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Település File neve Leírás kép

Szigetcsép S00519 Szögletes, fém? szerkezet. 
Ponton elem?

S00520 Fa csónak/hajó. Kb. 4 m 
hosszú, keskeny test, hegyes 
orr. Folyami forma.19. sz. 
közepe előtt

S00521-22 Ladik, egyenes véggel, 
padokkal. Tavi típus. 19. sz. 
közepe után

Szigetszentmárton S00524 Hegyes orrú csónak, ülésekkel.
Modern?



S00525 Hegyes orrú csónak. Vastag 
oldalfallal, szűk felső 
nyílással. Rönkhajó?

S00526-27 Ladikmaradványok csoportja. 
Modern?

S00531 Hegyes orrú 
csónakmaradvány, részben 
üledékkel borítva. 19. sz. 
közepe előtt? Mellette 
eltemetődött, domborzatban 
jelentkező anomáliák.

S00532 Mindkét végén hegyes 
csónakmaradvány. Mellette 
nagy, lapos tárgy.

S00533 Mintegy 5-6 méteres, enyhén 
ívelt, vonal-szerű jelenség, 
egyik oldalán szabályos 
közökben „dudorokkal”. Hajó 
oldala?



S00535-36 Több, részben üledékkel 
borított tárgy, közöttük két 
téglalap alakú, lapos jelenség. 
5-6 méter hosszú felület. 
Hajóroncs? Haltartásnak 
bedobott hulladék?

Ráckeve S00537 Keskeny, hegyes végű csónak, 
kb. 5-6 m hosszú. Részben 
üledékbe süllyedve.

S00539 Keskeny,  mindkét  végén
hegyes  csónak.  Közepén  egy
téglalap alakú tárgy emelkedik
ki  (nehezék  a  haltartás
elsüllyesztéséhez?)

S00541-42 5 db. kb. 5 m hosszú ladik. 
Modern. Haltartás? 
Világháborús?



S00543-44 Több csónakmaradvány 
elsüllyedve, részben 
uszadékkal, üledékkel borítva. 
Szögletes tárgyak a területen. 
Haltartás? Világháborús?

S00546-48 Szögletes tárgyak a mederben.
Kis  méretű  (50-60  cm)
jellemzően  négyszögletes
objektumok.  A  meder
hosszában  szóródva.
Bizonytalan. Modern?

S00115 Fa  hajóroncs.  Informátorunk
szerint  kb.  12  méteres
halászhajó,  amelyet  1950
körül,  elhasználtsága  miatt
haltartásnak süllyesztettek el.

S00550 Két ladik. Modern.



S00432 Két ladik, Modern.

S00551 Egyenes  végződésű  ladik.
Üledékkel feltöltődve. Újkor.

S00552 Egyenes végű ladik, padokkal.
Modern.

S00553 Két  párhuzamos,  egyenes
„gerenda”, közöttük két kisebb
kidudorodás.
Csónakmaradvány?

S00554 Egy  kisebb  ladik  és  több,  a
mederrel  párhuzamos  irányú
hosszúkás  tárgy.  A  ladik
modren. A hosszúkás tárgyakat
lehetséges, hogy a szabályozás
előtt  még  mozgó  víz  forgatta
be ugyanabba az irányba, ezért
azok  lehetnek  19.  sz.  közepe
előttiek is.



S00556 Mindkét  végén  hegyes
hajótest, mellette a meder felé
egy  gerenda.  Mindkettő
„sodorirányba” fordulva.
„Kettős-hajó”

S00558 Mindkét  végén  hegyes
hajótest,  vele  párhuzamosan,
„sodorirányban”  egy  gerenda,
vagy  oldalára  fordult  kisebb
csónak. A kettő összetartozik?
„Kettős-hajó”

S00559 Szögletes  tárgyak,  és
körülöttük  fennakadt  uszadék.
Újkori, talán 2. világháború?

S00560 Keskeny,  mindkét  végén
hegyes csónaktest. Modern?



S00565 Egy  nagyobb  és  egy  kisebb
csónaktest  egymás  közelében,
egymással  párhuzamosan.  A
nagyobbikban  ferdén  egy
gerenda. „Kettős-hajó”

S00568 Rácsszerkezet, valószínűleg 
fém. Modern.

S00569 Üledékkel feltöltődött ladik. 
Újkor.

S00571 Üledékkel a pereméig 
feltöltődött hegyes végű 
csónak. 19. sz. közepe előtt?



S00572 Vastag peremű, téglalap alakú, 
részben feltöltődött anomália. 
Merüléssel azonosítva. 
Rozsdás, fém roncs deszkákkal
és gerendákkal. Második 
világháborús?

S00573 Egyik végén hegyes, éles 
körvonalú ladik-forma. Orr-
része fedett. Merüléssel 
azonosítva. Modern, kék-fehér 
festésű lemez-ladik.

S00574 Szögletes, részben a parti 
feltöltéssel borított roncs. 
Alakja hasonló S00572-höz. 
Második világháborús?

S0029 Ladik, modern?

S0026 Csónak, modern?



S00035 Hajó.

S00037 Csónak, szögletes objektumok.

S00038 Csónakok, szögletes 
objektumok.

Szigetbecse S00039 Szögletes objektumok, 
cölöpsorok(?) kiterjedt 
területen. Összefügg a becsei 
mellékággal? Malomhely??

S00074 Nagy méretű, széles, fa 
hajóroncs? A cölöpszerkezet 
közelében. Malomhajó



S00073 cölöpök

S00042 Csónak.

S00072 Cölöpök

S00051 Csónak

S00046 Nagy méretű hajó?



S00053 Szögletes objektumok

S00054 Cölöpök és kisebb tárgyak?

S00068 Hosszúkás objektumok 
csoportja. Gerendák?

S00066 Gerendák, fekvő cölöpök?



S00063 Kisebb tárgyak csoportja

S00061 Ladik, szögletes objektumok.

S00062 Láda?


