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Poniżej nie natrafiono na poziom m ezolityczny /n iż sz y /. Został on 
zniszczony w tym m iejscu przez wody rzek i, która częściowo zm ieniając 
koryto utworzyła zakole nad którym osiedliła się  później ludność neolitycz
na, a które zniszczyło dawniejszy mezolltyczny poziom kulturowy,

W poziomie torfów / a spodem i szarych  gytii muszlowych wypełnia
jących wspomniany łuk koryta rz e k i/, w których wystąpiły zabytki neolitycz
ne, natrafiono na pokład gałęzi drzew o raz  pni drzewnych dochodzących do 
ok. 20 cm średnicy, noszących ślady łam ania i obcinania bocznych gałęzi.
Ze względu na m ałą powierzchnię wykopów nie udało się  stw ierdzić, czy 
układ tych gałęzi i pni był przypadkowy, czy też mogą to być pozostałości 
jakichś umocnień brzegowych.

Wykop 11/78 powtórzył obserw acje stratygraficzne z wykopu *1/78, 
o raz  dostarczył dalszych wyrobów krzemiennych, kości, rogów i ości 
o raz  łusek rybich, a także kilku fragmentów ceram iki. Z obydwu wykopów 
pochodzą liczne węgle drzewne umożliwiające datowanie poziomu kulturo
wego. Babrano także dalsze próbki do analizy palynologicznej z warstw  
gytii leżących poniżej spągu torfów.

D4BK1, gm, Darłowo Muzeum Okręgowe
woj, koszalińskie w Koszalinie
Stanowisko 9

Badania prowadziła m gr Jolanta Dębowska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe oraz WKZ w Ko
szalin ie. Drugi sezon badań. Osadnictwo m ezoli- 
tyczne - kultura chojnicko-pieńkowska oraz 
neolityczne - kultura pucharów lejkowatych.

Stanowisko leży na skraju  piaszczysto-żw irow ej wysoczyzny 1 za- 
torfionej zatoki jez io ra  Bukowo. P race prowadzono na osadzie zachowanej 
w postaci bogatej krzem ienicy /wykop 1/78 - 100 m 2/  oraz w torfowisku 
przylegającym do osady /wykop 11/78 - 5 m ^ /. Przeprowadzono również 
kilka linii w ierceń instorfem , dzięki którym ustalono układ warstw natu ral
nych oraz zasięg warstwy kulturowej.

Z osady uzyskano 6 138 krzem ieni, w tym 490 narzędzi i 264 
rdzenie. W inwentarzu znajduje się  m. in. ciosak dłutowaty zbliżony do 
okazów rugi jak ich. M ateriał krzemienny reprezentuje typowy zestaw cech 
dla grupy chojnickiej. Uzyskano ponadto narzędzia kamienne: s iek ierę , 
narzędzie dłutowate i rozcieracz z podkładką. Ceram ika reprezentowana 
je s t na stanowisku przez 74 fragm enty. W ystąpiła'w dwóch skupiskach; 
pierwsze zaw iera ceram ikę kultury pucharów lejkowatych, zapewne z fazy 
wióreckiej, drugie, mniej zaw arte - silnie zniszczoną, mało charak te ry s
tyczną ceram ikę, przeważnie jiie neolityczną.

W torfowisku zachowały się  warstwy kulturowe w układzie s tra ty 
graficznym , sugerujące przynajmniej dwie fazy osadnictwa, jednak m ała 
powierzchnia wykopu i stosunkowo nieliczny, mało charakterystyczny m a-
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te r ia l /35 krzem ieni i  4 fragm enty ce ram ik i/ ograniczają na raz ie  w artość 
ustaleń stratygraficznych. Datowanie poziomów oraz odtworzenie środow is
ka naturalnego możliwe będzie w momencie rozw inięcia na sz e rsz ą  skalę 
badań torfowiska przylegającego do osady.

Materiały znajdują się  w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Badania będą kontynuowane.

GRADY-WO NIECKO, gm. Rutki U niw ersytet W arszaw ski
woj. łomżyńskie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził doc. d r hab, Stefan Karol 
Kozłowski i Karol Szymczak, Finansował WKZ 
w Łomży. Pierw szy sezon badań po p rzerw ie od 
1973 r ,  /badania m gr. Krzysztofa B urka/. 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe z obozowis
kami me zo litycznym i, neolitycznymi i później
szym i.

Celem badań było rozdzielenie stra tygraficzne m ateria łu  zalegają
cego w centralnej części stanowiska w m isach deflacyjnych.

2
Wykop /14 m /  założono na te ra sce  u podnóża stoku wału wydmo

wego. Zabytki zalegały w piasku drobno- i średnio ziarn istym , w którym 
wyróżniono przysypany współcześnie poziom glebowy /próchnica i iluw ium /. 
Pod nim wydzielono położony nad drobnoziarnistym i piaskam i rzecznym i 
drugi poziom humusowy /bez zabytków/. Pojedyńcze krzem ienie i fragm enty 
ceram iki przem ieszczone z górnych p a rtii wydmy znajdowały s ię  na pow ierz
chni wykopu.

W inwentarzu silnie zaznaczają się  elem enty komornickie: drobne, 
jedno - i dwu p if to we rdzenie, tylczaki Stawinoga i lancetowate półtylczaki 
Komornica, tró jkąt rozwartokątny, tró jkąt z retuszem  trzeciego  boku, 
tró jkąt pieńkowski, drobne drapacze, ry lce , przekłuwacz. Z zespołem  tym 
wiąże s ię  prawdopodobnie również trapez sugerujący wiek atlantycki. Mniej 
liczna część inwentarza zdaje się  nawiązywać do neolitu /n iek tó re  rdzenie, 
grocik trójkątny, masywny półtylczak, czy trapez  o pokroju wyraźnie neoli
tycznym /. Również liczne fragmenty ceram iki wykazują podobieństwo do 
zespołów pó ino ne o litycznych, niektóre jednak przypom inają m ateria ły  
w cześniejsze lub późniejsze /do epoki żelaza w łącznie/. W stępna analiza 
stra tygraficzna wykazała, że ceram ika zalegała wyraźnie wyżej niż k rze 
m ienie kultury kom ornickiej.

Ponadto założono cztery  wykopy sondażowe: dwa w centralnej, 
niezniszczonej części wydmy /po 2 m 2/ i dwa na niższych od wykopu głów
nego poziomach w stronę zmeliorowanego rozlew iska rzek i Narwi /5  m^
1 4 m */. M ateriał z wykopów górnych nawiązuje do m ezolitu /rd zen ie  po
dobne do janieław ickich/, z dolnych zaś do mezolitu /zb ro jn ik i/ i  neolitu 
/ce ram ik a  i niektóre wyroby krzem ienne/.


