
Stefan K. Kozłowski,Andrzej
Kempisty,Karol Szymczak,Ryszard
Mazurowski,Andrzej Reiche

Nemrik, Gov. Dohuk. Stanowisko 9
Informator Archeologiczny : badania 20, 253

1986



- 253 -

I R A K

Stacja Archeologii śródziemnomorskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego

Badanie prowadziliΐ prof.dr hab. Stefan K. Kozłow

ski /kierownik ekspedycji/, doc.dr hab. Andrzej 

Kempisty, dr Karol Szymczak, dr Ryszard Mazurow

ski, mgr Andrzej Reiche.

Badania finansowała Stacje Archeologii Śródziem

nomorskiej UW, /przy współudziale State Organi

zation of Antiquities and Heritage, Irai/ Drugi 

sezon badań. Osada z okresu neolitu precetemicz*- 

nego,

V 194)6 r. kontynuowano badania wykopaliskowe po ubiegłorocznych sondażach. Przekopano 

około 500 ш1 odkrywając Biedy stałych konstrukcji mieszkalnych - chaty - ziemiankij okrągłą 

i prostokątną. Obie konstrukcje obudowane były ścianami z mesy wapiennej lub glinianej 

kształtowanej na podobieństwo mniej lub bardziej regularnych cegieł, od wewnątrz tynkowane. 

Wewnątrz - cztery masywna filary z masy wapiennej, prawdopodobnie podtrzymujące dach.

V partii Środkowej osady - brukowane podwórze, v którym odkryto kilka pochówków szkie

letowych*

W części zachodniej osady odsłonięto duży /ок. 10 w średnicy/ obiekt odpadkowy z dużą 

ilością kości zwierzęcych, z których część nosi ilsdy udomn^ianti.

Pozyskano niezwykle bogety inwentarz zabytków krzemiennych /liściaki, przekłuwać*« 

różnych typów, drapacze, półtylczeki, wióry oraz retuszowane 1 nieretuazowane wkładki/, 

kamiennych /siekiery, żarna, tłuczki, rozcieracze/, Nieco wyrobów kościanych oraz ozdób.

Odkryto unikattrwą kolekcją kamiennych rzeźb głów ptasich w różnych stadiach obróbki, 

a także gliniane figurki zwierzęce.

1 Pobrano próbki óo laboratoryjnych bedeń paleozoologicznyeh, architektonicznych oraz 

С 14.

V części południowej etenowlska badano ślady późniejszego osadnictwa asyryjskiego.

Badani· będę kontynuowane.
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Uniwersytet Warszewski

Polska Stacja Archeologl1 SrćOila·

no.огsklej и Keirze

W badaniach udziel wrlęli;dr Stefan Jakobiel- 

skl (Zakład Arcb.Śrddzleeno·.PAN) kierounik 

wykopałlak ( 1 autor sprawozdania),dr hab.Wło- 

dżlaierz Godlewski i ваг Krzysztof Płuakote 

(Muz.Narodowa u Narsiawle), dr Małgorzata Mir- 

tens-Czarnecka i m;r M.Ide Ryl-Preibisz (lakł.


