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Liinde gnrÆnr. 1033/1 og Huseby 1032/ 2 og 1032/20, Larvik kommune, Vestfold

Utgravning av boplassom.ådei. og graver frajei.nalderen i tiden
|9. juni-27. juni  1997, 25. august-05. september  1997,15. september -19. september
] 997, 26. september -27. september 1.997, 30. september-Ol . oktober  1997

Pi.osjekt  ] 9961021

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSøKELSEN
Ved sjakting i området for en p]anlagt sykkelsti og utbedring av kjørebane ]angs RV
303, registrerte Kjell Erik Sønstrerud, Vestfold fylkeskommune, høsten  1996 en stor
mengde bop]ass-spor som han tolket som stolpehull og veggril]er fra hus (63 sto]pehull
og 2 veggril]er), kokegroper (10 stk.) og flere mulige graver (konferei. hans rapport
om registreringsarbeidene fra 3.-12. juni 1996). Kulturminnene fremkom konsentrert i
4 sjakter langs nord-og sydsiden av Riksveg 303 på gårdene Lunde (1033/1) og
Huseby (10,82/2 og 1032/20).

Riksveg 303 er tungt trafikkbelastet på strekningen.  Vestfo]d fylkeskommune tilrådde
derfor i sitt brev ti] Statens vegvesen, Vestfold vegkontor, av 13. august 1996 at det

:::tseørk:vdl:Sågernesnass:::r::ao:u:tmd¥|:gå::Vt::g:,::eåedne::år:unnnne::eoå"nngrepetsamlet
trafikksikkerhetsmessige forhold til grunn for inngrepet. "  I sitt brev av 18. septembei.
1996 til Universitetets Oldsaksamling IAKN reiste Vestfo]d fylkeskommune ingen
innvendinger mot at dispensasjonssøknaden ble innvilget.

Universitetets O]dsaksamling/IAKN gikk inn for dispensasjon fra kulturminneloven i
sitt vedtak a\J 11. november 1996 utfra følgende faglige vurdering: På et begrenset

:=går:|e|eerrsdo#r:::r|:#å:eFr:ts::ts::::å::.:``riuusYa:lei:kt:|:ål:;ests::;:#|1:noegf::mkom
rester etter o].ganisk materiale som ville kunne gå tapt, hvis konstruksjonene ikke ble
arkeo]ogisk \undersøkt.  I tillegg til kokegroper er det også lokalisert graver.  Fra
registreringen er det innlevert skår av tynnvegget keramikk, som kan stamme fra en
gi.av fra eldrF jernalder (Aks 96/258). På grunn av sin gode bevaringstilstand og
senti.ale beliggenhet i ku]turlandskapet har de registrerte ku]turminnene et stort
vitenskapelig og pedagogisk potensiale.
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2.  TDSROM OG DELTAKERE
Den arkeologiske undersøkelsen av boplassområdene og gravomi.ådet ble gjennomføi-t
i flere etapper.  Første periode,19.06-27.06.97, ble det foretatt en prøveundersøkelse
med fø]gende mannskap:
Ai.ne Schau
Krzyv\Jinski t(2m3:

talldetektorundersøkelse 19. og 26. juni), Tom Skarre (21. juni), Knut

juni), Isa Trøim og Heid Gjøstein Resi.  Øivind Nilsen fra firmaet

:!::J:o:a:nr:L;å::n:d:l;ac::,#:a::åa:T:?i::d::1;,::k:s:::å;:n:iga:a:`a:|S::s::::uå;je?:::o::e,:tf:ui:#
og organisei.te nødvendig hjelp med oppmåling og gravemaskin(ikke benyttet).
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Andre pei.iode, 25.08-05.09.97, ved hovedundersøkelsen deltok følgende personer:
Heid Gjøstein Resi, Isa Trøim, Sissel Haug, Hilde Fy]]ingen, Lena Fahre og Solfrid
Margrethe Hjelmtveit (01.09-05.09.97).  Tom Skarre og Gro Stalsberg (27.08-
05.09.97) deltok i undersøkelsene på frivil]ig basis.    Kristin Sande fi.a Statens
Vegvesen, Vestfold vegkontor, hja]p til med innkjøp og ordnet opp]egg for
vannsålding. Øi\Jind Nilsen fi.a firmaet Bmer AS Scandiaconsu]t foretok innmåling av
stniktui-er.  Gravmaskinen ble kjørt av Vidar Lingeiem.

Ti.edje periode,15.09-19.09.97, snitting og dokumentasjon av boplass-spor.
Mannskap: Sissel Haug, Ingun Marit Røstad og Kjell Erik Sønstemd.

Fjerde periode, 26.09-27.09.97, undersøkelse og dokumentasjon av graver.
Mannskarp: Isa Trøim, Heid Gjøstein Resi.  Tom Skarre de]tok på fi.ivillig basis.

)'

Femte pe+.iode, 30.09-01.10.97, dokumentasjon av boplass-spor og graver. Mannskap:
Evy Berg og Heid Gjøstein Resi.

I tillegg til disse 51Ønnede arbeidsperioder ble det i utstrakt grad arbeidet på frivillig
basis, etter arbeidstid og i helger. Foruten Heid Gjøstein Resi og lsa Tøim deltok
følgende personer i ulik grad i dette arbeidet: Tom Skarre, Ronny Heni.iksen, Inger
Karlberg !og Tove Karin Huseby.

3.  LANDSKAPET.  LOKALITETENES BELIGGENHT OG TOPOGRAFI
De fire utgravningsfeltene ligger på noi.d-og sydsiden av RV 303, som går som en ytre

parallell til Raveien a3-18) gjennom Tjølling.  Landskapet i omi.ådet er  preget av
)

intensivt, fulldyrket åkerbruk.  Her er store sammenhengende jordvei og stor åpenhet.
Mindre kc)1ler og åkerholmer med varmekjær løvskog gii. sammen med bebyggelsen
variasjon i det åpne landskapet.

\

Høydedraget hvor lokalitetene ligger avgrenses mot .v6st av skogbevokste koller og en
åpen «dah? der Kjønndalsbekken renner. Mot nord og Gjerstadgårdene er det dyrka

Featrtft:årbl:bTgag=ee:å;;åe::net:Feetnagveårdeen::ro:åtå::snøi:åesreå:|P"T::tR::tt.Øst.På
sørsiden ay RV 303 ligger gårdsbebyggelsen på Lunde, dyrka mark og nyere
boligbeby±gelse med tilhørende hager.

Alle de fire utgravningsfeltene ligger i dagens dyrka mark langs RV 303, ca 30 m.o.h.
Mel]om veien og utgravningsfeltene er det flere steder gam]e steinsterder og plantede
trerekker.  Geologisk tilhørei. området utgi.avningsfeltene ligger i en del av
Tjøllingmorene, en bred Øst-vest-gående morenei.ygg med kjerneområde ved Tjølling
kirke.
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4.  MALESYSTEM
lnnmåling av sjakter og registrerte strukturer ble stort av firmaet Bmer AS
Scandiaconsult etter anvisning fra fe]tpersona]et.   Alle målingene følger det
landsdekkende koordinatsystemet. I deri tryl(fte listen o\Jer x og y koordinater for
innmålte strukturer, finnes også angitt respektive strukturers høyde o\Jer havet. Bmer
AS har etter innmålingene o\Jersendt p]antegninger av utgra\Jningsfeltene med u]jk
målestokk (1:10,1:20 og  1:200).

Da det ved immåling av strukturer i sjakt 2-sør og sjakt l-nord regnet betydelig, \7iste
det seg ved inn]asting av dataene i Drammen at man hadde mistet alle innmålingene fra
disse sjaktene.  Dette arbeidet måtte derfor gjøres på nytt.  Siden de ansvarlige ledere
for utgra`Jningen ikke fikk beskjed ffa Bruer AS om tap av dataene før etter to dager
var størstedelen av strukturene ved den nye innmålingen allerede snittet. De nye
målingene måtte derfor tas i forhold til de deler av strukturene som fortsatt var bevart.

J

\

5.  GJENNOMFØRING
Ved undersøke]sene i 1997 var de aktuelle utgravningsfeltene i hovedsak åpnet, og
fe]tene b]e bare utvidet i den grad dette måtte gjøres for å frilegge strukturer som
fortsatte under sjaktkanten. Totalt ble det arbeidet på fire utgravningfelt; to på sørsiden
av RV 303 og to på nordsiden av RV 303. Det ble besluttet å bruke samme benevnelse

:J?ksj:if::dsil=#å:es#3tkgoeråi(j-9i3;6.nemligsjaktl-Sør(1-S)'sjakt2-Sør(2-S)'

Vår undersøkelse var delt inn i flere faser der første fase bestod av fremrensing og
dokumentasjop av registrerte strukturer i p]an.  Etterfø]gende fase bestod i snitting av
strukturene, vannsålding av utgravde masser og dokumentasjon av strukturenes
profiler.  Tredje fase bestod i uttak av prøver for pol]enanalyse, makrofossil og C-14.

::::o:;:se:i;usn:e::Ørke:1:::::;geetn|:o|::løopgl::::|:::f::sS,:å::::el:;;e„

:jlåtån=.inÆj|nÆsk#eTåe|åeotges¥å:ånmiefnotr:hft:låe:ndoeåæf:tnonå=::Sn:i`ipg|Linoh:tpirofi,
(svmv-film og dias).  Strukturene ble gitt en løpende nummerering, dvs. at det ikke ble
gitt egne nummerrekker for de ulike utgravningsfeltene.

Det mest tidkrevende arbeidet ved undersøkelsen var ai.beidet med fremrensing av
strukturer i de gjenvokste sjaktene fra året før (frodig vegetasjon hadde eksplodert
under dekket av gjennomskinne]ig p]ast), samt arbeidet med vannsåldingen der det
kontinuerlig ble arbeidet ved tre såldebord med netting med 5x5 mm hull.  I tillegg til
sålding av masse fra strukturene b]e det også foretatt sålding av åkeriord fra utvalgte
områder i sjaktene 3-N,1-S og 2-S.

Været varierte fra dag til dag med tidvis øsende regn\Jær noe som forårsaket stadig
behov for opp
det brukt grav

kning av de registrerte sti.ukturene.  Ved opprenskningsarbeidet ble
og krafse.
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Både \Jed feltpersomlets egnc iakttagelser og \Jcd bruk a\' iiietzilldetektor ble det i de
oppkastede inassene fi.a sjaktene funnet bådc kei.amikkskår, flint og metallfunn ijem-
og bi.onseobjckter).   lngen a\' meiallfuimeiie er aiitati å \Jære foi.historiske.

Ved utgra\Jning av sti.ukiurene og \Jannså]ding a\J fyllmasseiie fi.a disse b]e dei funnct
keramikkskåi., flintavs]ag, brente og ubi.ente bein og trekull.

De registrerte struktui.ene ble snittet etter en spesiell metode, der man føi.st fjernet en
fjerdedel av fyl]massene (for å dei.\Jed å kunne iaktta særlige egenskaper ved
stmktui.ene) før neste fjerdedel b]e undersøkt.

Joi-dprø\Jer og trekul]prøver ble sam]et inn fra den ha]vde]en av strukturen som stod
igjen ettei. snittingen.

1

1

Sjakl 1 -iwrd
Utgravningfe]tets størrelse og orientering, ca 43 m Ø-V, ca 2,8-5 m N-S (140 m2).
Sjakten hadde sin Største bredde mot øst.   Gi.us og steinholdig undergi.unn.   Ved
fremi.ensing i plan 'ble det foruten klare kokegroper registrei.t flere mulige stolpehull. Et
av stolpehullene (S  130) var anlagt sekundært i en kokegrop (S 87).  Totalt ble det
registrei.t 1 1  strukturer på fe]tet, hvorav tre ble avskrevet etter snitting.

Moderne forstyrre]ser i form av grøfter for vann og kabler gikk parallelt med sjakten i
kanten av denne på nord-og sydsiden. Forstyrrelser også i form av groper/avtrykk
etter fjernede steiner.

*

Sj(ilti 3-noi-cl
Utgi-avningsfeltets!`tøi-relseogorienteringca95msv-Nøog2,5mNV-SØ
(235m2). Undergruhnen består av gmsholdig sand med mye støri.e steiner. Tettest
konsentrasjon av strukturer i Østre de] av sjakten.  Totalt ble det registi.ei.t 67
strukturer på feltet,  hvorav ni b]e avski.evet etter snitting.  Fra alle utgravde sti-ukturer
ble fyl]massene vannsåldet.

1

Langs sydsiden paraillelt med utgra\'ningsfeltet går en kabelgrøft og på noi.dsiden en
ho\Jedvaiinledning.  E]]ers på feltet \Jar det flere steder a\'trykk/groper ettei. fjernede
steiner og gamle dreneringsgrøfter.

Sjakt  l-s¢r
Utgra\Jningsfeltets størrelse og orientering 20 m VNV-øSØ,  1,70 m ØNø-VSV (34
m2). LTndergrunnen t?estod av grusholdig sand. Det b]e ikke obsei.\'ei.t noen moderne
foi.styi.relser på feltet`( h\Jor det ble undersøkt ett gra\Jan]egg med tre e\Jentuelt fii.e
begrave]sei..

()





Sjakt 2-s¢r
Utgravningsfe]tets støi.relse og orientering ca  45 m ø-Vog ca 6-10 m N-S (286 m2).
Undergrunnen bestod her av fin sand som fort tørkei opp og gjorde det vanskelig å

grave foi.di sti.ukturene lett raste ut.  Ved fremrensing markerte imidlertid strukturene
seg svært godt mot den lyse undergrunnen. I østre del av sjakten endres

grunnforho]dene og antall registrerte strukturer avtar.  Totalt b]e det ved
fremrenskningen registrert 78 strukturer, h\Jorav flere ble avskre\Jet etter snitting.
Utgra\Jd masse fra al]e undersøkte stmkturer ble såldet.

Av moderne forstyrrelser på dette feltet var det groper med nedgra\Jd søppel, flere
di.eneringsgrøfter og gi.oper/avtrykk etter fjernede steiner.
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6.  OPPSUMMERING AV RESULTATER

Sj(tki  ] -Norcl
Aniall og type funksj onsbestemte stru.kturer:
Kokegroper, 5 stk:  82, 83, 84, 87 og 90
Mulige stolpehu]], 3  stk:  130,  88, 89

Spesie]t ved fornminnene i sjakt 1-Nord:
Den dominei-ende fornminnetypen er kokegroper med stor mengde sterkt oppspi.ukne
skjørbrente stein, som viser at det har væi.t høy temperatur ved brenningen.
Kokegropene synes å være store i forhold ti] andre kjente lokaliteter med slike
fornminner,. men for å få dette sikkert bekreftet må dataene kontrolleres mot andre
sammen]igibarefelt.

Bare få og usikkert bestembare stolpehull.

Sjalti 3-NorJd

å:tt::::g:y]puekf::ekr:jonsbestemtestrukturer:
Sto]pehull ominei.ei.: 34 stk derav s stk med sto]peavtrykk og 2 med steinskoning.
Mulige stavhull: 2 stk.
Mulige skillevegger eller veggriller: 2 stk
Kokegroper/ildsteder: 5 stk
Strukturer med usikker/ukjent funksjon:  15 stk

spesie|tved fornminnene i sjakt 3-Nord:
Brente (og tbi-ente inniblant) bein i 35 struktui.e]..   Få har keramikk.

Sjakt  1-S¢r
Antall og type funksjonsbestemte strukturer:
Totalt to stmkturer, en rund nedgravning og en N-S-orientei.t smal lang nedgravning.
Den runde nedgravningen tangerer den lange på dens sørøstre side. Den runde
nedgravningen er dekket av en steinpakning med rundete steiner.  Over den lange
nedgravningen fantes tre markert støri.e steinei..   Begge strukturer viste seg å være
gra\Jmarkeringer.  Den mnde var sekundær i forhold til den lange nedgravningen. Den
lange nedgravningen er et gravanlegg for en skjellettgrav som ut fra funn av
drakttilbehør, tekstilredskap og leirkar kan dateres til yngre romertid eller
folkevandringstid.  Den sekundære runde stmkturen er et gravanlegg for en e]lei.
muligens flere branngraver fra omtrent samme tid.  Dateringen skjer her på gmnnlag av
skår av hankekar.

j
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Sjakt  2-Sør

Antall  og  type  funksjonsbestemte  strukturer:
Totalt  70  strukturer.

Stolpehull  dominerer  med  59  stk. ,   derav  18  med  stolpeavtrykk
og  s  med  steinskoning.   7  av  disse  stolpehullene  betegnes  som
usikre .

Kokegroper/  ildsteder:   4  stk   (struktur  55,   56,   93  og  113).

Kulturlag:   1  stk  (struktur  64).

Moderne  nedgravninger  s.om  inkorporerer  kulturjord  fra
forhistoriske  strukturer:   5  stk  (  struktur  126,127,128,139
og   142)  .

Ubestemt  kulturminne:   1  stk.

5ielle  trekk  ved  fornminnene  i  sjakt  2-Sør:
er  funnet  sannsynlig  forhistorisk  keramikk  i  23

strukturer,  brente  bein  i  s    og  flinE  i  3  strukturer.
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7.  BESKRIVELSE OG TOLKNING AV STRUKTURER OG
FUNNÆ'RøVER

WA;AP.  1,  8 oG  q     Ev`   i.uu€   LLcflDFETæI¢
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10.  RESULTATER AV POLLENANALYSEN.  EN FORELøPIG RAPPORT

Utgravning av boplassområder på Huseby og Lunde gnrÆnr.  1032/20 og 1033/1
Larvik kommune

Vestfold

Cand real. Solfrid Hjelmtveit
1998
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Innledning
1 forbindelse med utgravningene på Tjølling (Rv. 303 Hegdlasveien-Tjøllingvollen, Larvik,
Vestfold) ble det analysert pollenprøver fra noen utvalgte strukturer. Håpet var at en ved hjelp
av pollensammensetninge.n i de ulike stmkturene skulle kunne gruppere sammen de strukturene
som så ut til å ha noenlunde sammenfallende pollenflora og på den måten prøve å finne
strukturer med sammenfallende opphav og/eller bruk.

Materiale av denne typen kan være vanskelig å analysere på grunri av at det ofte er
pollenfattig og pollenkornene er ofte dårlig oppbevart. Det ble derfor bestemt at det skulle
foretas en forundersøkelse av materialet før det ble bestemt om videre analyser skulle
stennomføres. I samarbeid med arkeologene ble noen strukturer fra sjakt 3 nord og sjakt 2
sør valgt ut. Pisse ble analysert og det er så foretatt en evaluering av materialets potensiale.

Material og metode
1 felt ble det tatt ut prøver til pollenanalyse fra de fleste strukturene, både stolpehull,
k°ke8r°ppr:rv!:eL]:;t:::rg.ep)roøkv::t:t:iee::enpe:oe]r:eerttr:::]t]agn;=d:oe]t):::rs]p:s::]:Le°rgp::::Sneenfra
(1989).

sjakt 3 nord,\ pollenrike. Dette betyr at det ikke blir noe problem med å oppnå fornuftige
pollensummer, noe som ofte kan være et problem med denne type materiale. Et problem er
allikevel at noen prøver, spesielt kokegropene og ildstedene, inneholder så mye trekull at de

=|:::1igt:f|r!S(es:rt-e|ll:;?å:-h|:4i,Tidleriidvistsegatnoenavkokegropenefrasjakt3norder

Resuitåter:     i'\
Resultatene ffa mikrofossilundersøkelsene er vist i vedlagte pollendiagram. Ved første Øyekast
virker prøveiie ganske like, men det er allikevel en markert forskjell på prøvene fra de ulike
sjaktene.

•,

Prøvene fra sjakt 2 sør inneholder alle svært mye trekull (;riarcoal dust). E11ers er de dominert
av gress (Poaceae), burot (AJ-feni!.§!.cz), gullris type (Asteraceae sect. Aster), 1øvetann type
(Asteraceae sect. Cichorium), mjødurt (F!.Zz.pc7cd#Zcz), soleie (Rcz7tz{7®czÆJ#s' acris type) og syre
(Æ4£7%cx sect. czce£o§cz). De inneholder også relativt høye verdier av korsblomster
(Brassicaceae) , bekkeblom (CciJ£/tø 9pe) , melder (Chenopodi.aceae) og smalkjempe (PJczJtfcEgo
lanceolata).

Alle prøvene inneholder kompol]en, mest fra hvete (ri:z.rz.cw77t type), men også noe fra
bygg (Ho7idez477t type) og havre (Av€J3cz type). Struktur 124 inneho]der minst kornpollen, bare
2 ubestemte kornpollen.

Prøvene fra sjakt 3 nord inneholder generelt mye mindre trekull. Prøvene er dominert av gress

tå,z:;::eå);,løø,|::a:,?r:y,pRe
^   _,                                1         .        ,       .       \

(Asteraceae sect. Cichorium), halvgress/starr (Cyperaceae), mjødurt

{:js,:z;rc£c:e::ø#o:g:;å:åtrfo,:t:u.å£:;sa;s:{:e:r;å:]å:£„:[øø:¥L:;:,:ø:e:r:y:E:e,!:o,y:e£:o;;:;e{åa#:];;L:S„t;y::e,„osg
nesle ( Ur£i.ccz di§se artene er bare registrert med lave verdier i sjakt 2 sør.
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Alle prøvene, bortsett fra str-49, inneholder korpollen. Også her mest av hvete
(r7-z.£[.c#77i type), men også noe bygg (Ho7.dc#77i type) og havre (Ave7tcz type).

Det en kan slå fast er at det sannsynligvis har vært drevet korndyrking i nærheten og at det har
vært beitevirksomhet. Det er ikke lett å t61ke noe om vegetasjonen utfra enkelt prøver som
dette.

Et av hovedformålene med denne undersøkelsen var å se om en kunne få illustrert likeheter
og/eller forskje]1er mellom lokalitetene og de ulike strukturene. Et hovedskille er mellom
prøver med mye trekull (alle prøvene fra sjakt 2 sør + prøve 12 (= str-144) fra sjakt 3 nord)
og prøver med lite trekull (prøvene fra sjakt 3 nord). På grunn av at trekull (charcoal dust)

:;|fe:::e::fr::eåeiå::s:o::bil;eii:'tj:eåt::å:s:r:e:k:ue:i:l:lr:a::stf:an:i:åfimå::e?he:|:r::::rrs:k;::r:ei:;'ei::enm::e
strukturen ser utfra tegningene ut som den er en kokegrop, mens alle de andre prøvene som er
talt trolig er stolpehull. Dermed ser det ut til at en kanskje kan få skilt ut ulike typer strukturer
utfra pollensammensetningen. En kan også se at prøvene fra sjakt 2 sør er mer like innbyrdes

å::så:e:1:,keeripflrg,våFi:
fia sjakt 3 nord. Disse likhetene/ulikhetene er lettere å synliggjøre
kjørt gjennom et statistikkprogram, noe som vil bli stort ved videre

behandling av materiålet. Det er viktig å prøve å få et så stort datasett som mulig, for å

:;etleun]g[åeatf:re#å:::rasnoaTy:enr.serikkebæeertilfeldige.Materialetseruttilåhaetgodt
tl

11



i.J.



9===rDå.®®P

sjakt 2 sør sjakt 3 nc]rd Sjakt nummer

£0`®

Struktur niimmer
3§åååå                åEEåååå

ÆE EEEÆ ERÆmÆER

5

3 Alnus

EÆ ffl    Æ    ffl E Ø§E& 5 Belu'a
TT TT 'T 1     T     I     T    T    T CO lus avellana
TT TT T 1TT1 T mLls excelsior

' TIT T 1TTT 1 ies

i]  T   T  T
åE

E u   E   i]   F   m   m E;P

" LJ T LJ HPT T rct'S
T ' TT
T T T S
T 1 Junioerug communis

¥=8
1 1 T MVTica  c)ale

T T T T Sa''x
1 T T 1 1 Vibiimiim oouliis

T T
'm

Æ a Calluna vulgaris åt" T 1 1 lT Acmllea tvDe

§

T     Lil     IZS'     1+      EJ      iiii T TT Anemone nemorosa
1+1    lTI    T    .r]     T    `'r T T T IT At) Ceae

æ    H    æ    E    Em T T ff ø f il 8A 'a

LIølflllæ] L8mLUE|v|æi E; Asteraceae sect. Aster

EÆ EEEE [ÆmElmlz] å Astoraceae ged. C:chorium
l      T       '        l        l        ' TT T I Aveh a tvoe

Ltz   „   b   "1-1_1 T Ll T Brassicacx2ae
T   IJ   Læ   W   + T T Calth a tvt)e
T 1 T T a
T T 1 1 hvllBceae+ ILa     *J, T TLP il'm tvm

1 TT T lT a,.
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m Tlmæ] E E EEE E Cyperacx3ae
1 1''' T     T       1        1       T       1         1 Fsbacæae lndel
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1 1 1 T I l]m
m tvoe

L't'u'l'S
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Lmrum
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Merctjrlalls annua
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T T E;P o laTlceolata111 I 8cio  maior
aao SD.

+

0
8

§ Poaceae
8
8

T I±a    T     .r'     1:='    'r •Z,l     ld     ls:l     .r     t*1     lz:l     .P onum avlclllare tvDe
T ITT1 T    I    T   T   T   T   T onu m t)erslcaria tvi)e
T lT'T T    T    Læ   T    T    Ea    Ed Poten''lla tvoe

m ffl    E] EEB mm¥IælflE a Ranunculus acris type
'1 lT I 11g awensls tvtm

lL~I 'T iis tlammula tvt)e
N21 LP aceae

' ' Rhlnanthii§ tvbe
T T 1 Ceae
T    li.' TTr TT T åceae

LEI B            BLjL1 B nn å Rumex secl acetosa
1 ' T 1 Flumex §ect. lonoitollLis

T 1 ' 1 Sc,oDhiilariaceae
T 'Bå SDe raula arvensis

1 T Stachvs t"
T sllcrisa OrateTIsis

1 rL'm
T HTtd ta    Eø   la mt"

' u T T T T   T   Lf, t"
1 1 1 Tll lus

TBH T„ = ursca
1 '1' Tl' Vå rlana
1 TT+ TT1 V' `.-

Sum POLLEN8§=£±5 §?BEBgg
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L' Ld    ffl    H    bd
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E E E,E,EÆ REBDE]         n 5P iacæe lndet.
T Lt' t    LJ    LT, lT T lT T iiim viilciare

1 11 1' ' 1 T 1 Pteridium  aoullinum
' T L.' '41T T TLTJ SDhaonum

1 ' 1 1 1
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