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i południowo wschodnim, w celu ustalenia rozmiarów i liczby 
odkrytych śladów po zabudowie. Założono 4 wykopy /7-10/ o 
łącznej powierzchni 132 m̂ , z których pozyskano! 30 frag
mentów zdobionych i 479 fragmentów niezdobionych kultury 
pucharów lejkowatych, 170 fragmentów kultury amfor kulistych, 
14 fragmentów kultury schyłkowoneolitycznej, 95 zabytków 
krzemiennych, 16 ega.masowego materiału kamiennego, 35 frag
mentów silnie rozdrobnionych kości i ok, 100 fragmentów 
polepy. W zakresie obiektów nieruchomych zarejestrowano Ю  
dołków posłupowych i 1 jamę /0,5 к 1 m/*

Analiza planigrafii obiektów i materiału zabytko
wego pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie śladów obiektu 
podomowego, o wymiarach 10 x 6 ra, usytuowanego na osi NE-SW. 
Uzyskana próba materiału ceramicznego odpowiada stylistycz
nie danym ubiegłorocznym, znacznie je poszerzając poprzez 
udział wątków zdobniczych o cechach tzw. “baroku zdobnicze
go" oraz elementów ̂ asraowo-grzebykowych /tzw. ceramika mą- 
tewska/. Potwierdza to przynależność zbioru do fazy III с 
rozwoju kultury pucharów lejkowatych aa Kujawach. Uzyskany 
materiał kultury amfor kulistych z warstwy, skoncentrowany 
głównie w południowej partii stanowiska, wyraźnie poza stre
fą zabudowy, łączyć należy wstępnie z końcem II względnie 
początkiem III fazy rozwoju kultury amfor kulistych na Kuja
wach.

Badania na stanowisku zakończono.
TARKOY/O DOLNE, gm.Nowa Wieś Wielka
woj.bydgoskie Uniwersytet im. Adama
Stanowisko 31 Ilickiewicza w Poznaniu

Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw

Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr bab.Aleksandry Cofty- 
Broniewskiej. Finansował Uniwer
sytet Warszawski. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury am
for kulistych fazy IIIb-c,

Stanowisko usytuowane Jest w obrębie Kotliny To
ruńsko-Bydgoskiej, na południowym stoku wału wydmowego, ok.
80 m na południe od granicy podmokłych łąk.

Stanowisko jest zagrożone stałą eksploatacją pia
sku. Wykopaliskowe rozpoznano powierzchnię ok. 115 m » usta
lając północną oraz wschodnią granicę zasięgu występowania 
substancji źródłowej.

Zarejestrowano 36 dołków pasłupowych, zarysowu
jących układ przyziemia 3 /47/ szałasów. Nadto odsłonięto 
6 obiektów "towarzyszących", w tym: 1 palenisko /obiekt_
27/ oraz 5 jam o nieokreślonej obecnie funkcji. W części 
południowej stanowiska, przylegającej do granicy powierzeh-



ni zniszczonej , zlokalizowano Nakład’1 wytworów kamiennych 
/skał krystalicznych/ o zróżnicowanej strukturze technologicznej, jak i surowcowej.

Materiał ceramiczny oraz pozaceramiczny reprezen
towany jest przezi a/ ilościowo dominujące elementy kultury 
amfor kulistych fazy IIIb-c /ок. 1.050 fragmentów ceramiki, 
ok. 30 wytworów krzemiennych, ok. 80 wytworów kamiennych/; 
b/ incydentalnie współwystępujące elementy kultury pucharów 
lejkowatych /kilka fragmentów ceramiki/. Lokalizacje tej 
ceramiki w obrębie stanowiska 31 należy interpretować jako 
element wtórny "przeniesiony" z obszaru stanowiska 32, tj. 
obozowiska ludności kultury pucharów lejkowatych, odległego 
niespełna 50 m w kierunku północno-wschodnim.

Zdołano uchwycić przestrzenne granice występowania 
materiału źródłowego, delimitujące funkcjonalnie obszar 
osiedla ludności kultury amfor kulistych, eksplorując je wy- 
kopaliskowo.

Badania zakończono.
TARKQW0 DOLNE, gm.Nowa Wieś Wielka
woj.bydgoskie Uniwersytet im- Adama
Stanowisko 49 Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Prahistorii 
Ze3pół Badań Kujaw

Prace prowadził 2espół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- 
Broniewskiej. Finansował Uniwersy
tet Warszawski. Pierwszy sezon ba
dań. Osady ludności kultury amfor 
kulistych /faza IIIb-с/, o3ada lud
ności kultury pucharów lejkowatych 
/faza IIIc-IIIc/IVa/.

Stanowisko usytuowane jest w obrębie Kotliny To
ruńsko-Bydgoskiej, na południowej oraz południowo-zachod
niej, górnej partii stoku wyniesienia terenowego, ok. 100 m 
od granicy podmokłych łąk.

W wyniku eksploracji wykopaliskowej zbadano po
wierzchnię ok. 520 m . Zbadana powierzchnia stanowiska re
prezentuje względnie pełne rozpoznanie archeometryczne sy
stemu obozowisk ludności kultury amfor kulistych fazy III 
b-c. Zarejestrowano 7 /8?/ naziemnych budowli słupowych 
/szałasów?/. Nadto, odsłonięto 13 obiektów "towarzyszących" 
o niejednorodnej oraz złożonej wymowie funkcjonalnej /jamy 
gospodarcze, paleniska/. W części południowo-zachodniej 
stanowiska zarejestrowano "•warsztat" przetwórstwa skał kry
stalicznych ludności kultury pucharów lejkowatych /faza 
Illc-IIIc/IVa/.

\J kategorii źródeł uzyskano łącznie ok. 1.800 
wytworów kulturowych, w tym; ok'. 1.600 fragmentów ceramiki,
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