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BADANIA ZAGRANICZNE

Anglia

DA NB Y RIGG 
District: C levbnd

Badania prowadzili: doc. dr hab  Janusz Ostoja-Zagórski (IHKM PAN) i dr Anthony 
Mai di ag (U ni w eny teł w Durham). W badaniach udział wzięli absolwenci i studenci 
archeologii uniwersytetów w Durham. Manchester i Newcastcl upon Tyne. Fi
nansowała stron* brylyjiŁ*. Czwarty »zon  badail Kurhan j osadnictwo z epoki brązu.

Kontynuowano prowadzone od 1984 c. studia nad przemianami irodowiska przyrodniczego i formami jego 
eksploatacji w epoce brązu. Badania terenowe prowadzono na terenie Parku Narodowego — North Yorks« Moon 
(północno, w schodnia Anglia). Realizowano je w br. w dwóch etapach. Pierwszy (1.07.1989 15.07.1989) obe
jm  cwał archeologiczne badania sondai owo weryfikacyjne, drugi (16-30.07,89) powierzchniowo-weryfikacyjne 
i przyrodnicze w otręhie całego mezoregioou osadniczego

A. Archeologiczne badania sondażowo-weryfilutcyjoe:
Kontynuowano rozpoczęte w 1986 r. badania eksploracyjne kurhanu z epold brązu (nr 235). Badania tc miały 

na celu ustalenie chronologii obiektu jak i weryfikację znanych z literatury popularnonaukowej danych na temat 
jego budowy. Badany przez nas kurhan został wstępnie rozpoznany w 1863 r. ł opisany następnie przez J.C. 
Atkinsona („Genie]men's Magazin" 1863, s. 440-443). Ustaloao wówczas, i i  centralnym elementem konstrukcy
jnym byl duży stojący kamie ύ (..standing stone") o  wysokofci 2,75 m. U jego podnóża miały zostać zdeponemane 
szczątki kostne, które się jednak nie zachowały. Wyniki bsdai prowadzonych w br. potwierdziły i w wielu 
wypadkach utcjtlily wcześniejsze ustalenia na temat kooitiub^i kirhanu, Nie doprowadziły jednak do odkrycia 
materiału (»teologicznego. Pobrano w iek prób do datowań C-14. Uzyskany w trakcie badaâ materiał ubytkow y 
stanowiły: dwa wióry krzemienne oraz mały fragment naczynia glinianego. Wstępna analiza uzyskanych mate
riałów i r<48owych potwierdziła wczeiniejsze ustalenia na temat metryki chronologicznej b*danego kirhanu. 
Został o d  usypany we wczesnych fazach epoki brązu.

B. Badania powierzchniowo-weryfikacyjne i przyrodnicze:
Obok prac wykopaliskowydi prowadzono również badani« powierzchniowo-weryfikacyjne, W dalszym dągu 

weryfikowano lokalizację znanych z badad amatorskich punktów osadniczych. Badaniami tymi objęto całą 
powierzchnie raezorcgionu osadniczego. W ich trakcie ustalono lokalizację mikroregionów osadniczych: Crown 
End-Westeradłe Moors, B oi Hall, Caselton Rigg, Danby Rigg. Egton Moors, Murk Mire and in Moor i Egton Low 
Moors. Mikroregiony te tworzył system osad sezonowych rozlokowanych wokół systemów pól uprawnych 
i sytuowanych na obrzeżach cmentarzysk. Większość stanowisk w ramach poszczególnych mikroregionów została 
zlokalizowana w trakcie poszukiwań amatorskich, jednak ich lokalizacja na mapach w skali 1:25.000 wymagała 
szeregu istotnych kortkL

Badaniom powierzchni w o - weryfikacyjnym towarzyszyły badania specjalistyczne — przyrodnicze. W ich 
trakcie pobrano wiele prób do analiz palyoologicznych jak również ukoóczono prace analityczne dla profilu 
pyłkowego (North Gili 5).

Badania będą kontynuowane w 1491 roku.
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В «dania prowadziła misja kierowana przez prof. dr. hob. Wiktora A. Daszewskiego 
w składzie: prof, dr hab. Zofia SzlclyHo, dr Iolanta Młynarczyk, dr Eu do ki ja Fappucci- 
Władyka (archeologowie), dr hab inż. arch. Stanislaw Medcksza (architekt) i p.
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