na področju Julijskih Alp bila
ustanovljena vojaška meja, znana pod
nazivom Praetentura Italiae, ki je potekala
čez vzhodne Alpe.
Sl. prevzeta z Archeola.

Poleg tega je bilo v 3. stoletju rimsko cesarstvo nestabilno. To je bil čas, ko so se cesarji zelo hitro
izmenjavali, ko so potekale civilne vojne med cesarji in uzurpatorji, kar je še bolj spodbujalo zunanje
napade, samo cesarstvo pa je začelo tudi ekonomsko slabeti. Ko so videli, da limes sam ni več dovolj, se
je rimska oblast vedno bolj vznemirjala, odgovor na to pa je bilo utrjevanje gradov v severni Italiji, celo
Rim je dobil nova in večja obzidja. V tem času se je ponekod začela tudi gradnja notranjega obrambnega
sistema – CAI na mestu, za katerega so že vedeli, da je šibka točka, kjer potekajo glavne ceste v Italijo, pa
tudi na mestih, kjer je najlažje braniti, saj je že narava sama ponujala dobro obrambo.
Danes lahko rečemo, da CAI ni bila enostavno zgrajena, temveč je bila skrbno načrtovana. Načrtoval jo je
nekdo, ki je že zelo dobro poznal teren in glavne vpadnice v Italijo. To je vidno že iz dejstva, da je s 30 km
zidov zaprta linija 130 km, da so kanjoni in neprehodne gore izkoriščene maksimalno v smislu obrambe.
Zaporni zidovi, stolpi in utrdbe so postavljene na najboljših razglednih točkah, da bi lahko zapirale in
Tabula Peutingeriana je slikovni
itinerar, karta z vrisanimi rimskimi
cestami in razdaljami, original je nastal
v rimskem obdobju, danes ohranjena v
poznejših kopijah. Sl. NMS
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opazovale obstoječe rimske ceste, z možnostjo dobrega medsebojnega komuniciranja znotraj zapornih
zidov.

Danes ne moremo z gotovostjo trditi, kdo je zgradil ali ukazal zgraditi CAI, niti kdaj se je gradnja začela.
Sodeč po numizmatičnih najdbah, s katerimi danes razpolagamo, lahko gradnjo Tarsatičnega principija in
Pasjaka datiramo v čas vladavine cesarja Galiena (253–268) ali njegovih neposrednih naslednikov. Ravno
on in Dioklecijan sta uvedla številne spremembe v vojaškem sistemu. Mogoče je CAI del teh sprememb v
obrambi in nadzoru cesarstva. Ko je bila zgrajena, tujci, ki so želeli vstopiti na območje cesarstva, tega niso
mogli storiti nenadzorovano.
Seveda se danes z dokazi, ki jih imamo na razpolago, zdi, da ta zapleteni obrambni sistem svoje funkcije v
zgodovini pravzaprav nikoli ni opravil. Namesto tega je bila njegova funkcija nekajkrat izkoriščena v
notranjih sporih – državljanskih vojnah. Ti notranji spori so bili vse pogostejši, saj je bila v 4. stoletju vse
pogostejša prisotnost uzurpatorjev – raznih vojaških oficirjev, ki so oblast prevzeli s pomočjo vojske,
medtem ko je na nekem drugem delu imperija še vedno vladal legitimni cesar. Ravno tri pomembne
državljanske vojne iz 4. stoletja so potekale na območju CAI.
Ena od navedenih pomembnih bitk, ki je potekala na CAI in je bila pomembna za celotno cesarstvo, je bila
bitka med legitimnim cesarjem Teodozijem I. in uzurpatorjem Magnusom Maksimom leta 388 ter je
potekala na utrdbi na Lanišču. Magnus je prodiral iz smeri Emone (današnja Ljubljana) proti Italiji. Posadka
Magnusa Maksima je bila stacionirana na Lanišču. Utrdba je bila takrat poražena in požgana ter verjetno
nikoli več obnovljena. S tem je ta druga obrambna linija, ki je ščitila prehod Emona–Akvileja, izgubila svojo
funkcijo.

Magnus Klement Maksimus v
določenih virih tudi Maksimijan
(okrog 335–388) je bil uzurpator
cesarske oblasti v Zahodnem
rimskem cesarstvu. Po porazu v
bitki pri Savi, blizu Siscie (današnji
Sisak), se je umaknil v Akvilejo, kjer
je kljub iskanju milosti bil ubit.
Sl. prevzeta z Wikipedije

Dokončno je svojo pomembnost CAI izgubila, ko je cesar Teodozij I. premagal vse nasprotnike in za vedno
razdelili cesarstvo na zahodno in vzhodno. CAI je bila zapuščena – prenehali so jo uporabljati nekje konec
4. ali na začetku 5. stoletja, kar nam dokazuje popolna odsotnost izsledkov iz poznejših obdobij, pa tudi
nemoten prehod barbarskih plemen proti Italiji.
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Flavije Eugenije (umrl 6. septembra
394), rimski okupator iz zahodnega dela
rimskega cesarstva, čeprav je bil sam
Kristjan, je bil zagovornik starorimske
religije.

Teodozij I. Veliki, (lat. Flavius Theodosius,
FlavijeTeodozij), (Cauca, Španija, 11. januarja 347–
Milano, 17. januarja 395), rimski cesar od 379 do
395. Bil je zadnji univerzalni vladar celotnega
Rimskega cesarstva.

Sl. prevzeta z Wikipedije

Sl. prevzeta z Wikipedije

Leta 394 v bitki pri Frigidu (reka Frigidus – reka, ki se nahaja v današnji Z Sloveniji – Vipavski dolini) so
se borili legitimni rimski cesar Teodozij I. in okupator Eugenij. Teodozij I. je zmagal in je po svoji smrti
razdelil cesarstvo na vzhodno in zahodno, ki sta jima vladala njegova sinova: Honorije – zahodni del in
Arkadije – vzhodni del. Ta razdelitev se je obdržala vse do propada zahodne polovice cesarstva leta
476. Poleg razdelitve cesarstva je ta zmaga pomembna, saj je pomenila zmago krščanstva nad
poganstvom.
Sl. Vajkard Valvasor (prevzeta z Wikipedije).
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Kaj je CAI?
Claustra Alpium Iuliarum je obrambni sistem, sestavljen iz serije linearnih obrambnih zidov, ki so bili na
pomembnejših in bolj izpostavljenih mestih utrjeni s stolpi. Ob pomembnejših prometnicah so obstajale
dodatne utrdbe (Lanišče, Ad Pirum - dan. Hrušica, Brst pri Martinj Hribu) ali utrjena mesta (Tarsatica - dan.
Reka). Ponavadi so zaporni zidovi bili postavljeni tako, da so vodili od enega obronka v dolino ali prek
grebena, kjer so zapirali rimsko cesto in se nato dvignili ter končali na nasprotnem bregu. Na ta način so
uporabljali hribe, gore in kanjone kot dobro naravno zaščito. Na mestih, kjer se je cesta srečala z zidom,
je po navadi bil postavljen prehodni stolp ali celo dva stolpa, ki sta obdajala prehod, ki je potekal med
njima. Zaporni zidovi so bili lahko dolgi samo nekaj metrov ali pa skoraj 8 km (Ajdovski zid nad Vrhniko v
Sloveniji). Zidovi so široki od 1 do 3 metrov in so verjetno bili visoki okrog 3–4 m s stolpi, ki so merili v
višino okrog 7 m. Danes je znanih 30 km zidov in več kot 100 stolpov.
Poleg njih so se tu verjetno nahajale tudi utrdbe, ki verjetno prav tako spadajo v CAI, ki pa so dodatno
izvajale nadzor nad cestami in pomorskimi potmi ter komunicirale s CAI, kot sta Pasjak in Solin. Možno
logistično središče v zaledju za oskrbo zgornjega dela CAI – zlasti Hrušice (kot je Tarsatica za južni del) je
verjetno bila Castra (Ajdovščina), ki je prav tako kot Tarsatica v drugi polovici tretjega stoletja bila utrjena,
in sicer z zapornim zidom s 14 stolpi.
Pomembnejše prometne smeri so bile varovane v več obrambnih črtah, cesta Emona–Aquileia je bila
varovana s tremi črtami (Ajdovski zid, Lanišče, Ad Pirum). Podobno je bilo tudi z lokalnimi prometnicami,
ki so potekale severno od Tarsatike proti Tergestu, ki so bile zavarovane z dvema pasovoma zidu: z
obrambnim pasom, ki se je nahajal pred zapirajočim prostorom Grobniškega polja s severne strani in
drugim zapornim zidom, ki je potekal blizu današnje Studene.
Danes so zidovi ohranjeni v višini 1–1,5 m do delov, ki se vidijo samo v temeljih. Ponekod je zid tako slabo
ohranjen, da o njem lahko le predvidevamo. V samem gozdu, na mestih, kjer ni bil izkopan in konserviran,
ga spremljamo kot nasip, ki poteka v ravni liniji.
CAI je del širšega vojaškega nadzornega sistema s sedežem v Akvileji
(Aquileia, današnja Aquileia/Oglej), kjer je bila organizirana obramba
severozahodne meje Italije. Drugi, verjetno uradni naziv za ta sistem,
je bil Tractus Italiae Circa Alpes, o katerem piše poznoantični priročnik
Notitia Dignitatum.
Notitia dignitatum, poznoantični zapis administrativne organizacije,
ki se nanaša na pozno 4. stoletje, nastal pa je v zgodnjem 5. stoletju.
Danes je ohranjen zahvaljujoč redkim kopijam, med katerimi je
najpomembnejša kopija iz 16. stoletja, ki se je ohranila v Münchenski
državni knjižnici.
Sl. prevzeta iz: Luke and Keiko Ueda-Sarson's Homepage
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IZBOR OBMOČJA CAI Nahaja se na območju od Reke do Posočja v Sloveniji in zapira območje, ki so ga
Rimljani imenovali Julijske Alpe, od tukaj je tudi ime obrambnega sistema claustra Alpium Iuliarum
(klavzure – ovire, zidovi zapiralci Julijskih Alp).
Kot eden od zanimivih opisov, ki nam govori, kako so Rimljani gledali na območje Julijskih Alp,
priporočamo zapis rimskega zgodovinarja iz Male Azije Herodiana.11 Herodian, ki je živel v prvi polovici 3.
stoletja, nam v svoji knjigi »Zgodovina imperija po smrti Marka Aurelija« opisuje dogodke iz marca leta
193 in navaja naslednje: »Alpe so visoke gore, s katerimi se ne more primerjati noben vrh v našem delu
cesarstva, saj kot obrambni zidovi obkrožajo Italijo in jo ščitijo. Narava je dala Italikom poleg toliko drugih
darov tudi nepremostljivo pregrado, ki se razteza od severne do južne morske obale in ščiti njihovo
državo.« Nekoliko pozneje, ko govori o pohodu Maksiminove vojske iz Panonije preko Emone (današnja
Ljubljana) proti Italiji, ta prostor še bolj podrobno opisuje: »Ko so prenočili v mestu (Emoni), nekateri v
popolnoma praznih hišah brez vrat, nekateri na ravnini, so nato ob sončnem vzhodu odšli proti Alpam. To
dolgo gorovje, katerega vrhovi segajo nad oblake, je narava ustvarila kot nekakšne branike za zaščito
Italije, tako prostrano, da Italijo popolnoma obgrajuje, ker se razteza od Tirenskega morja na zahodu do
Jonskega na vzhodu. Prekrivajo ga gosti in veliki gozdovi, prehodi v teh gozdovih so ozki, saj so pobočja
strma in povsod štrli ostro kamenje. Ozke poti so delo človeških rok: z velikim trudom so jih naredili stari
Italiki.«12
»Vojska (Maksiminova) je prodirala v velikem strahu, ker je pričakovala, da bodo višine zasedene in da
bodo prehodi zaprti ter da bodo poskušali njihov prehod zaustaviti. Ko so gledali pokrajino, so z razlogom
pričakovali nevarnost in se bali.« O olajšanju vojske po uspešnem prehodu čez Alpe govori naslednji del:
»Ko so prišli na drugo stran, ne da bi jih kdor koli poskušal zaustaviti ali jim preprečiti prehod, so se z novim
upanjem spustili v nižino in zmagoslavno zapeli.«13
Julijske Alpe so v rimskem času predstavljale območje od
Reke pa vse do današnjih Julijskih Alp, med Akvilejo in
Trstom z ene strani in Ljubljane z druge. Danes se je to
ime ohranilo le za zgornji del tega območja, SZ Slovenijo
in SV Italijo, nosi pa ime po Gaju Juliju Cezarju.
claustra: lat. klauzure, ovire, zidovi zapiralci, slo. zapore
claustra Alpium Iuliarum: ovire Julijskih Alp, poznoantični
obrambni sistem, sestavljen iz linij obrambnih zidov,
stolpov ter utrdb za obrambo in nadzor ceste proti Italiji.
Zgrajen je bil v drugi polovici 3. stoletja in je imel svojo
funkcijo do konca 4. oz. začetka 5. stol.
Karta: NMS

11

RIMSKI ZAPISI O CAI: rimske zapise, ki govorijo ali omenjajo CAI neposredno ali (večinoma) posredno, je obdelal
Peter Kos, in več si lahko preberete v Peter Kos, Zgodovinski viri, Claustra Alpium Iuliarum — med raziskovanjem
in upravljanjem, str. 114–123, in v Peter Kos, Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Ljubljana, 2014., str.
37–42
12

Peter Kos, Zgodovinski viri, Claustra Alpium Iuliarum — med raziskovanjem in upravljanjem, str. 114–123.

13

Isto.
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CAI in LIMES
Čeprav lahko v literaturi pogosto zasledimo ime za CAI Liburnski limes, se vendarle Limes in CAI razlikujeta
v nekaj segmentih. Podobnosti so v tem, da so oboje gradili vojaki in da sta služila v obrambno-nadzorne
namene, medtem ko so glavne razlike to, da CAI nikoli ni bila na meji rimskega cesarstva – niti ne ustreza
mejni črti rimske Italije in da je CAI narejena iz niza prekinjenih črt, odlično vtkanih v zelo razgiban prostor,
ki je namenjen obrambi in nadzoru prometnic, medtem ko je limes meja in neprekinjena črta. Pri limesu
je najpomembnejši element ravno vzdolžna neprekinjena komunikacija po celem limesu, ki je CAI nima.
Meje rimskega cesarstva z označenimi mesti, kjer so
bile razporejene posamezne rimske legije.
Karta prevzeta z Wikipedije

Limes (lat. »meja«) je utrjena meja rimskega cesarstva. Gre za linijsko utrjen obrambni sistem, ki se je
raztezal na mejnih področjih zaradi obrambe rimskega cesarstva. Sestavljen je bil iz sistema obrambnih
objektov, zidov, utrdb, opazovalnic, nasipov, jarkov in/ali palisad, do katerih in ob katerih je potekala
vojaška cesta. Pogosto oz. kadar koli je bilo to možno, so bili zaporni zidovi grajeni ob tokovih rek, tako
da so reke služile kot dodaten zaščitni segment, ki stoji pred zidom. Tako tudi danes nekatere dele limesa
imenujemo po rekah, ob katerih so bili postavljeni, kot so Donavski limes, Renski limes, medtem ko je bil
Hadrijanov zid zgrajen na najožjem delu britanskega otoka. 14 Ob limesu so bile zaradi obrambe
razporejene rimske legije, ki so se po cesti lahko zelo hitro premikale in prišle do kraja, ki ga je bilo
potrebno obvarovati.

14

Več o Donavskem limesu si preberite na: http://limescroatia.eu/sto-je-limes/ in o Hadrijanovem zidu na:
http://hadrianswallcountry.co.uk/
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Gradnja
Obrambni sistem je bil zgrajen v zelo kratkem času – in ga je najverjetneje gradila vojska po ukazu vojaških
strategov, kar ne preseneča, saj je gradbena tehnika bila precej enostavna. Za gradnjo so uporabljali
kamenje, ki so ga nabrali v okolici. Vezali so ga z apneno malto, katere apno so verjetno žgali na samem
terenu. V malto so vmešali pesek ali manjše morski ali rečni prod (najdeni morski polžki v malti na lokaciji
Solin, nad Kostreno) in staro drobljeno keramiko (npr. na Solinu in Pasjaku se na samem najdišču nahaja
prazgodovinska keramika). Zidovi so bili iz kamna, debeli okrog 2 m, visoki približno 3–4 m, po njih se je z
notranje strani verjetno lahko hodilo in se tako izvajalo nadzor in obrambo. Stene so bile dodatno utrjene
z več kot 100 (danes najdenih, bilo jih je tudi več) stolpi, velikosti 4 x 4 oz. 5 x 5 metrov (in verjetno 7 m
visoki). Stolpi so, po potrebi, bili postavljeni precej na gosto, npr. vsakih 100 m (Ajdovski zid pri Vrhniki),
medtem ko na območju Jelenje nad Grobniškim poljem to ni bilo potrebno, tako da so jih postavili na
najbolj strme predele pobočij, na katerih je bil zid zgrajen na način, da so na skoraj 6 km zidu postavili
samo 6 stolpov, ki pa so bili medsebojno vidni, tako da so lahko komunicirali.

Digitalna rekonstrukcija
obrambnega zidu s stolpom.
Sl. NMS
Digitalne rekonstrukcije je za
NMS naredil Igor Dolinar,
Tabula obscura

Kjer je to bilo potrebno, so bili postavljeni prehodni stolpi, širši (za prehod vozov) ali ožji (samo za prehod
vojakov) – primere takšnih stolpov imamo na Lanišču, na Brstu pri Martinj hribu, nato na Rakitni, Novem
Potu in Mlakah. Na Lanišču gre verjetno za en prehodni stolp, ki ga s hriba nadzoruje utrdba Lanišče, na
lokaciji Mlake poleg Studene pa sta bila dva stolpa, ki sta flankirala prehod za vozove, medtem ko je bil
eden izmed njih hkrati tudi prehodni stolp za pešce.

Digitalna rekonstrukcija
prehodnega stolpa in
Lanišče.
Sl. NMS
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Utrdbe so prav tako prilagajali terenu, postavljene so tako, da nadzorujejo – imajo nadzor in dober razgled
nad cestnim in pomorskim prometom, očitno imajo zelo dober in zaščiten položaj. Ker so jih pri gradnji
prilagajali terenu so, večinoma nepravilnih oblik (Ad Pirum, Brst pri Martinj hribu, Pasjak in Solin), redko
so bile pravilnega tlorisa (utrdba na Lanišču, ki meri 20 x 20 m).

Digitalna rekonstrukcija
vhoda v utrdbo Ad Pirum.
Sl. NMS

Gradina nad Pasjakom –
utrdba nepravilne
kvadratne oblike spremlja
naravni hribovit teren s
katerega nadzoruje cestni
prehod Tarsatica–
Aquileia

Karta z vrisanimi linijami
CAI in rimskimi
prometnicami – Josip
Višnjić, HRZ.
Načrt utrdbe Pasjak in
slika Solina – PPMHP.

Solin nad Kostrenom – utrdba, ki
spremlja naravni teren hribov in ima
obrambo samo z jugovzhodne do
jugozahodne strani, medtem ko jo s
severa brani neprehoden teren,
nadzor nad Kvarnerskim zalivom in s
cesto s severne strani Senia–Tarsatica.
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Lokacije
Danes CAI gledamo skozi prizmo obrambnih sektorjev in pripadajočih utrdb, za več o posameznih lokacijah
glej vodnik CAI ali knjigo Claustra Alpium Iuliarum, kjer je vsak segment posebej obdelan in podrobno
opisan. Ker rimskih zapisov, kaj točno je CAI, kako je sitem funkcioniral in kje vse se nahajajo predeli CAI,
nimamo, lahko danes z gotovostjo k CAI prištevamo lokacije, kjer vidimo zaporne zidove s stolpi, prav tako
tudi Tarsatiko, kot utrjeno mesto, v katerem se nahaja vojaško središče – Principij ter od katerega
mestnega obzidja poteka dalje zaporni zid. Toda obstajajo lokacije, kot sta Solin nad Kostreno in Gradina
nad Pasjakom, katerih zidovi utrdb so bili grajeni na identičen način kot tudi zaporni zidovi CAI, ki pa so
bili zgrajeni v istem obdobju in nam s tem dajo slutiti, da so tudi le-ti del CAI. Prav tako v kontekstu nadzora
in obrambe, kot logistična ali oskrbna središča, in sicer na najpomembnejši cesti, ki je vodila z vzhoda proti
Italiji, po cesti Emona–Aquileia, sta pomembno vlogo verjetno imeli utrjeni mesti Nauportus (današnja
Vrhnika), ki se nahaja tik pod Ajdovskim zidom, in Castra (današnja Ajdovščina), ki se nahaja pod trdnjavo
na Hrušici.

Dimenzije, število stolpov, nadzor
območja15

SEKTOR
1.
Tarsatica (Reka)
2.

Solin nad
Kostreno

3.
Gradina nad
Pasjakom

4.

Jelenje

utrjeno mesto, Principij in
zaporni zid: Principij–
Kalvarija–Sv. Katarina

Danes ohranjenih 433m zapornih zidov,
ki so zapirali prostor od 1.500 m.

samostojna utrdba, verjetno
del sistema CAI, čeprav nima
svojega zapornega zidu

Utrdba je z ene strani omejena s
strmimi stenami, medtem ko se na
drugi strani nahaja branik, širok 2m s
tremi stolpi, od katerih je bil en vhodni.
Nadzor nad Kvarnerskim zalivom in
cesto, ki je vodila v notranjost Senia–
Tarsatica.

samostojna utrdba, verjetno
del sistema CAI, čeprav nima
svojega zapornega zidu

Utrdbo obdajajo braniki, dolgi okrog
400 m, na katerih so zabeleženi štirje
stolpi. Braniki debeline 3 m.
Nadzor nad cesto Tarsatica–Tergeste,
ki je na tem delu verjetno potekala po
trasi današnje ceste.

zaporni zids stolpi: Burinje–
Kuba–Kalić–Borovice

Danes ohranjenih 2.855 m s 5 stolpi.

15

Navedene številke in mere se nanašajo na tisto, kar je bilo do danes z gotovostjo potrjeno. Število in dolžina
zapornih zidov sta bila v rimski dobi verjetno veliko večja. Podatki o lokacijah povzeti po: Jure Kusetič, Claustra
Alpium Iuliarum – topografski in arheološki pregled, Jure Kusetič, Peter Kos, Andreja Breznik, Marko Stokin:
Claustra Alpium Iuliarum — med raziskovanjem in upravljanjem, Ljubljana 2014, str. 27–111; ter Josip Višnjić,
Nove spoznaje o obrambenom sustavu Claustra Alpium Iuliarum: Rezultati istraživanja provedenih u sklopu
projekta „Claustra - kameni branici Rimskog Carstva“, Letopis Hrvaškega restavratorskega zavoda No. 7, 2016.
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Zapira lokalne prometnice, ki so
potekale severno od Tarsatike proti
Tergestu.
5.
Studena

6.
Prezid – Babno
polje

7.

8.

zaporni zids stolpi (prehodni
stolp na lokaciji Mlake)

Zaporni zid: 5.832 m s 3 stolpi.

zaporni zid s stolpi (prehodni
stolp pod današnjo mejo?)

Zaporni zid: 2.798 m z možno utrdbo

Zapira lokalne prometnice, ki so
potekale severno od Tarsatike proti
Tergestu.

Tu sta potekali dve rimski cesti, ena iz
Panonije skozi dolino Kupe in Čabranke
in druga iz Like, Velebita proti Emoni.

Benete

zaporni zid s stolpi (rimska Zaporni zid: 538 m s 3 stolpi
cesta je potekala na mestu,
Tukaj je potekala rimska cesta iz smeri
kjer je danes gozdna pot?)
Ribnice proti Bloški planoti naprej v
Loško dolino, kjer se je spojila s traso iz
Prezida.

Taboršč

zaporni zid s stolpom

Zaporni zid: 15 m z 1 stolpom

zaporni zid s stolpi

Zaporni zid: 300 m s 3 stolpi

9.
Novi pot

10.

Do zdaj trasa rimske ceste na tem
področju še ni bila dokumentirana.
zaporni zid s stolpi.

Tukaj sta potekali dve rimski cesti ena z
vzhoda iz smeri Dolenjske (prek Rašice)
in druga s severa (iz Emone prek Iga).

Gradišče pri Robu

11.

zaporni zid s stolpi

zaporni zid s stolpi

zaporni zid s stolpi
Pokojišče

Zaporni zid 602 m z 2 stolpoma.
Možno, da je tukaj potekala cesta, ki je
povezovala Emono s Cerkniškim
poljem.

Rakitna

13.

Zaporni zid 341 m z 2 stolpoma.
Tukaj je verjetno potekala rimska cesta,
ki je vodila iz Emone prek Ljubljanskega
barja, Iga in Golega.

Selo pri Robu

12.

Zaporni zid: 1.547 m s 7 stolpi.

Zaporni zid 675 m s 6 stolpi.
Možna trasa rimske ceste prek
Pokojišča se je verjetno spojila s traso
prek Rakitne in vodila v Cerknico.
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14.
Ajdovski zid in
utrdba Trnovšče

15.

zaporni zid s stolpi, utrdbo in Zaporni zid 7744 m s 35 stolpi.
v bližini utrjenega mesta
Manjša utrdba Turnovšče: 11,5 × 11,5
Nauportus (Vrhnika)
m
Verjetno je zapirala 4 ceste, ki so tukaj
potekale, pa tudi glavno cesto Emona–
Aquileia.
utrdba ob zapornem zidu

Obseg utrdbe ni znan, približno 0,08
ha),
660
m.
Verjetno je zapirala del rimske ceste, ki
je vodila po današnji stari cesti iz
Logatca prek Loške planote proti
Planini.

Brst pri Martinj
hribu

16.

Zaporni zid 660 m s 3 stolpi.

utrdba ob zapornem zidu in
prehodni stolp
Lanišče

Zaporni zid 370 m zidu.
Utrdba 19,6 x 19,7 m, pod njo se je
nahajal vhodni stolp.
Zapirala je glavno rimsko cesto Emona–
Aquileia.

17.

Večja utrdba s 4 deli zapornih 4 zaporni zidovi, ki potekajo iz utrdbe v
zidov in stolpi
skupni dolžini 1.902 m s 16 stolpi.
Ad Pirum
(Hrušica)

Utrdba je ovalne oblike, dolžine 250 x
30–80 m, obsega 617 m.
Zapirala je glavno rimsko cesto Emona–
Aquileia, ki je potekala skozi utrdbo.

18.
Castra
(Ajdovščina)
19.

Utrjeno
mesto,
možen Obseg utrdbe 618 m s 14 stolpi.
logistični del sistema CAI,
čeprav
nima
svojega
zapornega zidu
Zaporni zid

Zarakovec

Zaporni zid 650 m.
Zapirala je Baško grapo pri zaselku
Zarakovec in smeri JZ–SV, kjer je
verjetno potekala rimska cesta iz
Emone proti Forum Iulii.

Natančen položaj zapornih zidov si lahko ogledate na spletni strani www.claustra.org , na google
zemljevidu in na turističnem zemljevidu, ki ga je natisnil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
in ki ga lahko dobite od partnerjev ali v info točkah Claustre. Več o vsaki lokaciji skupaj s koordinatami
lahko preberete v vodniku Narodnega muzeja Slovenije, ki so ga naredili v prvem projektu Claustra - –
LINK na vodič.
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Posebne najdbe
Čeprav obrambni sistem razmeroma dobro poznamo, so na terenu drobne arheološke najdbe zelo redke.
Razen na nekaj lokacijah (utrdbe), na katerih je število najdb malo večje, se strokovnjaki večinoma
srečujejo z njihovo popolno odsotnostjo. Večje število najdb je bilo najdenih v utrdbi Ad Pirum na Hrušici
in na Principiju na Reki. Te najdbe je danes možno videti na stalni razstavi Pomorskega in zgodovinskega
muzeja Hrvaškega primorja Reka in v Narodnem muzeju Slovenije, objavljene pa so tudi v knjigah
Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo16 ter Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium
Iuliarum.17

Bronasta fibula iz Principija v
Tarsatiki. Del uniforme višjega
državnega funkcionarja ali
vojaškega častnika. Takšne fibule
so se uporabljale od konca 3. do
zač. 5. stol.
Sl. PPMHP

Zlatnik Valentinijana
III., kovan 430–455
Sl. NMS

Antična zidarska žlica in
odtis v malti. (Lanišče)
Sl. NMS

Strelna konica s
svinčenim plaščem
(plumbata), 4. stol.,
utrdba Ad Pirum.
16
17

ur. Nikolina Radić-Štivić in Luka Bekić, Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo, Reka, 2009.
Peter Kos, Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Ljubljana, 2014.
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Danes so strokovnjaki mnenja, da rimska vojska ni bila ves čas prisotna na zidu. Zapisi nam CAI omenjajo
skopo in samo, kadar so potekale bitke ali kadar so zaznali nevarnosti na tem območju – ne pojasnjujejo
je, temveč jo samo mimogrede omenjajo, medtem ko opisujejo druge stvari. Zapisi tako govorijo, da so
vojaške enote v primeru nevarnosti bile razporejene na CAI – toda pomanjkanje arheoloških najdb nam
prav tako govori, da jih niso nenehno varovali oziroma, da na njih ni bilo stalnih vojaških enot, temveč so
bile tja poslane le v primeru nevarnosti.
Za obrambo Julijskih Alp so bile verjetno v času cesarja Dioklecijana ustanovljene 3 legije z imenom Iuliae
Alpinae. Dve sta bili pod pristojnostjo vojaškega poveljnika Italije in sta bili nameščeni v Italiji, tretja pa je
bila vzhodno od Julijskih Alp v Iliriku. Naloga vseh treh legij je bila obramba severovzhodne Italije v okviru
obrambnega sistema tractus Italiae circa Alpes, katerega poveljnik je bil comes Italiae, s sedežem v
Akvileji.
Predvidevamo lahko, da je ena izmed omenjenih legij, najverjetneje tista, ki je bila nameščena v Iliriku,
bila v določenem obdobju ali celo ves čas stacionirana v Tarsatiki. V korist temu nam govori obstoj
Principija kot vojaškega poveljstva, širjenje mesta od Principija proti severu, večje število novčnih najdb –
denarja, ki je prihajal kot plača vojski. Ravno v tem novonastalem območju mesta severno od Principija
lahko predvidimo, da so bile nameščene vojaške enote, čeprav danes dokazov za to nimamo.
V drugi polovici 3. stoletja se je začel vojaški sistem spreminjati. Galien in Dioklecijan sta naredila številne
spremembe. Znano je, da so bile v času Galienove vladavine uvedene številne novosti v vojaških strukturah
po vzoru taktičnih shem in metodi Partov. Vojska se je novim okoliščinam postopoma prilagajala s
povečanjem števila pomožnih enot in dajanju večje mobilnosti legionarskim enotam. Določeni rimski
legionarji so bili nameščeni kot rezerve v zaledju velikih mest in so morali biti pripravljeni se odzvati v
primeru, da bo limes premagan.18 Zmanjšalo se je število vojakov v legijah in sicer tako, da je vsaka legija
bila razdeljena na dva dela, ob katerih je obstajala še cesarska vojska. Limitanei –mejne enote so služile
za nadzor meja in so, kot že samo ime pove, bile razporejene ob limesu. Comitatus so bile regionalne
mobilne enote, nameščene globoko v notranjosti, ki so po potrebi branile določena območja.
Zgodovinarji gledajo različno na to novo vojsko. Nekateri kot na nazadovanje, medtem ko drugi menijo,
da je nova vojska logistična in logična prilagoditev na novo obrambno funkcijo v primerjavi s prejšnjo
napadalno funkcijo.
Gre za obdobje ekonomske krize, ki je povzročila, da vojska nima več enotne klasične opreme legionarjev,
temveč večina nosi, kar ima in kar si lahko nabavi. Prostovoljcev ni bilo dovolj, tako da so znova vpoklicali
rimske državljane, da izpolnijo svojo obvezo, ob bistveno manjši plači. Sprejem germanskih prostovoljcev
je postal že normalen pojav. Legije so bile razčlenjene na manjše enote iz približno 1000 ljudi. Zgodovinarji
razpravljajo o velikosti vojske, ki je lahko štela med 400 000 in 1 000 000 vojakov. Obe številki je možno
argumentirati. Na eni strani vpadi barbarov zahtevajo močnejšo obrambo, prihajalo je vedno več
germanskih prostovoljcev, pa tudi oprema je postala slabša, s tem pa tudi cenejša, ni več klasične opreme
legionarjev (vzrok tega je ekonomska kriza cesarstva).
Redni del dnevnih rimskih obrokov je bilo vino, razredčeno z vodo (acetum ali posca), tisto cenejše iz
severne Italije. Vojaki so v svežnjih (sarcina) na hrbtu nosili hrano, potrebno za večdnevni marš, dnevno
18

Josip Višnjić, Antički povijesni okvir, ur. Nikolina Radić-Štivić in Luka Bekić, Tarsatički principij. Kasnoantičko
vojno zapovjedništvo, Reka, 2009, str. 29–30
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porcijo žitaric (pšenice in ječmena), ki so jih žvečili med hojo s celimi zrni, kos dimljene suhe slanine,
svinjsko klobaso in pest suhih fig. Notri so imeli tudi kovinske posode za kuhanje, ponvico in lonec z
ročajem, čutarico za vodo, nož za vsakodnevno uporabo in kresilo za prižig ognja z iskro.

Fotografije članov Kulturnega društva Vespesjan, ki se ukvarjajo z oživitvijo
zgodovine – rimskega obdobja; tukaj v poznorimski opremi, posneti na CAI.
Sl. David Badovinac
29

Videz in oprema Konstantinovih vojakov, leta 312.
Sl. A. Goldsworthy - The Complete Roman Army, 2003. str. 209.
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Claustra – Kamniti braniki rimskega imperija
Trajanje projekta: 1. januar 2014– 17. september 2015
Splošni cilj projekta: Revitalizacija zgodovinskega rimskega obrambnega sistema Claustra Alpium
Iuliarum na območju Hrvaške in Slovenije
Projekt so izvajali: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (vodilni partner), Hrvaški restavratorski
zavod, Narodni muzej Slovenije, Udurga Žmergo, Primorsko-goranska županija in Inštitut Ivan Michler

Proračun: 600.050,09 €
Finančna podpora: Evropska unija (85 %) v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Hrvaška za programsko obdobje 2007–2013, Urad Vlade Republike Hrvaške za združenja,
Ministrstvo kulture in partnerji sami.
Povzetek projekta: Projekt je vključeval arheološke raziskave na terenu v Sloveniji in na Hrvaškem,
izdelavo skupne Hr–Slo digitalne baze podatkov, delavnice za udeležence, predavanja in razstave idr., toda
najbolj je treba poudariti izdelavo prvega čezmejnega konservatorskega načrta in načrta upravljanja CAI –
dva dokumenta, ki nam omogočata boljšo zaščito, dajeta pa tudi osnovo za nadaljnjo revitalizacijo in
turistično valorizacijo, film Claustra, ki je bil prikazan na festivalih na Hrvaškem, v Sloveniji, Italiji in ZDA,
na hrvaški nacionalni televiziji, in prireditev žive zgodovine »Rimski dan na Reki«, ki jo je obiskalo nekaj
tisoč ljudi:
▪

arheološko raziskovanje: dokumentiranje ohranjenih delov CAI, pridobivanje podatkov iz različnih
virov, delo na terenu, izdelava in interpretacija LIDAR-posnetkov, izdelava skupne digitalne baze
podatkov;

▪

izdelava konservatorskega načrta;

▪

izdelava načrta upravljanja Claustra Alpium Iuliarum na področju Hrvaške in Slovenije;

▪

delavnice s ciljem razvijanja zavesti javnosti in ciljnih skupin (turistično gospodarstvo,
podjetništvo, lokalna skupnost) na podlagi prepoznavanja Claustre in njenega potenciala o
razvojnih možnostih ohranitve in trajnostne uporabe tega dediščinskega vira za lokalno
kohezivnost in gospodarstvo ter razvijanje konkretnega sodelovanja med kulturnimi ustanovami
obeh držav;

▪

predavanja za zainteresirano javnost;

▪

predavanja in delavnice za mlade v izobraževalnih institucijah;
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▪

izmenjava dobrih praks ob uporabi naprednih tehnologij daljinskega zaznavanja in neinvazivnih
metod rekognosciranja ter poenotenje konservatorskih stališč;

▪

izdelava filma in publikacije;

▪

postavitev razstave (Reka, Opatija, Klana in Ljubljana);

▪

organizacija prireditve Rimski dan na Reki;

▪

izdelava spletne strani www.claustra.org in aplikacije.

Projekt se je nadaljeval v okrepljeni ekipi in z večjim proračunom.

Claustra+ Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium
Iuliarum
Trajanje projekta: 1. avgust 2017–31. januar 2020
Splošni cilj projekta: Aktivna zaščita dediščine s trajnostnim turizmom – zgodovinskega rimskega
obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum na območju Hrvaške in Slovenije

Projekt izvajajo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (vodilni partner), Zavod Ivana Cankarja za
kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Hrvatski restavratorski zavod, Primorsko-goranska županija, 7. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera

Skupni proračun projekta: 1.779.988,15 €
Finančna podpora: Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) (85 %) v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja INTERREG-V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, sofinanciranje deleža PPMHP
Občina Kostrena
Povzetek projekta: Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je ščitil Rimsko
cesarstvo od prodora sovražnikov v središče rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema se raztezajo
v intervalih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo
naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z
naravnim okoljem. Arheološke ostaline se v glavnem nahajajo na območjih prekritih z gozdom, ki pogosto
spadajo v področja, ki so varovana s predpisi s področja ohranjanja narave in gozdarstva. Deli te dediščine
so zelo razpršeni, ostanki arhitekture niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, zato je nujno
potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt
obsega sklop dejavnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj
in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo
proizvodov (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce
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(čezmejni javni dogodki, izkustvena vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in stabilno upravljanje
kulturno-turistične rute, s pristopom od spodaj navzgor, bomo vzpostavili čezmejni konzorcij CLAUSTRA,
ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop dejavnosti
projekta je namenjen povečanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To se bo doseglo preko aktivnega
ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in
informacijske dostopnosti, vključno s postavitvijo treh didaktičnih točk. Pripomogli bomo k uspešnejšemu
turističnemu razvoju programskega območja in ustvarili eno izmed najbolj privlačnih destinacij v tem delu
Evrope, ki se bo lahko primerjala s sorodnimi destinacijami v tujini, kot je Hadrijanov zid v Angliji ali nemški
limes.
Projekt zajema sklop dejavnosti razvoja skupnega turističnega proizvoda – destinacije kulturnega in
zelenega turizma, ki temeljijo na ostalinah poznorimskega notranjega rimskega obrambnega sistema
CLAUSTRA ter okoliške narave:
▪

predstavitev arheoloških ostalin, organizacija arheoloških/restavratorskih kampov in
prostovoljnih čistilnih akcij na izbranih lokacijah (Solin – Kostrena, Deuce – Prezid, Principij – Reka,
Benete – Sodražica in Bloke, Gradišče pri Robu – Velike Lašče ter Ajdovski zid – Vrhnika)

▪

oblikovanje delovne skupine »Open Claustra« in konzorcija Claustra (mreža strokovnjakov,
udeležencev v turizmu, gostinstvu, obrtniki, proizvajalci lokalnih proizvodov) in izvedba
participativnih tematskih delavnic za deležnike – povečanje znanja in strokovnosti vključenih
oseb, sistemski pristop k razvoju in tvorjenju smernic upravljanja turistične rute Claustra

▪

»Smernice razvoja destinacije CLAUSTRA« – razvoj trajnostnega proizvoda kulturnega in zelenega
turizma CLAUSTRA: izdelava smernic, ki bodo vključevale strategije, vpliv na okolje in družbo,
krovni interpretacijski načrt kulturno-turistične rute Claustra

▪

ustvarjanje Načrta promocije kulturno-turističnega proizvoda, komunikacijske strategije in
vizualne identitete turističnega proizvoda, baze fotodokumentacije in promocijskih besedil

▪

razvoj itinerarja: različnega po trajanju (enodnevni ali večdnevni), številu vključenih lokacij (ena
ali več lokacij v obeh državah) in po tematiki (kulturna, naravoslovna, prireditvena, izobraževalna)

▪

seminar, vodenja in digitalni priročnik za turistične vodnike

▪

kolesarsko-pohodniški dogodki

▪

vzpostavitev 3 didaktičnih info-točk: Vrhnika, Reka: Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega
primorja Reka ter Prirodoslovni muzej Reka – rimski vrt

▪

izdelava promocijskega materiala, brošure in zemljevida mobilne aplikacije ter objava publikacije
o CAI

▪

promocija turistične destinacije na specializiranih sejmih, združenjih, konferencah itd.; izdelava
promocijskega materiala za organizatorje potovanj ter študijsko potovanje organizatorjev
potovanj in tematskih novinarjev

▪

ureditev dostopa do lokacij, postavitev smerokazov, informativnih tabel in arheostereoskopov na
arheoloških lokacijah
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Arheostereoskopi – daljnogledi, ki
obiskovalcem omogočajo, da skozi njih vidijo
3D-rekonstrukcijo določene arheološke
lokacije.
Sl. prevzeta s PNP campus

▪

konference za medije, promocija na obstoječih družbenih omrežjih za geocatching, fotografijo in
turizem ter nadgradnja obstoječe spletne strani claustra.org

▪

oživitev preteklosti: Rimski dan na Reki (2018), Rimska noč v Studeni (2018 in 2019), Rimski dan
in tabor v Zaplani – Vrhnika (2018 in 2019)

▪

potujoča razstava: Zagreb (september–oktober 2017), Reka (november 2017), Ljubljana (18.
januar–18. februar 2018), Piran, Maribor, Brežice, Rovinj, Pulj

▪

116 poljudno-znanstvenih predavanj, delavnic, vodstev na terenu in 10 javnih projekcij filma

Fotografija projektnih partnerjev Claustre+ z odprtja razstave v PPMHP, november 2017
Sl. PPMHP, Ivo Mileusnić
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Priročnik se bo med projektom nadgrajeval in bo vedno na voljo na spletu. Nahaja se v mapi na LINKu
skupaj s predstavitvami predavateljev ter drugimi koristnimi materiali.
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