
OBVESTILO ZA JAVNOST

OBČINA GRADEŽ

ODKRILI DEL JEDRA V MORSKEM PASU 
OB OBALNEM SPREHAJALIŠČU NAZARIO SAURO

Prišel je na dan poldrugi meterski (150 kg) odsek jedra iz rimske dobe, ki je bil 
ugotovljen v Gradežu pod morsko gladino, ki se zrcali pred obalnim sprehajališčem 
Nazario Sauro. Kraj odkritja se nahaja med "Piere di Sant'Agata" in "Piere di San 
Gottardo", v kilometru širokem pasu ob Gradeški obali. Med podmorskim 
preverjanjem, ki ga je za Nadzorništvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino 
Furlanije - Julijske krajine, izvajal Francesco Dossola (podvodni operater), s pomočjo
tehničnega podvodnega operaterja  iz Gradeža Stefana Caressa, potem ko je slednji 
zabeležil prisotnost  s skenerjem Side Scan Sonar, s katerim je opremljeno njegovo 
plovilo Castorino 2. 
Pod vodstvom arheologinje Paole Venture, funkcionarke iz Nadzorništva za 
arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine, sta kasneje 
najdbo odmaknila prav Caressa in Dossola, zraven so bili tudi potapljači iz 
raziskovalne in informativne skupine »La Frontiera Sommersa« (Potopljena meja), 
Pietro Spirito in Luigi Zannini. Uporabili so dvesto kilogramsko dvižno žogo.
Na  območju  so  našli  tudi  številne  keramične  elemente  in  drobce  različnih  vrst
artefaktov,  vsi  iz  rimske dobe.  "Odsek  sidra  -  pojasnjuje  Paola  Ventura  -  je  bil
odmaknjen, ker je ležal neposedno na morskem dnu in je bil delno prepoznaven, zato
je tvegal, da bi se razgubil. Toda ravno ta okoliščina nam je onemogočila, da na vrat
na nos uokvirimo kontekst, v katerega naj ga vključimo: le s sistematično preiskavo
bo mogoče opredeliti keramični material, zlasti drobce amfor, katerih največje število
je bilo ugotovljeno na območju odkritja,  in torej nam ne omogočajo samodejnega
datiranja najdbe«.
Funkcionarka, ki je s pomočjo podvodne snemalne kamere, neposredno spremljala
faze  odstranitve  na  krovu  ladje  Castorino  2  dodaja,  da  sidro  zagotovo  ni  edino
tovrstno sidro, ki ga je ponudilo morje pred Gradežem; tudi ni nujno, da gre dejansko
za ostaline, ki so povezane z ladijskimi razbitinami, saj lahko obstaja več razlogov,
zaradi katerih so bile izgubljene ali vržene čez krov. Nekatere hipoteze s tem v zvezi,
pojasnjuje, bi morda izhajale iz razlage podvodnih najdišč, o katerih smo že poročali,



in  se  nahajajo  v  neposredni  bližini,  ki  morda  predstavljajo  kar  ostaja  od  starega
gradežkega pritana. Za dokončno sliko, je temeljnega pomena geološka raziskava in
rekonstrukcija obalne črte,  kot v primerru z ostalimi, številnimi najdišči v sedanji
laguni, med Gradežem in celino.
»Odkritje in preverjanja predstavljata pomemben začetek - pove Nadzornica za FJK,
Simonetta  Bonomi  -  za  sistematično  preučevanje  vloge,  funkcije  in  strukture
gradežke lagune v rimskih časih.«
Odsek  sidra  in  druge  ostaline,  za  katere  je  stekla  prva  faza  čiščenja  in
dokumentiranja, je prevzelo Nadzorništvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino
Furlanije - Julijske krajine, ki jih bo v kratkem namestil v svojih depojih v Ogleju.


