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IKrzywoénity, st. I, gra. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres 
wpiywów rzymskich

Linow o, st. 6 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm. Świec i e n ad  Osą, woj. to 
ru ń sk ie  
AZP 31-47/93

Badania prowadził W Sosnowski. Osada kultury ceramiki wstęgowej 
rytej, kultury pucharów lejkowatych i cmentarzysko birytualne 
z okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska, faza B2/C1).

‘ Literatura: Badania archeologiczne Ośrodka Toruńskiego..., s, 95-100

L inow o, s t. 25 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
gm. Św iecie n ad  Osą, woj. to- Instytut Archeologii i Etnologii w To
ru ń sk ie  runiu
AZP 31-47/160

Badania prowadzili dr dr Stanisław Ku kawka (autor sprawozdania) 
i Jolanta Malecka-Kukawka. Finansowane przez Uniwersytet im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Osada (?) 
kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury późnej ceramiki 
wstęgowej, osada kultury pucharów lejkowatych, osada (?) i grób 
kultury amfor kulistych, ślad osadnictwa kultury ceramiki sznu
rowej.

Badane stanowisko usytuowane jest na północnej krawędzi doliny niewielkiego cieku 
płynącego ze wschodu na zachód. Około 400 m na południowy zachód ciek przepływa przez 
podmokłe obniżenie o powierzchni ok. 8 ha. Stanowisko oddalone jest od koryta cieku 
nieco ponad 150 m, zaś jego deniwelacja w stosunku do poziomu wody wynosi aż 25-27 
m. Od wschodu do cieku dochodzi rynnowate obniżenie, zapewne w pradziejach nawodnio
ne. Obszar stanowiska oszacowany w trakcie badań powierzchniowych ma niemal 4 ha 
i jest dość płaski. W jego obrębie deniwelacje nie przekraczają 3 m.

Występujące wokół niewielkie obniżenia wraz ze wspomnianym ciekiem sugerują dość 
atrakcyjną sytuację hydrograficzną dla pradziejowych osadników. Około 1,5 km w kierun
ku północno-zachodnim znajduje się jezioro Mełno, największy zbiornik wodny w okolicy.

W szczytowych partiach stanowisko jest silnie zniszczone, pod poziomem ornym nie 
stwierdzono wyraźnych śladów profilu glebowego. Stwierdzona w wykopach gleboznaw
czych wokół stanowiska budowa wyraźnie wskazuje, że w środowisku przed zasiedleniem 
tego terenu istniał układ gleb wyraźnie zgodny z naturalnymi predyspozycjami terenu. 
W obniżeniach i dolnych częściach stoków stwierdzono występowanie gleb glejowych 
i czarnych ziem, a w wyższych partiach stoku — gleb płowych oraz brunatnych. Układ ten 
został zupełnie zmieniony na skutek procesów denudacyjnych i długotrwałego rolnictwa. 
Obecnie zarówno w dolnych, jak i w górnych partiach stoku występują gleby brunatnopo- 
dobne. Głębszym podłożem gleb są na ogól różnorodne utwory gliniaste lub ilaste. Charak
ter podłoża znacznie utrudniał prowadzenie prac wykopaliskowych (konieczność używania 
kilofa).

W obrębie południowej części stanowiska wykonano ok. 200 dołków sondażowych, 
sprawdzających układ stratygraficzny. W większości z nich poniżej warstwy ornej występo- 
wała glina zwałowa (calec), niekiedy pyłowe utwory piaszczysto-gliniaste o strukturze 
laminowanej. Zlokalizowano 2 domniemane obiekty kulturowe. Ślady trzeciego, rozorane- 
go obiektu odkryto na powierzchni w południowo-zachodnim skraju stanowiska. Ze wzglę-


