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pokrywa aię równocześnie t linią słupów chaty nr II* Wzajemna stratygrafia tych obiektów wymaga jesz
cze dalszych obserwacji, można natomiast z tego wnioskować o rdinoczasowoścl obu odkrytych domów*

Pozostałe jamy zostały odsłonięte w niewielkich fragmentach w ścianach wykopu.

Materiał ruchomy, рога jamą 1, w której wystąpił w dość sporej tlośet, niw był zbyt liczny, 
Pojawił się on w postaci wyrobów krzemiennych, Cbsydłanowych, fragmentów naczyń glinianych, polepy i 
drobnych węgielków.'drzewnych, Generalnie można go wiązać z kulturą ceramiki wstęgowej rytej.

Materiał został złożony w HA w Krakowie.

Badania będą kontynuowane.

SKODY POMORSKIE Huzeisa Archeologiczne
woj, gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 20

Badania prowadził mgr Olgierd Pelctak* Finansowało MA 
w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa i kul« 
tura ceramiki wstęgowej rytej, kulturę pucharów lejkowa
tych 1 wczesna epoka żelaza.

Prace prowadzono nadal w centralnej części stanowiska oraz na jego wschodnim i zachodnim 
akraju, Miały one na celu uściślenie danych na temat charakteru zabudowy i wielkości omawianej osady.2is łoi ono w sumie i wykopów od 21 do 26 o łącznej powierzchni 300 a ,

Rezultatem badań było odkrycie 10 dalszych obiektów nieruchomych, reprezentowanych przez 2 pa
leniska oraz 8 jam typu gospodarczego lub odpadowego. Głębokość ich wyniosła od 4Û do 80 cm a średni
ca mieściła się w granicach od 70 do 160 co. Dziewięć wyżej wymienionych obiektów należy wiązać z o- 
sądnietwem kultury pucharów lejkowatych a jeden z nich jest pozostałością po niewielkiej osadzie z 
okresu wczesnej epoki -żelaza.

Zdecydowana większość artefaktów wiąże się z kulturą pucharów lejkowatych. V ramach materiału 
ceramicznego zarejestrowano około 2 tys, fragmentów, należących do takich naczyń jak: puchary, amfory, 
flasze z kryzą oraz formy zasobowe. Ornamentem dominującym są odciskane słupki pionowe, usytuowane z 
reguły pod krawędziami naczyń. Ponadto odkryto półwytwory 1 narzędzia krzemienne 1 małą siekierkę ka
mienną.

Podobnie jak w ubiegłym roku, pozyskane materiały należy datować na fazę III В dla kultury 
pucharów lejkowatych według periodyzacj i przyjętej na Kujawach*

Ha wyróżnianie zasługują także wyroby gliniane z wczesnej epoki żelaza w liczbie kilkuset 
fra^psntów naczyń.

Badania będą kontynuowane*
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