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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w Katolieke Universitet Leuven — materiały z konfe
rencji „ Prehistory-Mortuary Practices-Dead”, September 1999.

Badania będą kontynuowane

DRĘSTWO, st. 35, 
gm. Bargłów Kościelny, 
woj. suwalskie,
AZP 25-82/116

obozowisko kundajskiego kręgu kulturowego (mezolit) 
obozowisko kultury niemeńskiej (przełom mezolitu i neolitu) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
ślady osadnictwa z epok późniejszych: od okresu wpływów rzymskich po nowożytność 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 21 sierpnia przez 
Jerzego Brzozowskiego i Jerzego Siemaszko (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowa
ne przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Stanowisko stanowi ele
ment zespołu osadniczego z epoki kamienia, zlokalizowanego w miejscu wyjścia rzeki Jegrzni 
z jeziora Dręstwo. Badania, które miały na celu wstępne rozpoznanie stratygrafii i sprecyzo
wanie chronologii i charakteru stanowiska, przeprowadzono przy okazji stacjonarnych ba
dań stanowiska nr 10 w Dręstwie. Założono 5 sondaży o wymiarach 1 x 1 m, łącznie przeba
dano powierzchnię 5 m2.

Zabytki znaleziono jedynie w czterech sondażach (w piątym, położonym najbliżej rzeki, 
wystąpiły jedynie naturalne warstwy młodego torfu). Odkryto łącznie 798 artefaktów, z cze
go 236 zabytków krzemiennych, 19 kamiennych, 246 fragmentów kości zwierzęcych (w tym 
fragmenty narzędzi) oraz 297 fragmentów ceramiki. Zdecydowana większość z nich to pozo
stałości po obozowisku kultury niemeńskiej z wszystkich faz jej rozwoju. Część zabytków 
krzemiennych należy do mezolitycznego, kundajskiego kręgu kulturowego, a niewielka ilość 
ceramiki do kultury ceramiki sznurowej. Pojedyncze zabytki reprezentują epoki późniejsze 
(okres wpływów rzymskich — okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, późne średnio
wiecze, okres nowożytny). Układ warstw na stanowisku powtarzał się w każdym z czterech 
sondaży: warstwa spiaszczonego torfu (humus) — I naturalna, warstwa tłustego torfu (war
stwa kulturowa?) — 11 naturalna, warstwa iluwium —111 naturalna, warstwa gytii jeziornej lub 
gliny morenowej (calec) — IV i V naturalna.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Badania będą kontynuowane.

Dudka, st. 1,
gm. Wydminy, woj. suwalskie

patrz: paleolit
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Ełk, st. 1 i 2,
gm. loco, woj. suwalskie

patrz: paleolit
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GIBY, st. 2,
gm. loco, 
woj. suwalskie,
AZP 18-88/67

obozowisko kundajskiego kręgu kulturowego (mezolit) 
obozowisko z okresu od mezolitu do wczesnej epoki brązu 
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego 

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 12 października 
przez Anettę Ejdulis (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez Muzeum Okrę
gowe w Suwałkach. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zostało odkryte podczas badań po
wierzchniowych AZP w 1982 r. W  sezonie 1996 przebadano powierzchnię 11 m2. Eksplorację 
prowadzono warstwami naturalnymi dzielonymi pomocniczo na warstwy mechaniczne, a ma
teriał przesiewano przez sito.

Podłoże stanowiska zbudowane jest z piasków pochodzenia wodno-lodowcowego, pod 
którymi znajduje się piasek morenowy z gładzikami. Profile reprezentują następujący układ 
warstw: 1 — średnioziarnisty piasek barwy ciemnobrunatnej o miąższości 8-34 cm; 2 — śred- 
nioziarnisty piasek barwy pomarańczowej (iluwium) — 15-30 cm; 3 — średnioziarnisty pia
sek barwy jasnokremowej z wtrętami orsztynu. Materiał zabytkowy zalegał na głębokości od 
20 do 80 cm od powierzchni wykopu, najliczniej w iluwium. Nie zauważono powiązania
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G ŁANÓW, st. 3, 
gm. Trzyciąż, 
woj. krakowskie, 
AZP 97-55/8

zabytków danego okresu chronologicznego z określonym poziomem geologicznym — prze
mieszane wyroby zróżnicowane chronologicznie występowały w tej samej warstwie naturalnej. 
Ogółem znaleziono około 600 zabytków krzemiennych, 200 fragmentów ceramiki, 5 zabytków 
kamiennych, 22 fragmenty kości, 6 fragmentów zębów dużego przeżuwacza, 1 fragment drew
na. Wśród znalezionych materiałów przeważały zabytki krzemienne, głównie: odłupki, wióro- 
odłupki, okruchy, czyli zabytki nie dające podstaw do określania chronologii, z surowca lokal
nego, kredowego odmiany narzutowej, i północno-wschodniego. Wśród zabytków krzemien
nych wyróżniono: 3 rdzenie (2 wiórkowe, 1 wióroodłupkowy o zmiennej orientacji), 20 narzędzi 
(10 skrobaczy, 3 rylce, 3 wkładki surowe, 1 drapacz, 1 tylczak, 1 fragment liściaka, 1 wiórowiec). 
Wśród fragmentów ceramiki wyróżniono: typ Dubićaj, typ Sośnica oraz kilka fragmentów 
ceramiki późnośredniowiecznej. Lokalizacja stanowiska w pobliżu jeziora Kaczan i rzeki Mary- 
chy (Pojezierze Sejneńskie) sprawiła, że nosi ono ślady wielokrotnego zasiedlenia, a materiały 
są sztucznie przemieszane, co znacznie pomniejsza jego wartość naukową.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

obozowisko kultury komornickiej (mezolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława 
Zająca (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Założono wykop 1/96, na wypłaszczeniu cypla, przylegający od wschodu do wykopu 1/95. Prze
badano powierzchnię 94 m2.

Eksplorację w wykopie prowadzono jednostkami o powierzchni 1/4 m2, warstwami mecha
nicznymi o miąższości 10 cm, wydzielając ogniwa profilu glebowego; całość piasku przesiewa
no przez sita o oczkach 1-2 mm. Sytuacja stratygraficzna przedstawiała się następująco: pod 
warstwą orną o miąższości do 20 cm zalegała warstwa piasku żółto-brunatnego. Poniżej wy
stępował piasek żółty z warstwami orsztynu i pojedynczymi piaskowcami. W  niektórych czę
ściach wykopu poniżej piasku żółtego zalegał piasek zgliniony barwy brunatno-żółtej. Głębiej 
występował laminowany piasek biały i żółty, pochodzenia wodnego. Warstwa piasku żółto- 
brunatnego i żółtego przesycona była stosunkowo dużą ilością węgla drzewnego, którego 
próbki zbierano m.in. do analizy 14C. Zabytki występowały w warstwie ornej, w warstwie 
piasku żółto-białego, żółto-brunatnego i żółtego. Strop piasku zglinionego był dolną granicą 
występowania zabytków. Oprócz krzemieni znaleziono około 70 drobnych fragmentów cera
miki, w większości neolitycznych, najprawdopodobniej związanych z kulturą lendzielską, oraz 
kilkanaście fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej. Z neolitem też należy wiązać frag
ment wióra łuskanego z obsydianu. Wszystkie te zabytki wystąpiły w warstwie ornej. Zapew
ne także część wyrobów krzemiennych związana jest z osadnictwem neolitycznym. Rozrzut 
zabytków z wszystkich warstw wskazuje na homogeniczny układ krzemienicowy, uchwycony 
we wschodniej części wykopu. Z całego wykopu pozyskano w tym sezonie około 24 000 
zabytków krzemiennych (w trakcie obu sezonów łącznie około 33 000). Zdecydowanie prze
ważał krzemień jurajski, najprawdopodobniej miejscowy, niewielką domieszkę stanowił krze
mień czekoladowy i kredowy narzutowy. Najliczniejsze były łuski, następnie odłupki i wióry. 
Znaleziono około 200 rdzeni (głównie wiórowych, jednopiętowych i odłupkowych ze zmie
nioną orientacją), większość z nich były to formy małe, krępe, bryłowate, wśród wiórowych 
zdarzały się podstożkowate, wiórkowe. W  grupie narzędzi zdecydowanie najliczniejszą katego
rią były zbrojniki (404 egzemplarze). Dominowały trójkąty, półtylczaki, trapezy, tylczaki i seg
menty. W  grupie trójkątów formy równoramienne były równie liczne jak rozwartokątne, mniej 
było trójkątów prostokątnych i trójkątów z retuszem trzeciego boku. Oprócz fragmentów pół- 
tylczaków o skośnych półtylcach, drobnych i smukłych, najliczniejsze były półtylczaki Komorni
ca. Wśród tylczaków przeważały tylczaki Stawinoga, czasami z drobnym retuszem na drugim 
boku. Po cztery egzemplarze zaliczono do tylczaków o niepełnym tylcu (maglemoskie) i o łuko
watym tylcu (lancetowate). Wystąpiły dwa tylczaki rombowate. Formy krępe i smukłe segmen
tów były mniej więcej jednakowo liczne. Wśród trapezów przeważały niskie i zwykłe, kilka eg
zemplarzy to formy wysokie, niekiedy łuskane na stronę spodnią, a trzy to formy odłupkowe. 
Skrobacze stanowiły około 10% narzędzi i było ich więcej niż drapaczy (głównie krępych), oko-
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