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S T u d I a  I  M a T E R I a ł y

Ta d e u s z  G a l i ń s k i

Bolków nad jeziorem Świdwie.  
Nowe materiały kultury ahrensburskiej

Bolków on Lake Świdwie. New ahrensburgian materials

This article discusses some results of excavations carried out on the Bolków site 1 
at Lake Świdwie in West Pomerania in 2006–2011. In the highest part of the lake 
terrace platform were localized, three spatially isolated campsites linked to the Late 
Palaeolithic. Apart from flint artefacts, lithic ones and animal bones, there were also 
pit features, including a possible human cremation burial. The camps are associated 
with the western variety of lowland groups with tanged points, the so-called 
Ahrensburgian. Based on radiocarbon analysis the camps were dated respectively to 
the beginning of the Younger Dryas (campsite 2), middle part of the Younger Dryas 
(campsite 3), and the end of this period (campsite 1)

Keywords: Younger Dryas, Late Paleolithic, Ahrenburgian, hunting camp, flint 
tools

Słowa kluczowe: młodszy dryas, późny paleolit, Ahrensburgian, obozowiska 
łowieckie, narzędzia krzemienne

Wstęp
W latach 2006–2011 Autor tego opracowania przeprowadził bada-

nia wykopaliskowe na stanowisku Bolków 1 nad jeziorem Świdwie w woj. 
zachodniopomorskim (ryc. 1), pozyskując liczne i oryginalne materia-
ły źródłowe związane z tzw. kulturą ahrensburską. Koncentrowały się one  
w trzech ograniczonych i izolowanych przestrzennie skupieniach, w których 
obok zabytków krzemiennych i kamiennych oraz materiałów kostnych wy-
stąpiły obiekty jamowe oraz z dużym prawdopodobieństwem grób ciałopalny. 
Pozostałości te stanowią obecnie podstawowe źródło do rekonstrukcji obrazu 

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. X: 2013, z. 1: Archeologia, s. 7-114
ISSN 0076-5236
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technologiczno-typologicznego wytwórczości narzędziowej, elementów go-
spodarczych i socjokulturowych, oraz sposobów bytowania łowców reniferów  
w zachodniej części Pomorza. Podkreślić należy także wagę bezprecedensowego 
odkrycia śladów wspomnianego pochówku ciałopalnego w dotychczasowych 
badaniach „niżowych” grup ludzkich z okresu późnego glacjału.

Stanowisko paleolityczne w Bolkowie jest już znane w literaturze archeolo-
gicznej z wcześniejszych badań prowadzonych przez Dobrochnę Jankowską  
z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu w latach 1981–1985 (Jankowska 1982; 
Galiński, Jankowska 2006; Galiński 2009; Galiński, Sulgostowska 2010). Korzys-
tając ze wsparcia Zachodniopomorskiej Fundacji Archeologicznej „Grodzisko” 
oraz Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego „Świdwie” i Kierownictwa Rezerwatu 
Przyrody „Świdwie” ekspedycja kierowana przez Autora przebadała w latach 2006 
i 2010–2011, podczas wielomiesięcznych kampanii wykopaliskowych, ponad  
150 m2 stanowiska. Badaniami objęte zostały między innymi skupienia paleoli-
tyczne położone w centralnej części terasy, w odległości 40–50 m od granicy pod-
mokłości brzegowych dawnego Jeziora Krynickiego (tzw. gytiowiska). Wydobyto 
ponad 5 tysięcy wyrobów krzemiennych i kamiennych, w tym 365 narzędzi oraz 
materiał kostny. Niniejszy artykuł jest pierwszą publikacją tych źródeł.

Lokalizacja stanowiska
Stanowisko położone jest na lewym brzegu Odry, przy południowej granicy 

Puszczy Wkrzańskiej, około 20 km na północny zachód od Szczecina na terenie 
gminy Dobra w powiecie polickim. Usytuowane jest na północnym krańcu 
zabagnionego obecnie Jeziora Krynickiego, w odległości 750 m na północny 
zachód od zabudowań Stacji Ornitologicznej w Bolkowie, około 400 m na 
południowy zachód od granicy dzisiejszych podmokłości brzegowych jeziora 
Świdwie, przy drodze prowadzącej z Bolkowa do miejscowości Stolec. Współ-
rzędne geodezyjne: x – 3 325 180 m; y – 5 998 900 m.

Stanowisko zajmuje fragment rozległej, minimalnie wyniesionej, piaszczys-
tej terasy pomiędzy Jeziorem Krynickim i jeziorem Świdwie. Położone jest  
w zachodniej części tego obszaru i bezpośrednio przylega do podmokłości 
brzegowych pierwszego z nich, których to granicę na pewnych odcinkach sta-
nowi szeroki na 4–5 m kanał wodny oraz do koryta rzeki Gunicy łączącej oba  
te jeziora (ryc. 2–3). Z analizy map szwedzkich sporządzonych pod koniec  
XVII wieku – przed pruską melioracją, która radykalnie zmieniła stosunki 
hydrograficzne na tym terenie – wynika, że stanowisko zajmowało obszar 
najwyżej wyniesionej części terasy przylegający bezpośrednio do północnego 
krańca Jeziora Krynickiego w miejscu, gdzie niewielka rzeka Gunica wypływała 
z tego jeziora kierując swoje wody na północ do jeziora Świdwie. Jak wykazały 
szczegółowo przeprowadzone badania powierzchniowe oraz sondażowe, zabytki  
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krzemienne występują na obszarze około 1 ha zajmując obszar o kształcie zbliżo-
nym do prostokąta o bokach 80 × 120 m. Znaczna część tego terenu była zajmo-
wana przez liczne obozowiska paleolityczne i mezolityczne, których pozostałości 
w dużej mierze zostały rozwleczone lub doszczętnie znisz czone w wyniku orki. 
Tylko niewielka ich część zachowała się w nienaruszonym stanie.

Powierzchnia stanowiska jest na całej szerokości prawie płaska. Stanowi ją 
lekko wyniesiona platforma o średnicy około 50 m, która stopniowo i równo-
miernie opada w kierunku południowo-zachodnim, w stronę rynny Jeziora 
Krynickiego. Różnica wysokości pomiędzy skrajnymi punktami na przestrze-
ni 100 m nie przekracza obecnie 0,7 m. Od połowy lat 60. do końca lat 80.  
XX wieku obszar ten był użytkowany rolniczo przez PGR w Rzędzinach, także 
przy użyciu ciężkiego, gąsienicowego sprzętu (pługa amerykańskiego), co spo-
wodowało znaczne zniwelowanie powierzchni terasy. Wyraźnie widoczne jest to  
w profilach wykopów badawczych. Na początku lat 90. teren został włączony  
w obręb Rezerwatu Przyrody „Świdwie” i tym samym wyłączony z jakiejkol-
wiek działalności gospodarczej. Obecnie zajmują go dziko rosnące różne gatunki 
traw i innych roślin łąkowo-torfowych, a na granicy podmokłości brzegowych 
dawnego jeziora także drzewa i krzewy.

Ogólna charakterystyka stanowiska
Główny wykop badań realizowanych przez D. Jankowską w latach 1981– 

–1985 usytuowany był w południowo-wschodniej części stanowiska, na obszarze 
szczególnie obfitego występowania materiałów krzemiennych na powierzchni 
rozoranego pola oraz w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzegowej dawnego 
Jeziora Krynickiego. Miał długość 50 m, szerokość od 2 do 20 m i powierzch-
nię 208 m2. W obrębie odkrywki zlokalizowano kilka skupień paleolitycznych 
i mezolitycznych, w większości silnie rozwleczonych i rozproszonych przez 
orkę. W latach 2005–2006 Autor przeprowadził specjalne badania poszukiwaw-
cze za pomocą metrów kontrolnych. Pozwoliły one zlokalizować m.in. dobrze 
zachowane, izolowane przestrzennie skupienia osadnicze z późnego paleolitu  
w centralnej, najwyżej położonej części platformy terasy. Badania wykopali-
skowe podjęte zostały jeszcze w 2006 roku (wykopy II–III/2006). Były one 
kontynuowane w sezonach 2010–2011 (ryc. 3).
Profil stanowiska

Na stanowisku występują silnie zbielicowane, słabo wykształcone gleby 
piaszczysto-torfowe. Miejscami, zwłaszcza w wyżej położonych partiach terasy 
objętej w przeszłości intensywną uprawą rolną, są one bardzo mocno przekształ-
cone. W północnej i środkowej części stanowiska będącej najwyżej wyniesioną 
partią platformy terasy i gdzie koncentrują się omawiane skupienia osadnicze, 
układ warstw i poziomów glebowych jest podobny, a charakterystycznym  
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elementem profilu są soczewki torfu. We wschodniej części tego terenu,  
w obrębie wykopu II/2006/2011 układ ten wyglądał następująco (ryc. 4):
1 – próchnica gleby (Ap) – miąższość 30–45 cm;
2 – torf silnie zapiaszczony – miąższość 5–20 cm;
3 – torf brunatny mocno zbity występujący w formie soczewek – miąższość 

5–40 cm;
4 – jasnobrązowy piasek z dużym udziałem gliny – poniżej 50–55 cm;
5 – żółty piasek gruboziarnisty z wtrąceniami związków żelazistych (rudawca) 

i zacieków korzeniowych budujący strop terasy – poniżej 50–80 cm.
Warstwy 4 i 5 występowały miejscami wymiennie budując strop terasy. 

Zabytki znajdowały się in situ w soczewkach torfu (poziom 3) oraz w stropie 
zalegającego poniżej piasku jasnobrązowego (poziom 4) lub piasku żółtego (po-
ziom 5), do głębokości nawet 1 m od powierzchni wykopu (poza obiektami). 
W południowo-zachodniej części platformy w obrębie wykopu III/2006 profil 
budowały warstwy (ryc. 5):
1 – próchnica gleby (Ap) – miąższość 20–30 cm;
2 – torf silnie zapiaszczony – miąższość 5–20 cm;
3 – torf brunatny mocno zbity występujący w formie soczewek – miąższość 

5–30 cm;
4 – jasnobrązowy piasek z dużym udziałem gliny – poniżej 30–45 cm;
5 – żółty piasek gruboziarnisty z wtrąceniami związków żelazistych (rudawca) 

– poniżej 30–70 cm.
Warstwy 4 i 5 występowały miejscami wymiennie budując strop terasy.  

Zabytki znajdowały się in situ w soczewkach torfu brunatnego (poziom 3) oraz  
w stropie zalegającego poniżej piasku jasnobrązowego (poziom 4) i piasku żółtego 
(poziom 5), do głębokości 0,8 m od powierzchni wykopu (poza obiektami).

W świetle obecnie posiadanych informacji, pochodzenie geologiczne tor-
fu nie jest jednoznaczne. Występuje on na całym obszarze terasy i wszędzie  
w formie soczewek układających się w długie, pasmowe ciągi na kierunku pół-
nocny zachód – południowy wschód. Jego konsystencja (charakter) jednak nie 
jest jednorodna. Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że tworzył się w dwóch 
różnych okresach klimatycznych. Soczewki torfu stanowiące dolną, mocno zbitą 
warstwę powstały w początkach wczesnego holocenu (Friesland/Dryas IV) jako 
wypełnisko osadowe dryasowych muld, natomiast górna warstwa torfu, dość 
luźna i silnie zapiaszczona wytworzona została w już w okresie subborealnym 
i później, po ustąpieniu atlantyckiego jeziora zalewowego.
Datowanie metodami przyrodniczymi

Analizie radiowęglowej 14C poddano dwie próby kości zwierzęcych oraz 
jedną próbkę węgli drzewnych, wydobyte z jam gospodarczych zlokalizowanych 
w obrębie wszystkich opisywanych skupień. Uzyskano następujące wyniki:
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1. Fragment kości łosia z jamy nr 3 (skupienie 2) w wykopie II: 10840±40 
BP [MKL-1869] – początek młodszego dryasu;

2. Siekacz małego zwierzęcia futerkowego z jamy nr 1 (skupienie 3) w wy-
kopie III: 10580±30 BP [Poz-55400] – środek okresu młodszego dryasu;

3. Węgle drzewne z jamy nr 2 (skupienie 1) w wykopie II: 10280±40 BP 
[MKL-1875] – koniec młodszego dryasu.

Rezultaty wskazują na występowanie znacznych rozbieżności czasowych  
w fun kcjonowaniu obozowisk i odnoszą poszczególne skupienia do całego 
okresu młodszego dryasu.

Skupienie osadnicze nr 1
Położone w zachodniej części odkrywki nr II/2006/2011, w metrach 49–53/

Cg–Df (ryc. 6 i 7). W zarysie owalne, o wymiarach 10 × 5,5 m, i o całkowitej 
powierzchni około 35 m2. W obrębie krzemienicy wystąpiły dwie jamy o cha-
rakterze gospodarczym. Skupienie to było bardzo wyraźnie izolowane prze-
strzennie od położonej w bliskim sąsiedztwie krzemienicy nr 2.

Jama nr 1 – położona we wschodniej części krzemienicy, w metrach 53–54/
Db (ryc. 7). W zarysie prawie kolista o średnicy 85 cm. Przebarwienie obiektu 
ujawniło się w stropie żółtego piasku, poniżej soczewki torfu, na głębokości 
40 cm, dno znajdowało się na głębokości 72 cm od powierzchni; w przekroju 
workowata. Wypełnisko dość twarde, zbite, o zabarwieniu szarobrunatnym. 
Brak zabytków krzemiennych, które grupowały się obok jamy.

Jama nr 2 – położona w południowej części krzemienicy, w metrach 51–52/
Ci (ryc. 7). W zarysie lekko owalna o wymiarach 105 × 95 cm. Obiekt ujawnił 
się w stropie żółtego piasku, poniżej cienkiej soczewki torfu, na głębokości 
38 cm, dno znajdowało się na głębokości 70 cm od powierzchni; w prze-
kroju workowata. Wypełnisko twarde, zbite, o zabarwieniu szarobrunatnym.  
W obrębie jamy brak zabytków krzemiennych. Podobnie jak w przypadku jamy  
nr 1, te ostatnie licznie grupowały się na granicach obiektu, zwłaszcza od strony 
wschodniej i południowej.
Surowiec

W materiale występuje krzemień kredowy bałtycki i krzemień dolnoodrzań-
ski, z przewagą tego ostatniego. Surowiec bałtycki reprezentowany jest głównie 
przez odmianę o zabarwieniu niejednolitym, strefowym, szaro-popielatym  
w środku konkrecji i ciemnoszarym lub grafitowym po brzegach. Masa krze-
mienna słabo prześwitująca, prawie matowa z nierównomiernie rozprowadzo-
ną gęstą zawiesiną, która zawiera różnej wielkości szare płatki krzemieniaka 
i drobne, jasne plamki substancji organicznych. Posiada dobry połysk, daje 
mocne sfalowanie powierzchni. Kora dość gruba, ziarnista, barwy szarej, często 
oblepiona cienką warstwą białego wapienia. Wykorzystywane na stanowisku 
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konkrecje były średnich rozmiarów, 8–12 cm średnicy, o kształtach głównie 
bułowatych, płytowatych, rzadziej klockowatych. W zależności od warunków 
glebowych zalegania (piasek, torf) krzemień ten pokryty jest na powierzchni 
patyną koloru ceglastego lub szarożółtego, czym upodabnia się do krzemienia 
dolnoodrzańskiego. Jest to stosunkowo dobrej jakości surowiec, który występuje 
na głębokości do 2 m od powierzchni w okolicznych utworach morenowych, 
skąd był wydobywany. Opisywana odmiana występuje w dużych ilościach także 
w skupieniach osadniczych nr 2 i 3.

Krzemień dolnoodrzański spotykany na stanowiskach paleolitycznych i me-
zolitycznych na lewym brzegu Odry posiada barwę niejednolitą, zielonkawą, 
oliwkową, miodową, pomarańczową, brązową w różnych odcieniach, w tym 
jaskrawobrązową (koralową), a nawet czekoladową. Kolory te w różnych ukła-
dach mogą występować w jednej konkrecji tworząc mniejsze i większe strefy 
zabarwienia. Masa krzemienna poszczególnych stref też nie jest jednolita. Za-
wiera mniej lub bardziej liczne wtrącenia rozsianych po całej masie substancji 
pochodzenia organicznego w postaci bardzo drobnych, białawych i szarych 
plamek lub krótkich kresek oraz różnej wielkości szarych płatków i płatów skały 
powszechnie i tradycyjnie określanej mianem krzemieniaka. Miejscami masa 
krzemienna jest więc słabo prześwitująca, albo w ogóle matowa o powierzchni 
nieco chropowatej, miejscami zaś charakteryzuje się dobrym i bardzo dobrym 
prześwitem z wyraźnie widoczną zawiesiną, rozprowadzoną mniej więcej rów-
nomiernie, i ma gładką, błyszczącą powierzchnię. Przy odbijaniu daje mocne 
sfalowanie powierzchni. Krzemień ten ma dość dobrze zachowaną korę barwy 
szarobiałej, kakaowej lub szarobrązowej o strukturze gruzełkowatej lub ziar-
nistej, szorstkiej – miejscami kora jest dość gruba, miejscami nieco zdarta, wy-
gładzona. Zdarzają się też zmiażdżenia i wyświecenia powierzchni. Niewielkie 
zazwyczaj konkrecje często otoczone są warstwą wapienną.

W opisywanych materiałach występują zasadniczo trzy odmiany masy krze-
miennej tego surowca:
1. Krzemień o zabarwieniu brązowym w różnych odcieniach z niewielką 

zawartością wtrętów substancji organicznych, a zwłaszcza krzemieniaka, 
dzięki czemu charakteryzuje się dobrym prześwitem, powierzchnie są 
gładkie, mają duży połysk i dają mocne sfalowanie;

2. Krzemień o zabarwieniu oliwkowym od brzegu i koralowym w środku 
konkrecji z niewielką domieszką substancji organicznych i krzemieniaka, 
masa dobrze prześwitująca z równomiernie rozprowadzoną, gęstą zawie-
siną, powierzchnie mają bardzo wysoki połysk i dają mocne sfalowanie. 
Jest to najlepszy jakościowo surowiec do produkcji narzędziowej spośród 
wszystkich opisywanych tu odmian krzemienia dolnoodrzańskiego;

3. Krzemień o zabarwieniu niejednolitym strefowym, konkrecje zbudowane 
są z płatów w kolorze oliwkowym, szarożółtym, brązowym i koralowym; 
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jest bardzo zróżnicowany pod względem prześwitu, połysku i sfalowania 
masy surowcowej. Wykorzystywane na stanowisku konkrecje miały od 
6 do 10 cm średnicy. Były bułowate, płytowate i nieregularne. Posiadały 
stosunkowo dobrze zachowaną grubą, ziarnistą korę w kolorze szarym,  
z obecnością resztek białego wapienia. Wiele konkrecji, zwłaszcza od-
miany o zabarwieniu brązowym, posiadało liczne pęknięcia masy su-
rowcowej i zapadnięcia korowe. W procesie produkcyjnym były często 
odrzucane po próbnym odbiciu kilku półsurowiaków. Krzemień dol-
noodrzański pochodzi ze złóż występujących w niektórych utworach 
morenowych, na przykład typu kemy, znanych między innymi nad rzeką 
Gunicą w Tanowie, oddalonym od stanowiska w Bolkowie o około 6 km  
(Galiński 2015).

Inwentarz
Inwentarz krzemienny skupienia liczy ponad 1700 wyrobów, w tym: 37 rdzeni i 96 
narzędzi (tab. 1).
Rdzenie (tab. 2)
1. Rdzenie dwupiętowe wspólnoodłupniowe typu mazowszańskiego – 4 egz.:
a) pięty silnie pochylone do tyłu, zbieżne, zaprawiane, odłupnia zakolona szeroka, 

obejmująca około połowy obwodu rdzenia, tył zaokrąglony częściowo zaprawiany, 
ślady zaprawy również na jednym z boków; wiórowy o wymiarach: (długość × 
szerokość × grubość) 5,7 × 4,9 × 4,5 cm. Przedwcześnie porzucony prawdopo-
dobnie z powodu licznych zapadnięć korowych masy uniemożliwiających prawi-
dłową eksploatację;

b) pięty – pochylona do tyłu i prostopadła, ustawione symetrycznie, zaprawiane, 
odłupnia szeroka płaska uszkodzona, tył lekko zaokrąglony korowy, boki też suro-
we; odłupkowy. Wymiary: 8,3 × 7,0 × 3,7 cm. Przedwcześnie porzucony z powo-
du zepsucia odłupni;

c) pięty pochylone do tyłu, zbieżne, zaprawiana i przygotowana, odłupnia płaska 
uszkodzona, tył lekko zaokrąglony częściowo zaprawiany od strony jednej z pięt, 
ślady zaprawy boku; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 6,1 × 4,5 × 1,9 cm;

d) pięty silnie pochylone, lekko skręcone, zaprawiana i przygotowana, odłupnia sze-
roka obejmująca ponad połowę obwodu, zakolona, tył krawędziowy zaprawiany; 
wiórowy. Wymiary: 5,7 × 3,9 × 2,7 cm (ryc. 10:1).

2. Rdzenie dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe – 3 egz.:
a) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy o piętach i odłupniach skręconych o 90°; pię-

ty silnie pochylone do tyłu zaprawiane, odłupnie zakolone stykające się jednym 
bokiem, tył płaski zaprawiany; wiórowy. Wymiary: 3,9 × 3,4 × 2,6 cm (ryc. 11:1). 
Okaz poprawnie eksploatowany, maksymalnie wyzyskany;

b) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy o piętach i odłupniach ustawionych wzglę-
dem siebie prostopadle; za pięty służyły odłupnie eksploatowane naprzemiennie; 
wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,7 × 4,4 × 3,8 cm (ryc. 13:2);
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c) dwupiętowy jw.; pięty lekko pochylone, przygotowane o krawędziach mocno 
prawcowanych, odłupnie lekko zakolone obejmujące całą szerokość rdzenia; wió-
rowy. Wymiary: 4,8 × 4,6 × 4,0 cm (ryc. 13:1).

3. Rdzenie jednopiętowe klockowate – 6 egz.;
a) pięta silnie pochylona do tyłu, zaprawiana, krawędź pięty mocno prawcowana, 

odłupnia szeroka zakolona, tył zaokrąglony korowy, na jednym boku ślady zapra-
wy; wiórowy. Wymiary: 5,1 × 3,5 × 3,2 cm (ryc. 11:4);

b) pięta lekko pochylona do tyłu, zaprawiana, krawędź pięty mocno zniszczona, 
odłupnia szeroka zakolona, tył zaokrąglony korowy, brak śladów zaprawy na bo-
kach; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,1 × 4,3 × 3,8 cm;

c) pięta lekko pochylona do tyłu, przygotowana, krawędź pięty mocno prawcowa-
na, odłupnia szeroka dwudzielna, zakolona, obejmująca ponad połowę obwodu 
rdzenia, tył płaski negatywowy, boki częściowo zaprawiane; wiórowo-odłupkowy. 
Wymiary: 4,4 × 4,5 × 3,3 cm. Okaz ma liczne zagłębienia korowe utrudniające 
prawidłową eksploatację;

d) pięta pochylona do tyłu, zaprawiana, odłupnia wąska lekko zakolona, tył naturalnie 
krawędziowy, ślady zaprawy na jednym boku; wiórowy. Wymiary: 6,3 × 3,5 × 4,4 cm. 
Przedwcześnie porzucony z powodu zepsucia odłupni i kąta odbicia;

e) pięta silnie pochylona do tyłu, przygotowana, odłupnia wąska, tył naturalnie 
krawędziowy, ślady niewielkiej zaprawy na jednym boku; wiórowy. Wymiary:  
6,2 × 2,8 × 5,8 cm. Jest to rdzeń sporządzony z płaskiej konkrecji korowej, który 
porzucono po odbiciu zaledwie krótkiej serii wiórów;

f) szczątkowy, silnie wyzyskany rdzeń wiórowy. Wymiary: 4,5 × 1,7 × 1,3 cm.
4. Rdzenie jednopiętowe płaskie – 5 egz.;
a) pięta lekko pochylona, przygotowana, odłupnia szeroka lekko zakolona, tył płaski 

korowy; wiórowy. Wymiary: 4,6 × 4,2 × 2,3 cm (ryc. 12:2);
b) pięta lekko pochylona, przygotowana, odłupnia szeroka zakolona, tył płaski koro-

wy; wiórowy. Wymiary: 5,4 × 4,1 × 2,9 cm. Nosi ślady naprawy odłupni od stro-
ny podstawy;

c) pięta lekko pochylona, naturalna, odłupnia szeroka zakolona, tył zaokrąglony koro-
wy; odłupkowy. Wymiary: 4,4 × 3,4 × 2,2 cm. Forma szczątkowa silnie wyzyska-
nego rdzenia;

d) pięta pochylona przygotowana, odłupnia szeroka zakolona; wiórowy. Wymiary:  
3,5 × 4,0 × 2,4 cm. Forma szczątkowa silnie wyzyskanego rdzenia;

e) odłupnia szeroka, tył zaokrąglony korowy; odłupkowy. Wymiary: 4,6 × 4,5 × 1,8 cm. 
Forma szczątkowa silnie wyzyskanego rdzenia.

5. Rdzenie jednopiętowe podstożkowate i stożkowate – 3 egz.;
a) pięta lekko pochylona, przygotowana, odłupnia obejmuje 2/3 obwodu, tył zaokrą-

glony zaprawiany; wiórowy. Wymiary: 4,9 × 3,7 × 2,1 cm;
b) pięta pochylona, przygotowana, odłupnia prawie dookolna; wiórowy. Wymiary: 

4,8 × 2,5 × 1,4 cm (ryc. 11:3). Przerobiony z rdzenia dwupiętowego rozdzielno-
odłupniowego o piętach naprzeciwległych;
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c) pięta pochylona, przygotowana, odłupnia obejmuje około połowy obwodu, tył za-
okrąglony korowy; wiórowy. Wymiary: 4,0 × 2,3 × 2,2 cm (ryc. 11:5).

6. Rdzenie wielopiętowe – 2 egz.;
a) regularny o piętach i odłupniach (3) sytuowanych względem siebie prostopadle; 

ostatnia eksploatowana odłupnia jest wiórowa. Wymiary: 6,3 × 5,1 × 3,6 cm. 
Porzucony przedwcześnie z powodu zepsucia krawędzi ostatniej eksploatowanej 
pięty;

b) pięty i odłupnie sytuowane względem siebie prostopadle, eksploatowane naprze-
miennie; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,9 × 4,0 × 3,6 cm.

7. Fragm. nieokreślone rdzeni – 14 egz.
Narzędzia
Grupa narzędzi liczy 96 okazów. Dominują drapacze, rylce, półtylczaki i narzędzia 
wnękowe (tab. 3). Przy opisie narzędzi posługiwano się typologią R. Schilda (1975, 
162–185).
Drapacze – 26 egz.
1. Drapacze smukłe i krępe, duże, średnie i małe o różnych rodzajach ukształtowania 

drapisk i o surowych bokach (kat. 1 wg R. Schilda); 18 egz. – w tym 17 wiórowych 
i 1 z odłupka; 6 dużych, 6 średnich i 5 małych; 7 smukłych i 10 krępych; 9 kurty-
zowanych; 1 złamany.

A. Wśród drapaczy wiórowych występują:
a) duży, smukły łukowiec prawidłowy wykonany z poprawnego, grubego wióra ne-

gatywowego, kurtyzowanego, z zachowanym fragm. wnęki przełamu. Drapisko  
¾ strome, spracowane. Wymiary: 5,4 × 1,7 cm (ryc. 14:1);

b) duży smukły łukowiec prawidłowy sporządzony z szerokiego wióra korowego; drapi-
sko ¾ strome, naprawiane, usytuowane od strony piętkowej. Wymiary: 4,6 × 2,3 cm;

c) drapacz jw. wykonany z wióra podtępca, kurtyzowany; drapisko ¾ strome, spraco-
wane. Wymiary: 4,1 × 1,6 cm;

d) duży, smukły łukowiec skośny sporządzony z szerokiego, grubego wióra z fragm. 
kory, kurtyzowany; drapisko ¾ strome, spracowane. Wymiary: 4,9 × 2,3 cm;

e) drapacz jw., wykonany z negatywowego wióra dwupiętnika; drapisko strome  
i przełuskane na spód, mocno spracowane. Wymiary: 5,5 × 2,1 cm;

f) duży, smukły ostrołukowiec skośny sporządzony z wióra negatywowego; drapisko 
strome, naprawiane. Wymiary: 4,7 × 1,7 cm;

g) średni, smukły łukowiec skośny wykonany z wąskiego wióra z fragm. kory; drapi-
sko przełuskane na spód, naprawiane, uszkodzone. Wymiary: 3,6 × 1,3 cm;

h) średni, krępy łukowiec skośny wykonany z wióra zatępca; drapisko ¾ strome, na-
prawiane. Wymiary: 3,4 × 2,1 cm (ryc. 14:3);

i) średni, krępy łukowiec lekko skośny wykonany z wióra z fragm. kory, kurtyzowa-
ny; drapisko półstrome, naprawiane. Wymiary: 3,1 × 2,2 cm (ryc. 14:5);

j) średni, krępy łukowiec prawidłowy sporządzony z wióroodłupka z fragm. kory; drapi-
sko ¾ strome i strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 3,4 × 1,8 cm 
(ryc. 14:2);
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k) drapacz jw., wykonany z wióra z fragm. kory, kurtyzowany; drapisko strome, na-
prawiane. Wymiary: 3,1 × 2,0 cm (ryc. 14:9);

l) mały, krępy łukowiec prawidłowy sporządzony z regularnego wióra negatywowego; 
drapisko strome, naprawiane; na boku wnęka. Wymiary: 2,8 × 1,6 cm (ryc. 15:2);

ł) mały, krępy łukowiec prawidłowy z ramiączkiem, wykonany z wióra negatywowego, 
kurtyzowany; drapisko ¾ strome i półstrome, naprawiane. Wymiary: 2,7 × 1,8 cm 
(ryc. 14:8);

m) mały, krępy łukowiec lekko skośny, wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowa-
ny; drapisko strome, miejscami przełuskane, naprawiane. Wymiary: 2,0 × 1,7 cm 
(ryc. 14:4);

n) drapacz jw. Wymiary: 2,0 × 1,6 cm (ryc. 14:10);
o) mikrolityczny, krępy łukowiec lekko skośny z wióra negatywowego, kurtyzowany; 

drapisko płaskie, wysokie, naprawiane; przepalony. Wymiary: 1,9 × 1,6 cm (ryc. 
14:11);

p) łukowiec prawidłowy sporządzony ze średniego wióra z fragm. kory; drapisko 
strome, spracowane; ułamany.

B. W grupie drapaczy odłupkowych jest średni, krępy łukowiec lekko skośny, wykonany 
z grubego odłupka korowego; drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 3,1 × 2,7 cm 
(ryc. 14:6).

2. Drapacze pyskowate, łódkowate i z ramiączkiem (kat. 4); 2 egz. – w tym 1 wiórowy;
a) drapacz z ramiączkiem sporządzony z wióra negatywowego; drapisko strome, spra-

cowane; ułamany (ryc. 15:3);
b) duży, krępy, drapacz pyskowaty sporządzony z kawałka rozbitej konkrecji korowej; dra-

pisko strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 5,1 × 2,9 cm (ryc. 15:1).
3. Drapacze smukłe i krępe zdwojone o łuskanych bokach (kat. 6) – 2 egz.;
a) średni, krępy sporządzony z wióra negatywowego. Zdwojenie łukowca prawidło-

wego i łukowca skośnego – oba drapiska strome, przełuskane na stronę spodnią, 
mocno spracowane. Wymiary: 3,2 × 2,1 cm (ryc. 15:6);

b) drapacz jw., wykonany z wióra z fragm. kory. Zdwojenie łukowca prawidłowego  
i łukowca skośnego – oba drapiska strome, miejscami przełuskane, mocno spraco-
wane. Wymiary: 3,6 × 2,0 cm (ryc. 15:5).

4. Drapacze krótkie o bokach surowych i różnym wykształceniu drapisk (kat. 9);  
4 egz. – w tym 2 wiórowe i 2 odłupkowe;

a) łukowiec prawidłowy wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko 
strome, naprawiane, usytuowane od strony piętki wióra. Wymiary: 2,3 × 2,3 cm 
(ryc. 14:12);

b) ostrołukowiec prawidłowy sporządzony z szerokiego wióra z fragm. kory, kurtyzo-
wany; drapisko półstrome, naprawiane. Wymiary: 2,5 × 2,9 cm (ryc. 14:7);

c) wachlarzowy łukowiec prawidłowy wykonany z odłupka korowego; drapisko stro-
me, uszkodzone. Wymiary: 2,1 × 2,8 cm;

d) łukowiec prawidłowy wykonany z odłupka z fragm. kory, kurtyzowany; drapisko 
¾ strome, uszkodzone. Wymiary: 2,4 × 2,8 cm.
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Rylce – 14 egz.
1. Rylce klinowe środkowe (kat. 22); 2 egz. – w tym 1 wiórowy i 1 odłupkowy;
a) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) sporządzony z szerokiego wióra negatywowego; 

ostrze wielokrotnie naprawiane. Wymiary: 4,2 × 2,7 cm (ryc. 15:7);
b) szerokowierzchołkowy (1,2 cm) wykonany z grubego odłupka z fragm. kory; ostrze 

wielokrotnie naprawiane, mocno wyeksploatowane. Wymiary: 3,2 × 3,9 cm.
2. Rylce klinowe zboczone (kat. 23); 2 egz. – oba wiórowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z grubego wióra negatywowego; ostrze 

naprawiane. Wymiary: 3,9 × 1,6 cm (ryc. 15:4);
b) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) sporządzony z szerokiego wióra negatywowego. 

Wymiary: 4,4 × 2,6 cm.
3. Rylce węgłowe środkowe (kat. 25); 1 wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany  

z wióra negatywowego; ostrze naprawiane. Wymiary: 3,1 × 1,7 cm (ryc. 15:10).
4. Rylce węgłowe poprzeczne o prostym łuskowisku (kat. 27); 1 wąskowierzchołko-

wy (0,3 cm) wykonany z płaskiego odłupka z fragm. kory; wierzchołek wielokrot-
nie naprawiany. Wymiary: 4,6 × 3,2 cm.

5. Rylce węgłowe poprzeczne o wnękowym łuskowisku (kat. 28); 1 wąskowierzchoł-
kowy (0,3 cm) sporządzony z szerokiego, masywnego wióra negatywowego. Wy-
miary: 5,7 × 3,1 cm (ryc. 16:1).

6. Rylce łamańce (kat. 31); 3 egz. – w tym 1 wiórowy i 2 odłupkowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z szerokiego wióra korowego; ostrze na-

prawiane. Wymiary: 4,3 × 2,9 cm (ryc. 15:8);
b) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) sporządzony z cienkiego odłupka negatywowego. 

Wymiary: 4,0 × 3,5 cm (ryc. 15:9);
c) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) wykonany z grubego, przetrąconego odłupka  

z fragm. kory. Wymiary: 4,3 × 4,2 cm (ryc. 16:2).
7. Rylce jedynaki podłużne (kat. 32); 4 egz. – w tym 3 wiórowe i 1 z odłupka;
a) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z dwupiętnika; wierzchołek naprawiany. 

Wymiary: 4,7 × 1,8 cm;
b) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) sporządzony z szerokiego wióra negatywowego; 

ostrze naprawiane. Wymiary: 5,0 × 2,7 cm;
c) wąskowierzchołkowy (0,8 cm) wykonany z wąskiego, grubego wióra z fragm. 

kory; ostrze naprawiane. Wymiary: 3,9 × 1,2 cm;
d) szerokowierzchołkowy (1,8 cm) sporządzony z masywnego odłupka z fragm. kory; 

ostrze wielokrotnie naprawiane. Wymiary: 5,7 × 5,5 cm.
Pazury – 2 egz.
1. Pazury różne (kat. 42); 2 egz. – oba o wierzchołkach ustawionych asymetrycznie  

i o ostrych, przenikliwych ostrzach, tzw. przekłuwacze; sporządzone z wiórów ne-
gatywowych; ułamane (ryc. 17:6).

Wiertniki – 1 egz.
1. Wiertniki różne (kat. 44); 1 wierzchołek ustawiony mniej więcej na osi symetrii; 

wykonany z wióroodłupka z fragm. kory. Wymiary: 3,6 × 2,1 cm (ryc. 17:7).



18

Półtylczaki – 17 egz.
1. Półtylczaki duże i małe, wiórowe i odłupkowe o półtylcach skośnych (kat. 85);  

8 egz. – w tym 7 wiórowych i 1 odłupkowy; 7 o półtylcach mniej więcej prostych, 
1 o półtylcu lekko wygiętym;

a) półtylec wysoki, ¾ stromy; wykonany z szerokiego wióra negatywowego. Wymia-
ry: 6,7 × 2,7 cm (ryc. 16:8);

b) półtylec wysoki, stromy, krótki, wygięty; sporządzony z wąskiego wióra negatywo-
wego. Wymiary: 5,5 × 1,3 cm (ryc. 16:7);

c) półtylec wysoki, stromy; wykonany z wąskiego wióra negatywowego. Wymiary:  
4,2 × 1,1 cm (ryc. 16:4);

d) półylczak jw., o wymiarach: 4,4 × 1,2 cm;
e) półtylec wysoki, stromy; wykonany z grubego wióra z fragm. kory, kurtyzowany. 

Wymiary: 4,2 × 2,0 cm;
f) półtylec niski, łuskany drobno, stromo; wykonany z wąskiego wióra negatywowe-

go. Wymiary: 4,4 × 1,1 cm;
g) półtylec niski, łuskany drobno, stromo; sporządzony z wióra negatywowego, kur-

tyzowany. Wymiary: 3,5 × 1,7 cm (ryc. 16:3);
h) półtylec niski, stromy; wykonany z odłupka negatywowego. Wymiary: 5,2 × 3,4 cm 

(ryc. 16:6).
2. Mikropółtylczaki typu Zonhoven bez łuskanej podstawy (kat. 87); 3 egz. – półtylce 

proste, wysokie, łuskane stromo; wykonane z drobnych wiórów negatywowych 
(ryc. 18:4). Wymiary: a) 2,2 × 1,3 cm; b) 1,8 × 1,1 cm; c) 2,3 × 0,8 cm.

3. Mikropółtylczaki typu Zonhoven z retuszowaną podstawą (kat. 88); 1 egz. – półty-
lec łuskany stromo, wysoko; wykonany z płaskiego wióroodłupka negatywowego. 
Wymiary: 2,6 × 1,2 cm (ryc. 18:11).

4. Półtylczaki mikrolityczne o półtycach skośnych (kat. 94); 2 egz. – oba wiórowe;
a) półtylec prosty, niski, łuskany stromo; wykonany z krótkiego wióra negatywowego. 

Wymiary: 2,3 × 1,4 cm (ryc. 16:5);
b) półtylec wygięty, wysoki, łuskany stromo; wykonany z drobnego wióra negatywo-

wego. Wymiary: 2,4 × 0,9 cm.
5. Półtylczaki zdwojone (ostrza) rombowate (kat. 96); 3 egz. – w tym 2 wiórowe i 1 z wió-

roodłupka;
a) jeden półtylec średnio pochylony, drugi silnie skośny – retusz stromy, wysoki; spo-

rządzony z regularnego wióra negatywowego, kurtyzowany. Wymiary: 3,0 × 1,3 cm 
(ryc. 18:7);

b) nachylenie półtylców jw. , retusz stromy i wysoki; wykonany z drobnego wióro-
odłupka negatywowego. Wymiary: 2,2 × 1,2 cm (ryc. 18:8);

c) oba półtylce silnie skośne, będące w zasadzie tylcami niecałkowitymi – retusz stro-
my, wysoki; wykonany z drobnego wióra negatywowego. Wymiary: 2,4 × 0,8 cm 
(ryc. 18:9).

Liściaki – 5 egz.
1. Liściaki ahrensburskie (kat. 100); 4 egz. – w tym 2 zachowane w całości i 2 fragm.  
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z trzonkami; sporządzone ze średnich, wąskich (1,0–1,2 cm) wiórów negatywo-
wych (ryc. 18:3, 5–6, 10). Wymiary: 4,7 × 1,2 cm; 3,8 × 1,2 cm.

2. Liściaki Lyngby (kat. 101–102); 1 egz. – trzonek liściaka wykonanego z grubego 
wióra z fragm. kory (ryc. 18:2).

Wykrojce – 1 egz.
1. Wióry wykrojce (kat. 111); 1 egz. – retusz stromy, wysoki; wykonany z regularnego 

wióra negatywowego. Wymiary: 6,5 × 2,1 cm (ryc. 18:1).
Narzędzia wnękowe – 17 egz.
1. Wióry z wnękami; 13 egz. – narzędzia wykonane zostały z wiórów negatywowych 

(9), z fragm. kory (2), korowych (1) i zatępca (1); posiadają wnęki pojedyncze –  
9 (ryc. 16:10) i zwielokrotnione – 4 (ryc. 16:9; 17:1–2), retuszowane wysoko, stro-
mo i półstromo.

2. Odłupki z wnękami; 4 egz. – wykonane zostały z odłupków z fragm. kory (2)  
i odłupków korowych (2); mają wnęki pojedyncze (ryc. 16:11–12), łuskane stro-
mo, wysoko.

Narzędzia zębate – 1 egz. Wiór z retuszem zębatym (ryc. 17:8).
Wiórowce – 1 egz. Jednoboczny – 1 egz. (ryc. 17:9).
Zgrzebła – 1 egz. Poprzeczne wykonane z kawałka konkrecji korowej (ryc. 17:4).
Narzędzia „inne” – 2 egz. Wióry dwupiętniki z retuszem wierzchnim lub spodnim, 

stromym i półstromym, głębokim umiejscowionym na krawędzi poprzecznej  
(ryc. 17:3, 5).

Fragm. nieokreślonych narzędzi – 8 egz.
Wióry i odłupki o łuskaniu fragmentarycznym – 31 egz.
1. Wióry o łuskaniu fragmentarycznym; 21 egz. – w tym 15 całych i 6 fragm.; 18 wió-

rów negatywowych, 2 wióry z fragm. kory i 1 zatępiec. Wymiary wiórów całych 
(cm): a) 7,1 × 2,1; b) 7,0 × 2,0; c) 6,2 × 2,6; d) 6,2 × 2,7; e) 5,8 × 2,4; f) 5,2 × 
1,7; g) 4,8 × 2,1; h) 4,6 × 1,9; i) 4,6 × 1,6; j) 4,5 × 1,9; k) 4,3 × 2,4; l) 4,3 × 2,1; 
ł) 4,2 × 1,2; m) 4,1 × 2,0; n) 3,7 × 1,8.

2. Odłupki o łuskaniu fragmentarycznym; 10 egz. – wszystkie całe, w tym: 4 odłupki 
negatywowe, 5 odłupków z fragm. kory i 1 odłupek korowy. Wymiary (średnice  
w cm): a) 5,9; b) 5,0; c) 4,7; d) 4,6; e) 4,3; f) 4,1; g) 3,2; h) 2,8; i) 2,7; j) 2,3.

Wióry łamane intencjonalne – 7 egz.
1. Wióry łamane intencjonalnie na obu końcach; 7 egz. – w tym 4 wióry negatywowe 

i 3 wióry z fragm. kory. Wymiary (cm): a) 4,4 × 1,4; b) 4,2 × 1,5; c) 3,3 × 1,8; d) 
4,0 × 2,3; e) 4,0 × 2,4; f) 2,4 × 1,3; g) 1,6 × 1,5.

Półwytwory narzędzi – 6 egz. Wiórowe – 5 egz.; odłupkowe – 1 egz.
Charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi – 20 egz. Rylczaki; 17 egz. – w tym 3 grze-

bieniowe i 14 zwykłych; rylcowce; 3 egz. – wszystkie łamane.
Półsurowiec
Zaprawiaki i małe odłupki – 93 egz.
Łuski, odpady, fragm. nieokreślone – 750 egz.
Fragm. konkrecji – 26 egz.



20

Skupienie osadnicze nr 2
Położone we wschodniej części odkrywki nr II/2006/2011, w metrach 53–59/

Dc–Di (ryc. 6 i 7). W zarysie prawie koliste o średnicy 5,5 m, i o całkowitej 
powierzchni około 26 m². Obok zwartej i dość dobrze izolowanej przestrzennie 
krzemienicy tworzyły je dwie jamy o charakterze gospodarczym.

Jama nr 3 – położona w południowej części krzemienicy, w metrach 56–57/
De (ryc. 7). W zarysie owalna o wymiarach 115 × 90 cm. Przebarwienie ujawni-
ło się w stropie żółtego piasku poniżej soczewki torfu, na głębokości 47 cm, dno 
znajdowało się na głębokości 82 cm od powierzchni; w przekroju workowata. 
Wypełnisko twarde, zbite, o zabarwieniu szarobrunatnym. Obok kilkunastu 
wyrobów krzemiennych, w tym kilku narzędzi wystąpił sporej wielkości frag-
ment kości łosia.

Jama nr 4 – położona w południowej części krzemienicy, nieco poniżej 
jamy nr 3, w metrach 55–56/Dd (ryc. 7). W zarysie kolista o średnicy 90 cm. 
Obiekt ujawnił się w stropie żółtego piasku poniżej cienkiej soczewki torfu, na 
głębokości 35 cm, dno znajdowało się na głębokości 65 cm od powierzchni;  
w przekroju workowata. Wypełnisko twarde, zbite, o zabarwieniu szarobru-
natnym. W obrębie jamy wystąpiło zaledwie kilka wyrobów krzemiennych,  
w tym rdzeń i drapacz.
Surowiec

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji narzędziowej 
był stosunkowo dobrej jakości krzemień bałtycki, którego wtórne złoża zale-
gają w okolicznych utworach morenowych. Jest to krzemień o zabarwieniu 
niejednolitym, jasnoszarym i szarym w środku oraz ciemnoszarym i grafi-
towym, a nawet czarnym po brzegach konkrecji. Właściwości tej odmiany 
surowca zależne są w znacznym stopniu od zawartości wtrętów krzemieniaka  
w masie danej konkrecji. Występujący tu krzemień jest matowy – masa zawiera 
dużą domieszkę substancji mineralnych, ma średni połysk, przy odbijaniu daje 
dość słabe sfalowanie powierzchni. Kora zdarta, cienka w kolorze ciemnosza-
rym. Wykorzystywane konkrecje były dość duże, mierzące do 12 cm średnicy,  
o kształtach bułowatych, płytowatych i nieregularnych.

Zarówno masa krzemienna jak i kora opisywanego krzemienia są tu całkowi-
cie spatynowane – utlenione w sposób charakterystyczny dla środowiska torfo-
wego: masa na kolor ceglasty, kora zaś na kolor niebieskawoczarny i szarobiały. 
Z tego też powodu poważnie utrudniona jest analiza materiałów pod kątem 
surowcowym, tym bardziej, że na stanowisku obecny jest również „kolorowy” 
krzemień dolnoodrzański. Wstępuje on w dwóch odmianach:
a – najbardziej powszechna na stanowiskach paleolitycznych i mezolitycz-

nych na lewym brzegu Odry odmiana o zabarwieniu brązowym w róż-
nych odcieniach;
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b – stosunkowo dobrej jakości krzemień o zabarwieniu niejednolitym, strefo-
wym, z dominującym udziałem płatów o charakterystycznym zabarwie-
niu koralowym (jaskrawoczerwonym).

W obu przypadkach były to konkrecje średnich rozmiarów – do 10 cm,  
o kształtach owalnych i nieregularnych, z dobrze zachowaną ziarnistą korą  
w kolorze szarym, z resztkami białego wapienia.
Inwentarz

Inwentarz skupienia liczy prawie 1700 wyrobów krzemiennych, w tym:  
21 rdzeni i 92 narzędzia (tab. 9).
Obłupnie
1. Soczewkowate; 1 egz. – prapięta obficie zaprawiana od strony praodłupni, pochy-

lona do tyłu, praodłupnia krawędziowa opracowana grzebieniowato jednostronnie, 
tył lekko zaokrąglony korowy, częściowo zaprawiany, boki zaprawiane zarówno 
od strony prapięty, jak i krawędzi praodłupni. Okaz sporządzony został z bułowa-
tej konkrecji korowej. Wymiary: 7,1 × 5,9 × 7,8 cm. Jest to obłupień przyszłego 
rdzenia jednopiętowego klockowatego.

Rdzenie (tab. 10)
1. Rdzenie dwupiętowe wspólnoodłupniowe typu mazowszańskiego – 1 egz. – pięty 

silnie pochylone do tyłu, lekko skręcone, zaprawiane, odłupnia szeroka zakolona, 
tył zaokrąglony częściowo zaprawiany, ślady zaprawy również na jednym z boków; 
wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 5,8 × 5,2 × 3,4 cm.

2. Rdzenie dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe – 2 egz.;
a) pięty skręcone o 90° pochylone do tyłu, przygotowane, odłupnie – szeroka i wąska, 

zakolone stykające się bokami, krawędzie pięt silnie prawcowane, ślady zaprawy 
boku; wiórowy. Wymiary: 9,7 × 5,1 × 2,7 cm (ryc. 10:2). Porzucony przedwcześnie;

b) pięty i odłupnie ustawione względem siebie prostopadle, jedna pięta prostopadła, 
druga silnie skośna – obie przygotowane, odłupnie: szeroka i wąska, zakolone; tył pła-
ski korowy, ślady zaprawy na jednym boku; wiórowy. Wymiary: 5,0 × 4,2 × 2,8 cm 
(ryc. 12:3).

3. Rdzenie jednopiętowe klockowate – 5 egz.;
a) pięta lekko pochylona, naturalna, odłupnia szeroka zakolona, tył naturalne krawę-

dziowy, brak śladów zaprawy boków; odłupkowy. Wymiary: 6,2 × 5,4 × 4,8 cm;
b) pięta lekko pochylona do tyłu przygotowana, odłupnia szeroka zakolona, tył płaski 

negatywowy, boki częściowo zaprawiane; wiórowy. Wymiary: 4,6 × 4,4 × 3,5 cm. 
Okaz ma liczne zagłębienia korowe utrudniające prawidłową eksploatację;

c) pięta prostopadła zaprawiana, odłupnia wąska zakolona, ślady zaprawy boku; wió-
rowy. Zachowany we fragm.;

d) pięta pochylona do tyłu zaprawiana, odłupnia wąska zakolona, tył krawędziowy czę-
ściowo zaprawiany, ślady zaprawy boków; wiórowy. Wymiary: 5,2 × 3,0 × 4,2 cm;

e) pięta i odłupnia jw., tył zaokrąglony z częściową zaprawą, ślady zaprawy na jednym 
boku; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,6 × 3,5 × 3,7 cm.
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4. Rdzenie jednopiętowe płaskie – 2 egz.;
a) pięta pochylona do tyłu zaprawiana, odłupnia szeroka zakolna przesunięta na jeden 

z boków, tył krawędziowy z zaprawą grzebieniową dwustronną, ślady zaprawy 
boku; wiórowy. Wymiary: 6,7 × 5,2 × 4,0 cm (ryc. 12:1);

b) pięta lekko pochylona do tyłu przygotowana, odłupnia szeroka zakolona, tył za-
okrąglony korowy; wiórowy. Wymiary: 4,6 × 3,6 × 2,8 cm.

5. Rdzenie jednopiętowe podstożkowate i stożkowate – 2 egz.;
a) pięta przechylona zaprawiana, odłupnia prawie dookolna; wiórowy. Wymiary:  

3,7 × 3,1 × 2,6 cm (ryc. 11:2). Silnie wyeksploatowany;
b) górna część dużego uszkodzonego i porzuconego rdzenia wiórowego. Pięta pro-

stopadła, obficie zaprawiana, odłupnia zakolona obejmująca około połowy ob-
wodu rdzenia, tył zaokrąglony ze śladami zaprawy. Wymiary: szerokość – 6,3 cm; 
grubość – 5,4 cm.

6. Rdzenie wielopiętowe – 1 egz.; nieregularny, wiórowo-odłupkowy. Wymiary (śred-
nica): 4,6 cm.

7. Fragm. niekreślone rdzeni – 8 egz.
Narzędzia
Grupa narzędzi liczy 92 okazy. Dominują drapacze, rylce, liściaki oraz narzędzia wnę-
kowe (tab. 11).
Drapacze – 23 egz. (tab. 12)
1. Drapacze smukłe i krępe, duże, średnie i małe o różnych rodzajach ukształtowania 

drapisk i o surowych bokach (kat. 1); 16 egz. – w tym 10 wiórowych i 6 odłupko-
wych; 4 duże, 4 średnie i 8 małych; 3 smukłe i 13 krępych; 3 kurtyzowane.

A. Wśród drapaczy wiórowych występują:
a) duży, smukły łukowiec o drapisku częściowo naturalnym wykonany z grubego za-

tępca; drapisko strome, spracowane. Wymiary: 5,5 × 2,0 cm (ryc.19:1);
b) duży, smukły łukowiec prawidłowy sporządzony z wióra negatywowego; drapisko 

¾ strome, mocno spracowane. Wymiary: 4,1 × 1,5 cm (ryc. 19:2);
c) drapacz jw., wykonany z grubego zatępca; drapisko ¾ strome, naprawiane. Wymia-

ry: 4,1 × 1,7 cm (ryc. 19:7);
d) duży, krępy łukowiec prawidłowy sporządzony z masywnego wióra korowego; 

drapisko ¾ strome, spracowane. Wymiary: 4,2 × 2,5 cm (ryc. 19:3);
e) średni, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z masywnego wióra negatywowe-

go; drapisko strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 4,0 × 2,4 cm  
(ryc. 19:5);

f) średni, krępy łukowiec lekko skośny sporządzony z wióra negatywowego, kur-
tyzowany; drapisko ¾ strome i półstrome, naprawiane. Wymiary: 4,0 × 2,2 cm  
(ryc. 19:8);

g) drapacz jw. wykonany z wióra negatywowego; drapisko ¾ strome, naprawiane. 
Wymiary: 3,9 × 2,0 cm (ryc. 19:6);

h) mały, krępy łukowiec skośny wykonany z wióra negatywowego; drapisko ¾ stro-
me, naprawiane. Wymiary: 2,5 × 2,0 m (ryc. 20:8);
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i) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; 
drapisko półstrome, spracowane. Wymiary: 2,2 × 1,8 cm (ryc. 19:4);

j) drapacz jw. sporządzony z wióra korowego, kurtyzowany; drapisko półstrome, 
spracowane. Wymiary: 2,5 × 1,8 cm (ryc. 20:3).

B. Drapacze odłupkowe reprezentowane są przez następujące okazy:
a) średni, krępy łukowiec prawidłowy, tzw. wachlarzowiec wykonany z odłupka ne-

gatywowego; drapisko ¾ strome i strome, miejscami przełuskane, spracowane. 
Wymiary: 3,7 × 3,5 cm (ryc. 20:1);

b) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z odłupka z fragm. kory; drapisko  
¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 2,9 × 2,7 cm (ryc. 20:9);

c) drapacz jw. z odłupka negatywowego; drapisko ¾ strome, miejscami przełuskane, 
spracowane. Wymiary: 2,7 × 2,5 cm (ryc. 20:7);

d) mały, krępy łukowiec skośny wykonany z grubego odłupka z fragm. kory; drapisko 
strome. Wymiary: 2,6 × 1,8 cm;

e) drapacz jw. sporządzony z odłupka negatywowego; drapisko ¾ strome i strome, 
naprawiane; na boku uderzenie rylcowe. Wymiary: 3,0 × 2,5 cm (ryc. 20:5);

f) drapacz jw. wykonany z odłupka z fragm. kory; drapisko ¾ strome i strome, miej-
scami przełuskane, naprawiane; na boku uderzenie rylcowe. Wymiary: 2,9 × 2,2 cm 
(ryc. 20:6).

2. Drapacze smukłe i krępe, duże, średnie i małe o różnych rodzajach ukształtowania 
drapisk i o bokach łuskanych (kat. 2); 2 egz. – w tym 1 wiórowy i 1 odłupkowy;

a) średni, krępy łukowiec prawidłwy wykonany z wióra negatywowego; drapisko  
¾ strome i strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 3,3 × 2,5 cm 
(ryc. 20:4);

b) średni, krępy łukowiec skośny z odłupka korowego; drapisko strome, naprawiane. 
Wymiary: 3,1 × 2,2 cm (ryc. 20:2).

3. Drapacze pyskowate, łódkowate i z ramiączkiem (kat. 4); 1 egz. – średni, krępy 
drapacz pyskowaty wykonany z grubego wióroodłupka z fragm. kory; drapisko 
strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 3,6 × 1,9 cm (ryc. 19:9).

4. Drapacze krótkie o bokach surowych i różnym wykształceniu drapisk (kat. 9);  
2 egz. – w tym 1 wiórowy i 1 odłupkowy;

a) mały łukowiec skośny wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko 
strome, spracowane. Wymiary: 2,1 × 2,3 cm;

b) mały łukowiec prawidłowy sporządzony z odłupka z fragm. kory; drapisko pół-
strome i ¾ strome, spracowane. Wymiary: 2,8 × 3,1 cm (ryc. 20:10).

5. Fragm. nieokreślone drapaczy – 2 egz. (ryc. 19:10).
Rylce – 20 egz. (tab. 13)
1. Rylce klinowe środkowe (kat. 22); 3 egz. – odłupkowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z masywnego odłupka negatywowego; 

ostrze wielokrotnie naprawiane. Wymiary: 5,9 × 4,3 cm (ryc. 21:6);
b) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) sporządzony z płaskiego odłupka negatywowego; 

ostrze naprawiane, spracowane. Wymiary: 6,2 × 3,9 cm (ryc. 21:2);
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c) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z drobnego odłupka technicznego; 
ostrze mocno spracowane. Wymiary: 3,1 × 1,5 cm (ryc. 21:8).

2. Rylce klinowe zboczone (kat. 23); 3 egz. – w tym 2 wiórowe i 1 odłupkowy;
a) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) wykonany z masywnego wióra negatywowego; 

ostrze naprawiane, spracowane. Wymiary: 5,4 × 2,9 cm (ryc. 21:1);
b) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) sporządzony z masywnego wióra; mocno wy-

eksploatowany, ostrze nosi ślady licznych przeróbek. Wymiary: 3,7 × 1,9 cm  
(ryc. 21:3);

c) szerokowierzchołkowy (1,5 cm) sporządzony z grubego odłupka z fragm. kory; ostrze 
wielokrotnie naprawiane. Załuskana krawędź obszernej piętki odłupka wykorzysty-
wana była jako drapisko; nosi wyraźne ślady spracowania. Wymiary: 5,2 × 3,5 cm  
(ryc. 23:2).

3. Rylce węgłowe środkowe (kat. 25); 6 egz. – w tym 4 wiórowe i 2 odłupkowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) wykonany z poprawnego wióra negatywowego. 

Wymiary: 5,5 × 1,7 cm (ryc. 22:2);
b) wąskowierzchołkowy (0,5 cm sporządzony z szerokiego wióra negatywowego; 

ostrze mocno spracowane. Wymiary: 4,3 × 2,5 cm (ryc. 22:3);
c) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z poprawnego wióra negatywowego; 

przerobiony z rylca klinowego. Wymiary: 5,7 × 2,2 cm (ryc. 22:4);
d) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z szerokiego wióra negatywowego. Wy-

miary: 3,6 × 2,6 cm (ryc. 22:5);
e) szerokowierzchołkowy (2,7 cm) sporządzony z dużego i grubego odnawiaka; 

ostrze wielonegatywowe ze śladami licznych napraw. Za łuskowisko posłużyła kra-
wędź pięty rdzenia. Wymiary: 7,1 × 5,4 cm (ryc. 22:6). Okaz mieści się w kategorii 
tzw. rylców nakopalnianych;

f) szerokowierzchołkowy (0,9 cm) sporządzony z grubego wióroodłupka z fragm. 
kory. Okaz nietypowy – prawdopodobnie przerobiony z pazura typu Zinken. Wy-
miary: 4,5 × 2,6 cm (ryc. 23:1). Duży stopień wyświecenia powierzchni w porów-
naniu z innymi zabytkami tego skupienia może przemawiać za wtórnym wykorzy-
staniem znacznie starszego narzędzia.

4. Rylce węgłowe boczne (kat. 26); 2 egz. – oba wiórowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) wykonany z regularnego wióra negatywowego, 

kurtyzowany; ostrze mocno spracowane. Wymiary: 4,9 × 2,6 cm (ryc. 22:1);
b) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) sporządzony z wióra negatywowego, kurtyzowany; 

ostrze spracowane. Wymiary: 4,6 × 2,0 cm (ryc. 21:4).
5. Ryle węgłowe poprzeczne o prostym łuskowisku (kat. 27); 4 egz. – w tym 3 wióro-

we i 1 odłupkowy;
a) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) wykonany z grubego wióra z fragm. kory, kurtyzo-

wany. Wymiary: 3,9 × 2,8 cm (ryc. 21:5);
b) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) sporządzony z szerokiego wióra negatywowego; 

ostrze mocno spracowane. Wymiary: 3,0 × 2,4 cm (ryc. 21:7);
c) wąskowierzchołkowy (0,6 cm) sporządzony z płaskiego odłupka z fragm. kory; 
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ostrze ze śladami wielokrotnego naprawiania i mocno spracowane. Przetrącony 
fragm. (ryc. 21:9);

d) wąskowierzchołkowy (0,1 cm) wykonany z szerokiego wióra negatywowego; 
ostrze mocno spracowane. Złamany (ryc. 22:8).

6. Rylce poprzeczne jedynaki (kat. 29); 1 egz. – wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wyko-
nany z szerokiego wióra negatywowego. Wymiary: 3,5 × 2,9 cm (ryc. 22:7).

7. Rylce zwielokrotnione mieszane (kat. 39); 1 egz. – wąskowierzchołkowy (0,8 i 0,4 cm) 
sporządzony z płaskiego odłupka negatywowego; ślady napraw wierzchołków. Wy-
miary: 3,7 × 3,7 cm (ryc. 23:4).

Pazury – 5 egz.
1. Pazury różne (kat. 42); 5 egz. – w tym 4 wiórowe i 1 odłupkowy;
a) pazury o wierzchołkach ostrych, przenikliwych, tzw. przekłuwacze – 4 (ryc. 20:11; 

23:3, 9);
b) pazury o łuskaniu dookolnym – 1 (ryc. 24:1).
Wiertniki – 2 egz.
1. Wiertniki różne (kat. 44); 1 – wiórowy z wnęką na boku (ryc. 23:5).
2. Wiertniki mikrolityczne (kat. 45); 1 – wiórkowy (ryc. 23:10).
Półtylczaki – 7 egz.
1. Półtylczaki duże i małe, wiórowe i odłupkowe o półtylcach skośnych (kat. 85);  

4 – w tym wszystkie wiórowe; półtylce proste i lekko faliste;
a) półtylec ¾ stromy; wykonany z poprawnego wióra negatywowego. Wymiary:  

4,6 × 1,4 cm (ryc. 24:5);
b) półtylec wysoki, stromy, falisty; sporządzony z wióra negatywowego, posiada ude-

rzenie rylcowe. Wymiary: 3,1 × 1,4 cm (ryc. 24:3);
c) półtylec wysoki, ¾ stromy; wykonany z wąskiego wióra negatywowego, posiada 

uderzenie rylcowe. Wymiary: 4,4 × 1,2 cm (ryc. 24:4);
d) retusz półtylca drobny; sporządzony z wąskiego wióra negatywowego. Wymiary: 

3,1 × 0,9 cm (ryc. 24:2).
2. Mikropółtylczaki typu Zonhoven bez łuskanej podstawy (kat. 87); 1 – wykonany  

z wióroodłupka negatywowego. Wymiary: 2,5 × 1,4 cm (ryc. 25:2).
3. Wiórki półtylcowe o półtylcach poprzecznych (kat. 93); 2 – półtylce łuskane stro-

mo, wysoko. Wymiary: 2,0 × 0,7 i 2,3 × 0,7 cm (ryc. 25:3–4).
Tylczaki – 1 egz. Tylczaki podtrójkątne (kat. 77) – tylec złamany w półtylec mniej więcej 
w połowie długości łuskany stromo, wysoko; okaz sporządzony z wióra negatywowego; 
uszkodzony. Wymiary: ok. 4,8 × 1,4 cm (ryc. 25:1).
Liściaki – 14 egz.
1. Liściaki trzpieniowate bez płaskiego łuskania na stronie spodniej, tzw. ahrensbur-

skie (kat. 100); 3 – wiórowe, w tym 2 bardzo drobne. Wymiary: 3,2 × 1,1 cm;  
2,5 × 1,0 cm; 2,4 × 0,8 cm (ryc. 24:7–8, 11).

2. Fragm. liściaków, prawdopodobnie ahrensburskich; 11 – wszystkie wiórowe,  
w tym 1 bardzo drobny (ryc. 24:6, 9–10, 12–13).
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Narzędzia wnękowe – 12 egz.
1. Wióry z wnęką; 9 – w tym 7 zachowanych w całości (ryc. 23:6–7). Wymiary (cm): 

a) 6,4 × 1,7; b) 5,2 × 1,5; c) 4,8 × 2,1; d) 4,0 × 1,0; e) 3,0 × 1,5; f) 2,6 × 1,2; g) 
2,6 × 0,9.

2. Odłupki z wnęką; 3 – w tym 2 zachowane w całości (ryc. 23:8). Wymiary (średnice 
w cm): a) 4,4; b) 3,7.

Narzędzia zębate – 1 egz. Duży okaz sporządzony z kawałka konkrecji korowej (ryc. 25:13).
Zgrzebło 1 egz. Boczno-poprzeczne, krawędź pracująca wysoka, lekko wklęsłe; sporzą-
dzone bezpośrednio z klockowatej konkrecji korowej. Wymiary: 7,8 × 7,3 cm.
Fragm. nieokreślone narzędzi – 5 egz.
Wióry i odłupki łuskane fragmentarycznie 28 egz.
1. Wióry o łuskaniu fragmentarycznym; 12 – w tym 6 zachowanych w całości; 6 nega-

tywowych, 3 z fragm. kory, 1 podtępiec. Wymiary wiórów całych (cm): a) 7,2 × 3,6; 
b) 5,1 × 1,5; c) 4,3 × 2,2; d) 3,5 × 1,4; e) 3,7 × 1,8; f) 2,8 × 1,3.

2. Odłupki o łuskaniu fragmentarycznym; 16 – w tym 7 zachowanych w całości; 3 ne-
gatywowe, 3 z fragm. kory; 1 korowy. Wymiary (średnice) odłupków całych (cm):  
a) 5,7; b) 4,5; c) 3,5; d) 4,0; e) 3,2; f) 3,3; g) 2,1.

Wióry i wiórki łamane intencjonalnie – 12 egz.
1. Wióry i wiórki łamane na obu końcach; 12 – w tym 11 wiórów i 1 wiórek; 9 nega-

tywowych i 3 z fragm. kory; 1 łuskany fragmentarycznie (ryc. 25:7–8, 11). Wymia-
ry (cm): a) 5,2 × 1,8; b) 5,6 × 1,3; c) 3,8 × 1,8; d) 3,6 × 1,0; e) 3,5 × 1,8; f) 2,9 × 
2,2; g) 3,1 × 1,3; h) 3,3 × 2,4; i) 2,2 × 1,4; j) 1,8 × 2,5; k) 1,1 × 3,2; l) 1,6 × 0,6.

Półwytwory narzędzi – 1 egz. Z szerokiego wióra negatywowego (ryc. 25:6).
Charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi – 44 egz.
1. Rylcowce; 6 – wszystkie łamane (ryc. 25:12).
2. Rylczaki; 38 – w tym 18 grzebieniowych i 20 zwykłych.
Półsurowiec
Zaprawiaki i małe odłupki – 180 egz.
Łuski, odpady, fragm. nieokreślone – 510 egz.
Fragm. konkrecji – 50 egz.
Materiał paleozoologiczny: z obszaru skupienia wydobyto 2 fragm. kości zwierzęcych 
długich – prawdopodobnie łosia.

Skupienie osadnicze nr 3
Odsłonięte zostało w wykopie nr III/2006, położonym w zachodniej części 

niewielkiej, płaskiej i najwyżej wyniesionej platformy grzbietowej, w central-
nej części terasy. Od skupień osadniczych 1–2 oddalone jest o około 10–12 m  
w kierunku zachodnim (ryc. 3; 6). Skupienie złożone było z krzemienicy, trzech 
obiektów jamowych i jednego grobu. Jego ostro zarysowane granice świadczą 
o bardzo dobrym stanie zachowania. W zarysie miało kształt regularny, prawie 
kolisty o średnicy około 6 m, z dwoma lekko wysuniętymi „rękawami”. Całko-
wita powierzchnia skupienia wynosi około 27 m2 (ryc. 8).
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Poza niewielką, południową częścią wykopu, gdzie głęboka orka zniszczyła 
warstwę torfu i krzemienie występowały dość licznie w próchnicy, na pozo-
stałym obszarze odkrywki zabytki zalegały głównie w warstwie szaroczarnego 
piasku z domieszką silnie rozdrobnionego torfu. Znacznie mniej było ich  
w niżej położonych soczewkach torfu oraz w stropie żółtego lub żółtobrązowe-
go piasku. Główny poziom występowania materiałów zabytkowych znajdował 
się na głębokości 35–60 cm od powierzchni wykopu.

Krzemienie zalegające w szaroczarnym piasku z domieszką torfu mają po-
wierzchnie spatynowane na charakterystyczny kolor ceglasty, zaś krzemienie  
z torfu są pokryte patyną w postaci popielatoszarej mgiełki obejmującej najczę-
ściej tylko część okazu.

Jama nr 1 – wystąpiła w środkowej części skupienia, w metrach 37–38/
Cj–Da (ryc. 8 i 9). W zarysie miała kształt mniej więcej owalny o średnicach  
115 cm i 100 cm. Obiekt ujawnił się tuż poniżej warstwy szaroczarnego piasku 
z domieszką rozdrobnionego torfu na głębokości około 35 cm i sięgał na głębo-
kość 86 cm od powierzchni wykopu. W profilu jama miała kształt workowaty. 
Wypełnisko tworzyły różne frakcje piasku o zabarwieniu białym i szarym oraz 
miejscami, głównie w środku jamy, silnie zbity i zapiaszczony, suchy torf ciem-
nobrunatny z domieszką różnych substancji organicznych i fragmentów kości 
zwierzęcych. Wśród tych ostatnich znalazły się miedzy innymi dwa siekacze 
małego zwierzęcia futerkowego. Ponadto wystąpiły drobne kamienie polne.

Jama nr 2 – położona w odległości około 1 m od jamy nr 1, w zachodniej 
części skupienia, w metrze 36Cj (ryc. 8 i 9). W zarysie mniej więcej owalna  
o średnicach 45 cm i 55 cm. Jama ujawniła się w stropie żółtego piasku na 
głębokości 60 cm od powierzchni, zaś dno obiektu sięgało na głębokość 1 m 
od powierzchni wykopu. W profilu workowata z szerokim dnem. Wypełnisko, 
zarówno pod względem struktury, jak i zabarwienia, było analogiczne jak w ja-
mie nr 1. W środku zalegał sporej wielkości kamień polny o średnicy kilkunastu 
cm, bez widocznych śladów używania.

Obiekt nr 3 (grób ciałopalny) – pomiędzy jamą nr 1 i jamą nr 2, w metrach 
37–38/Ci–Cj, w spągu soczewek silnie zapiaszczonego torfu i w stropie zalega-
jącego poniżej żółtego piasku (w którym widoczne było jasnobrązowe przebar-
wienie jamy) wystąpiły skupiska przepalonych i silnie rozłożonych, zlasowanych 
kości oraz grudek ochry (ryc. 9). Obszar, na jakim zalegały miał w zarysie kształt 
silnie wydłużonego owalu o wymiarach około 140 × 80 cm. Badania specjali-
styczne wykazały z dużym prawdopodobieństwem, że są to kości ludzkie. Mamy 
tu najpewniej do czynienia z ludzkim pochówkiem grobowym.

Jama nr 4 – w południowej części krzemienicy, w metrach 37–38/Ch wys-
tąpiła w żółtym piasku pod soczewkami torfu słabo zarysowana jama, w której 
zalegała płaska podkładka kamienna i liczne skupiska grudek ochry. Obok  
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kamienia znajdowały się trzy mało wyeksploatowane rdzenie krzemienne po-
kryte ochrą. Jama miała zabarwienie jasnobrązowomalinowe i zarys mniej wię-
cej kolisty o średnicy 80 cm. Obok obiektu, od strony południowej, w odległości 
zaledwie 25 cm położona była niewielka jamka wypełniona przepalonymi i silnie 
rozdrobnionymi kośćmi (ryc. 9).
Surowiec

Występuje mniej więcej po równo krzemień kredowy bałtycki i krzemień 
dolnoodrzański. Ten pierwszy reprezentowany jest głównie przez odmianę  
o zabarwieniu niejednolitym, strefowym, szaropopielatym w środku konkrecji 
i ciemnoszarym, prawie czarnym po brzegach, znanym w wyżej opisanych 
skupieniach nr 1 i 2. Wykorzystywane tu konkrecje były średnich i dużych 
rozmiarów, 8–12 cm średnicy, o kształtach głównie bułowatych i płytowatych, 
rzadziej klockowatych. W zależności od warunków glebowych w jakich zale-
gały (piasek, torf) krzemień ten pokryty jest patyną w kolorze ceglastym lub 
szarożółtym.

Krzemień dolnoodrzański reprezentowany jest przez powszechną na sta-
nowiskach paleolitycznych i mezolitycznych Pomorza odmianę o zabarwieniu 
brązowym w różnych odcieniach, oraz znacznie rzadszy ale lepszej jakości su-
rowiec o zabarwieniu niejednolitym, strefowym – koralowym i oliwkowym.

Wykorzystywane na stanowisku konkrecje mierzyły od 6 do 10 cm średnicy. 
Miały kształty głównie bułowate i nieregularne. Posiadały stosunkowo dobrze 
zachowaną grubą, ziarnistą korę w kolorze szarym, z obecnością resztek białego 
wapienia. Podobnie jak w skupieniu nr 1, wiele konkrecji ma liczne pęknięcia 
masy surowcowej i zapadnięcia korowe. W procesie produkcyjnym były często 
odrzucane po próbnym odbiciu kilku półsurowiaków.
Inwentarz

Inwentarz omawianego skupienia osadniczego liczy ponad 1,6 tys. wyro-
bów krzemiennych, pięć przedmiotów kamiennych oraz dwa siekacze i około 
100 fragm. kości zwierzęcych. Wśród zabytków krzemiennych wyróżniono  
35 rdzeni i 177 narzędzi (tab. 17).
Rdzenie – 35 egz. (tab. 18)
1. Rdzenie dwupiętowe wspólnoodłupniowe typu mazowszańskiego – 5 egz.;
a) pięty silnie pochylone do tyłu, zbieżne, symetrycznie przechylone na boki, zapra-

wiane, odłupnia zakolona szeroka, obejmująca około połowy obwodu rdzenia, tył 
naturalnie krawędziowy ze śladami częściowej zaprawy, ślady zaprawy również 
na jednym z boków; wiórowo-odłupkowy o wymiarach: (długość × szerokość × 
grubość) 5,9 × 4,8 × 3,5 cm. Przedwcześnie porzucony, prawdopodobnie z powo-
du widocznego zepsucia krawędzi obu pięt od strony odłupni;

b) pięty silnie pochylone do tyłu zbieżne, przechylone na jeden bok, zaprawiane, 
krawędzie pięt mocno prawcowane, odłupnia zakolona, szeroka obejmująca około 
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połowy obwodu rdzenia, tył zaokrąglony z częściową zaprawą, boki dzikie; wió-
rowo-odłupkowy. Wymiary: 5,8 × 5,2 × 3,3 cm (ryc. 26:1). Okaz przedwcześnie 
porzucony prawdopodobnie z powodu braku możliwości naprawienia kąta odbicia 
z obu pięt;

c) pięty pochylone do tyłu, zbieżne, zaprawiane, odłupnia zakolona obejmuje prawie 
2/3 obwodu rdzenia, tył płaski ze śladami zaprawy; wiórowo-odłupkowy, silnie 
wyzyskany, szczątkowy, o wymiarach: 4,3 × 2,2 × 1,6 cm;

d) pięty lekko pochylone do tyłu zbieżne, zaprawiane, odłupnia wąska lekko zako-
lona, tył krawędziowy częściowo zaprawiany, boki także częściowo zaprawiane; 
wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 6,3 × 3,8 × 6,2 cm (ryc. 26:2). Porzucony przed-
wcześnie z powodu zepsucia krawędzi obu pięt;

e) pięty silnie pochylone do tyłu, lekko skręcone, zaprawiane, odłupnia wąska zako-
lona – zepsuta; tył częściowo zaprawiany od strony obu pięt – krawędziowy, grze-
bieniowaty dwustronny, częściowo zaś naturalny zaokrąglony; ślady zaprawy na 
jednym boku od strony podstawy; wiórowy. Wymiary: 6,9 × 3,5 × 5,6 cm. Okaz 
przedwcześnie porzucony z powodu wyraźnego zepsucia odłupni.

2. Rdzenie dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe – 4 egz.;
a) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy o piętach i odłupniach skręconych o 90°; pięty 

pochylone do tyłu zaprawiane, odłupnie wąskie minimalnie zakolone, prawie pła-
skie stykające się jednym bokiem, tył zaokrąglony korowy; wiórowo-odłupkowy. 
Wymiary: 5,6 × 3,1 × 2,9 cm (ryc. 27:4). Okaz wydaje się poprawnie eksploato-
wany, maksymalnie wyzyskany;

b) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy jw.; pięty pochylone do tyłu zaprawiane, 
odłupnie wąskie prawie płaskie stykające się krawędzią, tył płaski ze śladami zapra-
wy; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 5,8 × 3,0 × 2,2 cm. Rdzeń całkowicie wyeks-
ploatowany, nie nadający się już do dalszego wykorzystania;

c) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy o piętach i odłupniach ustawionych względem 
siebie prostopadle; jedna pięta prostopadła, druga lekko pochylona – obie zapra-
wiane o krawędziach mocno prawcowanych, odłupnie zakolone obejmujące całą 
szerokość rdzenia; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,3 × 4,3 × 3,2 cm (ryc. 28:2). 
Okaz maksymalnie wyeksploatowany;

d) dwupiętowy rozdzielnoodłupniowy jw.; pięty prostopadłe przygotowane, odłup-
nie lekko zakolone; odłupkowy. Wymiary: 2,8 × 2,7 × 1,5 cm. Okaz maksymalnie 
wyeksploatowany.

3. Rdzenie jednopiętowe klockowate – 3 egz.;
a) pięta pochylona do tyłu zaprawiana, krawędź pięty mocno prawcowana, odłupnia 

wąska zakolona, tył krawędziowy z częściową zaprawą, boki korowe; wiórowy. 
Wymiary: 6,1 × 2,6 × 3,0 cm (ryc. 27:3);

b) pięta silnie pochylona do tyłu, zaprawiana, odłupnia zakolona wąska, tył obfi-
cie zaprawiany – krawędziowy, grzebieniowaty jednostronnie, boki zaprawiane, 
odłupnia również częściowo zaprawiana; wiórowy. Wymiary: 6,0 × 2,3 × 3,2 cm. 
Okaz mocno wyzyskany, wcześniej prawdopodobnie dwupiętowy wspólnoodłup-
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niowy, przerobiony do dalszej eksploatacji, której jednak zaniechano z nieznanych 
powodów;

c) pięta lekko pochylona do tyłu zaprawiana, odłupnia wąska, płaska, tył krawędziowy 
obficie zaprawiany, grzebieniowy jednostronnie, ślady zaprawy na bokach; odłup-
kowy. Wymiary: 2,8 × 1,6 × 1,8 cm. Rdzeń szczątkowy, mocno wyeksploatowany.

4. Rdzenie jednopiętowe płaskie – 4 egz.;
a) pięta pochylona do tyłu przygotowana, odłupnia lekko zakolona szeroka obejmują-

ca ponad połowę obwodu rdzenia, tył płaski, ślady zaprawy na bokach; odłupkowy. 
Wymiary: 2,6 × 3,6 × 1,5 cm. Rdzeń maksymalnie wyeksploatowany;

b) pięta i odłupnia jw., tył płaski; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,4 × 4,5 × 2,4 cm. 
Okaz sporządzony z kawałka rozbitej konkrecji i eksploatowany bez jakiejkolwiek 
zaprawy przygotowawczej poza uformowani pięty;

c) pięta pochylona do tyłu zaprawiana, odłupnia zakolona szeroka, tył płaski z czę-
ściową zaprawą; wiórowy. Wymiary: 2,6 × 2,8 × 1,6 cm. Okaz wyjątkowo mocno 
wyeksploatowany;

d) pięta prostopadła zaprawiana, odłupnia szeroka zakolona, tył płaski dziki, ślady za-
prawy na obu bokach; wiórowo-odłupkowy. Posiada mocno prawcowaną krawędź 
pięty. Wymiary: 3,8 × 5,2 × 2,0 cm (ryc. 27:2).

5. Rdzenie jednopiętowe podstożkowate i stożkowate – 5 egz.;
a) stożkowaty o pięcie prawie prostopadłej zaprawianej, odłupnia zakolona obejmuje 

około 2/3 obwodu rdzenia – uszkodzona, tył korowy, ślady zaprawy na jednym 
boku; wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 5,9 × 5,2 × 4,0 cm. Okaz porzucony 
przedwcześnie prawdopodobnie z powodu złej jakości masy surowcowej konkrecji 
i psucia się kąta odbicia;

b) stożkowaty, pięta ustawiona prostopadle zaprawiana, odłupnia zakolona obejmuje 
około ¾ obwodu rdzenia, ślady zaprawy tyłu; wiórowy. Wymiary: 3,6 × 5,6 × 4,5 cm 
(ryc. 27:1). Porzucony przedwcześnie z powodu widocznego zepsucia krawędzi pięty 
i odłupni;

c) podstożkowaty, pięta przechylona do tyłu zaprawiana, odłupnia zakolona obej-
muje około połowy obwodu rdzenia, ślady częściowej zaprawy boku, tył korowy; 
wiórowo-odłupkowy. Wymiary: 4,8 × 4,5 × 4,7 cm. Rdzeń nosi wyraźne ślady 
dokonywanych przeróbek. Porzucony przedwcześnie prawdopodobnie z powodu 
niemożności uzyskania odpowiedniego kąta odbicia;

d) podstożkowaty, pięta prostopadła zaprawiana, odłupnia prawie dookolna; wióro-
wo-odłupkowy. Wymiary: 4,2 × 3,0 × 4,5 cm. Porzucony z powodu wystąpienia 
licznych zagłębień korowych w masie surowcowej;

e) podstożkowaty, pięta prawie prostopadła przygotowana, odłupnia obejmuje ponad 
¾ obwodu rdzenia, tył korowy ze śladami częściowej zaprawy; wiórowy. Wymiary: 
3,1 × 2,0 × 1,5 cm. Rdzeń szczątkowy, maksymalnie wyzyskany;

6. Rdzenie wielopiętowe; 1 egz. – nieregularny, na kolejne pięty wykorzystywano 
wcześniejsze odłupnie; odłupkowy. Wymiary: 3,6 cm (średnica).
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7. Fragm. rdzeni nieokreślonych; 13 egz. – w tym 1 fragm. dużego rdzenia (wysokość 
6,0 cm) z krawędziową zaprawą tyłu w postaci grzebieniska jednostronnego.

Narzędzia
Grupa narzędzi liczy 177 okazów. Najliczniej reprezentowane są drapacze, rylce, pół-
tylczaki oraz liściaki (tab. 19).
Drapacze – 60 egz.
1. Drapacze smukłe i krępe, duże, średnie i małe o różnych rodzajach ukształtowania 

drapisk i o surowych bokach (kat. 1 wg R. Schilda); 28 egz. – w tym 23 wiórowe  
i 5 odłupkowych; 6 dużych, 13 średnich i 9 małych; 6 smukłych i 22 krępe; 13 kur-
tyzowanych.

A. Wśród drapaczy wiórowych występują:
a) duży, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z szerokiego wióra negatywowego; 

drapisko półstrome, spracowane. Wymiary: 6,4 × 3,6 cm (ryc. 29:1);
b) duży, krępy łukowiec skośny sporządzony z masywnego wióra negatywowego; 

drapisko ¾ strome i półstrome, naprawiane. Wymiary: 5,2 × 2,9 cm (ryc. 31:1);
c) drapacz jw. wykonany z zatępca wtórnego; drapisko strome, miejscami przełuska-

ne, mocno spracowane. Wymiary: 4,6 × 1,6 cm (ryc. 31:7);
d) duży, krępy łukowiec lekko skośny sporządzony z masywnego wióra z fragm. kory, 

kurtyzowany; drapisko ¾ strome, naprawiane. Wymiary: 4,2 × 3,9 cm (ryc. 31:2);
e) duży, smukły łukowiec prawidłowy wykonany z wióra z fragm. kory; drapisko pół-

strome. Wymiary: 4,0 × 1,7 cm (ryc. 31:3);
f) duży, krępy łukowiec prawidłowy sporządzony z grubego zatępca; drapisko ¾ stro-

me, naprawiane. Wymiary: 4,0 × 2,1 cm (ryc. 31:8);
g) średni, krępy łukowiec lekko skośny sporządzony z szerokiego wióra z fragm. kory, 

kurtyzowany; drapisko strome, miejscami przełuskane, naprawiane. Wymiary:  
3,8 × 3,0 cm (ryc. 30:4);

h) średni, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z masywnego wióra z fragm. kory, kur-
tyzowany; drapisko strome, mocno spracowane. Wymiary: 3,9 × 3,4 cm (ryc. 29:6);

i) drapacz jw. wykonany z poprawnego wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko 
strome, miejscami przełuskane, naprawiane. Wymiary: 3,2 × 1,9 cm (ryc. 30:5);

j) drapacz jw. o drapisku częściowo naturalnym wykonany z masywnego wióra koro-
wego, kurtyzowany; drapisko strome, uszkodzone. Wymiary: 3,7 × 3,0 cm;

k) drapacz jw. wykonany z wióra korowego; drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 
3,2 × 2,2 cm (ryc. 30:8);

l) drapacz jw. sporządzony z wióra korowego, kurtyzowany; drapisko ¾ strome  
i strome. Wymiary: 3,3 × 2,1 cm (ryc. 30:7);

ł) drapacz jw. wykonany z podtępca, kurtyzowany; drapisko ¾ strome, naprawiane. 
Wymiary: 3,0 × 2,3 cm (ryc. 31:4);

m) średni, smukły łukowiec prawidłowy wykonany z wióra podtępca; drapisko pół-
strome i ¾ strome, naprawiane. Wymiary: 3,7 × 1,7 cm (ryc. 31:6);

n) średni, krępy łukowiec lekko skośny wykonany z szerokiego wióra negatywowego, 
kurtyzowany; drapisko ¾ strome, naprawiane. Wymiary: 3,3 × 2,8 cm (ryc. 30:1)
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o) średni, smukły łukowiec prawidłowy sporządzony z wąskiego, grubego wióra  
z fragm. kory, kurtyzowany; drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 3,4 × 1,3 cm;

p) średni, krępy łukowiec lekko skośny wykonany z wióra negatywowego; drapisko 
¾ strome, spracowane. Wymiary: 3,0 × 1,9 cm (ryc. 32:1);

r) mały, smukły łukowiec skośny z wąskiego wióra negatywowego; drapisko strome, 
spracowane. Wymiary: 2,9 × 1,0 cm (ryc. 33:1);

s) mały, smukły łukowiec prawidłowy wykonany z wąskiego podtępca, kurtyzowany; 
drapisko ¾ strome. Wymiary: 2,4 × 0,9 cm (ryc. 33:2);

t) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z wąskiego wióra negatywowego, kur-
tyzowany; drapisko ¾ strome, spracowane. Wymiary: 2,2 × 1,3 cm (ryc. 30:10);

u) mały, krępy łukowiec lekko skośny wykonany z wióra z fragm. kory, kurtyzowany; 
drapisko półstrome, naprawiane. Wymiary: 1,8 × 1,7 cm (ryc. 30:11);

w) mały, krępy łukowiec prawidłowy z wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko 
półstrome, spracowane. Wymiary: 1,8 × 1,3 cm (ryc. 33:3);

z) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z wióra korowego, kurtyzowany; dra-
pisko strome, niskie. Wymiary: 1,8 × 1,7 cm.

B. Wśród drapaczy odłupkowych występują:
a) średni, krępy łukowiec skośny sporządzony z płaskiego odłupka negatywowego, kurty-

zowany; drapisko ¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 3,6 × 2,9 cm (ryc. 29:3);
b) średni, krępy łukowiec skośny sporządzony z odłupka z fragm. kory, kurtyzowany; 

drapisko strome, miejscami przełuskane, spracowane. Wymiary: 3,1 × 2,5 cm;
c) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z płaskiego odłupka korowego; drapi-

sko ¾ strome, niskie. Wymiary: 2,8 × 2,4 cm (ryc. 30:2);
d) mały, krępy łukowiec skośny sporządzony z odłupka z fragm. kory; drapisko  

¾ strome, naprawiane. Wymiary: 2,9 × 1,9 cm (ryc. 30:3);
e) drapacz jw. wykonany z płaskiego odłupka negatywowego; drapisko uszkodzone. 

Wymiary: 2,8 × 2,5 cm.
2. Drapacze smukłe i krępe, duże, średnie i małe o różnych rodzajach ukształtowania 

drapisk i o bokach łuskanych (kat. 2); 9 egz. – w tym 3 duże, 2 średnie i 4 małe;  
3 smukłe i 6 krępych; 6 kurtyzowanych; wszystkie wiórowe. Wyróżnia się:

a) duży, smukły łukowiec skośny z wióra negatywowego; drapisko strome, spracowa-
ne. Wymiary: 4,4 × 2,0 cm (ryc. 29:4);

b) duży, smukły łukowiec prawidłowy wykonany z regularnego wióra negatywowe-
go; drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 4,2 × 1,4 cm (ryc. 29:5);

c) duży, smukły prostkowiec skośny sporządzony z zatępca; drapisko przełuskane na 
stronę spodnią, mocno spracowane. Wymiary: 4,1 × 1,7 cm (ryc. 31:9);

d) średni, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z wióra z fragm. kory, kurtyzowany; 
drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 3,0 × 2,6 cm (ryc. 30:9) 

e) drapacz jw. wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko strome, 
spracowane, ze śladami naprawy. Wymiary: 3,0 × 2,1 cm (ryc. 32:6);

f) mały, krępy łukowiec prawidłowy z wióra negatywowego, kurtyzowany; drapisko 
¾ strome. Wymiary: 2,7 × 2,0 cm (ryc. 32:3);
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g) mały, krępy łukowiec skośny wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; dra-
pisko strome, spracowane. Wymiary: 2,7 × 2,1 m (ryc. 32:2);

h) mały, krępy ostrołukowiec prawidłowy z wióra korowego, kurtyzowany, drapisko 
¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 2,7 × 1,8 cm (ryc. 32:5);

i) mały, krępy łukowiec prawidłowy wykonany z wąskiego wióra negatywowego, 
kurtyzowany; drapisko ¾ strome, mocno spracowane. Wymiary: 2,0 × 1,3 cm 
(ryc. 30:12). Okaz przepalony.

3. Drapacze pyskowate, łódkowate i z ramiączkiem (kat. 4); 2 egz. – oba wiórowe;
a) średni, krępy drapacz pyskowaty, lekko skośny wykonany z masywnego wióra ko-

rowego, kurtyzowany; drapisko strome, miejscami przełuskane, mocno spracowa-
ne. Wymiary: 3,8 × 2,5 cm (ryc. 31:5);

b) mały, krępy drapacz pyskowaty skośny z wióra negatywowego; drapisko strome, 
mocno spracowane. Wymiary: 3,8 × 1,9 cm.

4. Drapacze zdwojone smukłe i krępe o surowych bokach (kat. 5); 2 egz. – oba wió-
rowe;

a) średni, krępy, podwójny łukowiec prawidłowy wykonany z grubego wióra negatywo-
wego; oba drapiska strome, przełuskane, mocno spracowane. Wymiary: 3,6 × 2,0 cm 
(ryc. 30:6);

 b) mały, krępy drapacz z wióra negatywowego; zdwojenie łukowca prawidłowego  
z prostkowcem skośnym; oba drapiska strome, mocno spracowane – jedno czę-
ściowo zniszczone. Wymiary: 1,8 × 1,6 cm. Okaz jest przepalony.

5. Drapacze zdwojone smukłe i krępe o łuskanych bokach (kat. 6); 1 egz. – mały, krępy 
drapacz z wióroodłupka negatywowego. Zdwojenie łukowca prawidłowego z łu-
kowcem skośnym; oba drapiska strome, mocno spracowane. Wymiary: 2,9 × 2,5 cm 
(ryc. 32:7).

6. Drapacze krótkie o bokach surowych (kat. 9); 7 egz. – w tym 3 wiórowe i 4 odłup-
kowe; 1 średni i 6 małych; 5 kurtyzowanych;

a) średni łukowiec skośny, tzw. wachlarzowiec wykonany z odłupka korowego; drapi-
sko ¾ strome, spracowane, ze śladami napraw. Wymiary: 3,4 × 3,8 cm (ryc. 29:7);

b) mały łukowiec prawidłowy, tzw. wachlarzowiec wykonany z drobnego odłupka  
z fragm. kory, kurtyzowany; drapisko ¾ strome i strome. Wymiary: 1,9 × 2,1 cm 
(ryc. 33:4);

c) mały prostkowiec skośny wykonany z wióroodłupka z fragm. kory, kurtyzowany; 
drapisko strome, naprawiane. Wymiary: 1,7 × 1,9 cm (ryc. 33:5);

d) mały łukowiec prawidłowy wykonany z wióra korowego, kurtyzowany; drapisko 
strome, naprawiane. Wymiary: 1,7 × 2,1 cm (ryc. 33:6);

e) mały pełnołukowiec prawidłowy sporządzony z wióra z fragm. kory, kurtyzowany; 
drapisko ¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 2,3 × 2,5 cm (ryc. 32:10);

f) mały pełnołukowiec lekko skośny wykonany z drobnego odłupka korowego, kurtyzo-
wany; drapisko ¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 1,6 × 1,8 cm (ryc. 33:7);

g) mały łukowiec prawidłowy wykonany z grubego zatępca wiórowego, kurtyzowa-
ny; drapisko strome, przełuskane, mocno spracowane. Wymiary: 1,9 × 2,3 cm.
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7. Drapacze krótkie o bokach łuskanych (kat. 10); 3 egz. – wszystkie wiórowe;
a) mały łukowiec lekko skośny wykonany z regularnego wióra z fragm. kory, kurty-

zowany; drapisko ¾ strome, naprawiane. Wymiary: 2,7 × 2,8 cm (ryc. 32:4);
b) drapacz jw., sporządzony z szerokiego wióra z fragm. kory; drapisko ¾ strome, na-

prawiane. Wymiary: 2,7 × 2,8 cm (ryc. 32:8);
c) mały łukowiec prawidłowy z ramiączkiem wykonany z grubego wióra z fragm. kory 

kurtyzowany; drapisko ¾ strome i strome, spracowane. Wymiary: 2,1 × 2,3 cm  
(ryc. 32:9).

8. Drapacze krótkie zdwojone o surowych bokach (kat. 11); 1 egz. – mały podwójny 
łukowiec prawidłowy wykonany z podgiętego odłupka korowego; obydwa drapi-
ska ¾ strome, spracowane. Wymiary: 2,5 × 3,0 cm (ryc. 33:8).

9. Fragm. nieokreślone drapaczy; 7 egz. – w tym 5 wiórowych i 2 odłupkowe.
Drapaczo-rylce – 3 egz.
1. Drapacze zdwojone z rylcami (kat. 16); 3 egz. – wszystkie wiórowe;
a) zdwojenie łukowca skośnego o łuskanych bokach z rylcem węgłowym poprzecz-

nym o prostym łuskowisku; drapisko strome, miejscami przełuskane, mocno 
spracowane; ostrze rylca wąskie (0,3 cm) ze śladami wielokrotnych przeróbek. Jest 
to duży, krępy okaz sporządzony z masywnego, grubego wióra negatywowego. 
Wymiary: 5,0 × 3,7 cm (ryc. 29:2);

b) zdwojenie łukowca skośnego o łuskanych bokach z rylcem węgłowym poprzecz-
nym o prostym łuskowisku; drapisko ¾ strome, spracowane; ostrze rylca wąskie 
(0,3 cm), ze śladami stosowanych napraw. Mały, krępy okaz sporządzony z wióra  
z fragm. kory. Wymiary: 2,4 × 2,1 cm (ryc. 33:9);

c) zdwojenie łukowca skośnego z rylcem węgłowym poprzecznym o wnękowym 
łuskowisku; drapisko ¾ strome, spracowane; wierzchołek rylca wąski (0,4 cm) ze 
śladami napraw. Średni, krępy okaz wykonany z wióra z fragm. kory; przepalony. 
Wymiary: 3,2 × 2,2 cm.

Rylce – 57 egz. (tab. 21)
1. Rylce klinowe środkowe (kat. 22); 6 egz. – w tym 4 wiórowe i 2 odłupkowe;
a) szerokowierzchołkowy (1,3 cm) sporządzony z płaskiej konkrecji korowej (rdze-

niowy); ostrze spracowane. Wymiary: 5,4 × 4,8 cm (ryc. 34:2);
b) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) wykonany z odłupka korowego; ostrze naprawiane, 

spracowane. Wymiary: 3,5 × 2,7 cm (ryc. 34:4);
c) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z szerokiego wióra negatywowego; 

ostrze spracowane. Wymiary: 4,0 × 2,4 cm (ryc. 35:5);
d) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) sporządzony z wióra z fragm. kory; ostrze wielo-

krotnie naprawiane, spracowane. Wymiary: 2,9 × 2,2 cm (ryc. 34:5);
e) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) sporządzony z wióra negatywowego; ostrze napra-

wiane. Wymiary: 3,9 × 2,2 cm (ryc. 35:2);
f) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z regularnego wióra negatywowego; 

ostrze naprawiane; przepalony i ułamany (ryc. 35:4).
2. Rylce klinowe zboczone (kat. 23); 4 egz. – w tym 3 wiórowe i 1 odłupkowy;
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a) szerokowierzchołkowy (1,1 cm) sporządzony z masywnego wióra technicznego; 
ostrze wielokrotnie naprawiane, spracowane. Wymiary: 9,2 × 4,0 cm (ryc. 34:1);

b) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z poprawnego wióra negatywowego; 
ostrze naprawiane. Wymiary: 4,2 × 1,3 cm (ryc. 35:1);

c) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z wióra negatywowego, kurtyzowany; 
ostrze mocno spracowane, przerabiane. Wymiary: 2,3 × 1,8 cm (ryc. 35:10);

d) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) sporządzony z płaskiego odłupka z fragm. kory; 
ostrze spracowane, naprawiane. Wymiary: 2,8 × 2,4 cm (ryc. 35:8).

3. Rylce klinowe boczne (kat. 24); 2 egz. – w tym 1 wiórowy i 1 z odłupka;
a) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z wióra negatywowego; ostrze mocno 

spracowane, ślady próby kolejnej naprawy. Wymiary: 1,8 × 1,7 cm (ryc. 34:6);
b) wąskowierzchołkowy (0,6 cm) sporządzony ze specjalnie ścienionego na stronie 

spodniej odłupka korowego lub z wyeksploatowanego kawałka rdzenia; ostrze 
wielokrotnie naprawiane. Wymiary: 3,7 × 3,3 cm (ryc. 34:3).

4. Rylce węgłowe środkowe (kat. 25); 9 egz. – w tym 6 wiórowych i 3 odłupkowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) sporządzony z regularnego wióra negatywowego; 

ostrze naprawiane. Wymiary: 4,0 × 2,4 cm (ryc. 35:6);
b) wąskowierzchołkowy (0,2 m) wykonany z wióra z fragm. kory; ostrze naprawiane, 

spracowane. Wymiary: 3,4 × 1,5 cm (ryc. 33:13);
c) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) sporządzony z wióra z fragm. kory; ostrze wielo-

krotnie naprawiane, mocno spracowane. Wymiary: 3,3 × 1,9 cm (ryc. 37:3);
d) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) wykonany z wióra z fragm. kory; ostrze naprawia-

ne, silnie spracowane; przepalony. Wymiary: 3,1 × 2,3 cm (ryc. 38:10);
e) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) z wióra negatywowego; ostrze naprawiane, spraco-

wane; przepalony. Wymiary: 3,0 × 2,3 cm (ryc. 36:5);
f) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) z szerokiego wióra z fragm. kory; ostrze naprawia-

ne; złamany (ryc. 37:11);
g) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) sporządzony ze specjalnie spłaszczanego od spodu 

odłupka korowego; ostrze wielokrotnie naprawiane, mocno spracowane. Wymiary: 
3,7 × 2,8 cm (ryc. 35:3);

h) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z odłupka z fragm. kory; ostrze napra-
wiane, mocno spracowane. Wymiary: 3,2 × 2,2 cm (ryc. 35:7);

i) wąskowierzchołkowy, wykonany w poprzek odłupka negatywowego; ostrze napra-
wiane, uszkodzone.

5. Rylce węgłowe boczne (kat. 26); 5 egz. – w tym 3 wiórowe i 2 odłupkowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z regularnego wióra z fragm. kory; 

ostrze bez śladów napraw i spracowania. Wymiary: 3,8 × 1,8 cm (ryc. 35:9);
b) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) z grubego zatępca wiórowego; ostrze spracowane. 

Wymiary: 3,9 × 1,3 cm (ryc. 36:3);
c) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) wykonany z grubego wióra z fragm. kory; ostrze 

naprawiane. Wymiary: 3,8 × 1,5 cm (ryc. 36:2);
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d) szerokowierzchołkowy (0,9 cm) sporządzony z odłupka z fragm. kory; ostrze sil-
nie spracowane. Wymiary: 3,1 × 1,9 cm (ryc. 36:4);

e) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) z płaskiego odłupka korowego, kurtyzowany; ostrze 
naprawiane. Wymiary: 4,0 × 2,2 cm (ryc. 36:1).

6. Rylce węgłowe poprzeczne o prostym łuskowisku (kat. 27); 18 egz. – w tym  
14 wiórowych i 4 odłupkowe;

a) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z wióra negatywowego; ostrze naprawia-
ne. Wymiary: 2,9 × 1,7 cm (ryc. 33:10);

b) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) z regularnego wióra negatywowego; ostrze nosi 
ślady licznych napraw. Wymiary: 4,4 × 1,9 cm (ryc. 33:11);

c) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) wykonany z regularnego wióra negatywowego; 
ostrze spracowane. Wymiary: 3,6 × 1,9 cm (ryc. 33:12);

d) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) wykonany z wióra z fragm. kory; ostrze spracowa-
ne. Wymiary: 2,8 × 1,5 cm (ryc. 33: 14);

e) wąskowierzchołkowy (0,3 cm) z wióra negatywowego; ostrze ze śladami licznych 
napraw. Wymiary: 2,8 × 1,9 cm (ryc. 36:6);

f) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z wióra negatywowego; ostrze wielo-
krotnie naprawiane. Wymiary: 2,7 × 1,8 cm (ryc. 36:7);

g) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) sporządzony z szerokiego wióra z fragm. kory; 
ostrze wielokrotnie naprawiane, spracowane. Wymiary: 3,3 × 2,6 cm (ryc. 36:8);

h) wąskowierzchołkowy (0,1 cm) z szerokiego wióra negatywowego; ostrze wielo-
krotnie naprawiane, mocno spracowane. Wymiary: 3,7 × 2,6 cm (ryc. 37:6);

i) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) wykonany z grubego wióra z fragm. kory, kurtyzo-
wany; ostrze naprawiane, spracowane. Wymiary: 3,7 × 2,1 cm (ryc. 37:5);

j) wąskowierzchołkowy (0,1 cm) wykonany z wióra z fragm. kory; ostrze mocno 
spracowane. Wymiary: 3,2 × 1,7 cm (ryc. 37:1);

k) wąskowierzchołkowy (0,7 cm) sporządzony z wióra z fragm. kory, kurtyzowany; 
ostrze wielokrotnie naprawiane. Wymiary: 2,6 × 1,8 cm (ryc. 37:2);

l) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) z regularnego wióra negatywowego, kurtyzowany; 
ostrze naprawiane. Wymiary: 4,0 × 2,4 cm (ryc. 37:8);

ł) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) wykonany z grubego wióra z fragm. kory; ostrze 
mocno spracowane. Wymiary: 3,6 × 1,9 cm (ryc. 37:9);

m) wąskowierzchołkowy (0,4 cm) z masywnego wióra negatywowego, kurtyzowany; 
ostrze ze śladami napraw. Wymiary: 4,0 × 2,6 cm (ryc. 38:11);

n) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z płaskiego odłupka negatywowego; 
ostrze naprawiane. Wymiary: 3,8 × 2,9 cm (ryc. 36:9);

o) wąskowierzchołkowy (0,5 cm) z grubego odłupka z fragm. kory; ostrze spracowa-
ne. Wymiary: 4,7 × 3,1 cm (ryc. 36:10);

p) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z drobnego odłupka negatywowego; 
ostrze mocno spracowane. Wymiary: 2,7 × 2,2 cm (ryc. 37:10);

r) wąskowierzchołkowy z bardzo drobnego odłupka negatywowego; ostrze ze ślada-
mi napraw, uszkodzone. Wymiary: 2,2 × 1,6 cm (ryc. 38:7).
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7. Rylec jedynak poprzeczny o tępym wierzchołku (kat 29); 1 egz. – wąskowierzchoł-
kowy (0,6 cm) wykonany w poprzek odłupka negatywowego; ostrze naprawiane. 
Wymiary: 2,9 × 3,2 cm.

8. Rylce łamańce (kat. 31); 2 egz. – oba wiórowe;
a) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) z wióra negatywowego; ostrze spracowane. Wymia-

ry: 3,0 × 1,8 cm (ryc. 38:1);
b) wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykonany z wióra negatywowego; ostrze nosi ślady 

licznych napraw. Wymiary: 1,8 × 1,7 cm (ryc. 38:2).
9. Rylec jedynak podłużny (kat. 32); 1 egz. – wąskowierzchołkowy (0,2 cm) wykona-

ny z wióra negatywowego, kurtyzowany; ostrze mocno spracowane; przepalony. 
Wymiary: 2,2 × 2,0 cm (ryc. 38:3).

10. Rylce zwielokrotnione węgłowe (kat. 36); 2 egz. – wiórowe;
a) zdwojenie rylca poprzecznego z rylcem środkowym przerobionym na poprzeczny; 

wszystkie ostrza wąskie (0,2–0,5 cm), spracowane. Okaz sporządzony z poprawne-
go wióra negatywowego. Wymiary: 2,7 × 2,1 cm (ryc. 38:4);

b) zdwojenie rylca bocznego z poprzecznym; ostrza wąskie (0,3 i 0,5 cm) ze śladami 
licznych napraw. Okaz sporządzony z grubego wióra negatywowego. Wymiary:  
2,7 × 1,7 cm (ryc. 38:6).

11. Rylce zwielokrotnione mieszane (kat. 39); 4 egz. – w tym 2 wiórowe i 2 odłupko-
we;

a) zdwojenie rylca klinowego środkowego z węgłowym bocznym; wszystkie ostrza 
wąskie (0,2–0,6 cm) ze śladami licznych napraw i przeróbek. Narzędzie wykonane 
zostało z poprawnego wióra negatywowego. Wymiary: 2,7 × 2,5 cm (ryc. 37:4);

b) zdwojenie rylca klinowego środowego z jedynakiem poprzecznym; wierzchołki 
wąskie (0,3–0,5 cm) ze śladami napraw. Okaz wykonany został z szerokiego wióra 
negatywowego. Wymiary: 3,4 × 2,2 cm (ryc. 37:7);

c) połączenie rylca klinowego bocznego i dwóch jedynaków podłużnych; wierzchoł-
ki wąskie i szerokie (0,4–0,9 cm) ze śladami licznych napraw. Narzędzie wyko-
nane z płaskiego odłupka lub wióroodłupka korowego. Wymiary: 2,6 × 2,5 cm  
(ryc. 38:5);

d) zdwojenie rylca węgłowego bocznego z jedynakiem poprzecznym; wierzchołki 
szerokie (0,8 i 1,2 cm), ze śladami napraw, spracowane. Okaz wykonany z grubego 
wióroodłupka negatywowego. Wymiary: 3,0 × 1,8 cm (ryc. 38:9).

12. Fragm. nieokreślone rylców; 3 egz. – w tym 2 wiórowe 1 odłupkowy (ryc. 38:8).
Pazury – 4 egz.
1. Pazury różne (kat. 42); 4 egz. – w tym 3 wiórowe i 1 z odłupka;
a) pazur o długim, niewydzielonym, ostrym wierzchołku sporządzony z wióra nega-

tywowego. Wymiary: 5,2 × 1,9 cm (ryc. 39:1);
b) pazur, tzw. przekłuwacz z bardzo przenikliwym, krótkim kolcem wykonany z wió-

ra negatywowego. Wymiary: 5,5 × 1,8 cm (ryc. 39:2);
c) pazur o długim niewydzielonym ostrzu z wióra negatywowego. Wymiary: 3,5 × 1,7 cm 

(ryc. 38:14);



38

d) pazur o niewydzielonym, ostrym wierzchołku sporządzony z odłupka z fragm. 
kory. Wymiary: 3,5 × 1,9 cm (ryc. 39:4).

Wiertniki – 2 egz.
1. Wiertniki różne (kat. 44); 2 egz. – oba wiórowe;
a) ostrowierzchołkowy sporządzony z grubego wióra negatywowego; zaopatrzony  

w płaskie łuskanie na spodzie wierzchołka. Wymiary: 2,8 × 1,0 cm (ryc. 38:13);
b) duży, masywny wiertnik z szerokiego wióra korowego; ostrze niewydzielone, 

uszkodzone.
Półtylczaki – 24 egz.
1. Półtylczaki duże i małe, wiórowe i odłupkowe o półtylcach skośnych (kat. 85);  

11 egz. – w tym 9 wiórowych i 2 odłupkowe; 5 o półtylcach prostych, 5 o półtyl-
cach lekko wygiętych i 1 o półtylcu wklęsłym;

a) półtylec wysoki, ¾ stromy, naprawiany; wykonany z regularnego wióra negatywo-
wego. Wymiary: 8,3 × 1,5 cm (ryc. 40:1);

b) półtylec wysoki, ¾ stromy, krótki; sporządzony z poprawnego wióra negatywowe-
go, kurtyzowany. Wymiary: 5,6 × 1,3 cm (ryc. 40:3);

c) półtylec wysoki, ¾ stromy, częściowo zniszczony; z krępego wióra negatywowego. 
Wymiary: 3,7 × 2,0 cm (ryc. 40:7);

d) półtylec wysoki, stromy; sporządzony z grubego wióroodłupka z fragm. kory, kur-
tyzowany. Wymiary: 4,8 × 2,2 cm (ryc. 40:5);

e) półtylec wysoki, ¾ stromy; z wióroodłupka negatywowego. Wymiary: 4,4 × 2,5 cm 
(ryc. 40:8);

f) półtylec wysoki, ¾ stromy, spodni; z regularnego wióra negatywowego, kurtyzo-
wany. Wymiary: 4,1 × 1,9 cm (ryc. 40:2);

g) półtylec wysoki, półstromy, spodni; z dwupiętnika. Wymiary: 3,9 × 2,2 cm (ryc. 40:4);
h) półtylec wysoki, ¾ stromy, długi; wykonany z wióra z fragm. kory. Wymiary:  

4,1 × 1,8 cm (ryc. 40:9);
i) półtylec wysoki, stromy; z wióra negatywowego, ułamany (ryc. 40:6);
j) półtylec wysoki, stromy; wykonany z drobnego wióra negatywowego. Wymiary: 

3,7 × 1,4 cm (ryc. 41:11);
k) półtylec wysoki, stromy, uszkodzony; z wióra negatywowego (ryc. 41:12).
2. Półtylczaki duże i małe zdwojone (kat. 86); 1 egz. – trapezowaty, półtylce wysokie, 

strome; sporządzony z szerokiego wióra negatywowego. Uszkodzony, okaz nosi 
ślad uderzenia szokowego (ryc. 41:9).

3. Mikropółtylczaki typu Zonhoven bez łuskanej podstawy (kat. 87); 5 egz. – w tym 
1 wiórowy, 2 wiórodłupkowe i 2 odłupkowe; półtylce wysokie, strome. Wymia-
ry: a) 2,9 × 1,4 cm (ryc. 40:10); b) 2,4 × 2,1 cm (ryc. 40:11); c) 1,9 × 1,1 cm  
(ryc. 40:14); d) 1,3 × 1,2 cm (ryc. 40:15); e) 2,1 × 0,8 cm (ryc. 41:13).

4. Mikropółtylczki typu Zonhoven o łuskanej podstawie (kat. 88); 2 egz. – wióro-
we; półtylce wysokie, strome. Wymiary: 2,2 × 2,0 cm (ryc. 40:12); 2,0 × 1,4 cm  
(ryc. 40:13).
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5. Mikropółtylczaki o silnie skośnym półtylcu (kat. 90); 2 egz. – wiórkowy i z drob-
nego wióroodłupka; półtylce wysokie, strome. Wymiary: 1,5 × 0,8 cm (ryc. 41:14); 
1,6 × 0,5 cm (ryc. 41:15).

6. Półtylczaki mikrolityczne wiórkowe o półtylcu skośnym (kat. 94); 1 egz. – półtylec 
prosty, stromy, delikatny; wykonany z wiórka negatywowego, kurtyzowany. Wy-
miary: 2,4 × 0,7 cm (ryc. 38:12).

7. Fragm. nieokreślone półtylczaków; 2 egz. – wiórowe.
Liściaki – 12 egz.
1. Liściaki trzpieniowate bez płaskiego łuskania na stronę spodnią, tzw. liściaki ahrens-

burskie (kat. 100); 9 egz. – wykonane z wąskich i średnich, drobnych wiórów nega-
tywowych; 3 zaopatrzone są w strome tylce, 3 w półtylce i 1 w pazurowaty wierzcho-
łek – jeden z nich nosi ślad uderzenia szokowego. Dwa okazy są mocno przepalone. 
Wymiary: a) 4,2 × 1,1 cm (ryc. 41:1); b) 4,1 × 1,2 cm; c) 3,8 × 1,2 cm (ryc. 41:2);  
d) 3,7 × 1,4 cm (ryc. 41:3); e) 3,7 × 0,9 cm (ryc. 41:4); f) 4,4 × 0,8 cm (ryc. 41:5); 
g) 3,8 × 0,9 cm (ryc. 41:6); h) 2,9 × 1,2 cm; i) 2,6 × 0,7 cm (ryc. 41:7).

2. Liściaki typu Lyngby (kat. 101–102); 1 egz. – trzonek liściaka wykonanego z grube-
go wióra negatywowego, przepalony (ryc. 41:8).

3. Fragm. nieokreślone liściaków; 2 egz. – wiórowe, jeden zaopatrzony w stromy pół-
tylec (ryc. 41:10).

Narzędzia wnękowe – 9 egz.
1. Wióry z wnękami; 6 egz. – wszystkie zachowane w całości (ryc. 39:5–8). Wymiary 

(cm): a) 10,2 × 4,1; b) 5,7 × 2,4; c) 5,5 × 2,5; d) 4,9 × 1,9; e) 4,3 × 1,3; f) 4,0 × 2,0
2. Odłupki z wnękami; 3 egz. – w tym 1 zachowany w całości i 2 przetrącone (ryc. 39:3). 

Wymiary (cm): a) 4,5 × 3,6; b) 3,6 × 3,1; c) 3,5 × 2,7.
Wiórowce – 1 egz.
1. Wiórowce jednoboczne (kat. 122); 1 egz. – retusz wysoki, stromy; wykonany z sze-

rokiego wióra negatywowego, złamany.
Narzędzia rdzeniowe – 1 egz.
1. Ciosaki; 1 egz. – rdzeniowy o wypukłym, poprzecznym ostrzu uformowanym 

serią drobnych odbić kierowanych od podstawy w kierunku wierzchołka. W prze-
kroju podłużnym klinowaty, w przekroju poprzecznym zaś soczewkowaty. Wymia-
ry: 6,8 × 5,1 × 2,3 cm.

Zgrzebła – 1 egz.
1. Poprzeczne; 1 egz. – krawędź pracująca zakolona, ¾ stroma, urwista; okaz sporzą-

dzony z przepołowionego rdzenia wiórowego. Wymiary: 4,8 × 4,4 cm (ryc. 28:1).
Fragm. nieokreślone narzędzi – 3 egz., w tym 1 prawdopodobnie fragm. wiórowca jed-
nobocznego.
Wióry i odłupki o łuskaniu fragmentarycznym – 58 egz.
1. Wióry o łuskaniu fragmentarycznym – 35 egz.;
A. 10 wiórów zachowanych w całości, w tym: 8 negatywowych, 1 korowy i 1 zatę-

piec. Wymiary (cm): a) 6,1 × 2,6; b) 5,2 × 2,7; c) 4,9 × 1,5; d) 4,9 × 1,4; e) 4,2 × 
1,6; f) 4,2 × 2,1; g) 3,8 × 1,5; h) 3,3 × 1,3; i) 3,0 × 1,2; j) 2,4 × 0,9.
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B. 5 wiórów negatywowych z ułamaną częścią przypiętkową. Wymiary: a) 6,3 × 2,6; 
b) 5,3 × 1,2; c) 4,8 × 1,0; d) 4,8 × 1,2; e) 2,4 × 0,9.

C. 9 fragm. z piętkami, w tym: 7 negatywowych i 2 z fragm. kory.
D. 6 fragm. środkowych, w tym: 5 negatywowych i 1 z fragm. kory.
E. 5 fragm. przywierzchołkowych, w tym: 3 negatywowe, 1 z fragm. kory i 1 korowy.
2. Odłupki o łuskaniu fragmentarycznym – 23 egz.
A. 19 całych, w tym: 7 negatywowych, 8 z fragm. kory, 2 korowe i 2 techniczne o wy-

miarach (średnice w cm): a) 5,5; b) 4,3; c) 4,1; d) 4,1; e) 4,1; f) 3,8; g) 3,7; h) 3,7;  
i) 3,6; j) 3,6; k) 3,4; l) 3,4; ł) 3,3; m) 3,0; n) 2,8; o) 1,9; p) 1,7; r) 1,7.

B. 4 fragm. odłupków, w tym, 2 negatywowe i 2 korowe.
Wióry i wiórki łamane intencjonalnie – 15 egz.
1. Wióry i wiórki łamane na obu końcach; 15 egz. – wszystkie wióry; 10 negatywo-

wych i 5 z fragm. kory; 1 łuskany fragmentarycznie. Wymiary (cm): a) 5,2 × 2,1; 
b) 4,3 × 1,4; c) 3,8 × 1,8; d) 3,4 × 1,5; e) 2,8 × 1,8; f) 2,2 × 1,2; g) 2,0 × 1,1;  
h) 1,8 × 2,0; i) 1,7 × 1,0; j) 4,2 × 1,7; k) 3,7 × 2,1; l) 3,2 × 0,9; ł) 2,7 × 1,5;  
m) 2,2 × 1,8; n) 1,5 × 1,9.

Charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi – 66 egz.
1. Rylczaki – 56 egz.; a) grzebieniowe I serii – 6; b) grzebieniowe II i kolejnych serii – 

4; c) zwykłe I serii – 25; d) zwykłe II i kolejnych serii – 21.
2. Rylcowce – 4 egz; a) zwykłe, podstawowe, pochodzące od wiórów – 2; b) łamane, 

podstawowe, pochodzące od wiórów – 2.
3. Przetrącaki – 6 egz.; a) bez wyłuskanej wnęki – 4; b) z wyłuskana wnęką – 2.
Półsurowiec
Zaprawiaki i małe odłupki – 108 egz.
Łuski, odpady, fragm. nieokreślone – 546 egz.
Fragm. konkrecji – 30 egz.
Zabytki kamienne – 5 egz.
1. Tłuczki; 2 egz. – obydwa o kształcie lekko trapezowatym. Wymiary: 6,4 × 5,0 × 

3,8 cm i 5,7 × 5,5 × 3,5 cm (ryc. 42:1).
2. Gładziki; 3 egz. – o kształtach nieregularnych, mają po jednej silnie wygładzonej 

powierzchni. Wymiary: 6,4 × 5,2 × 4,2 cm; 6,1 × 4,5 × 3,6 cm; 5,9 × 5,4 × 3,9 cm 
(ryc. 42:2).

Materiał kostny: z jamy nr 1 wydobyto 2 siekacze małych zwierząt futerkowych, zaś 
z jamki położonej w południowej części skupienia pochodzi 1 fragm. kości długiej 
renifera.

Badania porównawcze zespołów
1. Zespoły krzemienne
1.1. Struktura technologiczna inwentarzy (tab. 25)

Wszystkie trzy skupienia mają podobną liczbę wyrobów krzemiennych, która 
zawiera się w przedziale 1620–1727. Daje to znakomitą podstawę do porównań. 
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I tak: krzemienica nr 1 charakteryzuje się zdecydowanie niższym udziałem gru-
py odłupków (16,10% contra 21,60–22,04%), krzemienica nr 3 ma znacznie ob-
niżony odsetek wiórów (12,78% contra 19,51–20,09%) oraz bardzo zwiększony 
udział grupy narzędzi (10,93% contra 5,42–5,56%) i udział charakterystycznych 
odpadów z produkcji tych narzędzi – chodzi tu głównie o rylczaki (4,07% contra 
1,16–2,59%). Krzemienica nr 1 odróżnia się od pozostałych również znacznie 
wyższym wskaźnikiem grupy odpadów, łusek i fragm. nieokreślonych (43,43% 
contra 30,05–33,70%).

1.2. Grupa rdzeni (tab. 26 i 27)
Zwraca uwagę bardzo zbliżony udział rdzeni w skupieniach nr 1 i nr 3 oraz 

zdecydowanie niższy w skupieniu nr 2 oraz stosunkowo niski udział rdze-
ni dwupiętowych typu mazowszańskiego w krzemienicy nr 2 (7,69% contra 
17,39–22,73%) na rzecz rdzeni jednopiętowych klockowatyh (38,46% contra 
13,64–26,09%). Pod względem charakteru odbijanego od rdzeni półsurowca 
najbardziej wyróżnia się skupienie nr 3, w którym formy wiórowe są nieliczne 
(27,27% contra 65,22–69,23%) kosztem rdzeni wiórowo-odłupkowch. Z kolei 
w skupieniu nr 2 zauważa się znacznie zaniżony w stosunku do pozostałych 
udział form odłupkowych (7,69% contra 13,04–13,64%).

1.3. Grupa półsurowca
1.3.1. Półsurowiec użyty do produkcji narzędzi (tab. 28–31).

We wszystkich badanych skupieniach wykorzystywane były do produkcji na-
rzędzi przede wszystkim wióry, a w niewielkim tylko stopniu wiórki (l≤0,8 cm) 
oraz odłupki. Te ostatnie, w postaci zazwyczaj masywnej, służyły prawie wyłącznie 
do wyrobu drapaczy i rylców oraz nielicznych form zębatych. Zasadniczym celem 
eksploatacji rdzeni był półsurowiec wiórowy wytwarzany w trzech kategoriach 
metrycznych:
1. Wióry wąskie o szerokości 0,9–1,4 cm. Długość takich okazów wynosiła  

w granicach 2–6 cm, a grubość 0,1–0,9 cm. Przeznaczone były do produk-
cji półtylczaków i liściaków.

2. Wióry średnie o szerokości 1,5–2,0 cm. Jak wynika z badań całych okazów 
pozostawionych na stanowisku ich długość wahała się w granicach 2,5–7 cm, 
grubość zaś 0,2–0,9 cm. Półsurowiec tego typu wykorzystywany był do pro-
dukcji drapaczy i rylców, a w skupieniu nr 3 także półtylczaków.

3. Wióry szerokie mierzące 2,1–3,0 cm. Ich długość wynosiła w granicach 
3–8 cm, grubość zaś 0,3–1,7 cm. Służyły do produkcji drapaczy i rylców, 
w skupieniu nr 3 także półtylczaków.
Ponadto wytwarzane były na mniejszą skalę wióry o parametrach skrajnych 

w stosunku do wyżej opisanych, tj:
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4.  Wiórki o szerokości 0,4–0,8 cm, których długość wynosiła maksymalnie 
do 4,5 cm;

oraz:
5.  Wióry bardzo szerokie mierzące 3,1–4,0 cm szerokości i 3,0–8,5 cm dłu-

gości.
Wiórki wykorzystywane były do produkcji liściaków i drobnych półtyl-

czaków, zwłaszcza typu Zonhoven, natomiast wióry bardzo szerokie do wy-
twarzania masywnych drapaczy i rylców. Jeżeli nawet występowały w tym 
zakresie jakieś różnice pomiędzy poszczególnymi skupieniami, to były one na 
tyle niewielkie, że trudno jest wykazać je w materiałach pozostawionych na 
stanowiskach. Niemniej zwraca uwagę fakt, że o ile parametry wiórów użytych 
do produkcji drapaczy i rylców są bardzo zbliżone w skupieniach nr 1 i nr 2 
(l = 1,2–3,1 cm contra l = 1,5–2,9 cm), to znacznie odbiegają one w krzemie-
nicy nr 3. Tam też rozrzut metryczny wiórów jest zdecydowanie największy  
i wynosi l = 0,9–4,0 cm. Dla odmiany parametry wiórów użytych do produk-
cji tzw. ostrzy, tj. półtylczaków i liściaków są zbliżone w skupieniach nr 1 i 3  
(l = 0,8–2,7 cm contra l = 0,5–2,5 cm), a odbiegają znacznie w krzemienicy 
nr 2 (l = 0,7–1,6 cm). Uśrednione wartości (l) wiórów użytych do produkcji 
drapaczy, rylców, półtylczaków i liściaków są jednak we wszystkich skupieniach 
bardzo podobne.

1.3.2. Półsurowiec wiórowy pozostawiony na stanowisku (tab. 32)
Badania właściwości technicznych półsurowca użytego do produkcji narzę-

dzi i surowych wiórów pozostawionych na stanowisku pokazują, że obraz tych 
drugich jest tylko w części adekwatny do ogólnego charakteru przemysłowego 
produkcji krzemieniarskiej. Nie ma wśród nich całych serii egzemplarzy naj-
bardziej udanych i poprawnych, charakteryzujących poszczególne kategorie 
metryczne. Te zostały wykorzystane do produkcji narzędzi, w tym licznych  
z pewnością okazów wyniesionych poza obręb stanowiska. Do tej samej grupy 
trzeba tu wyjątkowo zaliczyć również wióry retuszowane fragmentarycznie oraz 
wióry intencjonalnie łamane na obu końcach i różnego rodzaju półwytwory. 
Wśród wiórów surowych pozostawionych na miejscu znajdują się natomiast 
prawie wyłącznie egzemplarze mało udane i takie, które z różnych innych 
powodów nie znalazły zastosowania w produkcji obrabianych form narzę-
dzi. Ilościowe porównywanie okazów wykorzystanych przy wyrobie narzędzi  
i pozostawionych na stanowisku daje pewne wyobrażenie o zamiarach produk-
cyjnych, skuteczności eksploatacji rdzeni oraz możliwościach surowcowych. 
Mało wiarygodna jest natomiast analiza stylistyczna wiórów surowych.

We wszystkich trzech skupieniach najwięcej jest wiórów wąskich o szerokości 
0,9–1,4 cm. Kategoria ta wykorzystywana była przede wszystkim do produkcji 
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półtylczaków i liściaków, czyli grupy tzw. ostrzy. Może to być wskazówką, że 
kryteria kwalifikujące półsurowiec do produkcji tych narzędzi były szczególnie 
wymagające. Nie bez znaczenia jest tu jednak umiejscowienie wiórów tej kate-
gorii w ogólnym procesie eksploatacyjnym rdzeni, który w znacznym stopniu 
determinowany był wielkością brył dostępnego surowca. Wióry wąskie szcze-
gólnie liczne są w krzemienicy nr 3 (50,8%), co poniekąd odzwierciedla układ 
preferowanego w tym skupieniu charakteru półsurowca. Jak wiadomo, w grupie 
narzędzi zdecydowanie dominują tam drapacze i rylce (przydomowa pracownia 
tych narzędzi) wykonywane z wiórów średnich, szerokich i bardzo szerokich. 
Zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek okazów szerokich (2,1–3,0 cm) 
kosztem głównie wiórów wąskich w krzemienicy nr 2 (24,4%).

1.4. Grupa narzędzi
1.4.1. Ogólna struktura grup narzędziowych (tab. 33)

W skupieniach nr 1 i 2 liczba narzędzi występuje na podobnym poziomie, 
natomiast w skupieniu nr 3 jest ona prawie dwukrotnie wyższa. Najbogatsza 
w narzędzia krzemienica nr 3 charakteryzuje się bardzo wysokim i zrówno-
ważonym udziałem drapaczy (33,90%) i rylców (32,20%), średnim udziałem 
półtylczaków (13,56%), oraz niskim udziałem liściaków (6,78%). Krzemieni-
ca nr 1 charakteryzuje się dość wysokim udziałem drapaczy (27,08%), śred-
nim udziałem rylców (14,58%), stosunkowo wysokim udziałem półtylczaków 
(17,71%) i niskim udziałem liściaków (5,21%). Natomiast krzemienica nr 2 
charakteryzuje się stosunkowo wysokim i zrównoważonym udziałem drapaczy 
i rylców (25,00% i 21,74%), niskim udziałem półtylczaków (7,61%) i bardzo 
wysokim udziałem liściaków (15,22%). W zestawieniu tych trzech układów 
zwraca uwagę przede wszystkim wysoki i zrównoważony udział drapaczy  
i rylców w krzemienicy nr 3, niski udział rylców kosztem narzędzi wnękowych 
w krzemienicy nr 1, oraz niski w stosunku do krzemienicy nr 1 i krzemienicy 
nr 3 udział półtylczaków i wysoki udział liściaków w krzemienicy nr 2.

1.4.2. Zróżnicowanie taksonomiczne zespołów (tab. 34–37)
Wśród drapaczy zdecydowanie dominują formy smukłe i krępe o różnie 

ukształtowanych drapiskach i o surowych bokach (kat. 1). Ich udział kształtuje 
się na poziomie 52,83–76,19%. W grupie tych narzędzi istotny jest bardzo niski 
udział form tarnowiańskich w krzemienicy nr 2, który wynosi zaledwie 9,52% 
wobec 15,38–20,76% w pozostałych skupieniach.

W grupie rylców zwraca uwagę znaczny udział łamańców (kat. 31) i jedyna-
ków (kat. 32) w krzemienicy nr 1 (21,43% i 28,57%), przy bardzo niskim wskaź-
niku tych form w krzemienicy nr 3 (3,70% i 1,85%) i braku takich narzędzi  
w krzemienicy nr 2. W tym ostatnim skupieniu zdecydowanie najliczniejsze są 
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rylce węgłowe środkowe (kat. 25), których udział wynosi 30,00%. W krzemie-
nicy nr 3 przeważają natomiast charakterystyczne formy węgłowe poprzeczne 
(kat. 27) z udziałem aż 33,33%.

Bardzo liczna i bogata morfologicznie grupa półtylczaków reprezentowana 
jest we wszystkich skupieniach przede wszystkim przez duże i małe okazy wió-
rowe o półtylcach skośnych (kat. 85) oraz mikrolityczne ostrza typu Zonhoven 
(kat. 87). Udział tych pierwszych kształtuje się na poziomie 47,06%–57,14%, 
natomiast mikropółtylczków na poziomie 14,29%–22,73%. Krzemienica nr 2 
wyróżnia się posiadaniem stosunkowo licznej grupy drobnych półtylczaków  
o półtylcach poprzecznych – charakterystycznych wiórków półtylcowych. Na-
tomiast krzemienica nr 1 zaznacza swoją wielką oryginalność posiadaniem 
stosunkowo licznych półtylczaków rombowatych.

We wszystkich skupieniach obecne są liściaki bez łuskania na stronie spodniej 
typu ahrensburskiego (kat. 100). Nieliczne ostrza liściakowe typu Lyngby  
(kat. 101–102) wystąpiły w krzemienicy nr 1 i nr 3. Tylko w krzemienicy nr 2 
znalazł się pojedynczy tylczak (kat. 77), a w krzemienicy nr 1 wykrojec wiórowy 
(kat. 111).

Podsumowanie
Skupienie nr 3 reprezentuje klasyczne zespoły kompleksu ahrensburskiego, 

w których stałym i charakterystycznym elementem typologicznym są drapacze, 
rylce, pazury, półtylczaki wiórowe oraz stosunkowo liczna grupa liściaków bez 
łuskania na stronie spodniej i mikropółtylczaków typu Zonhoven. Datowanie 
radiowęglowe 14C: 10580±30 BP.

Skupienie nr 2 posiada wszystkie wymienione wyżej atrybuty typologiczne,  
a oprócz tego w grupie tzw. ostrzy istotna jest obecność tylczaka typu creswell-
skiego i wiórków półtylcowych. Te ostatnie formy również nie należą do narzędzi 
typowych w zespołach ahrensburskich i wiążą się raczej z allerødzkimi ugrupo-
waniami postmagdaleńskimi. Datowanie radiowęglowe 14C: 10840±40 BP.

Skupienie nr 1 posiada wszystkie atrybuty typowe dla klasycznych zespołów 
ahrensburskich, a ponadto silnie reprezentowaną grupę oryginalnych ostrzy 
rombowatych. Datowanie radiowęglowe 14C: 10280±40 BP.

Powyższa charakterystyka typologiczna w połączeniu z bezwzględną chro-
nologią zespołów opartą na oznaczeniach radiowęglowych 14C prowadzi do 
następujących wniosków:
1. W najstarszych zespołach ahrensburskich datowanych na początek młod-

szego dryasu występują obok liściaków różne elementy typologiczne ty-
powe dla starszych allerødzkich ugrupowań kulturowych o charakterze 
postmagdaleńskim (skupienie nr 2);
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2. Przez większą część okresu młodszego dryasu występowały klasyczne ze-
społy ahrensburskie, które wytworzyły w ramach niżowego technokom-
pleksu z liściakami własny, oryginalny styl technologiczno-typologiczny 
reprezentowany w naszych materiałach przez skupienie nr 3;

3. Pod koniec młodszego dryasu i w początkach okresu wczesnoholoceń-
skiego (Friesland-Dryas IV) w zespołach ahrensburskich następuje odej-
ście od utartych na poszczególnych terenach Niżu schematów produkcji 
narzędziowej, w wyniku czego pojawiają się nowe formy typologiczne. 
Ten okres rozwoju, który można określić „fazą dezintegracyjną”, repre-
zentuje skupienie nr 1.

Układy przestrzenne zanotowane na stanowisku paleolitycznym w Bolkowie 
wykazują wiele podobieństw, niezależnie od ich zróżnicowania chronologicz-
nego. Reprezentowane są przez pojedyncze krzemienice, średniej wielkości, 
mniej lub bardziej izolowane przestrzennie. Dwa skupienia mają zarys mniej 
więcej kolisty, zbliżone wymiary i powierzchnię (skupienia nr 2 i 3), trzecie na-
tomiast jest w kształcie mocno wydłużonego owalu i ma dużo większe wymiary 
oraz powierzchnię (skupienie nr 1). Wszystkie trzy charakteryzują się prawie 
identyczną liczbą wyrobów krzemiennych, przy czym, o ile liczba narzędzi  
w skupieniach 1 i 2 jest prawie taka sama, to w skupieniu nr 3 jest prawie dwu-
krotnie wyższa (tab. 38).

W skupieniach nr 1 i 2 wystąpiły po dwie jamy o charakterze gospodarczym, 
o zbliżonych kształtach i wielkości (85–115 cm średnicy) oraz zabarwieniu.  
W jednej z nich (jama nr 3 w skupieniu nr 2) zachował się fragment kości łosia. 
Jamy te służyły najpewniej ostatnim mieszkańcom obozowisk do przecho-
wywania zapasów mięsa. Na potwierdzenie tej tezy można przytoczyć liczne 
przykłady z innych stanowisk paleolitycznych związanych z ugrupowaniami 
liściakowymi. Najbardziej wymowne jest tutaj odkrycie dokonane w pobliskim 
Tanowie (stan. 3), gdzie przy podobnie zbudowanej jamie znaleziono duży  
(0,5 m średnicy), płaski kamień na którym – jak wykazały badania – ćwiartowane 
było mięso upolowanych zwierząt.

Całkowicie odmienny charakter mają obiekty jamowe w skupieniu nr 3  
(ryc. 9). Różnią się kształtem, wielkością oraz właściwościami wypełniska za-
równo od obiektów w skupieniach nr 1 i nr 2, jak i pomiędzy sobą. Szczególny 
charakter ma obiekt położony w środkowej części skupienia, w wypełnisku 
którego wystąpiły liczne, przepalone i bardzo silnie rozdrobnione, zlasowa-
ne kości zalegające w piasku w formie długich, jakby rozmytych smug oraz 
skupiska ochry (obiekt nr 3). Badania specjalistyczne wykazały, że istnieje 
duże prawdopodobieństwo, iż są to kości ludzkie. Mamy tu najpewniej do 
czynienia z grobem ciałopalnym umiejscowionym na terenie obozowiska. Być 
może jest to pochówek jednego z jego mieszkańców, złożony po ostatecznym  
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już – jak wynikałoby z analizy planigraficznej – opuszczeniu tego miejsca. Jama 
z podkładką kamienną (obiekt nr 4), na której rozcierano grudki ochry mogła 
być bezpośrednio związana z tym obrzędem grzebalnym. Niewykluczone też, 
że wiążą się z nim w jakiś sposób również położone obok jamy nr 1 i nr 2.  
W pierwszej z nich znajdował się wyłącznie kamień sporej wielkości, w drugiej 
natomiast dwa siekacze małych zwierząt futerkowych.

Słabo zarysowana jama, która wystąpiła w południowej części skupienia 
(obiekt nr 4), związana była z przygotowaniem barwnika z ochry. Grudki tego 
minerału rozcierane były na płaskiej kamiennej podkładce za pomocą krze-
miennych, nie w pełni jeszcze wyeksploatowanych rdzeni (wykorzystywane 
były płaszczyzny pięt). Trzy spośród pięciu okazów położonych obok kamienia 
pokryte były dość obficie tym barwnikiem.

Paleohistoria osadnictwa w młodszym dryasie i w początkach 
wczesnego holocenu (Friesland-dryas IV)

W świetle posiadanych obecnie źródeł archeologicznych i paleobotanicznych 
nie można stwierdzić jednoznacznie, w jakim czasie pojawiło się najstarsze 
osadnictwo na stanowisku w Bolkowie. Może to być zarówno okres pierw-
szego ocieplenia po ustąpieniu zlodowacenia, jakim była oscylacja Bølling 
(około 12400–12000 BP), późniejszy okres największego ocieplenia w całym 
późnym glacjale – tzw. Allerød (około 11800–10700 BP), jak i dopiero okres 
młodszego dryasu, którego chronologia na naszym terenie określana jest na lata 
około 10700–10200 BP (Tobolski 1983, 70). Z tym ostatnim okresem wiążą się 
wszystkie trzy omawiane skupienia.

W początkach młodszego dryasu, w wyniku pogorszenia się warunków kli-
matycznych zniknęły na tym obszarze allerødzkie lasy brzozowe, a na ich miej-
scu pojawiła się roślinność krzewiasta, krzewinkowa i zielna. Lokalnie wystąpiły 
zbiorowiska turzyc i jałowców (Tobolski 1983). Na całym obszarze Pomorza 
zapanowała tundra, a wraz z nią przedstawiciele zimnolubnej fauny z reniferem 
na czele. Z okresem tym – w którym wskutek skąpo występującej roślinności 
drzewiastej miała miejsce wzmożona aktywność zjawisk eolicznych – wiążą 
się górne poziomy pokładów szarobiałego i beżowego piasku gruboziarnistego 
budujące strop teras atlantyckich jezior zalewowych, obserwowane w profilach 
badawczych wszystkich stanowisk w rejonie jeziora Świdwie.

Osadnictwo młodszego dryasu w tej części Niżu Europejskiego reprezen-
towane jest przez zespoły liściakowe wiązane z kompleksem ahrensburskim, 
który to postrzegany jest powszechnie jako „kultura łowców renifera” (Rust 
1958; Taute 1968; Tromnau 1975; Galiński 2007a). Obozowiska łowieckie 
miały charakter wybitnie sezonowy, ściśle związany z obecnością renifera. 
Lekkie, przenośne namioty budowane ze skór tych zwierząt były lokalizo-
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wane na piaszczystym, suchym i nasłonecznionym gruncie, w bliskim sąsiedz-
twie zbiorników wodnych. Analogiczną sytuację obserwujemy na stanowisku  
w Bolkowie. Tutaj odległość do jeziora wynosiła w różnych okresach młodszego 
dryasu od 70 do 100 m. Wszystkie trzy obozowiska, niezależnie od chronolo-
gii, usytuowane były na płaskiej, piaszczystej platformie w najwyżej położonej 
części terasy plejstoceńskiej, przylegającej od północy do niewielkiego jeziora 
wytopiskowego i rzeki Gunicy wypływającej z tego zbiornika w kierunku je-
ziora Świdwie. Szeroko zakrojone badania sondażowe na całym obszarze wokół 
północnych brzegów wykazały, że najwyżej wyniesione i stosunkowo niewielkie  
– o powierzchni około 1200 m² (30 × 40 m) – siodło platformy terasy stano-
wiska Bolków 1 było jedynym w okolicy miejscem wybieranym na zasiedlenie 
przez łowców renifera w całym okresie młodszego dryasu. Brak wyraźnych śla-
dów po obiektach mieszkalnych na terenie i w sąsiedztwie obozowisk dowodzi,  
że i tutaj wznoszone były lekkie, naziemne konstrukcje żerdziowe.

Najstarszy rozpoznany dotychczas etap rozwoju osadnictwa na stanowisku 
w Bolkowie reprezentuje skupienie nr 2, które pochodzi z początku młod-
szego dryasu (oznaczenie radiowęglowe 14C: 10840±40 BP). Pod względem 
topograficznym i planigraficznym przedstawia typowe obozowisko ahrens-
burskie, natomiast w zakresie wytwórczości narzędziowej wyraźnie nawiązuje 
do starszych zespołów z okresu allerødzkiego. W tym kontekście interesująca 
jest obecność wśród pozostałości osadniczych kości łosia. Oznacza to, że obok 
renifera tundrowego i ten przedstawiciel fauny związanej z rozwartymi lasa-
mi brzozowymi był dostępny jeszcze przynajmniej w początkowym okresie 
młodszego dryasu.

Osadnictwo środkowej części Dryasu III – klasycznej fazy rozwojowej niżo-
wych ugrupowań kultury łowców renifera reprezentowane jest przez skupienie 
nr 3 (oznaczenie radiowęglowe 14C – 10580±30 BP). W obrębie obozowiska 
zajmującego stosunkowo niewielką powierzchnię (około 27 m²) znajdowała 
się zwarta przestrzennie krzemienica i różne obiekty jamowe. Krzemienica 
miała charakter pracowni przydomowej, a w jej granicach można było za-
obserwować wyraźnie wydzielone strefy, w których odbywała się produkcja 
głównych narzędzi, tj. drapaczy i rylców wykorzystywanych do obróbki skór 
i kości zwierzęcych. Uwagę przykuwa jednak ludzki pochówek o charakterze 
ciałopalnym. Jego umiejscowienie na terenie obozowiska może świadczyć  
o tym, że pochowany tu został jeden z jego mieszkańców już po ostatecznym 
opuszczeniu tego miejsca.

Niezależnie od trafności tych spostrzeżeń, położenie względem siebie róż-
nych obiektów jamowych w obrębie jednego skupienia oraz ich szczególny 
charakter funkcjonalny przemawiają jednoznacznie za występowaniem w tym 
miejscu zintensyfikowanego osadnictwa, polegającego na wielokrotnym po-
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bycie grup ludzkich. Były to prawdopodobnie te same lub spokrewnione ze 
sobą społeczności łowieckie funkcjonujące w tym samym systemie informacji 
kulturowej.

Osadnictwo schyłku okresu młodszego dryasu reprezentuje skupienie nr 1 
(oznaczenie radiowęglowe 14C: 10280±40 BP). Pod względem topograficznym 
i planigraficznym obozowisko to w niczym nie odbiega od starszych stanowisk,  
jednak w zakresie wytwórczości narzędziowej wyraźnie widoczne jest tu odej-
ście od utartych w ciągu młodszego dryasu na poszczególnych obszarach Niżu 
stylów technologiczno-typologicznych, w tym przypadku stylu ahrensbur-
skiego. Wyrazem tego jest pojawienie się w grupie tzw. ostrzy, obok liściaków 
bez łuskania na stronie spodniej i mikropółtylczaków typu Zonhoven również 
innych, niepraktykowanych wcześniej form, do jakich należą oryginalne ostrza 
rombowate. Jest to niewątpliwie wyraz dokonującego się w tym czasie proce-
su dezintegracyjnego systemu kulturowego i gospodarczo-społecznego grup 
paleolitycznych Niżu, związany z nagłymi przeobrażeniami w środowisku 
przyrodniczym.

Około 10200 lat radiowęglowych temu kończy się okres chłodnego klimatu 
arktycznego i na teren Pomorza, jak i całego Niżu Europejskiego wkraczają 
formacje leśne z udziałem głównie brzozy i sosny, poprzedzone krótkotrwałym 
panowaniem zarośli jałowców. Również z okolic jeziora Świdwie znikają stada 
reniferów tundrowych, a w ich miejsce pojawiają się przedstawiciele fauny le-
śnej z łosiem, jeleniem, sarną i dzikiem. Ekspansja zbiorowisk leśnych na terenie 
Niżu Europejskiego została nagle – zdaniem palinologów – przerwana około 
10000 lat temu, a następnie nawet cofnięta w związku z ponownym ochłodze-
niem się klimatu (Behre 1978). Uwolnione przez las miejsca zajmowane były 
znowu przez roślinność krzewinkową i zielną. Z drzew na znaczeniu zyskała 
brzoza. Na terenie północnej części Niżu środkowo- i zachodnioeuropejskiego 
na kilka stuleci zapanował krajobraz tundry parkowej i lasotundry (najmłodszy 
dryas).

Ciepła oscylacja wczesnopreborealna Friesland zapoczątkowała postglacjalne 
przemiany środowiska przyrodniczego w całej strefie alpejsko-skandynawskiej. 
Spowodowała proces głębokich zmian w dotychczasowych strukturach osadni-
czych, w sposobie bytowania i w wyposażeniu instrumentalnym tundrowych 
społeczności łowieckich z okresu młodszego dryasu. Najbardziej czytelnym 
wyrazem zaistnienia procesu dezintegracyjnego jest pojawienie się na stanowi-
skach nowego typu inwentarzy krzemiennych (Galiński 2002, 336 n.).

Zmiany, jakie dokonywały się w produkcji narzędziowej, dotyczyły w pierw-
szym rzędzie grupy tzw. ostrzy związanych funkcjonalnie z bronią miotaną, 
stanowiącą podstawowe wyposażenie paleolitycznego łowcy. Nie obejmowały 
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one zasadniczo takich narzędzi jak drapacze, rylce czy pazury. Nie zauważa się 
też istotnych zmian strukturalnych inwentarzy w obrębie grup narzędziowych, 
ani tym bardziej w sposobach wytwarzania i w samym charakterze produko-
wanego półsurowca i gotowych wyrobów. Tylko w niektórych przypadkach 
można mówić o nieznacznie większym zastosowaniu wiórków, głównie przy 
sporządzaniu mikropółtylczaków typu Zonhoven, na przykład w inwentarzach 
typu Gramsbergen (Galiński 2007b).

Zmiany w produkcji narzędziowej szły zasadniczo w trzech kierunkach:
a) wzbogacania własnego asortymentu narzędziowego o formy funkcjonu-

jące dotąd w zespołach innych ugrupowań kulturowych Niżu i przylega-
jącej strefy Wyżyn Środkowo- i Zachodnioeuropejskich – dowolne stoso-
wanie różnych form liściaków, różnych form dużych, małych i mikroli-
tycznych tylczaków, różnych form mikropółtylczaków oraz trójkątów;

b) wzbogacania własnego asortymentu narzędziowego o formy nowe, po-
wstałe w wyniku innowacji technicznych form dotąd stosowanych – cho-
dzi tu zasadniczo o liściaki rombowate i wykrojce tylcowe typu Fosna;

c) odpowiedniej selekcji form własnego asortymentu narzędziowego i wzbo-
gacaniu go o formy funkcjonujące dotąd w zespołach innych ugrupowań 
paleolitycznych – w tym przypadku na eliminacji liściaków kosztem mi-
kropółtylczaków typu Zonhoven oraz zaadaptowaniu niektórych form 
tylcowych.

Wszystkie posiadane obecnie oznaczenia radiowęglowe dotyczące tego typu 
inwentarzy zawierają się w latach około 10200–9700 BP. Wskazują jednoznacz-
nie, że proces dezintegracji paleolitycznych struktur kulturowo-osadniczych 
Niżu Europejskiego wiązał się z radykalnymi zmianami klimatyczno-roślin-
nymi, jakie miały miejsce na przełomie plejstocenu i wczesnego holocenu  
– z ciepłą oscylacją Friesland, która trwała około 200 lat oraz z następującym 
po tej oscylacji okresem ponownego załamania się klimatu na okres około  
400 lat – z najmłodszym dryasem (Behre 1978; Tobolski 1983).

Na stanowisku w Bolkowie odkryte zostały niedawno obozowiska repre-
zentujące wczesnoholoceński etap rozwoju ugrupowań paleolitycznych (połą-
czony wykop I/2010/2013). Mamy tam do czynienia z wariantem inwentarzy, 
który charakteryzuje się występowaniem różnych typów ostrzy liściakowych, 
zbrojników półtylcowych – w tym różnych odmian mikropółtylczaków typu 
Zonhoven, dużych wiórowych ostrzy typu Vig oraz tylczaków łukowych. Obo-
zowiska złożone z lekkich, naziemnych budowli mieszkalnych typu szałasowego 
pokrytych skórami zwierzęcymi sytuowane były zdecydowanie bliżej jeziora,  
w miejscach odsłoniętych, o ekspozycji południowej. Uwzględniając zmiany linii 
brzegowej zbiornika, odległość od lustra wody wynosiła nie więcej niż 30 m. 
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Wybierano grunt w miarę płaski, piaszczysty – a więc suchy, szybko nagrzewający 
się w skąpych promieniach słońca. Podstawą ekonomii grup łowieckich tego 
czasu były polowania przede wszystkim na łosia, trzymającego się parkowych 
lasów brzozowych i brzozowo-sosnowych.
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Tabela 1. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Ogólna struktura inwentarza
Table 1. Bolków site 1, campsite No. 1. General structure of the assemblage

Tabela 2. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Typy i formy rdzeni
Table 2. Bolków site 1, campsite No. 1. Types and forms of cores

 

 1 

Inwentarz / Inventory N % 
rdzenie / cores 37 2,14 
narzędzia / tools 96 5,56 
wióry i odłupki łuskane fragmentarycznie / 
blades and flakes of fragmentary chipping 31 1,80 

wióry łamane intencjonalnie / intentionally broken blades 7 0,41 
półwytwory narzędzi / semi-finished tools 6 0,35 
charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi / 
characteristic waste from tools’ production 20 1,16 

odłupki / flakes 278 16,10 
wióry / blades 347 20,09 
wiórki / bladelets 36 2,08 
zaprawiaki i małe odłupki / 
flakes from preparation of flaking surface and small flakes 93 5,39 

łuski, odpady, fragm. nieokreślone / 
chips, waste and unidentified fragments 750 43,43 

fragm. konkrecji / fragments of flint nodules 26 1,51 
Razem / Total 1727 100 

 

 

Rdzenie / Cores wiórowe / 
for blades 

wiórowo-odłupkowe / 
for blades and flakes 

odłupkowe / 
for flakes 

Razem 
/ Total 

dwupiętowe wspólnoodłupniowe / 
double-platform with common flaking 
surface 

2 1 1 4 

dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe / 
double-platform with separated flaking 
surfaces 

2 1 - 3 

jednopiętowe klockowate / 
single-platform block 4 2 - 6 

jednopiętowe płaskie / single-platform 
flat 3 - 2 5 

jednopiętowe podstożkowate 
i stożkowate / single-platform sub-
conical and conical 

3 - - 3 

wielopiętowe / multi-platform 1 1 - 2 
Ogółem / Total 15 5 3 23 
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Tabela 3. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Ogólna struktura grupy narzędziowej
Table 3. Bolków site 1, campsite No. 1. General structure of the tool group

Tabela 4. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Zestawienie kategorii i form drapaczy
Table 4. Bolków site 1, campsite No. 1. List of categories and forms of end-scrapers

Tabela 5. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Zestawienie kategorii i form rylców
Table 5. Bolków site 1, campsite No. 1. List of categories and forms of burins

 

 1 

Narzędzia / Tools N % 
drapacze / end-scrapers 26 27,08 
rylce / burins 14 14,58 
pazury / groovers 2 2,08 
wiertniki / borers 1 1,04 
półtylczaki / truncations 17 17,71 
liściaki / tanged points 5 5,21 
wykrojce / shouldered points 1 1,04 
narzędzia wnękowe / notched tools 17 17,71 
narzędzia zębate / denticulated tools 1 1,04 
wiórowce / regularly retouched blades 1 1,04 
zgrzebła / side-scrapers 1 1,04 
inne narzędzia / other tools 2 2,08 
fragm. nieokreślone narzędzi / unidentified fragments of tools 8 8,33 

Razem / Total 96 100 

 

 

 1 

Kategorie drapaczy (wg: Schild 1975) / 
Categories of end-scrapers 

(after Schild 1975) 

Drapacze wiórowe / 
Blade end-scrapers 

Drapacze odłupkowe / 
Flake end-scrapers 

Razem / 
Total 

1 17 1 18 
4 1 1 2 
6 2 - 2 
9 2 2 4 

Razem / Total 22 4 26 
 



53

Tabela 6. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Struktura technologiczno-typologiczna półsurowca
Table 6. Bolków site 1, campsite No. 1. Techno-typological structure of semi-raw materials

 

 1 

Odłupki / Flakes – 278 egz. 
odłupki całe / flakes 232 83,45% 
fragm. odłupków / fragments of flakes 46 16,55% 
odłupki negatywowe / negative flakes 112 48,28% 
odłupki z fragm. kory / flakes with fragments of a cortex 61 26,29% 
odłupki korowe / cortical flakes 39 16,10% 
podstawiaki / core tablets 2 0,86% 
świeżaki / flakes from core platform preparation 8 3,45% 
odłupki z fragm. zaprawy grzebieniowej / 
flakes from the shaping of a crest 10 4,31% 

Wióry / Blades – 347 egz. 
wióry całe / blades 201 57,93% 
fragm. wiórów z piętkami / fragments of blades with butts 65 18,73% 
fragm. środkowe wiórów / central fragments of blades 19 5,48% 
fragm. wiórów z wierzchołkami / fragments of blades with terminations 62 17,87% 
wióry negatywowe / negative blades 219 63,11% 
wióry z fragm. kory / blades with fragments of a cortex 54 15,56% 
wióry korowe / cortical blades 27 7,78% 
zatępce / crested blades 20 5,76% 
podtępce / 2. series crested blades 14 4,03% 
zatępce wtórne / secondary crested blades 3 0,86% 
wióry dwupiętniki / double butt blades 13 3,75% 

Wiórki / Bladelets – 36 egz. 
wiórki całe / bladelets 16 44,44% 
fragm. wiórków z piętkami / fragments of bladelets with butts 14 38,89% 
fragm. środkowe wiórków / central fragments of bladelets 1 2,78% 
fragm. wiórków z wierzchołkami / 
fragments of bladelets with terminations 5 13,89% 

wiórki negatywowe / negative bladelets 35 97,22% 
wiórki zatępce / crested bladelets 1 2,78% 
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Tabela 7. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Parametry wiórów
Table 7. Bolków site 1, campsite No. 1. Blades’ parameters

Tabela 8. Bolków, stan. 1, skupienie nr 1. Parametry wiórków
Table 8. Bolków site 1, campsite No. 1.Bladelets’ parameters
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Tabela 9. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Ogólna struktura inwentarza
Table 9. Bolków site 1, campsite No. 2. General structure of the assemblage

Tabela 10. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Zestawienie typów i form rdzeni
Table 10. Bolków site 1, campsite No. 2. List of types and forms of cores

 

 1 

Inwentarz / Inventory N % 
obłupnie / pre-cores 1 0,06 
rdzenie / cores 21 1,24 
narzędzia / tools 92 5,42 
wióry i odłupki łuskane fragmentarycznie / blades and flakes of fragmentary chipping 28 1,65 
wióry łamane intencjonalnie / intentionally broken blades 12 0,71 
półwytwory narzędzi / semi-finished tools 1 0,06 
charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi / 
characteristic waste from tools’ production 44 2,59 

odłupki / flakes 374 22,04 
wióry / blades 331 19,51 
wiórki / bladelets 53 3,12 
zaprawiaki i małe odłupki / flakes from preparation of flaking surface and small flakes 180 10,61 
łuski, odpady, fragm. nieokreślone / chips, waste and unidentified fragments 510 30,05 
fragm. konkrecji / fragments of flint nodules 50 2,95 

Razem / Total 1697 100 
 

 

Rdzenie / Cores wiórowe / 
for blades 

wiórowo-odłupkowe / 
for blades and flakes 

odłupkowe / 
for flakes 

Razem / 
Total 

dwupiętowe wspólnoodłupniowe / 
double-platform with common 
flaking surface 

- 1 - 1 

dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe / 
double-platform with separated 
flaking surfaces 

2 - - 2 

jednopiętowe klockowate / 
single-platform block 3 1 1 5 

jednopiętowe płaskie / 
single-platform flat 2 - - 2 

jednopiętowe podstożkowate 
i stożkowate / 
single-platform sub-conical and 
conical 

2 - - 2 

wielopiętowe / 
multi-platform 9 3 1 13 

Ogółem / Total 18 5 2 25 
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Tabela 11. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Ogólna struktura grupy narzędziowej
Table 11. Bolków site 1, campsite No. 2. General structure of the tool group

Tabela 12. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Zestawienie kategorii i form drapaczy
Table 12. Bolków site 1, campsite No. 2. List of categories and forms of end-scrapers

Tabela 13. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Zestawienie kategorii i form rylców
Table 13. Bolków site 1, campsite No. 2. List of categories and forms of burins

 

 1 

Narzędzia / Tools N % 
drapacze / end-scrapers 23 25,00 
rylce / burins 20 21,74 
pazury / groovers 5 5,43 
wiertniki / borers 2 2,17 
półtylczaki / truncations 7 7,61 
tylczaki / backed pieces 1 1,09 
liściaki / tanged points 14 15,22 
narzędzia wnękowe / notched tools 12 13,04 
narzędzia zębate / denticulated tools 1 1,09 
zgrzebła / side-scrapers 1 1,09 
fragm. nieokreślone narzędzi / unidentified fragments of tools 6 6,52 

Razem / Total 92 100 

 

 

 1 

Kategorie drapaczy (wg: Schild 1975)/ 
Categories of end-scrapers 

(after Schild 1975) 

Drapacze wiórowe / 
Blade end-scrapers 

Drapacze odłupkowe / 
Flake end-scrapers 

Razem / 
Total 

1 10 6 16 
2 1 1 2 
4 1 - 1 
9 1 1 2 

Fragm. nieokreślone 2 - 2 
Razem / Total 15 8 23 
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Tabela 14. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Struktura technologiczno-typologiczna półsurowca
Table 14. Bolków site 1, campsite No. 2. Techno-typological structure of semi-raw material

 

 1 

Odłupki / Flakes – 374 egz. 
odłupki całe / flakes 314 83,96% 
fragm. odłupków / fragments of flakes 60 16,04% 
odłupki negatywowe / negative flakes 180 57,32% 
odłupki z fragm. kory / flakes with fragments of a cortex 70 22,29% 
odłupki korowe / cortical flakes 44 14,01% 
podstawiaki / core tablets 3 0,96% 
świeżaki / flakes from core platform preparation 8 2,55% 
odłupki z fragm. zaprawy grzebieniowej / 
flakes from the shaping of a crest 9 2,87% 

Wióry / Blades – 331 egz. 
wióry całe / blades 142 42,90% 
fragm. wiórów z piętkami / fragments of blades with butts 89 26,89% 
fragm. środkowe wiórów / central fragments of blades 22 6,65% 
fragm. wiórów z wierzchołkami / 
fragments of blades with terminations 78 44,44% 

wióry negatywowe / negative blades 212 64,05% 
wióry z fragm. kory / blades with fragments of a cortex 82 24,77% 
wióry korowe / cortical blades 21 6,34% 
zatępce / crested blades 10 3,02% 
podtępce / 2. series crested blades 6 1,81% 
wióry dwupiętniki / double butt blades 2 0,60% 

Wiórki / Bladelets – 53 egz. 
wiórki całe / bladelets 26 49,06% 
fragm. wiórków z piętkami / / fragments of bladelets with butts 9 16,98% 
fragm. środkowe wiórków / central fragments of bladelets 13 24,53% 
fragm. wiórków z wierzchołkami / 
fragments of bladelets with terminations 5 9,43% 

wiórki negatywowe / cortical bladelets 48 90,57% 
wiórki z fragm. kory / bladelets with fragments of a cortex 1 1,89% 
wiórki korowe / cortical bladelets 1 1,89% 
wiórki zatępce / crested bladelets 2 3,77% 
wiórki podtępce / 2. series crested bladelets 1 1,89% 
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Tabela 15. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Parametry wiórów
Table 15. Bolków site 1, campsite No. 2. Blades’ parameters

Tabela 16. Bolków, stan. 1, skupienie nr 2. Parametry wiórków
Table 16. Bolków site 1, campsite No. 2. Bladelets’ parameters
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Tabela 17. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Ogólna struktura inwentarza
Table 17. Bolków site 1, campsite No. 3. General structure of the assemblage

 

 1 

Inwentarz / Inventory N % 
rdzenie / cores 35 2,16 
narzędzia / tools 177 10,93 
wióry i odłupki łuskane fragmentarycznie / 
blades and flakes of fragmentary chipping 58 3,58 

wióry łamane intencjonalnie / intentionally broken blades 15 0,93 
charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi / 
characteristic waste from tools’ production 66 4,07 

odłupki / flakes 350 21,60 
wióry / blades 207 12,78 
wiórki / bladelets 28 1,73 
zaprawiaki i małe odłupki / 
flakes from preparation of flaking surface and small flakes 108 6,67 

łuski, odpady, fragm. nieokreślone / chips, waste and unidentified fragments 546 33,70 
fragmenty konkrecji / fragments of flint nodules 30 1,85 

Razem / Total 1620 100 
 



60

Tabela 18. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Zestawienie typów i form rdzeni
Table 18. Bolków site 1, campsite No. 3. List of types and forms of cores

Tabela 19. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Ogólna struktura grupy narzędziowej
Table 19. Bolków site 1, campsite No. 3. General structure of the tool group

 

Rdzenie / Cores wiórowe / 
for blades 

wiórowo-odłupkowe / 
for blades and flakes 

odłupkowe / 
for flakes 

Razem / 
Total 

dwupiętowe wspólnoodłupniowe / 
double-platform with common flaking 
surface 

1 4 - 5 

dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe / 
double-platform with separated flaking 
surfaces 

- 3 1 4 

jednopiętowe klockowate / 
single-platform block 2 - 1 3 

jednopiętowe płaskie / 
single-platform flat 1 3 - 4 

jednopiętowe podstożkowate 
i stożkowate / 
single-platform sub-conical and conical 

2 3 - 5 

wielopiętowe / multi-platform - - 1 1 
Ogółem / Total 6 13 3 22 
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Tabela 20. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Zestawienie kategorii i form drapaczy
Table 20. Bolków site 1, campsite No. 3. List of categories and forms of end-scrapers

Tabela 21. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Zestawienie kategorii i form rylców
Table 21. Bolków site 1, campsite No. 3. List of categories and forms of burins

 
Kategorie drapaczy (wg: Schild 1975) / 

Categories of end-scrapers 
(after Schild 1975) 

Drapacze wiórowe / 
Blade end-scrapers 

Drapacze odłupkowe / 
Flake end-scrapers 

Razem / 
Total 

1 23 5 28 
2 9 - 9 
4 2 - 2 
5 2 - 2 
6 - 1 1 
9 3 4 7 
10 3 - 3 
11 - 1 1 

Fragm. nieokreślone 5 2 7 
Razem / Total 47 13 60 

 

Kategorie rylców (wg: Schild 1975) / 
Categories of burins (after Schild 1975) 

Rylce wiórowe / 
Blade burins 

Rylce odłupkowe / 
Flake burins Razem / Total 

22 4 2 6 
23 3 1 4 
24 1 1 2 
25 6 3 9 
26 3 2 5 
27 14 4 18 
29 - 1 1 
31 2 - 2 
32 1 - 1 
36 2 - 2 
39 2 2 4 

fragm. nieokreślone / unidentified  fragments 2 1 3 
Razem / Total 40 17 57 
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Tabela 22. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Struktura technologiczno-typologiczna półsurowca
Table 22. Bolków site 1, campsite No. 3. Techno-typological structure of semi-raw materials

 

 1 

Odłupki / Flakes – 350 egz. 
odłupki całe / flakes 223 63,71% 
fragm. odłupków / fragments of flakes 127 36,29% 
odłupki negatywowe / negative flakes 149 42,57% 
odłupki z fragm. kory / flakes with fragments of a cortex 84 24,00% 
odłupki korowe / cortical flakes 85 24,29% 
podstawiaki / core tablets 4 1,14% 
świeżaki / flakes from core platform preparation 10 2,86% 
odłupki z fragm. zaprawy grzebieniowej / flakes from the shaping 
of a crest 18 5,14% 

Wióry / Blades – 207 egz. 
wióry całe / blades 73 35,27% 
fragm. wiórów z piętkami / fragments of blades with butts 65 31,40% 
fragm. środkowe wiórów / central fragments of blades 9 4,35% 
fragm. wiórów z wierzchołkami / fragments of blades with 
terminations 60 28,99% 

wióry negatywowe / negative blades 111 53,62% 
wióry z fragm. kory / blades with fragments of a cortex 52 25,12% 
wióry korowe / cortical blades 24 11,59% 
zatępce / crested blades 11 5,31% 
podtępce / 2. series crested blades 9 4,35% 
wióry dwupiętniki / double butt blades 6 2,90% 

Wiórki / Bladelets – 28 egz. 
wiórki całe / bladelets 14 50,00% 
fragm. środkowe wiórków / central fragments of bladelets 4 14,29% 
fragm. wiórków z wierzchołkami / fragments of bladelets with 
terminations 10 35,71% 

wiórki negatywowe / negative bladelets 23 82,14% 
wiórki z fragm. kory / bladelets with fragments of a cortex 4 14,29% 
wiórki korowe / cortical bladelets 1 3,57% 
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Tabela 23. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Parametry wiórów. Przedział
Table 23. Bolków site 1, campsite No. 3. Bladelets’ parameters

Tabela. 24. Bolków, stan. 1, skupienie nr 3. Parametry wiórków
Table 24. Bolków site 1, campsite No. 3. Bladelets’ parameters
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Tabela 25. Zestawienie procentowe ilustrujące ogólną strukturę technologiczną badanych  
inwen tarzy
Table 25. Percentage illustrating the general technological structure of the studied assemblages

Tabela 26. Udział procentowy poszczególnych typów rdzeni w badanych inwentarzach
Table 26. Percentage of specific types of cores in the studied assemblages

 

 1 

Krzemienice / 
Working floors 

Kategorie wyrobów / 
Categories of products 

Krzemienica 1 / 
Flint scatter No 1 

1727 egz. 

Krzemienica 2 / 
Flint scatter No 2 

1697 egz. 

Krzemienica 3 / 
Flint scatter No 3 

1620 egz. 

obłupnie / pre-cores - 0,06 - 
rdzenie / cores 2,14 1,24 2,16 
zaprawiaki i małe odłupki / flakes from 
preparation of flaking surface and small flakes 5,39 10,61 6,67 

odłupki / flakes 16,10 22,04 21,60 
wióry / blades 20,09 19,51 12,78 
wiórki / bladelets 2,08 3,12 1,73 
wióry łamane intencjonalnie / 
intentionally broken blades 0,41 0,71 0,93 

wióry i odłupki łuskane fragmentarycznie / 
blades and flakes of fragmentary chipping 1,80 1,65 3,58 

półwytwory narzędzi / semi-finished tools 0,35 0,06 - 
narzędzia / tools 5,56 5,42 10,93 
charakterystyczne odpady z produkcji narzędzi / 
characteristic waste from tools’ production 1,16 2,59 4,07 

łuski, odpady, fragm. nieokreślone / 
chips, waste and unidentified fragments 43,43 30,05 33,70 

fragm. konkrecji / fragments of flint nodules 1,51 2,95 1,85 

 

 

 1 

Typy rdzeni / Types of cores 
Krzemienica 1 / 

Flint scatter No 1 
23 egz. 

Krzemienica 2 / 
Flint scatter No 2 

13 egz. 

Krzemienica 3 / 
Flint scatter No 3 

22 egz. 
dwupiętowe wspólnoodłupniowe / 
double-platform with common flaking surface 17,39 7,69 22,73 

dwupiętowe rozdzielnoodłupniowe / 
double-platform with separated flaking surfaces 13,04 15,38 18,18 

jednopiętowe klockowate / 
single-platform block 26,09 38,46 13,64 

jednopiętowe płaskie / single-platform flat 21,74 15,38 18,18 
jednopiętowe podstożkowate i stożkowate / 
single-platform sub-conical and conical 13,04 15,38 22,73 

wielopiętowe / multi-platform 8,70 7,69 4,55 
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Tabela 27. Udział procentowy rdzeni wiórowych, wiórowo-odłupkowych i odłupkowych w ba-
danych inwentarzach
Table 27. Percentage of blade cores, blade-flake cores and flake cores in the studied assemblages

Tabela 28. Szerokość wiórów wykorzystanych do produkcji narzędzi w krzemienicy nr 1 (w pro-
centach)
Table 28. Width of blades used for the production of tools in flint scatter No. 1 (in per cent)

Tabela 29. Szerokość wiórów wykorzystanych do produkcji narzędzi w krzemienicy nr 2
Table 29. Width of blades used for the production of tools in flint scatter No. 2

 

 1 

Formy rdzeni / Forms of cores 
Krzemienica 1 / 
Flint scatter No 1 

23 egz. 

Krzemienica 2 / 
Flint scatter No 2 

13 egz. 

Krzemienica 3 / 
Flint scatter No 3 

22 egz. 
wiórowe / for blades 65,22 69,23 27,27 
wiórowo-odłupkowe / for blades and flakes 21,74 23,07 59,09 
odłupkowe / for flakes 13,04 7,69 13,64 

 

 

 1 

Formy narzędzi / Forms of tools 0,5–0,8 
cm 

0,9–1,4 
cm 

1,5–2,0 
cm 

2,1–3,0 
cm 

>3,0 
cm 

Razem / 
Total 

drapacze / end-scrapers - 5,26 52,63 42,11 - 19 
rylce / burins - 11,11 33,33 44,44 11,11 9 
półtylczaki / truncations 13,33 66,67 13,33 6,67 - 15 
liściaki / leaf-shaped points - 100,00 - - - 3 
wióry retuszowane fragmentarycznie / 
partially retouched blades - 6,67 46,67 46,67 - 15 

wióry łamane intencjonalnie / 
intentionally broken blades - 28,57 42,86 28,57 - 7 

Razem / Total 68 
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Tabela 30. Szerokość wiórów wykorzystanych do produkcji narzędzi w krzemienicy nr 3
Table 30. Width of blades used for the production of tools in flint scatter No. 3

Tabela 31. Uśrednione wartości szerokości wiórów (l) użytych do produkcji drapaczy, rylców, 
półtylczaków i liściaków w krzemienicach 1–3 (w cm)
Table 31. Average values of the width of blades (I) used for the production of end-scrapers, burins, 
truncations and tanged points in flint scatters 1–3 (in cm)

Tabela 32. Szerokość wiórów pozostawionych na stanowisku w krzemienicach 1–3 (w procen-
tach)
Table 32. Width of blades left on the site in flint scatters 1–3 (in per cent)

 

 1 

 Krzemienica nr 1 / 
Flint scatter No 1 

Krzemienica nr 2 / 
Flint scatter  No 2 

Krzemienica nr 3 / 
Flint scatter No 3 

drapacze / end-scrapers 1,95 2,05 2,16 
rylce / burins 2,25 2,43 2,03 
pótylczaki / truncations 1,33 1,10 1,51 
liściaki / tanged points 1,13 1,13 1,04 

 

 

 1 

 0,4–0,8 cm 0,9–1,4 cm 1,5–2,0 cm 2,1–3,0 cm >3,0 cm 
Krzemienica nr 1 / 
Flint scatter No 1 

196 egz. 
8,16 41,84 31,12 17,86 1,02 

Krzemienica nr 2 / 
Flint scatter No 2 

168 egz. 
15,48 36,90 20,83 24,40 2,38 

Krzemienica nr 3 / 
Flint scatter No 3 

87 egz. 
16,09 50,57 19,54 13,79 - 
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Tabela 33. Zestawienie procentowe ilustrujące udział poszczególnych grup narzędziowych  
w badanych inwentarzach
Table 33. Percentage illustrating share of individual tool groups in the studied assemblages

Tabela 34. Zestawienie procentowe ilustrujące udział poszczególnych kategorii drapaczy w ba-
danych inwentarzach
Table 34. Percentage illustrating share of individual categories of end-scrapers in the studied 
assemblages

 
Kategorie drapaczy (wg: Schild 1975) / 

Categories of end-scrapers 
(after Schild 1975) 

Krzemienica 1 / 
Flint scatter No 1 

26 egz. 

Krzemienica 2 / 
Flint scatter No 2 

21 egz. 

Krzemienica 3 / 
Flint scatter No 3 

53 egz. 
1 69,23 76,19 52,83 
2 - 9,52 16,98 
4 7,69 4,76 3,77 
5 - - 3,77 
6 7,69 - 1,89 
9 15,38 9,52 13,21 
10 - - 5,66 
11 - - 1,89 
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Tabela 35. Zestawienie procentowe ilustrujące udział poszczególnych kategorii rylców w bada-
nych inwentarzach
Table 35. Percentage illustrating the share of individual categories of burins in the studied as-
semblages

Tabela 36. Zestawienie procentowe ilustrujące udział poszczególnych kategorii półtylczaków  
w badanych inwentarzach
Table 36. Percentage illustrating the share of individual categories of truncations in the studied 
assemblages
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Tabela 37. Zestawienie procentowe ilustrujące udział poszczególnych kategorii tylczaków, liścia-
ków i wykrojców w badanych inwentarzach
Table 37. Percentage illustrating the share of individual categories of backed pieces, tanged points 
and shouldered points in the studied assemblages

Tabela 38. Zestawienie zbiorcze typów i wielkości paleolitycznych skupień osadniczych na sta-
nowisku w Bolkowie
Table 38. Summary of the types and sizes of Palaeolithic campsites on the site in Bolków

 

 1 

Kategorie tylczaków, liściaków i wykrojów 
(wg: Schild 1975) / 

Categories of backed pieces, tanged points 
and shouldered points (after Schild 1975) 

Krzemienica 1 / 
Flint scatter No 1 

6 egz. 

Krzemienica 2 / 
Flint scatter No 2 

15 egz. 

Krzemienica 3 / 
Flint scatter No 3 

10 egz. 

77 - 6,67 - 
100 66,67 93,33 90,00 

101–102 16,67 - 10,00 
111 16,67 - - 

 

 

 1 

Skupienie / 
Campsite 

Typ / 
Type 

Wymiary / 
Dimensions 

(m) 

Powierzchnia / 
Surface area 

(m²) 

Liczba 
krzemieni 

(liczba 
narzędzi) / 

Number of flint 
artifackts 

(number of 
tools) 

Skupienie nr 1 / 
Campsite No 1 KJ 10 × 5,5 35 1727 (96) 

Skupienie nr 2 / 
Campsite No 2 KJ 6 × 5,5 26 1697 (92) 

Skupienie nr 3 / 
Campsite No 3 KJ 7 × 6 27 1620 (177) 
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Ryc. 1. Położenie stanowiska Bolków 1 na mapie Polski. Oprac. T. Galiński
Fig. 1. Location of Bolków site 1 on the map of Poland. Prepared by T. Galiński
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Ryc. 2. Lokalizacja stanowiska Bolków 1. Oprac. T. Galiński
Fig. 2. Location of the Bolków site 1. Prepared by T. Galiński
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Ryc. 3. Topografia stanowiska Bolków 1. Oprac. T. Galiński
Fig. 3. Topography of the Bolków site 1. Prepared by T. Galiński
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Ryc. 4. Profil zachodni wykopu II/2006/2012 (objaśnienia do profilu w tekście). Rys. T. Galiński
Fig. 4. West section of trench II/2006/2012 (section explanations in the text). Drawing by  
T. Galiński

Ryc. 5. Profil wschodni wykopu III/2006 (objaśnienia do profilu w tekście). Rys. T. Galiński
Fig. 5. East section of trench III/2006 (section explanations in the text). Drawing by T. Galiński
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Ryc. 7. Planigrafia polowa wykopu II/2006/2012 (objaśnienie znaków na ryc. 8). Rys. T. Galiński
Fig. 7. Field plan of trench II/2006/2012 (explanation of symbols in Fig. 8). Drawing by T. Galiński
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Ryc. 8. Planigrafia polowa wykopu III/2006. Rys. T. Galiński
Legenda: 1 – obłupnie; 2 – rdzenie; 3– drapacze; 4 – zgrzebła; 5 – rylce; 6 – półtylczaki; 7 – pazury 
i wiertniki; 8 – wiórowce; 9 – narzędzia wnękowe; 10 – narzędzia makrolityczne; 11 – liściaki  
i wykrojce wiórowe; 12 – zbrojniki; 13 – inne formy narzędzi; 14 – rylczaki; 15 – wióry i odłupki 
o łuskaniu fragmentarycznym; 16 – jamy; 17 – kamienie; 18 – ochra; 19 – kości
Fig. 8. Field plan of trench III/2006. Drawing by T. Galiński
Legend: 1 – pre-cores; 2 – cores; 3 – end-scrapers; 4 – side-scrapers; 5 – burins; 6 – truncations; 
7 – groovers and borers; 8 – regularly retouched blades; 9 – notched tools; 10 – macrolithic tools; 
11 – tanged points and shouldered points on blades; 12 – microlithic points; 13 – other forms 
of tools; 14 – burin spalls; 15 – blades and flakes of fragmentary chipping; 16 – pits; 17 – stones; 
18 – ochre; 19 – bones
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Ryc. 9. Planigrafia obiektów w środkowej części wykopu III/2006. Rys. T. Galiński
Legenda: 1 – ochra; 2 – skupiska przepalonych kości; 3 – kamienie polne; 4 – podkłada kamienna; 
5 – jamy wyraźnie zarysowane; 6 – słabo zaznaczone przebarwienia jam
Fig. 9. Plan of features in the central part of trench III/2006. Drawing by T. Galiński
Legend: 1 – ochre; 2 – concentrations of burnt bones; 3 – pebbles; 4 – stone pad; 5 – clearly 
marked pits; 6 – poorly marked pits
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Ryc. 10. Bolków 1, wykop II, krzemienice 1 i 2. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 10. Bolków 1, trench II, flint scatters 1 and 2. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 11. Bolków 1, wykop II, krzemienice 1 i 2. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 11. Bolków 1, trench II, flint scatters 1 and 2. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 12. Bolków 1, wykop II, krzemienice 1 i 2. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 12. Bolków 1, trench II, flint scatters 1 and 2. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 13. Bolków 1, wykop II, krzemienice 1 i 2. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 13. Bolków 1, trench II, flint scatters 1 and 2. Cores. Drawing by T. Galiński



82

Ryc. 14. Bolków 1, wykop II, krzemienice 1 i 2. Drapacze. Rys. T. Galiński
Fig. 14. Bolków 1, trench II, flint scatters 1 and 2. End-scrapers. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 15. Bolków 1, wykop II, krzemienica 1. Rys. T. Galiński
1–3, 5, 6 – drapacze; 4, 7–10 – rylce
Fig. 15. Bolków 1, trench II, flint scatter 1. Drawing by T. Galiński
1–3, 5, 6 – end-scrapers; 4, 7–10 – burins
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Ryc. 16. Bolków 1, wykop II, krzemienica 1. Rys. T. Galiński
1, 2 – rylce; 3–8 – półtylczaki; 9–12 – wnęki
Fig. 16. Bolków 1, trench II, flint scatter 1. Drawing by T. Galiński
1, 2 – burins; 3–8 – truncations; 9–12 – notched tools
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Ryc. 17. Bolków 1, wykop II, krzemienica 1. Rys. T. Galiński
1, 2 – narzędzia wnękowe; 4 – zgrzebło; 6 – pazur; 7– wiertnik; 8 – narzędzie zębate; 9 – wióro-
wiec; 3, 5 – inne narzędzia
Fig. 17. Bolków 1, trench II, flint scatter 1. Drawing by T. Galiński
1, 2 – notched tools; 4 – side-scraper; 6 – groover; 7 – borer; 8 – denticulated tool; 9 – regularly 
retouched blade; 3, 5 – other tools



86

Ryc. 18. Bolków 1, wykop II, krzemienica 1. Rys. T. Galiński
1 – wykrojec; 2, 3, 5, 6, 10 – liściaki; 4, 11 – półtylczaki Zonhoven; 7–9 – ostrza rombowate
Fig. 18. Bolków 1, trench II, flint scatter 1. Drawing by T. Galiński
1 – shouldered point; 2, 3, 5, 6, 10 – tanged points; 4, 11 – Zonhoven type micro-truncations; 
7–9 – lozenge points
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Ryc. 19. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Drapacze. Rys. T. Galiński
Fig. 19. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. End-scrapers. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 20. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rys. T. Galiński
1–10 – drapacze; 11 – pazur/przekłuwacz
Fig. 20. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Drawing by T. Galiński
1–10 – end-scrapers; 11 – groover/perforator
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Ryc. 21. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 21. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Burins. Drawing T. Galiński



90

Ryc. 22. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 22. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Burins. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 23. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rys. T. Galiński
1, 2, 4 – rylce; 3, 9 – pazury; 5, 10 – wiertniki; 6–8 – narzędzia wnękowe
Fig. 23. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Drawing by T. Galiński
1, 2, 4 – burins; 3, 9 – groovers; 5, 10 – borers; 6-8 – notched tools
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Ryc. 24. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rys. T. Galiński
1 – pazur; 2–5 półtylczaki; 6–13 – liściaki
Fig. 24. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Drawing by T. Galiński
1 – groover; 2–5 truncations; 6–13 – tanged points
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Ryc. 25. Bolków 1, wykop II, krzemienica 2. Rys. T. Galiński
1 – tylczak; 2 – półtylczak; 3, 4 – zbrojniki półtylcowe; 6–8, 11 – wióry łamane intencjonalnie; 
12 – rylcowiec; 13 – narzędzie zębate; 5, 9, 10 – fragmenty narzędzi
Fig. 25. Bolków 1, trench II, flint scatter 2. Drawing by T. Galiński
1 – backed piece; 2 – truncation; 3, 4 – truncated pieces; 6–8, 11 – intentionally broken blades; 
12 – microburin; 13 – denticulated tool; 5, 9, 10 – fragments of tools
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Ryc. 26. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 26. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 27. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 27. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 28. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rdzenie. Rys. T. Galiński
Fig. 28. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Cores. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 29. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1, 3–7 – drapacze; 2 – drapacz zdwojony z rylcem
Fig. 29. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Cores. Drawing by T. Galiński
1, 3–7 – end-scrapers; 2 – end-scraper doubled with burin



98

Ryc. 30. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Drapacze. Rys. T. Galiński
Fig. 30. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. End-scrapers. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 31. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Drapacze. Rys. T. Galiński
Fig. 31. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. End-scrapers. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 32. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Drapacze. Rys. T. Galiński
Fig. 32. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. End-scrapers. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 33. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1–8 – drapacze; 9 – drapacz zdwojony z rylcem; 10–14 – rylce
Fig. 33. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Drawing by T. Galiński 
1–8 – end-scrapers; 9 – doubled end-scraper with burin; 10–14 – burins
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Ryc. 34. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 34. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 35. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 35. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 36. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 36. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 37. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rylce. Rys. T. Galiński
Fig. 37. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
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Ryc. 38. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1–11 – rylce; 12 – półtylczak; 13 – wiertnik; 14 – pazur; 15 – fragment narzędzia
Fig. 38. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
1–11 – burins; 12 – truncation; 13 – borer; 14 – groover; 15 – fragment of a tool
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Ryc. 39. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1, 2, 4 – pazury; 3, 5–8 – narzędzia wnękowe
Fig. 39. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
1, 2, 4 – groovers; 3, 5–8 – notched tools
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Ryc. 40. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1–9 – półtylczaki; 10–15 – mikropółtylczaki Zonhoven
Fig. 40. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
1–9 – truncations; 10–15 – Zonhoven type micro-truncations
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Ryc. 41. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1–8 – liściaki; 9 – półtylczak zdwojony; 10–12 – półtylczaki; 13–15 – mikropółtylczaki Zonhoven
Fig. 41. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
1–8 – tanged points; 9 – doubled truncation; 10–12 – truncations; 13–15 – Zonhoven type  
micro-truncations
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Ryc. 42. Bolków 1, wykop III, krzemienica 3. Rys. T. Galiński
1 – tłuczek kamienny; 2 – gładzik kamienny
Fig. 42. Bolków 1, trench III, flint scatter 3. Burins. Drawing by T. Galiński
1 – hammer stone; 2 – rubbing stone
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Bolków on Lake Świdwie. New ahrensburgian materials 
Summary

Between 2006 and 2012, the author of this article conducted excavations on 
the Bolków (site 1) at Lake Świdwie in West Pomeranian Voivodeship, acquiring 
rich, original materials associated with the so-called Ahrensburgian. These 
materials occurred in three spatially isolated campsites, in which, apart from flint 
artefacts, lithic ones and animal bones, there were also pit features associated with  
the economy and a cremation burial. They are the basic source for the reconstruction  
of the technological and typological picture of the manufacturing of tools,  
the economy and sociocultural elements, and the way of life of reindeer hunters in 
the western part of Pomerania.

Campsite No. 1 was discovered in the western part of the trench. It had 
dimensions of 10 × 5,5 m and a total surface area of 35 m2. The assemblage of flint 
products consisted of about 1700 artefacts, including 37 cores and 96 tools. This 
group of tools mainly contains end-scrapers, burins, notched tools, various forms of 
truncations and tanged points. In the group of so-called points were Ahrensburgian 
tanged points and Lyngby type ones, lozenge points and Zonhoven type micro-
truncations. Campsite No. 1 has all the technological and typological attributes 
typical of classic Ahrensburgian assemblages, and numerous groupings of original 
lozenge points. 14C dating: 10,280 ± 40 BP – the end of the Younger Dryas.

Campsite No. 2 was located in the eastern part of the trench. It was almost 
circular in plan with a diameter of 5 m and a surface area of about 26 m2.  
The assemblage of flint products consisted of about 1700 artefacts, including  
21 cores and 92 tools. This group of tools is mainly comprised of end-scrapers, 
burins, notched tools, tanged points and various forms of truncations. In the group 
of so-called points were numerous and generally small, Ahrensburgian tanged 
points, Zonhoven type micro-truncations, a Creswell backed blade and truncation 
bladelets. Campsite No. 2 has all the technological and typological attributes typical 
of classic assemblages. In the group of so-called points the most important are the 
Creswell backed blade and original truncation bladelets. These forms do not belong 
to typical tools in Ahrensburgian assemblages and are linked rather to Allerød post-
Magdalenian groups. 14C dating: 10,840 ± 40 BP – the beginning of the Younger 
Dryas. This campsite also yielded a fragment of an elk’s long bone.

Campsite No. 3 was almost circular in plan with a diameter of 6 m and a total 
surface area of about 27 m2. Apart from numerous flint artefacts, there were also pit 
features, including a cremation burial – pit No. 3. The assemblage of flint products 
consisted of about 1600 artefacts, including 35 cores and 177 tools. In this group of 
tools were mainly end-scrapers, burins, truncations and tanged points. In the group 
of so-called points were Ahrensburgian tanged points and Zonhoven type micro-
truncations. Campsite No. 3 represents classic Ahrensburgian assemblages – the 
western variety of a lowland technocomplex with tanged points, where constant and 
characteristic typological elements are end-scrapers, burins, bladelet truncations, 
tanged points and Zonhoven type micro-truncations. 14C dating: 10,580 ± 30 BP – 
the middle part of the Younger Dryas. In several pits located within the campsite two 
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incisors of animals with furry coats were found and a fragment of a reindeer’s long 
bone.

These typological characteristics combined with the absolute chronology of the 
assemblages based on radiocarbon analyses lead to the following conclusions:
1 – in the oldest Ahrensburgian assemblages dated to the beginning of the Younger 

Dryas occur, apart from tanged points, various typological elements typical of 
older Allerød cultural groups of post-Magdalenian character (flint scatter No. 2 );

2 – for most of the Younger Dryas classic Ahrensburgian assemblages occurred which 
developed in the context of a lowland technocomplex with tanged points with 
their own, original techno-typological style represented in our materials by flint 
scatter No. 3;

3 – at the end of the Younger Dryas and the beginning of the Early Holocene (Fries-
land-Dryas IV), the old schemes of tool production used in individual lowland 
areas were abandoned and in Ahrensburgian assemblages new, previously un-
known typological forms appeared. This period of Ahrensburgian assemblages 
development, which can be called a ‘disintegrating’ one is represented by flint 
scatter No. 1.

In the case of the Bolków site 1, we are dealing with camps consisting of light, 
over ground dwelling structures, a type of shelter – covered with animal hides, 
located in an open area away from the shore of the lake, at a distance of over  
60 m from the water. This flat ground was slightly elevated, sandy – hence dry, and 
relatively quickly heated by meagre sunrays. The basis of the economy of the human 
groups was primarily hunting elk that were present in the birch and birch-pine 
forests.
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