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Ekspedycja prowadziła badanie również na 14 dalszych tellach, dotąd nieznanych. Jak się 
okazało, również wśród nich 2 nie były stanowiskami archeologicznymi, 4 telle były zachowane w 
stanie szczątkowym i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych lat znikną, zniwelowane i prze
kształcone w teren uprawny*

Kie prowadzono badań na znajdujących się na teranie koncesji, Mendes 1 Thumls oraz czterech 
dalszych tellach zbadanych wykopałlekowo przez Egipską Służbę Starożytności.

3 31 stanowisk zebrano i sklasyfikowano materiał archeologicsey /ceramika, narzędzia krze
mienne, żarna i ich fragmenty, fragmenty szkła i brązu, monety/, da 7 stanowiskach stwierdzono po
zostałości osadnictwa późnopredynąstycznego i węzesnodynastycznego, z których najlepiej zachowane 
sąj Tell el-Farkha i Tell el-Deba', podczas gdy pozostałe były w przeważającej części zniszczone 
przez dzisiejsze cmentarze muzułmańskie lub uprawę gruntów.

Znikome ślady pozostały z osadnictwa późniejszego od Starego Państwa i wcześniejszego od 
okresu grecko-rzymskiego. Jedynie na kilku stanowiskach zanotowano obecność ceramiki, którą praw
dopodobnie można łączyć г okresem późnodynestycznym* Najliczniejsze były Ślady osadnictwa z okre
su grecko-rzymskiego* Zanotowano je na 24 tellach /wyłączając Mandes 1 Thuibis/* Datować Je można 
od okresu ptoLemejakiego /np* Tell urna el-Lahm południowy/ po rzymski /np* Tell el-Lugga. Tell 
el-Dahab czy cmentarzysko Tell Abu Shi'eiäa/ i bizantyński /np. Tell el-Khlrbą/,

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w Tell el-Farkha.

MTNSHAT ABU omar Państwowe ïbiory Sztuki Egipskiej w Mo-
/wschodnia Delta/ nącbium we współpracy ze Stacją Archeo

logii Śródziemnomorskiej UW w Kairze 
X Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,

Ekspedycją kierowąî prof, dr Dietrich Hildung z P3SzE, nato
miast tokiem prac terenowych kierował doc, dr hub. Lech
Krzyżaniak /autor sprawozdania/. Obok niego ze strony pol
skiej udział wcięli; mgr Joanna Aksamit /archeolog/ oraz 
Waldemar i Wanda Jerkowia /dokumentaliści/. Finansowały 
PZSzE. бешу sezon badań wykopaliskowych. Cmentarzysko z koń
ca okresu predynąstycsnego i nekropolią i okresu rzymskiego*

Głównym obiektem badań wykopaliskowych było cmentarzysko z końca okresu predynastyozn&go 
/ok, 3300 - 3300 :.n*e./, eksplorowano takie znajdujące się ną tym stanowisku groby z okresu, rzym
skiego /1 - 4 w* n*e*/>

Na cmentarzysku z końca okresu predynastycznego odkryto dalszych 18 grobów, cc powiększyło 
ich łączną, zbadaną d"tąd ilość, do 39fi* Typy grobów nawiązywały do form pochówków znanych jui na 
tym cmentarzysku. Dwa spośród nieb miały formę prostokąta /w rzucie poziomym/ i składały się z dwu 
oddzielnych komór: głównej, przeznaczonej na zwłoki ludzkie i niektóre dary grobowe /np, naczynia 
kamienne/ oraz komory przeznaczonej na pomieszczenie kilkunastu dużych naczyń ceramicznych z regu
ły wypełnionych zawartością paleniska ofiarnego? na górnej części briuśca niektórych tych naczyń 
znajdowały się znaki garncarskie, Oba groby zbudowane były z suszonej cegły* Daty radiowęglowe 
uzyskane dis tego typu grobów odkrytych w czasie poprzedniej kampanii wskazują, że są one co naj-| 
mniej współczesne lub wcześniejsze od podobnych form grobów znanych dotąd * górnego Egiptu i re
jonu memflcklegof- H grobach tego typu niewątpliwie pochowano członków ówczesnej elity społecznej.

Na cmentarzysku z okresu rzymskiego odkryto dalszych kilkaset pochówków o formach podobnych 
do grobów odkrytych tutaj już wcześniej, WŚrdd nich na uwagę zasługują dwa, w których zmumifiko
wane zwłoki ludzkie posiadały maskę pośmiertną wykonaną ze sti.uk u oraz po kilka płytek złotych 
każda, umieszczonych w oczodołach, jamie ustnej 1 nacięciach na jamie brzusznej wykonanych w cza
sie procesu mumiflkacyjnego.
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