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Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie

Badania prowadziła mgr Jolanta Dębowaka. Finansował WKZ w Koszalinie poprzez PTÀiN w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna. Kultura pucharów lejkowatych.

Stanowisko znane z literatury, badane było wykopaliskowe przez N.Boegego w 19̂ 9 r., sondażowo i powierzchniowo przez R.Siuchnińskiego w 196? r., oraz sondażowo i powierzchniowo 
przez Muzeum Okręgowe w Koszalinie w 1977 r·

Położona Jest ok. 1 , 1 km na połudnlowy-wechód od wsi Dąbki, na zboczu nieznacznego Językowatego wyniesienia terenowego, przylegającego od północy 1 południa do pasma zmeliorowanych bagien. Obejmuje środkową część północnego, łagodnego zbocza wzniesienia.
Zbadano 4 ary osady, uchwycono jej zasięg od strony północnej, południowej i zachodniej. Stosunkowo intensywne ślady osadnictwa uchwycono w polu o średnicy ok. 30 a, gdzie zachowały się ślady warstwy kulturowej i obiektów, skąa pochodzi ponad 90# ceramiki.warstwa kulturowa w postaci brunatao-szarej próchnicy, zacho

wana była fragmentaryczni· /5-20 cm miąższości/, silnie znisz
czona przez rudę darniową 1 współczesną orkę. Uohwyoono 6 stosunkowo dobrze zachowanych obiektów: 5 palenisk 1 3 Jamy. Oblek-
S wystąpiły w 2 poziomach, które Uznać nożna za dwie fazy oaad- 
otwa. Bezpośrednio pod warstwą orną uchwycono 3 paleniska i Jamę. Pod poziomem ich spągu, ok. 60 ca od powierzchni, zarysowały się 2 kolejne paleniska, niestety bez materiału archeologicznego, oraz siady silni· zniszczonych Ja· в 1 fragsentea ekraniki.

Uzyskano ogółem 308 fragmentów oeramlki. z czego 145 pochodzi z obiektów. Cały materiał krzmlenny /20/ pochodzi spoza obiektów. Poza dwoma fragmentami oeramlki - cały materiał wią
zać należy z drugą fazą osadniczą.

Ceramika Jest w wlększośol słaba technologioznle, silnie zniszczona. Glina schudzana, z domieszką grubego, białego i różowego tłucznia. Ceramika Jest słabo wypalana, barwy przeważnie szaro-brunatnej. Stylistycznie odpowiada rozwiniętej fazie wióreoklej kultury pucharów lejkowatych. Silne wydają się być w niej wpływy, szczególnie w technologii, kultury amfor kulistych /domieszka białego i różowego tłucznia/.
Badania będą kontynuowane·
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