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D u d k a, s t. 1 Polska Akademia Nauk Instytut Histo-
gm. Wydminy, woj. suw alsk ie  rii Kultury Materialnej Zakład Epoki
AZP 20-75/— Kamienia w Warszawie

Badania prowadzi! dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana
Fiedorczuka, Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Suwałkach i Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. 
Szósty sezon badań. Osadnictwo: mezolit, para neolityczna kultura 
Zedmar, późny neolit.

o
Badaniami objęto obszar 45 m , poszerząjąc wykop III od strony południowej i zachod

niej. W części obejmującej wypieszczenie wyspy przeważały ślady osadnictwa późnoneoli
tycznego. W górnej warstwie torfu czarnego, spiaszczonego, z występującymi tu  kamienia
mi i pakietami gliny, znajdowano kości zwierzęce, ceramikę z domieszką kamiennego 
tłucznia, często ornamentowaną sznurem, a z krzemieni charakterystyczne były luszcznie 
i grodki powierzchniowo retuszowane. W przebadanej połowie niewielkiej, nieckowatej 
jamy znaleziono jedynie fragm. kości, ceramiki i krzemienne odłupki.

W samej brzeżnej partii wyspy, pod czarnym torfem, w silnie spiaszczonym czamosza- 
lym torfie znaleziono kilka ludzkich kości długich i kalotę czaszki, pochodzące od różnych 
osobników. Przeważa tam ceramika typu Zedmar z domieszkami organicznymi lub ka
mień no-roślinnymi, a znaczną część szczątków kostnych stanowią kości ryb. Znaleziono 
też fragm. ozdoby bursztynowej oraz parę wyrobów kościanych, wśród których na uwagę 
zasługuje siekierka z poroża jelenia. Niżej, pod niemal jałowym piaskiem, zaczynąją się 
prze war stwienia żwirów, piasków i brunatnych torfów, będące sedymentami późnoboreal- 
nych lagun. W nich znaleziono dużą kość zwierzęcą i krzemienny odłupek,

W dolnej części wykopu, obejmiyącej litoral jeziorzyska, eksplorowano warstwy w na- 
stępiającym układzie stratygraficznym: pod darnią, w torfie czarnym, a następnie w torfie 
brunatnym, sypkim występowała ceramika późnoneo lityczna. Niżej, w torfie czarnobru- 
natnym, gruzeikowatym znąjdowano ceramikę typu Zedmar, a z krzemieni uwagę zwraca 
mikro lityczny póttylczak. Ceramikę z domieszką organiczną znaleziono również w następ
nej warstwie — torfie brunatnym, słabo rozłożonym, datowanym na późny okres atlantyc
ki. Niżej leżący torf sapropelowy zawiera! dużo drewien — gałęzi i patyków, a jedynymi 
zabytkami były 2 odłupki, mikrolityczny wiór, duża kość zwierzęca i kij z opalonym koń
cem. W kolejnej warstwie — torfie detrytusowym prócz drewien występowało dużo węgli 
drzewnych i łupin orzechów laskowych. Odkryto tu kilka szczególnych zabytków: z poroża 
— odcięte ostrze toporka i wąską siekierkę, a z drewna — pierścieniowaty pławik do sieci, 
harpun z jednym zadziorem oraz pręt z opalonym ostrzem i podłużną szczeliną. Pod detry- 
tusem, w warstwie piasku ze żwirem znaleziono masywną kość długą i krzemienny 
odłupek.
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