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NOWE DANE NA TEMAT WCZESNOMEZOLITYCZNEGO 
STANOWISKA WIERZCHOWO 6, POW. DRAWSKI

Abstract: The aim of the work is to present the results of multi-aspect analysis of Mesolithic site Wierz-
chowo 6. The study concerns  the basic aspects of Mesolithic’s hunters and gatherers activity. The 
site was excavated in 1989 by Z. Bagniewski and his team. Wierzchowo 6 was regarded as the first 
well-preserved settlement of Sværdborg group in Poland. New excavation in 2014 and re-analysis 
of assemblage from 1989 using the combined methods of research, revealed new data on site forma-
tion, diversity of artefacts and function of site.

Słowa kluczowe: Mesolithic, Boreal period, hunters and gatherers, multi-aspect analysis, use-wear 
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WSTĘP

Artykuł poświęcony jest materiałom mezolitycznym ze stanowiska nr 6 w Wierz-
chowie, położonego w powiecie drawskim, na Pomorzu Zachodnim (ryc. 1). Dotych-
czasowe badania tych zabytków skupione były na wybranych aspektach technologii 
krzemieniarskiej, określeniu przynależności taksonomicznej i ustaleniu relatywnej 
chronologii odkrytego zbioru (Bagniewski 1991). Celem badań w przedłożonym arty-
kule jest zarówno uściślenie, jak i poszerzenie obecnego stanu wiedzy na temat wieku 
stanowiska, metod wytwarzania i artefaktów krzemiennych i ich funkcji.

Analizy archeologiczne objęły m.in. ekspertyzę surowcową, która pozwoliła 
ustalić pochodzenie i jakość surowca wykorzystywanego w procesie wytwarzania 
wyrobów kamiennych. W badaniach procesów wytwarzania i użytkowania narzędzi 
kamiennych posłużyliśmy się modelami strukturalnymi, ukazującymi poszczególne 
etapy aktywności mezolitycznych łowców i zbieraczy. Określenie struktury prze-
strzennej znalezionych zabytków i ekofaktów stało się możliwe dzięki wykorzystaniu 
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metody składanek i Systemów Informacji Geograficznej. Przeprowadzona analiza 
traseologiczna umożliwiła rozpoznanie funkcji narzędzi kamiennych oraz ustalenie 
zakresu wykonywanych czynności, związanych z różnymi sferami życia ludności 
mezolitycznej.

Określenie kontekstu osadnictwa społeczności ze środkowej epoki kamienia 
wymagało zastosowania szeregu metod z zakresu nauk przyrodniczych. W celu 
określenia elementów dawnego środowiska przyrodniczego przeprowadzono ana-
lizy geologiczne oraz paleogeograficzne stanowiska i jego otoczenia. Wykonano 
także oznaczenia odkrytych szczątków organicznych (węgle drzewne). Próbę węgli 
wykorzystano do określenia chronologii znalezisk za pomocą metody radiowęglowej.

STRATYGRAFIA STANOWISKA I PALEOGEOGRAFIA JEGO OTOCZENIA

Stanowisko Wierzchowo 6 położone jest w południowej części Pojezierza Drawskiego, 
będącego częścią Pojezierza Zachodniopomorskiego. Obszar Pojezierza Drawskiego 
charakteryzuje się typowymi elementami rzeźby młodoglacjalnej. Region ten swój 
obecny wygląd zawdzięcza kolejnym przemianom systemu hydrograficznego. Wystę-
pujące tu liczne kotliny i rynny wytopiskowe są częścią szeroko rozbudowanej strefy 
marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły (Galon 1972; Kozarski 1995; Kłysz 
1998). Najbardziej charakterystyczną częścią omawianego regionu jest równoleżni-
kowy system jezior, zwany rynną marginalną. Obecnie tworzą ją jeziora: Wilczkowo, 
Drawskie, Żerdno, Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyn, Pile (Lewandowski, Nita 
2008). Na zachodnim krańcu rynny marginalnej położone było zastoisko złocieniec-
kie, jedno z największych zastoisk wód polodowcowych Pomorza Zachodniego. Jego 
całkowita powierzchnia wynosiła około 26 km2. W końcowej fazie rozwoju miało 
ono urozmaiconą linię brzegową i składało się z czterech połączonych zbiorników: 

Ryc. 1. Wierzchowo 6. Lokalizacja stanowiska (wg www.geoportal.gov.pl)
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suliszewskiego i stanowskiego na zachodzie, złocienieckiego w centrum i wierzchow-
skiego na południu.

Omawiane stanowisko Wierzchowo 6 znajduje się na północnej terasie Jeziora 
Dolnego (ryc. 1), które jest położone w dawnym zbiorniku wierzchowskim zastoiska 
złocienieckiego. Jest to niewielkie zarastające jezioro rynnowe o powierzchni oko-
ło 10 ha. Znajduje się ono w południowo-wschodnim końcu rynny polodowcowej, 
ciągnącej się szerokim łukiem w kierunku północno-zachodnim, gdzie rozciąga się 
Jezioro Wąsosze, z którym Jezioro Dolne połączone jest obecnie rzeką Wąsawą.

Dolina rynnowa w tym miejscu ma szerokość około 370 m, a jej dno jest pod-
mokłe. Krawędź południowa terasy nadzalewowej jest stroma, a różnica wysokości 
względem dna doliny dochodzi do 9 m. W kierunku północnym płaska terasa nadza-
lewowa przechodzi łagodnie w słabo wypiętrzoną wysoczyznę morenową o niewiel-
kich deniwelacjach terenu. Stanowisko znajduje się w odległości 60 m od krawędzi 
terasy i ma ekspozycję południową. W jego pobliżu wznosi się wierzchołek wzgórza 
o wysokości 142,17 m n.p.m., które mogło być ważnym punktem obserwacyjnym dla 
grupy zbieracko-łowieckiej, obozującej w opisywanym miejscu.

Podczas prac wykopaliskowych w profilach wykopów wyróżniono cztery warstwy. 
Pierwsza z nich tworzy poziom próchniczny współczesnej gleby bielicowej o miąż-
szości do 25 cm. Pod nią znajdowała się warstwa piasków i żwirów z pojedynczymi 
otoczakami o rozmiarach do 5 cm. Warstwę trzecią budowały piaski i żwiry z dużą 
ilością otoczaków osiągających długości osi do 30 cm. W warstwie tej występowały 
naturalne konkrecje krzemienia. W spągu dokopanych nawarstwień stwierdzono 
drobne żółtych piaski ze śladami wytrąceń żelazistych (warstwa IV).

Z profilu północnego i południowego wykopu II/14 oraz z profilu wschodniego 
wkopu III/14 pobrano serie prób geologicznych, które przekazano do analiz granu-
lometrycznych. Analizy wykonano metodą dyfraktometrii laserowej na urządzeniu 
Mastersizer 2000 marki Malvern w Pracowni Gruntoznawczej w Zakładzie Geografii 
Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kuc 2015). W przypadku niektórych próbek 
zawartość frakcji żwirowej (powyżej 2 mm średnicy) wymusiła zastosowanie dodatko-
wej metody analizy granulometrycznej (Wentforth 1922). Pomiary na dyfraktometrze 
uzupełnione były metodą sitową.

W oparciu o obserwacje terenowe oraz wyniki analiz laboratoryjnych stwierdzono, 
że badane osady mają strukturę masywną, co przejawia się brakiem warstwowania. 
W profilach dominują piaski (około 70%). Zawartość pyłów w obu profilach jest róż-
na i waha się od 12% do 30%. W profilu pierwszym ich wartość wynosi minimalnie 
20% w stropie i zwiększa się wraz z głębokością, osiągając wartość maksymalną 30% 
na głębokości 70 cm. Natomiast udział pyłu w profilu drugim jest niższy, maleje 
wraz z głębokością do minimalnej wartości 12% w spągu. Żwiry w profilu pierwszym 
występują najliczniej w partiach stropowych (głębokość 30 cm), gdzie osiągają 15% 
składu, oraz na głębokości 50 cm (udział 7%). W profilu drugim ilość ich jest stała 
i wynosi 8% do głębokości 50 cm, natomiast maksymalna ich frekwencja wystąpiła 
w spągu uchwyconych nawarstwień (16%).
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Pojedyncze żwiry (frakcja 4‒8 mm) zarejestrowane w profilach noszą ślady abrazji 
eolicznej. Nie tworzą one jednak zwartych horyzontów, dlatego ich znaczenie w re-
konstrukcji paleośrodowiska jest znikome. Zróżnicowanie udziału poszczególnych 
frakcji jest prawdopodobnie efektem lokalnych zmian dynamiki transportu.

MATERIAŁY

Przedmiotem naszych badań były materiały zabytkowe, pochodzące z prac wy-
kopaliskowych na stanowisku Wierzchowo 6. Pierwszy ich etap, którym kierował 
prof. Z Bagniewski, został przeprowadzony w 1989 r. Z wykopu I/89 o powierzchni 
51 m2 uzyskano inwentarz krzemienny, liczący 5104 wyrobów wykonanych z krze-
mienia narzutowego i rogowca. Wśród nich wyróżniono: 102 rdzenie, 261 narzędzi, 
1 półwytwór narzędzia oraz 20 rylcowców (Bagniewski 1991), a także liczne odłupki, 
wióry, łuski i okruchy (tabela 1). Znaleziono ponadto 7 drobnych fragmentów kost-
nych, w tym 6 nieoznaczonych kości ssaków, oraz prawdopodobnie fragment kości 
kruczej (coracoideum) ptaka. Ich oznaczenia dokonał dr hab. Krzysztof Stefaniak z Za-
kładu Paleozoologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wśród narzędzi wystąpiły 174 zbrojniki, spośród których najliczniejsze były smu-
kłe trójkąty nierównoboczne (94 okazy). Ponadto wyróżniono 3 tylczaki maglemoskie, 
4 tylczaki lancetowate oraz 4 zbrojniki z retuszowaną podstawą. Drugą pod wzglę-
dem liczebności grupą były narzędzia makrolityczne: 11 pików, 9 ciosaków i 2 dłuta. 
Z pozostałych narzędzi dość liczną grupę stanowiły drapacze i rylce – po 15 okazów. 
Wyróżniono także 6 skrobaczy, 2 zgrzebła, 2 narzędzia wnękowe, 1 przekłuwacz, 
16 wiórów i odłupków mikrołuskanych oraz 8 fragmentów narzędzi nieokreślonych.

Na podstawie analizy narzędzi Z. Bagniewski (1991) zaliczył inwentarz z Wierz-
chowa 6 do kultury Sværdborg, o czym zadecydowało zróżnicowanie zbrojników oraz 
znaczny udział narzędzi makrolitycznych. Chronologię znalezisk autor ten określił 
na okres borealny, zgodnie z datowaniem materiałów tego typu w Danii (Bille Hen-
riksen 1976). Według Z. Bagniewskiego (1991, 65) artefakty mezolityczne, odkryte 
w Wierzchowie 6, tworzyły zwarte skupienie – krzemienicę, o wyraźnie zarysowa-
nych granicach, o wymiarach około 6 × 8 m (Bagniewski 1996, ryc. 56). Tym samym 
autor ten przyjął, że odkryte zabytki tworzyły nienaruszony układ odpowiadający 
domostwu w formie szałasu, z którego konstrukcją łączyły się jego zdaniem otoczaki, 
udokumentowane na granicach tego skupienia.

Drugi etap badań wykopaliskowych przeprowadzono w 2014 r. Prace te, podjęte 
przez autorów tego artykułu, miały na celu rozstrzygnięcie kwestii planigraficznych 
dotyczących skupienia materiałów krzemiennych i jego zasięgu i granic oraz ewen-
tualne uzyskanie materiałów do datowania bezwzględnego stanowiska. W badaniach 
brali udział studenci I roku archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wolonta-
riusze. Z wykopu o powierzchni 20 m2, oznaczonego jako II/14, oraz sondażu III/14 
o powierzchni 1 m2, uzyskano łącznie 2101 okazów krzemiennych (tabela 1), 5 frag-
mentów nieoznaczonych kości ssaków, 1 tłuczek kamienny, 2 fragmenty ceramiki 
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oraz 2 zabytki metalowe. Podczas prac wykopaliskowych udokumentowano również 
251 bardzo drobnych węgli drzewnych oraz 2 fragmenty zębów rekinów kopalnych. 
Odkryte artefakty krzemienne i węgle występowały we wszystkich wyróżnionych 
warstwach stanowiska, przy czym w stropie warstwy IV odkryto jedynie pojedyncze 
wyroby. W zbiorze artefaktów krzemiennych wyróżniono 10 rdzeni zachowanych 
w całości bądź we fragmentach, 2 obłupnie, 66 narzędzia (w tym jeden półfabrykat) 
oraz 2 rylczaki i 13 rylcowców. Dalszą część inwentarza tworzą odłupki (1034), wióry 
(379), łuski (394) oraz okruchy termiczne (139) i okruchy negatywowe (4). Dodatkowo 
udało się wyróżnić 24 formy techniczne związane z redukcją rdzeni, wśród których 
rozpoznano 13 zatępców, 5 odnawiaków, 3 zaprawiaki, 1 świeżak oraz 2 odłupki zwią-
zane z wyrównywaniem odłupni. Na stanowisku odnaleziono również 21 rozbitych 
konkrecji krzemiennych i fragmentów z pojedynczymi śladami odbić. Inwentarz 
krzemienny zamyka 13 wyrobów i fragmentów nieokreślonych.

W grupie rdzeni przeważają okazy eksploatowane metodą jednokierunkową 
(9 szt.), które ze względu na pozyskiwany półsurowiec sklasyfikowaliśmy jako: wióro-
we (3), wiórowo-odłupkowe (1), odłupkowe (1) oraz jako rdzenie inicjalne (4). W pre-
zentowanym inwentarzu wystąpił ponadto okaz łuszczniowy ze zgrzebła odłupko-
wego. W grupie narzędzi najliczniejsze są zbrojniki (46), wśród których przeważają 
trójkąty nierównoboczne rozwartokątne o małym boku krótkim (30 szt.). Wśród 
pozostałych form mikrolitycznych wyróżniono także 2 zbrojniki z retuszowaną pod-
stawą, 2 półtylczaki, 1 półksiężyc, 1 tylczak maglemoski (lub półksiężyc z niedołuska-
nym tylcem), oraz 10 zbrojników zachowanych we fragmentach.

Pozostałe grupy narzędziowe reprezentowane są przez pojedyncze okazy: 2 skro-
bacze, 1 drapacz, 1 półtylczak, 1 półfabrykat narzędzia rdzeniowego, 1 wierzchołkowy 
fragment narzędzia z retuszem stromym. Odkryty grocik sercowaty łączy się ze śla-
dami późniejszej penetracji terenu stanowiska, najprawdopodobniej w epoce brązu. 
Dodatkowo wyróżniono 8 odłupków i 5 wiórów retuszowanych, w tym 2 z retuszem 
wnękowo-zębatym i 1 z retuszem płaskim. 

DANE NA TEMAT ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

W celu odtworzenia cech środowiska wykonano analizę mikroskopową makro-
szczątków organicznych (węgli drzewnych) pozyskanych w trakcie prac wykopali-
skowych, mającą na celu oznaczenie określenie gatunków drzew, których drewno 
uległo spaleniu. Badania wykonała dr Elżbieta Myśkow z Zakładu Biologii Rozwoju 
Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyniki 
przeprowadzonych badań sugerują przewagę sosny zwyczajnej (48%) oraz obecność 
dębu (15%) w holoceńskiej formacji leśnej (ryc. 2). W badanym zbiorze zaznaczono 
również obecność olchy, brzozy, klonu oraz lipy. Badania radiowęglowe wybranej 
próby (W/42/14) wykonano techniką akceleratorową (AMS) w Poznańskim Labo-
ratorium Radiowęglowym. Uzyskany wynik, 2940 ± 35 lat BP (Poz-76205), wskazuje 
na subborealne pochodzenie szczątków organicznych (ryc. 3). Nieoczekiwane wyniki 
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datowania i oznaczeń paleobotanicznych wskazują na zakłócenia i przemieszczenia 
znalezisk w pionie, których nie brano pod uwagę podczas pierwszego etapu badań. 
Odkryte węgle mogą się zatem wiązać z krótkim epizodem osadniczym w czasach 
rozwoju kultury łużyckiej, potwierdzonym również znaleziskami 2 fragmentów ce-
ramiki oraz grocika krzemiennego.

Do rekonstrukcji środowiska naturalnego wcześniejszych okresów holocenu 
posłużyły profile pyłkowe z trzech pobliskich stanowisk paleobotanicznych: Lędy-
czek, Kręgi i Międzylesie. Okolice stanowiska Wierzchowo 6 w okresie borealnym, 
na który datowane są ślady pobytu mezolitycznych łowców i zbieraczy, pokrywały 
zapewne lasy mieszane, w których główny udział miała sosna oraz leszczyna. Trudno 
jednak wskazać, który z tych gatunków mógł dominować. W formacjach leśnych 
prawdopodobnie obecne były już pojedyncze dęby. Ze względu na bliskość zbiorników 
wodnych, możliwe było również występowanie zarośli tworzonych przez olchę i jesion.

METODY BADAŃ

Analiza przestrzenna
Przeprowadzone badania ukierunkowane były na poszukiwanie przejawów organiza-
cji przestrzennej materiałów mezolitycznych odnalezionych na stanowisku Wierzcho-
wo 6. Z użyciem programu QGIS 2.14.2-Essen analizowano położenie grup narzędzi, 
odpadów powstających w trakcie ich produkcji, rdzeni i półsurowca. Dodatkowo, 
chcąc uzyskać odwzorowanie relacji czasowych, przeanalizowano modele struktu-
ralne składanek (Cahen et al. 1979; Cziesla 1990). Niestety, dane dotyczące lokalizacji 
poszczególnych znalezisk pochodzących z wykopu I/1989 nie są precyzyjne i ograni-
czają się do poszczególnych metrów kwadratowych.

R
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yc. 2. Wierzchowo 6. Zestawienie gatunkowe 
węgli drzewnych (n=252)

Ryc. 3. Wierzchowo 6. Wyniki kalibracji datowa-
nia radiowęglowego (W/42/14)
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Morfometria wiórów i zbrojników
Zbiór wiórów (n=154) oraz zbrojników (n=216) ze stanowiska Wierzchowo 6 został 
przeanalizowany pod kątem powtarzalności kształtu zabytków, rozmiarów oraz cech 
technologicznych, wiążących się z ich produkcją. Określenie stopnia standaryzacji 
produkcji było możliwe dzięki prześledzeniu podstawowych wymiarów, tj. długości, 
szerokości, grubości a w przypadku zbrojników zwracano uwagę również na kąt 
pomiędzy dwoma zaretuszowanymi bokami.

Analiza strony górnej artefaktów ułatwiała rozpoznanie rodzaju półsurowca 
do wytwarzania zbrojników. Znaczącą rolę miał tutaj układ oraz kompozycja negaty-
wów oraz przekrój poprzeczny okazów. Na niektórych egzemplarzach zachowały się 
piętki, co umożliwiło ich analizę, m.in. kąta rdzeniowania, oraz poznanie stosowanych 
zabiegów przygotowania krawędzi rdzeni.

Narzędzia makrolityczne
Badania narzędzi makrolitycznych (n=20) ukierunkowane były na rozpoznanie pro-
cesu ich wytwarzania. Podczas doboru próby kierowano się stanem zachowania oraz 
fragmentacją zabytków. Za podstawę analizy posłużyły podstawowe cechy morfome-
tryczne narzędzi oraz przekroje poprzeczne. W badaniach brane były również pod 
uwagę cechy jakościowe. Jednymi z użytych tu wyróżników był sposób ukształtowania 
krawędzi bocznych oraz ostrzy narzędzi. Zwrócono również uwagę na relief nega-
tywów na powierzchni zabytków. Prześledzono również dokładnie rodzaj, kierunek 
oraz kolejność odbijania odłupków formujących narzędzia makrolityczne.

Badania mikroskopowe
W badaniach mikroskopowych zastosowano dwie uzupełniające się metody obser-
wacji (Keeley 1980; Odell 2001; Vaughan 1985). Metoda małych powiększeń (low-
-power) stosowana była do określenia powierzchni ze śladami, które w następnym 
etapie analizy mikroskopowej objęte zostały obserwacją w dużych powiększeniach 
(high-power). Do lokalizowania śladów, rozpoznawania krawędzi i powierzchni pra-
cujących, identyfikacji śladów naturalnych, wykruszeń oraz śladów technologicznych 
występujących na zabytkach użyto mikroskopu stereoskopowego Olympus SZX9. 
Model tego urządzenia dysponuje zakresem powiększeń 6,3–57× przy obiektywie 1× 
oraz powiększeniami 12,6–114× przy obiektywie 2×. Podczas obserwacji korzystano 
z światła odbitego o regulowanym natężeniu, pochodzącego z dwóch ruchomych 
światłowodów KL 1500 LCD.

Szczegółowe określanie czynności, które pozostawiły ślady na narzędziach, w tym 
określenie kierunku ruchu, rodzaju opracowanego materiału i jego twardości, opie-
rało się na identyfikacji rodzajów wyświeceń, śladów liniowych oraz mikrowykru-
szeń występujących na artefaktach. Na powierzchniach poszukiwano również śla-
dów po trwałych oprawach. W tym celu niezbędne było wykorzystanie mikroskopu 
metalograficznego Nikon ECLIPSE LV100, umożliwiającego obserwacje materiału 
krzemiennego w powiększeniach 50–500×. Źródło światła odbitego LV-UEPI, dzięki 
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któremu możliwe było przeprowadzenie obserwacji, jest w tym modelu mikroskopu 
nieruchome i przechodzi bezpośrednio przez jego obiektyw.

Do dokumentacji wyników analizy mikrośladów w postaci fotografii użyto nasad-
ki mikroskopu – kamery Nikon DS-5-U1, która połączona jest z komputerem. Dzięki 
wykorzystaniu programu NIS-Elements Advanced Research, możliwe było uzyskanie 
wyraźnych fotografii opatrzonych skalibrowaną skalą, poprzez nakładanie sekwen-
cji zdjęć obejmujących tę samą powierzchnię. Fotografie mikrośladów użytkowych 
wykonywano przy powiększeniach o różnych wartościach, w zależności od rodzaju 
i wielkości danego śladu. Dodatkowo prowadzono dokumentację rysunkową oraz 
opisową, której wyniki gromadzone były w bazie danych Microsoft Access.

Przed rozpoczęciem obserwacji mikroskopowych zastosowano proste procedury 
czyszczenia zabytków. Użyte metody nie miały wpływu na ślady użytkowe zachowane 
na wyrobach krzemiennych. W celu usunięcia z powierzchni pozostałości osadów, 
w których zalegały artefakty, badane okazy umieszczano, na około 10 min w myjce 
ultradźwiękowej InterSonic IS-90DS. Komorę płuczki, w której znajdowały się mate-
riały krzemienne, wypełniono wodą destylowaną. Dodatkowo powierzchnie obser-
wowanych wyrobów krzemiennych przemywano acetonem lub alkoholem. Zabieg ten 
stosowany był tuż przed rozpoczęciem obserwacji mikroskopowej oraz powtarzany 
w jej trakcie. Dzięki temu usuwano z zabytków zanieczyszczenia organiczne, w tym 
tłuszcz, dostający się na artefakty podczas kontaktu z ludzką skórą.

Podczas wyboru materiału do analiz znaczenie miał stan zachowania zabytków. 
Odrzucono okazy z silnymi zmianami powierzchni. W pierwszej kolejności wyklucza-
no okazy, noszące ślady kontaktu z wysoką temperaturą. Drugim kryterium były wy-
świecenia postdepozycyjne, widoczne podczas obserwacji makroskopowej. Trudności 
powodowały również artefakty spatynowane oraz wykonane z surowców o mniejszej 
zawartości krzemionki. W szczególnych przypadkach odstępowano jednak od tej 
reguły i badano również okazy, niespełniające częściowo powyższych kryteriów.

WYNIKI ANALIZ MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Analiza przestrzenna
Szczegółowa analiza rozprzestrzenienia materiału krzemiennego na stanowisku wska-
zuje na obecność dwóch skupień, przedzielonych pasem, w którym frekwencja arte-
faktów krzemiennych była wyraźniej niższa (ryc. 4). Większość wyrobów w obydwu 
skupieniach stanowi półsurowiec oraz odpady produkcyjne w postaci odłupków, łusek, 
okruchów i konkrecji z pojedynczymi odbiciami. Nagromadzenie tych pozostałości 
świadczy o istnieniu dwóch miejsc obróbki surowca krzemiennego. W obydwu sku-
pieniach występują również rdzenie i narzędzia, jednak ich dystrybucja w obrębie 
badanej przestrzeni jest bardziej złożona.

Rdzenie zaznaczają bardzo wyraźnie swoją obecność także poza krzemienicami. 
Widoczne jest to szczególnie w części północno-zachodniej i zachodniej stanowiska 
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Ryc. 4. Wierzchowo 6. Rozmieszczenie materiału krzemiennego, rys. M. Chłoń
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Ryc. 5. Wierzchowo 6. Rozmieszczenie rdzeni, rys. M. Chłoń
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Ryc. 6. Wierzchowo 6. Rozmieszczenie narzędzi, rys. M. Chłoń
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Ryc. 7. Wierzchowo 6. Rozmieszczenie rylcowców, rys. M. Chłoń
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Ryc. 8. Wierzchowo 6. Rozmieszczenie składających się wyrobów pomiędzy koncentracjami, 
rys. M. Chłoń
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(ryc. 5). Za taki stan rzeczy odpowiadać może celowe porzucanie okazów poza cen-
trami przetwarzania krzemienia (toss area).

Sytuacja taka przedstawia się podobnie dla zbioru narzędzi, które tak jak rdzenie 
równie licznie manifestują się w części północno-zachodniej (ryc. 6). W odróżnieniu 
jednak od rdzeni biografie poszczególnych narzędzi mogą być bardziej skomplikowane. 
Miejsca, w których były on wytwarzane, używane i naprawiane, nie muszą się pokrywać. 
Ich dystrybucja nie pozwala na wyraźne określenie wyspecjalizowanych obszarów ak-
tywności, tym bardziej że stosunkowo niewiele narzędzi nosi ślady pracy (por. poniżej).

Dopiero badania odpadów powstających w trakcie wytwarzania narzędzi, głównie 
rylcowców, pozwalają na dalej idące wnioski. Dzięki analizie ich dystrybucji można 
stwierdzić, że zbrojniki powszechnie wykonywano poza skupieniami, szczególnie 
na terenie leżącym na północny wschód i północny zachód (ryc. 7).

Dzięki użyciu metody składanek udało się częściowo określić relacje czasowe 
pomiędzy odkrytymi skupieniami. Większość odkrytych połączeń pomiędzy skła-
dającymi się artefaktami znajduje się wewnątrz poszczególnych koncentracji, uka-
zując ich wewnętrzną dynamikę, przy czym przeważa kierunek dośrodkowy (ryc. 8). 
Chociaż obserwowane są także składanki pomiędzy obydwoma skupieniami, brakuje 
tutaj jednak strony dominującej. Można zatem przypuszczać, że obydwa skupienia 
nie funkcjonowały nigdy w tym samym czasie. Znaczna liczba odkrytych w ich ob-
rębie artefaktów może świadczyć o wielokrotnych pobytach mezolitycznych łowców 
i zbieraczy w te same miejsca obozowania.

WIÓRY

W zbiorze wiórów z wykopu II/14 (n=154) widoczna jest przewaga (76%) okazów wy-
konanych z krzemienia narzutowego I kategorii wg podziału Dmochowskiego (2006), 
o zmiennej barwie i przezroczystej masie surowca. Wióry z krzemienia narzutowego 
II kategorii, o matowej masie i jasnej barwie, plasują się na drugim miejscu z udzia-
łem 7,8%. Najmniej jest wiórów wykonanych z III kategorii krzemienia narzutowego 
z bryozoliami (1,3%). Pozostałą część zbioru zajmują wióry, których stan zachowania 
uniemożliwił rozpoznanie surowca (14,9%). Wśród kompletnych wiórów (n=45) naj-
częściej występują egzemplarze osiągające długość ~21 mm. Najmniejszy zachowany 
w całości wiór ma długość zaledwie 12 mm, a największy 50 mm. Zachowane w całości 
wióry najczęściej osiągają szerokość ~8 mm oraz grubość ~3 mm.

Na stronie górnej wiórów (n=154) obserwuje się przewagę negatywów o przebiegu 
jednokierunkowym, zgodnym z kierunkiem odbicia (89,6%). Nielicznie występują 
artefakty, charakteryzujące się dwukierunkowym układem negatywów (5,8%) oraz 
układem jednokierunkowym poprzecznym (1,9%) i układem dwukierunkowym po-
przecznym (1,3%). Ponadto zaobserwowano pojedyncze wióry z układem jednokie-
runkowym opozycyjnym (0,6%), krzyżowym (0,6%), nieregularnym (0,6%) oraz nie-
określonym (0,6%). W przekroju poprzecznym większość wiórów ma kształt trójkątny 
(68,2%), udział zabytków o przekroju trapezoidalnym (22,1%) jest znacznie mniejszy. 
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Niewielkie znaczenie mają również wióry wielokątne w przekroju poprzecznym (8,4%) 
oraz okazy nieokreślone (2,2%).

Ponad połowa (63,6%) wiórów (n=154) ma zachowane piętki. Wśród nich prze-
ważają okazy z piętkami płaskimi (38,3%) oraz z piętkami punktowymi (11%), tuż 
za nimi znajdują się okazy z piętkami linearnymi (4,5%), skrzydlatymi (3,9%) oraz 
naturalnymi (3,2%). Na końcu występują egzemplarze z piętkami korowymi (1,3%) 
oraz dwuściennymi (1,3%).

Pomiary kątów zewnętrznych piętek (n=87) wskazują na przewagę okazów o ką-
cie zewnętrznym prostym (54%) nad wiórami o kącie zewnętrznym ostrym (44,8%) 
i rozwartym (1,1%). Dodatkowo na wiórach (n=97) widoczne są ślady prawcowania 
(45,3%) lub przecierania krawędzi pięciska (22,6%).

Zbrojniki
Wyniki badań oraz zestawienia statystyczne przedstawione zostaną osobno dla każdej 
z grup wyróżnionych zbrojników (n=216). Wśród wszystkich okazów najliczniejsze 
są zbrojniki trójkątne (97–44,9%), tylczaki (17–7,9%) oraz zbrojniki o różnych formach 
(21–9,7%). Fragmenty zbrojników o nieokreślonej formie są reprezentowane przez 81 
okazów (37,5%).

Wśród zbrojników trójkątnych (n=97) widoczna jest przewaga okazów nierów-
nobocznych, rozwartokątnych o małym boku krótkim, stanowią one 53,6% anali-
zowanego zbioru. Tuż za nimi znajdują się trójkąty małe rozwartokątne, o małym 
boku krótkim, mające 28,9% udziałów. Formy zbrojników trójkątnych prostokątnych 
smukłych i podprostokątnych tworzą tylko 9,6% trójkątów, a w wersji małej (L<2,5 cm) 
jest to jedynie 2,1%. Pozostałą część stanowią okazy nieokreślone.

Spośród wszystkich całych okazów (n=53) dominują zbrojniki trójkątne, miesz-
czące się w przedziale długości od 21 do 25 mm (34%), przy czym najczęściej występują 
egzemplarze, osiągające długość ~25 mm. Znacznie mniej jest egzemplarzy w prze-
dziale od 15 do 20 mm – 30,2,% oraz okazów mierzących od 26 do 30 mm – 24,5%. 
Form o długości mniejszej niż 15 mm jest zaledwie 3,8% oraz zbrojników większych 
niż 30 mm – 7,5% (ryc. 9). Najmniejszy zachowany w całości trójkąt mierzy zaledwie 
13 mm a największy 37 mm.

Zachowane w całości zbrojniki najczęściej osiągają szerokość ~5 mm. Stanowią one 
47,2% zbioru. Trend ten zauważalny jest w dwóch wyróżnionych skupieniach. Dalej 
znajdują się okazy o szerokości 6 mm – 28,3% oraz okazy o szerokości 7 mm – 17%. 
Ustępują im najwęższe zbrojniki (4 mm) – jedynie 5,7% oraz pojedynczy zbrojnik 
o maksymalnej szerokości 8 mm (ryc. 10). Tendencje te utrzymują się także po dodaniu 
do zbioru okazów zachowanych w części przypiętkowej (n=88), a jedyną zmianą jest 
wyrównanie się udziałów mikrolitów o szerokości 4 i 6 mm.

Wśród całych zbrojników trójkątnych najczęściej występują formy, których kąt po-
między dwoma zaretuszowanymi bokami wynosi około 130° (35,3%). Druga najczęściej 
notowana grupa obejmuje trójkąty o kącie 120°, ich udział wynosi 31,4%. Tendencja 
ta wyraża się podobnie w obydwu skupieniach. Wartości kątów pozostałych okazów 
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rozkładają się równomiernie dla 140° – 15,7%, dla 110° – 7,8% oraz 100° – 5,9%. Najmniej 
jest mikrolitów o kątach 90° (2%) oraz 150° (2%). Uwzględnienie w analizie okazów 
zachowanych w części przypiętkowej (n=88), nie zmienia udziałów procentowych 
w grupach (ryc. 11).
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Ryc. 9. Wierzchowo 6. Długość całych zbrojników 
trójkątnych w skupieniach A (n=20) i B (n =20) oraz 
poza skupieniami (n=6); skupienie A – 1, skupienie 
B – 2, poza skupieniami – 3
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Ryc. 10. Wierzchowo 6. Szerokości zbrojników 
trójkątnych w skupieniach A (n=34) i B (n=26) oraz 
poza skupieniami (n=12); skupienie A – 1, skupienie 
B – 2, poza skupieniami – 3
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Ryc. 12. Zestawienie długości i szerokości zbroj-
ników trójkątnych (n=46)
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Ryc. 13. Zestawienie kąta boków retuszowanych 
i szerokości zbrojników trójkątnych (n=72)

Ryc. 11. Wierzchowo 6. Kąty boków retuszo-
wanych zbrojników trójkątnych w skupieniu A 
(n=34), B (n=26) i poza skupieniami (n=12); sku-
pienie A – 1, skupienie B – 2, poza skupieniami – 3
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Dalsze analizy statystyczne wykazały współzależność poszczególnych atrybutów. 
Dla całych zbrojników współczynnik korelacji pomiędzy długością i szerokością 
okazów wynosi 0,43 (ryc. 12). Przeciętna zależność widoczna jest również między 
długością a kątem boków retuszowanych – 0,39 (ryc. 13). Porównywanie pozostałych 
zmiennych daje słaby rezultat.



Nowe dane na temat wczesnomezolitycznego stanowiska Wierzchowo 6, pow. drawski 23

Analiza stron górnych zbrojników trójkątnych (n=97) wykazała przewagę kom-
pozycji negatywów o przebiegu jednokierunkowym, które w 91,75% są zgodne z kie-
runkiem odbicia półsurowca, a jedynie w 2,06% mają przebieg przeciwny. Niestety, 
dla pozostałej części określenie charakteru strony górnej okazało się niemożliwe.

W zbiorze trójkątów (n=97) najczęściej występują okazy o przekroju poprzecz-
nym trapezoidalnym, a ich udział wynosi 58,8%. Świadczyć to może o preferowaniu 
wiórów, pochodzących z zaawansowanych etapów eksploatacji rdzeni. Na drugim 
miejscu znajdują się zbrojniki o przekroju trójkątnym (32,0%). Marginalne wartości 
uzyskały mikrolity o przekroju wielokątnym po 7,2% oraz o przekroju innym – 2,1%.

Wśród zbrojników trójkątnych 25 egzemplarzy ma zachowane piętki, wszystkie 
zlokalizowane w części wierzchołkowej artefaktów. Wśród nich przeważają piętki 
płaskie – 10 okazów, pozostałe 4 są piętkami krawędziowymi. Kąty zewnętrzne pra-
wie wszystkich piętek są zbliżone do kąta prostego (80–95°), poza jednym okazem 
o kącie ostrym (<80°). Na 7 zbrojnikach z zachowanymi piętkami widoczne są ślady 
prawcowania.

Wśród odnalezionych 17 tylczaków aż 9 należy do form łukowych. Poza nimi 
występują pojedynczo tylczaki: z podciętą retuszowaną podstawą, typu Stawinoga (?) 
oraz dwa okazy o tylcu prostym niezaretuszowanym do końca. Niestety, ze względu 
na zbyt małą liczbę kompletnych zabytków (n=8) wyniki zestawień poszczególnych 
atrybutów metrycznych nie są reprezentatywne.

Ułożenie negatywów na stronach górnych tylczaków wykazuje przewagę okazów 
o kompozycji jednokierunkowej i układzie zgodnym z kierunkiem odbicia półsurowca 
(15 okazów). Oprócz nich w grupie znajduje się jeden okaz o negatywach przeciwbież-
nych oraz jeden o dwóch kierunkach negatywów. Przekrój poprzeczny 11 tylczaków 
jest trapezoidalny, 6 pozostałych trójkątny. Na 2 tylczakach zachowały się piętki, 
z czego jedna znajduje się w części wierzchołkowej. Niestety, piętki te zachowały są 
tylko częściowo, co utrudnia ich dokładniejszy opis oraz pomiar kąta zewnętrznego.

Wśród zbrojników różnych (n=21) wyróżniono 13 form z retuszowaną podsta-
wą, 4 wiórki tylcowe, 1 zbrojnik typu Nowy Młyn oraz 3 półtylczaki, z czego jeden 
o podstawie naturalnej, przypominający zbrojnik typu Wieliszew, określane przez 
T. Galińskiego (2004, 50) jako ostrza typu Vig. Fragmentaryzacja oraz niewielka liczba 
egzemplarzy sprawiają, że wyniki analizy statystycznej wartości metrycznych nie 
są tu reprezentatywne. Wszystkie okazy tej grupy charakteryzują się jednokierunko-
wym układem negatywów na stronie górnej, zgodnym z kierunkiem odbicia wiórów. 
W przekroju poprzecznym 14 zbrojników ma kształt trapezoidalny asymetryczny, 
pięć okazów jest trójkątnych, a jeden wielokątny.

Wśród fragmentów zbrojników nieokreślonych (n=81) najliczniejsze są okazy 
o przekroju trapezoidalnym (50,6%). Zaraz za nimi plasują się okazy o przekroju 
trójkątnym (35,8%). Niewiele, bo tylko 9,9% stanowią zbrojniki o przekroju wielokąt-
nym, pozostałą część – fragmenty o przekroju nieokreślonym. Piętki zachowały się 
na 17 fragmentach zbrojników, przy czym w 15 przypadkach znajdują się one w części 
wierzchołkowej. Jeżeli chodzi o rodzaj piętek, dwie z nich są krawędziowe, a pięć 
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płaskich, przeważa kąt zewnętrzny prosty (7 okazów) nad kątem ostrym (1 okaz). 
Na trzech egzemplarzach odkryto ślady prawcowania.

NARZĘDZIA MAKROLITYCZNE

Ciosaki
Wśród kompletnych ciosaków (n=10) najczęściej występują okazy o długości mieszczą-
cej się w przedziale 52–58 mm, najdłuższy okaz mierzy 72 mm, a najkrótszy zaledwie 
44 mm. Szerokość narzędzi tego typu wynosi najczęściej 30‒35 mm, maksymalna jej 
wartość sięga 40 mm, a minimalna 22 mm. Grubość ciosaków waha się z reguły od 16 
do 22 mm, przy czym maksymalna wartość wynosi 27 mm, a minimalna jedynie 
15 mm. Ze względu na sposób produkcji ciosaki zostały podzielone na formy rdzenio-
we i odłupkowe. W pierwszej grupie znalazły się 4 ciosaki, które wykonane zostały 
metodą bifacjalną. Pozostałe 6 okazów należy zaliczyć do ciosaków odłupkowych, 
formowanych jednostronnie.

Ciosaki rdzeniowe (n=4) są owalne w zarysie i soczewkowate w przekroju po-
przecznym. Z kolei krawędzie boczne mają przebieg linii łamanych, usytuowanych 
mniej więcej w połowie grubości okazów. Negatywy odchodzące od krawędzi bocz-
nych biegną na przemian na stronę górną i dolną danego artefaktu. Są to płaskie 
i szerokie odbicia o kierunku prostopadłym do osi, dochodzące najczęściej do połowy 
szerokości. Różnice w wielkości negatywów ułatwiają rozpoznanie etapów produkcji 
tych narzędzi. Odbicia, które pochodzą z wczesnych faz obróbki ciosaków, nadawały 
bryłom krzemiennym zarys zamierzonego kształtu danego ciosaka oraz usuwały 
nadmiar surowca. Są one zwykle dłuższe od śladów odbić pozostawionych w na-
stępnych etapach obróbki, korygujących krawędzie boczne i ostatecznie formujące 
okazy. Kształtowanie ostrzy ciosaków rdzeniowych polegało na odbiciu w części 
wierzchołkowej odłupka na całej szerokości okazu. Dzięki tym zabiegom krawędź 
pracująca w przekroju podłużnym narzędzia miała przebieg asymetryczny. Ostrza 
ciosaków rdzeniowych są wąskie i mają zaokrąglony zarys.

Wszystkie analizowane ciosaki rdzeniowe są narzędziami niedokończonymi 
lub uszkodzonymi. Okazy niedokończone (112/89/W, 159/89/W) charakteryzują się 
brakiem uformowanych krawędzi pracujących lub części dystalnych (277/89/W). 
W jednym przypadku (209/89/W+311/89/W) można mówić o krytycznym błędzie 
wytwórcy, którego konsekwencją było pęknięcie wytworu (ryc. 14). Do zauważonych 
prawidłowości dobrze wpisuje się także półwytwór narzędzia (53/14).

Ciosaki odłupkowe (n=6) mają kształt trapezów, a w przekroju poprzecznym 
są czworokątne. Boki ciosaków utworzone zostały jednostronnym retuszem, skiero-
wanym na stronę górną, sporadycznie negatywy zachodzą na powierzchnię dolną. 
Krawędzie boczne mają regularny przebieg. Ostrza tego rodzaju narzędzi formo-
wano poprzez odbicie jednego lub kilku wiórów w części wierzchołkowej. Jako 
płaszczyzny uderzeń służą wąskie boki, a uderzenia są kierowane pod kątem, tak 
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Ryc. 14. Wierzchowo 6. Ciosaki: 1 – 112/89/W, 2 – 159/89/W, 3 – 209/89/W, 4 – 277/89/w, 5 – 116/89/W, 
6 – 176/89/W, 7 – 193/89/W, 8 – 103/89/W, 9 – 49/89/W, 10 – 128/89/W; piki: 11 – 85/89/W, 12 – 356/89/W, 
rys. M. Chłoń
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by znieść część powierzchni górnej. Ostrze uformowane w ten sposób jest wachla-
rzowate i szerokie.

W grupie ciosaków odłupkowych również występują narzędzia, które zostały 
porzucone ze względu na błędy popełnione w procesie produkcji (116/89/W, 176/89/W) 
lub podczas próby naprawy (49/89/W, 128/89/W). Osobną kwestią są narzędzia 
(193/89/W, 103/89/W), które próbowano przerobić na rdzenie (ryc. 15).

Piki
Piki (n=7) mają zwykle kształt ostrosłupa trójkątnego, choć w zbiorze występują także 
okazy czworościenne. Częstą praktyką było pozostawienie jednej płaszczy naturalnej 
i wykorzystywanie jej jako platformy uderzeń do opracowywania dwóch pozostałych 
powierzchni. Same płaszczyzny mogły być opracowywane jednostronnie lub negaty-
wy retuszu wyprowadzano z obu krawędzi. Warto jednak dodać, że zazwyczaj jedna 
ze stron jest dominująca. Szpic pika formowany jest poprzez ścienianie przynajmniej 
dwóch płaszczyzn.

Ryc. 15. Wierzchowo 6. Piki: 1 – 139/89/W, 2 –140/89/W, 3 – 111/89/W, 4 – 151/89/W, 5 – 281/89/W; dłuta: 
6 – 42/89/W, 7 – 158/89/W, rys. M. Chłoń
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W zbiorze kompletnych pików (n=6) najczęściej występują okazy o długości 
mieszczącej się w przedziale 56–64 mm, najdłuższy okaz mierzy 75 mm, a najkrótszy 
zaledwie 56 mm. Najwięcej jest narzędzi o szerokości od 22 mm do 26 mm, przy czym 
maksymalna jej wartość wynosi 36 mm, a minimalna 19 mm. Większość form ma gru-
bość pomiędzy 14–17 mm, maksymalne sięga ona 18 mm, a minimalnie – 13 mm.

Chociaż badane piki charakteryzuje duża różnorodność sposobów wykonania, 
w ich produkcji dostrzec można pewne schematy. Trzy okazy (111/89/W, 151/89/W, 
281/89/W) zostały wykonane w zbliżony sposób. Mają one jedną powierzchnię retu-
szowaną dwustronnie oraz przynajmniej jedną płaszczyznę naturalną. Dwa kolejne 
egzemplarze (139/89/W, 356/89/W) mają część proksymalną, ukształtowaną za pomocą 
uderzeń skierowanych na przemian w kierunku obu płaszczyzn. Natomiast w części 
dystalnej, wraz z dobrze wyodrębnionym szpicem, znajdują się ślady po uderzeniach 
wyprowadzonych tylko od jednej płaszczyzny (ryc. 15).

Dłuta
Dłuta są narzędziami makrolitycznymi, które kształtem i sposobem wykonania zbli-
żone są do pików. Zamiast szpica mają one jednak wąskie dwuścienne ostrze, bardzo 
często ich krawędź pracująca jest uformowana negatywami o kierunku równoległym 
względem osi narzędzia. W badanym zbiorze zabytków są one nieliczne (n=2) i wykona-
ne w odmienny sposób. W pierwszym przypadku dłuta trójściennego (42/89/W) mamy 
do czynienia z metodą, w której jeden z boków narzędzia opracowano jednostronnie, 
a następnie był on wykorzystany jako platforma do opracowania następnego boku. 
W drugim przypadku dłuta czworościennego (158/89/W) jedna płaszczyzna naturalna 
posłużyła za platformę do jednostronnego uformowania drugiego boku. Przeciwległa 
do płaszczyzny naturalnej powierzchnia, opracowana została dwukierunkowo i od niej 
wyprowadzone zostały odbicia formujące jednostronnie czwarty bok (ryc. 15).

SKAMIENIAŁOŚCI

Na stanowisku odkryto 2 skamieniałości, które zostały opracowane przez dr. Roberta 
Niedźwiedzkiego z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Są to korony zębów rekinów 
należących do rzędu Lamniformes (ryc. 16). Obydwa okazy są silnie sfosylizowane, 
powierzchnie ich szkliwa są zwietrzałe, a krawędzie tnące sa lekko obtoczone wskutek 
transportu polodowcowego. Wierzchołek jednego z nich został uszkodzony współ-
cześnie (ryc. 16:1), podczas gdy złamanie drugiego okazu powstało w starożytności 
(ryc. 16:2). Na powierzchni tego ostatniego obserwujemy również krótką linię rytą, 
która jednak nie ma formy regularnego rytu i mogła powstać w czasie przypadkowego 
nadepnięcia na zabytek przez mieszkańca obozowiska.

Skamieniałości z różnych epok i okresów geologicznych spotykane są jako natu-
ralny składnik osadów czwartorzędowych. Zęby rekinów należą jednak do rzadkich 
komponentów warstw plejstoceńskich. Najprawdopodobniej pochodzą one z osadów, 
których wiek szacować można pomiędzy górną kredą a eocenem, występujących 
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na terenie Szwecji lub obecnego dna Bałtyku. Biorąc pod uwagę wszystkie opisane 
okoliczności, jest mało prawdopodobne, że obydwa skamieniałe zęby rekina wystą-
piły przypadkowo w niewielkiej odległości od siebie. Należy zatem przypuszczać, 
że zostały one przyniesione na stanowisko przez mezolitycznych łowców i zbieraczy.

ANALIZY MIKROSKOPOWE

Ze zbioru zabytków krzemiennych z Wierzchowa 6 do obserwacji mikroskopowych 
wybrano narzędzia formalne (n=258) i nieformalne (n=12), rdzenie (n=10), półsurowiec 
(n=63) oraz odpady po produkcji narzędzi (n=20), (ryc. 17).

Spośród wszystkich form mikrolitycznych obserwowanych pod mikroskopem 
(n=204), ślady użytkowania odkryto na 26 egzemplarzach. Pomimo niewielkiej próby 
widoczne są różnice w charakterze śladów użytkowych, występujących na poszcze-
gólnych zabytkach. Występujące różnice odzwierciedlają różne sposoby mocowania 
analizowanych mikrolitów. Zabytki, które uznano za groty strzał, mają charaktery-
styczne wykruszenia (impact fractures), którym towarzyszą ślady liniowe o kierun-
ku równoległym lub skośnym względem osi zabytku. Natomiast artefakty, mające 
w częściach środkowych ślady liniowe o przebiegu skośnym lub prostopadłym do osi 
artefaktu, mogły służyć jako elementy strzał, umieszczone poniżej grotów jako do-
datkowe zadziory (ryc. 18; 19; 20).

Spośród pozostałych rodzajów narzędzi objętych analizą funkcji ślady użytko-
we, świadczące o czynnościach związanych z pracą w suchej skórze, odnaleziono 
na jednym drapaczu (370/89/W) oraz półksiężycu (1117/14). W przypadku drapacza 
obserwowane ślady oraz ich lokalizacja mogą świadczyć o zastosowaniu względem 
narzędzia zabiegów naprawczych (ryc. 21:1 – A, B). Na jednym z wiórów (309/14) 

Ryc. 16. Wierzchowo 6. Skamieniałe zęby 
rekinów, fot. T. Płonka
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zaobserwowano ślady świadczące o doraźnym wykorzystaniu go jako noża użytego 
do obróbki niekreślonego twardego materiału.

Ślady technologiczne rozpoznano na 2 zabytkach w zbiorze odpadów powstających 
przy produkcji zbrojników (n=20). Ślady świadczące o użyciu naciskacza przetrwały 
na powierzchni jednego z rylcowców (ryc. 21:2 – A). Interesujące wnioski, dotyczące 
techniki łamania wiórków, można wyciągnąć na podstawie śladów na drugim rylcow-
cu (ryc. 21:3 – A). Są to krótkie i głębokie bruzdy o kierunku równoległym względem 
grani. Ze względu na charakter tych śladów można przypuszczać, że do zabiegów 
kontrolowanego łamania półsurowca używane były również tłuczki kamienne.

Na 5 rdzeniach wykryto ślady technologiczne, związane z przygotowaniem pięty 
lub pozyskiwaniem półsurowca. Pierwszym z nich jest jednopiętowy rdzeń do uzy-
skiwania wiórów (41/89/W). Ślady technologiczne w postaci głębokich wyświeconych 
bruzd oraz rys o różnych długościach rozmieszczone są równomiernie wzdłuż całej 
krawędzi pięty tego rdzenia (ryc. 21:4 – A, B). Charakteryzują się one kierunkiem 
prostopadłym lub skośnym względem grani. Układ oraz rodzaj występujących śla-
dów świadczą o korekcji przebiegu krawędzi oraz kąta pięty, poprzez jej przecieranie 
za pomocą mineralnego tłuczka.

Na piętach czterech pozostałych rdzeni obecne są ślady powstałe podczas ich eks-
ploatacji. Dwa z nich są okazami wiórowymi jednopiętowymi (54/89/W, 367/89/W), 
jeden jest wiórowy łódkowaty (210/89/W), a ostatni to rdzeń wiórowy ze zmienioną 
orientacją (65/89/R1). Na piętach wszystkich tych okazów widoczne są pojedyncze 
ślady liniowe w rodzaju jasnych wyświeceń liniowych lub długich rys. Przybierają 
one zawsze kierunek prostopadły lub ukośny do krawędzi. Obecne na rdzeniach 
ślady technologiczne mogły powstać w wyniku użycia pośredników w eksploatacji 
niektórych rdzeni (ryc. 21).
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Ryc. 18. Wierzchowo 6. Ślady użytkowe na zbrojnikach: 1 – 247/89/W, 2 – 383/89/W, 3 – 339/89/W, 
4 – 91/89/W, 5 – 122/89/W, fot. i rys. M. Chłoń
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Ryc. 19. Wierzchowo 6. Ślady użytkowe na zbrojnikach: 1 – 1/89/N, 2 – 206/89/W, 3 – 301/89/W, 
4 – 347/89/W, 5 – 249/89/W, 6 – 26/89/W, 7 – 72/89/W, 8 – 78/89/W, fot. i rys. M. Chłoń
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Ryc. 20. Wierzchowo 6. Ślady użytkowe na zbrojnikach: 1 – 144/89/W, 2 – 147/89/W, 3 – 242/89/W, 
4 – 265/89/W, 5 – 288/89/W, 6 – 271/89/W, 7 – 355/89/W, 8 – 398/89/W, fot. i rys. M. Chłoń
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Ryc. 21. Wierzchowo 6. Ślady użytkowe i technologiczne: 1 – 370/89/W, 2 – 216/89/W, 3 – 377/89/W, 
4 – 41/89/W, 5 – 54/89/W, 6 – 367/89/W, 7 – 210/89/W, 8 – 65/89/W, fot. i rys. M. Chłoń

REZULTATY I DYSKUSJA

W dotychczasowej literaturze stanowisko nr 6 w Wierzchowie było przedstawiane jako 
zwarte skupienie artefaktów krzemiennych, odpowiadające obiektowi mieszkalnemu 
w rodzaju szałasu, którego pokrycie zostało ustabilizowane za pomocą otoczaków 
(Bagniewski 1996, 157), lub też pracowni krzemieniarskiej (Kobusiewicz 1999, 103). 
Przeprowadzone przez nas analizy wykazały, że proces formowania się stanowiska 
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był daleko bardziej skomplikowany. Wyniki badań materiałów archiwalnych oraz 
przeprowadzone prace terenowe nie pozwalają nam dłużej określać Wierzchowa 6 jako 
stanowiska o zwartym i nienaruszonym układzie stratygraficznym. Sytuacja ta miała 
niewątpliwie związek z niekorzystnym środowiskiem sedymentacyjnym, w którym 
tempo przyrostu osadów pokrywających pozostałości osadnicze było bardzo niskie.

Pomimo niepełnego i uproszczonego obrazu rozmieszczenia materiałów krze-
miennych, wyniki analizy przestrzennej wskazują na obecność dwóch osobnych 
koncentracji artefaktów: północno-wschodniej (koncentracja A), o wymiarach około 
2,8 × 4,1, i południowo-zachodniej (koncentracja B), o wymiarach około 2,7 × 4,5. Dłuż-
sze osie obydwu skupień biegły po linii północ-południe. Na północ od koncentracji 
A i na północny wschód od koncentracji B zlokalizowano dwa mniejsze skupienia 
o znacznie niższej gęstości występowania zabytków. Wielkość koncentracji A i B 
pozwala przypuszczać, że powstały one w związku z istniejącymi tutaj niewielkimi 
strukturami mieszkalnymi (?). Dokładna lokalizacja i wielkość tych obiektów są 
trudne do odtworzenia. W świetle naszych ostatnich badań należy również stwierdzić, 
że otoczaki obecne na stanowisku są naturalnym składnikiem warstwy. Jak do tej pory 
nie mamy jasnych i jednoznacznych danych na temat ich wykorzystania w stabilizacji 
budowli szałasów osadników mezolitycznych. 

Wzajemne relacje czasowe obydwu opisanych skupień można odczytać w różno-
raki sposób. Badania morfometryczne zabytków z obu koncentracji, a w szczególności 
zbrojników i wiórów, niezależnie od miejsca, w którym zostały odnalezione, wykazały, 
że w większości były one wykonywane w ten sam sposób i mieściły się w zbliżonych 
przedziałach wielkości. Z badań grupy ciosaków wynika, że narzędzia te były wykony-
wane w dwóch odmiennych wariantach, przy czym widoczne jest przestrzeganie przez 
ich wytwórców zbliżonych schematów produkcji. Zupełnie inaczej wytwarzane były 
piki i dłuta, w produkcji których najważniejsze było osiągnięcie pożądanego kształtu 
niż metody, jakimi został on uzyskany. Na podstawie form artefaktów krzemiennych 
można zatem stwierdzić, że osadnictwo na stanowisku w Wierzchowie wiązało się 
z ludnością reprezentującą tradycje maglemoskie, rozwinięte w pełni w południowej 
Skandynawii w okresie borealnym (Brinch Petersen 1973; Bille Henriksen 1976; 1980). 
Ślady osadnictwa maglemoskiego na Pomorzu wskazują, że w okresie borealnym, 
i najprawdopodobniej we wcześniejszych odcinkach starszego mezolitu, wchodziło 
ono w zakres tego kręgu kulturowego (Bagniewski 1990; 1996; 1997; Galiński 1992; 1999; 
2001; 2004; Domańska, Wąs 2007; Kendelewicz 2007). Intensywność i dokładniejszy 
zasięg tego osadnictwa są na obecnym etapie badań trudne do ustalenia, można jed-
nak zaryzykować stwierdzenie, że w kierunku południowo-wschodnim sięgało ono 
aż po teren Kujaw (Dąbrowa Biskupia, stan. 71).

Reasumując powyższe uwagi, można stwierdzić, że obydwa skupienia powstały 
w wyniku osadnictwa społeczności o takich samych tradycjach kulturowych. Liczba 
artefaktów znalezionych w skupieniach przekonuje nas, że nie są one pozostałościami 
pojedynczych epizodów osadniczych, ale powstały w wyniku licznych powrotów grup 
łowców i zbieraczy do tego samego miejsca obozowania. Wyraźna granica między 
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koncentracjami sugeruje, że kolejne epizody osadnicze nie mogły być podzielone zbyt 
długimi okresami – po powrocie na miejsce wykorzystywano zapewne pozostałości 
dawnych domostw. W innym przypadku należałoby się spodziewać, że granica po-
między obydwoma koncentracjami będzie zatarta. Czy obiekty mieszkalne związane 
z obydwoma skupieniami mogły funkcjonować równocześnie? Kwestię tę trudno 
rozstrzygnąć jednoznacznie.

Wykonana analiza funkcjonalna ujawniła, że stanowisko służyło prawdopodobnie 
jako miejsce intensywnej naprawy broni myśliwskiej. Za taką interpretacją przema-
wiają znaleziska zużytych zbrojników ze zróżnicowanymi śladami ich mocowania 
w strzałach. Udało się również odnaleźć ślady technologiczne używania tłuczków 
mineralnych do zabiegów korygowania krawędzi pięty rdzeni oraz w procesie produk-
cji zbrojników (por. Pyżewicz 2013, 234‒235). Dodatkowo na stanowisku odnaleziono 
narzędzia poświadczające wyprawianie skóry. Na innych artefaktach brakuje jednak 
pozostałości intensywnych prac domowych. Na żadnym z narzędzi makrolitycznych 
nie odnaleziono też śladów użytkowych lub po ich oprawie, dlatego też mogą one 
zostać uznane za formy niedokończone.

Można przypuszczać, że w czasie pobytu na stanowisku łowcy mezolityczni porzu-
cili lub zagubili dwa skamieniałe zęby rekina. Nie mają one na sobie śladów celowych 
modyfikacji, tylko jeden z nich nosi na powierzchni ślady zniszczenia. W nawarstwie-
niach czwartorzędowych naturalne występowanie skamieniałości rekinów należy 
raczej do rzadkości, co pozwala raczej wykluczyć przypadkowe skupienie dwóch tego 
typu znalezisk na tak małym obszarze. Skamieniałości, w tym zęby rekina, fascyno-
wały od dawna społeczności paleolityczne. Szczególnie często spotyka się je na stano-
wiskach magdaleńskich Jury Szwabskiej i Szwajcarskiej, Nadrenii i Turyngii (Płonka 
2012, tab. XXXVIII, tam dalsza literatura). W mezolicie zainteresowanie skamienia-
łościami ilustrują znaleziska różnych tego typu form: belemnitów, liliowców i innych, 
w grobach z cmentarzyska na stanowisku nr 1 w Dudce (Gumiński 2014). W grobie 
VI-16 (młodszy mezolit), w którym odnotowano szczątki 11 osobników, znaleziono 
m.in. nieokreślony bliżej ząb rekina (Gumiński 2014, ryc. 10:l). Po jednym zębie ży-
jącej współcześnie formy żarłacza śledziowego (Lamna nasus) znaleziono w grobach 
ze Skateholm I i Skateholm II (Grünberg 2013, 245). Również na tych cmentarzyskach 
wystąpiły 2 groby, po jednym na każdym z nich, w których stwierdzono pojedyncze 
znaleziska skamieniałości rekinich zębów.

W świetle opisanych znalezisk Wierzchowo 6 trudno uznać za krótkotrwałą stację 
myśliwską w rodzaju stanowiska nr 71 w Dąbrowie Biskupiej, o podobnej chronologii 
i nawiązaniach kulturowych (Domańska, Wąs 2007). Inną stację myśliwską, łączoną 
z kompleksem maglemoskim, odsłonięto w Dobrej, stan. 53, wykop II/83, jednak 
w odróżnieniu od Dąbrowy Biskupiej, wystąpiły tam rdzenie i liczniejszy debitaż 
(Galiński 1992, 181; 1998, 36). W Wierzchowie liczba rdzeni, półsurowiec i obfitość 
odpadów krzemiennych, jak również inne poza zbrojnikami formy narzędziowe 
świadczą o dłuższym zasiedleniu terenu i bogatszym zestawie wykonywanych czyn-
ności. W świetle dokonanych obserwacji byłoby to zatem obozowisko sezonowe, 



M. Chłoń, T. Płonka36

zamieszkiwane jedynie przez krótki okres w ciągu roku, odwiedzane przez grupy, 
które uprawiały intensywnie działalność łowiecką (polowania sezonowe?). Na miejsce 
to powracano wielokrotnie.

UWAGI KOŃCOWE

Dzięki przeprowadzonym badaniom można było na nowo spojrzeć na organizację prze-
strzenną obozowiska łowców i zbieraczy z okresu starszego mezolitu i na jego funkcję. 
Znikomy udział narzędzi charakterystycznych dla obozowisk centralnych oraz duża 
frekwencja broni myśliwskiej i odpadów z jej produkcji świadczą o tym, że mieszkańcy 
obydwu koncentracji obozowali tu sezonowo, w czasie intensywnych polowań.

Nie można wykluczyć, że wzdłuż krawędzi terasy Jeziora Dolnego, porośniętej 
obecnie lasem, znajduje się większa liczba koncentracji – pozostałości po obozowi-
skach łowców i zbieraczy reprezentujących tradycje maglemoskiego kręgu kulturowe-
go. Zagadnienie ich obecności na terenie Pomorza potwierdzają jak na razie nieliczne 
stanowiska, tak więc zakres i zasięg tego osadnictwa są jeszcze słabo poznane.
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