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A g n i e s z k a  M a t u s z e w s k a

Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin
Funnel Beaker culture communities on Wolin island

Abstract: The article is a summary of previous findings concerning the settlement of 
the Funnel Beaker culture on Wolin island. There is comprehensively characterized the 
palaeoenvironment of the region in question and these findings were used to determine 
the settlement preferences of the Funnel Beaker culture communities. The analysis of 
pottery material, mainly decoration motifs, allowed to establish that its majority should 
be associated with Wiórek phase, with a very modest share of the northern component 
(Gingst group).

Keywords: the Funnel Beaker culture, Wolin island, settlement, palaeoenvironmental 
studies

Słowa kluczowe: kultura pucharów lejkowatych, wyspa Wolin, osadnictwo, badania  
paleośrodowiskowe

Wstęp
Profesor Władysław Filipowiak nigdy w sposób szczególnie intensywny nie 

zajmował się młodszą epoką kamienia. Kiedy jednak zadałam sobie pytanie, jakie 
miejsce w jego niezwykle bogatym życiu naukowym było wyjątkowe, pierwszym 
skojarzeniem był Wolin. To właśnie dzięki wieloletnim badaniom Profesora Wo-
lin jest tak ważnym punktem na mapie wczesnośredniowiecznej Europy. Jednak 
w  odniesieniu do epok wcześniejszych nasza wiedza na temat procesów kul-
turowych tego regionu jest daleka od zadowalającej. Dlatego też w niniejszym 
artykule postaram się zaprezentować wszystkie dostępne źródła wiązane z jedną 
z głównych neolitycznych jednostek kulturowych – kulturą pucharów lejkowa-
tych1, nie tylko z okolic Wolina, ale z całej wyspy. 

1 W artykule zastosowano następujące skróty: GD – grupa dębczyńska, GG – grupa gustowska, 
IAiE PAN – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, IHKM PAN – Instytut 
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, KAK – kultura amfor kulistych, KCSZ – 
kultura ceramiki sznurowej, KŁ – kultura łużycka, KPL – kultura pucharów lejkowatych, MNS –  
Muzeum Narodowe w  Szczecinie, N – neolit, NOW – okres nowożytny, PDZ – puchary 
dzwonowate, SCHN – schyłkowy neolit, WS – wczesne średniowiecze.
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1. Historia i stan badań
Kilka lat temu, podsumowując stan badań nad środkowym i późnym neoli-

tem Pomorza Zachodniego (Matuszewska 2011, 44–50), pozwoliłam sobie na 
wyrażenie opinii, iż lista problemów i pytań dotyczących KPL na całym terenie 
u ujścia dolnej Odry jest bardzo długa. W literaturze przedmiotu panuje zresz-
tą wyjątkowo zgodny pogląd, że stan badań związany z  tą problematyką jest – 
zarówno na tle Polski, jak i całej Europej Środkowej – dalece niezadowalający. 
Najbardziej jaskrawym tego dowodem jest chociażby fakt, iż ostatnie mono-
grafie dotyczące omawianych zagadnień pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat. 
Także sama wyspa Wolin nigdy nie była przedmiotem odrębnych opracowań. 
Niemniej jednak warto zreferować nieliczne rezultaty badań wykopaliskowych 
prowadzonych na stanowiskach wolińskich oraz przywołać poglądy wyrażone 
na kanwie bardziej ogólnych opracowań (dotyczące KPL), które też w pewien 
sposób odnoszą się do analizowanego obszaru.

W roku 1959 w Materiałach Zachodniopomorskich (dział Odkrycia) zaprezento-
wano źródła KPL (jeden obiekt oraz materiał ceramiczny) odkryte na stanowisku 
Wolin-Wzgórze Młynówka w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku 
wczesnośredniowiecznym (Wojtasik 1959, 598–600). 

Dwa lata później opublikowano materiały neolityczne pozyskane w  trakcie 
badań na Wzgórzu Wisielców w Wolinie (stan. 9; Cnotliwy 1961). Odkryto tam 
warstwę kulturową oraz 13 jam KPL. Osada znajdowała się prawdopodobnie na 
szczycie wzgórza. Niestety, część materiałów ruchomych pozyskano z kontekstu 
wtórnego. Powodem ich redepozycji było częściowe zniszczenie obiektów i war-
stwy KPL przez osadnictwo kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczne. Warto 
dodać, że Tadeusz Wiślański 2% ceramiki z osady wolińskiej zaliczył do kultury 
amfor kulistych (przede wszystkim brzegi zdobione dołkami i łuczkami; por. Wi-
ślański 1966, 235). Zdaniem Kazimierza Siuchnińskiego (1969, 191–192) w ar-
gumentacji tego badacza brakuje jednak precyzyjnych kryteriów wyróżniających. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było ukazanie się w 1972 roku syntezy neolitu 
zachodniopomorskiego autorstwa K. Siuchnińskiego, która powstała w oparciu 
o źródła głównie z terenu Pomorza Zachodniego, opublikowane trzy lata wcze-
śniej (Siuchniński 1969; 1972). Autor dostrzegł czytelne zagęszczenie stanowisk 
KPL w zachodniej, nadodrzańskiej części Pomorza Zachodniego – zwłaszcza na 
ziemi pyrzyckiej i w międzyrzeczu Wkry i Rędowy – oraz pustkę w pasie połu-
dniowym (zwarte kompleksy leśne Puszczy Nadnoteckej; Siuchniński 1972, 63). 
Zdaniem tego badacza obraz taki poniekąd jest jednak efektem nierównomierne-
go przebadania terenu, gdyż często rejony zagęszczenia stanowisk odpowiadają 
obszarom intensywniejszych penetracji powierzchniowych (np. ziemia pyrzycka 
– badania Gertrudy Dorki, Wolin – prace ekipy Muzeum Pomorza Zachodniego 
w  Szczecinie i  Pracowni Archeologicznej IHKM PAN w  Wolinie). Materiały 
pozyskane w trakcie badań na stanowisku 9 w Wolinie zaliczył do analitycznie 
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najbardziej wartościowych zachodniopomorskich źródeł KPL (jedna z czterech 
osad badanych wykopaliskowo w sposób odpowiadający ówczesnym wymogom 
metodyki terenowej, Siuchniński 1972, 64). W cytowanej pracy znalazły się także 
zestawienia kartograficzne znalezisk KPL. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na 
wyspie Wolin jest ich zaledwie siedem (w tym m.in. po dwa stanowiska w miej-
scowościach Wolin i Międzyzdroje, por. Siuchniński 1972, mapa III i IV). 

Kilka lat później ten sam badacz w  publikacji poświęconej grupie britzko-
-ustowskiej KPL stwierdził, iż na poziomie klasycznowióreckim (faza III) cera-
mika ze standardowym ornamentem grupy wschodniej KPL tylko sporadycznie 
przekracza linię Odry, co szczególnie wyraźnie uwidacznia się na styku pomor-
sko-meklemburskim. Jako najdalej na zachód wysunięty punkt osadniczy, z ewi-
dentną przewagą ilościową elementu wióreckiego, uznaje on osadę w Wolinie 
(Siuchniński 1981, 148).

Jedną z najważniejszych badaczek neolitu całego Pomorza jest z pewnością 
Dobrochna Jankowska, która określiła materiał ceramiczny z osady na Wzgórzu 
Wisielców w Wolinie jako charakterystyczny dla typowych wióreckich zespołów 
wielkopolskich, wyznaczających – zgodnie z  systematyką Aleksandra Kośki –  
fazę IIIB i IIIC rozwoju KPL na Kujawach (Jankowska 1990, 246). 

Anna Kulczycka-Leciejewiczowa w artykule poświęconym osadnictwu neoli-
tycznemu we wschodniej części Środkowego i Dolnego Nadodrza wyraziła po-
gląd, że nad dolną Odrą, w dolinie rzeki i u jej ujścia, ślady osadnictwa KPL mają 
bardziej rozproszony charakter. Z fazy wióreckiej pochodzą pozostałości siedzib 
ludzkich m.in. na wyspie Wolin. Stratygraficzne układy niewielkich jam zareje-
strowane na tym stanowisku w trakcie badań ratowniczych zdają się świadczyć 
o tym, że miejsce to wykorzystywano wielokrotnie (Kulczycka-Leciejewiczowa 
1996, 46). Cytowana autorka z ważniejszych stanowisk KPL na wyspie wskazuje 
jedynie osadę w Wolinie i znalezisko luźne ze Świnoujścia (Kulczycka-Lecieje-
wiczowa 1996, mapa 2).

W  roku 2007 miały miejsce ratownicze badania wykopaliskowe na stano- 
wisku 2 w Zalesiu, gmina Wolin2. Zostało ono odkryte podczas nadzoru archeolo-
gicznego prowadzonego przy budowie węzła Międzyzdroje w ciągu drogi krajo-
wej nr 3. Wtedy to oznaczono je błędnie jako Międzyzdroje 2. Miejsce to nie było 
wcześniej rozpoznane archeologicznie, ponieważ w znacznej części pokrywał je 
las. Poza tym znajduje się ono na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (Sta-
nisławski 2007, 1; Papis 2013, 32). Badania archeologiczne z ramienia Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził dr Błażej Stani-
sławski. Relikty pradziejowe zostały zinterpretowane jako pozostałości osady KPL 
datowanej na fazę wiórecką tej kultury (Stanisławski 2007, 3; Papis 2013, 33).

2 Źródła neolityczne z tego stanowiska zostały opracowane w formie pracy magisterskiej (Papis 
2013).



80

Kilka lat temu w kontekście omawiania problematyki KCSZ na terenie Dol-
nego Nadodrza zasugerowałam, iż ugrupowania KPL i KCSZ w tym regionie 
pozostawały we względnej izolacji (przede wszystkim w 1. połowie III tysiąclecia 
BC). Możemy przyjąć, że społeczności związane z KCSZ stopniowo zajmowały 
obszary okupowane przedtem przez społeczności KPL. Wydaje się, iż te ostat-
nie zostały zepchnięte w kierunku północnym (tereny na północ od Szczecina, 
wyspa Wolin?) oraz południowym (przełom dolnej Odry), czyli na tereny mniej 
atrakcyjne pod względem ekologicznym. Tam też mogły kontynuować swój 
dotychczasowy tryb życia oparty na intensywnej gospodarce zbożowej. Warto 
w tym miejscu odnotować fakt, iż właśnie te rejony były konsekwentnie unikane 
przez ugrupowania KCSZ (Matuszewska 2011, 148).

Podsumowując powyższe ustalenia, można wysnuć kilka bardzo ogólnych 
wniosków. Najbardziej wartościowe poznawczo są z  pewnością dwie badane 
wykopaliskowo osady – Wolin, stanowisko 9 oraz Zalesie, stanowisko 2. Osad-
nictwo KPL na całej wyspie było dotychczas wiązane przede wszystkim z jej fazą 
wiórecką (kwestie dotyczące chronologii zostaną zreferowane bardziej szczegó-
łowo w dalszej części opracowania). Myślę, że ze względu na specyficzne poło-
żenie wyspy Wolin oraz jej niezwykłe bogactwo krajobrazowe warto przeanali-
zować ogół źródeł identyfikowanych z KPL, ze szczególnym uwzględnieniem 
danych paleośrodowiskowych.

2. Źródła archeologiczne
2.1. Katalog stanowisk

Stanowiska, na których zarejestrowano materiały identyfikowane z KPL (por. 
ryc. 1), zostały zaprezentowane poniżej w postaci krótkiego katalogu. 
1. Dargobądz, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Dargebanz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-05:bn; nr stanowiska w miejscowości: 12
Lokalizacja: południowa część żwirowni w pobliżu dawnego siedliska i sadu w zaklęśnię-
ciu terenowym
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka w 1994 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/191.

2. Darzowice, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Darsewitz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:bn; nr stanowiska w miejscowości: 1
Lokalizacja: na pastwisku M. Szambelana po prawej stronie szosy Wolin – Darzowice, 
około 1 km przed zabudowaniami wsi
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
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Inwentarz: sierp krzemienny
Badania: znalezisko przypadkowe
Archiwalia: brak danych
Literatura: MZP 26 (Odkrycia), 534–535, ryc. 23.3; MZP 30 (Odkrycia), 285 (błąd w na-
zwie miejscowości – jako Darszewice)
Uwagi: dar M. Szambelana z  01.06.1973 r. Zbiory Muzeum Regionalnego w  Wolinie,  
nr inw. MW/A/13.

3. Darzowice, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Darsewitz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:bn; nr stanowiska w miejscowości: 2
Lokalizacja: na bagnie między kanałem melioracyjnym a Dziwną w bezpośrednim sąsiedz-
twie grodziska z groblą
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (mezolit, KPL, SCHN, KŁ, WS)
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe K. Kruka w 1994 i 1995 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/182a-c; MW/A/197.

4. Darzowice, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Darsewitz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:bn; nr stanowiska w miejscowości: 12
Lokalizacja: żwirownia
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka w 1994 i 1996 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/191–193.

5. Jagienki, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Hägenken
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-06:3; nr stanowiska w miejscowości: 1, 2
Lokalizacja: około 750 m na SW od miejscowości Jagienki
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (N, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe w ramach AZP w 1980 r.; powierzchniowe K. Kruka w 1995 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/262-263.

6. Kodrąb, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Kodram
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-06: bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: około 500 m na NW od miejscowości Kodrąb, na piaszczystym wzniesieniu
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (N, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka z 1995 r.
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Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/259.

7. Korzęcin, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Körtenthin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-06: bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: brak dokładnej lokalizacji
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
Inwentarz: czworościenna siekiera krzemienna o cienkim obuchu
Badania: znalezisko przypadkowe
Archiwalia: brak danych
Literatura: Siuchniński 1969, 187
Uwagi: brak.

8. Lubin, gm. Międzyzdroje
Nazwa niemiecka miejscowości: Lebbin 
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-04:8; nr stanowiska w miejscowości: 8
Lokalizacja: na SE od miejscowości Lubin, na wzniesieniu nad Zalewem Szczecińskim
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KCSZ, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe
Archiwalia: brak informacji
Literatura: brak
Uwagi: brak.

9. Międzyzdroje, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Misdroy
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-05:bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: brak dokładnej lokalizacji
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
Inwentarz: topór kamienny z guzikowatym obuchem o owalnym przekroju poprzecznym 
i nieznacznie wklęsłych ściankach otworowych; długość: około 12 cm 
Badania: znalezisko przypadkowe
Archiwalia: Archiwum MNS, teczka nr 1163
Literatura: Åberg 1918, 267, nr 21, ryc. 157; Siuchniński 1969, 188
Uwagi: brak.

10. Międzyzdroje, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Misdroy
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-05:bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: bezpośrednio na E od stacji kolejowej 
Charakterystyka stanowiska: skarb?
Inwentarz: 3 czworościenne siekiery – dwie o cienkim i jedna o grubym obuchu
Badania: przypadkowe znalezisko z 1901 r. 
Archiwalia: Archiwum MNS, teczka nr 1779
Literatura: Monatsblätter 15 (1901), 144, nr 5; Siuchniński 1969, 187–188.
Uwagi: wszystkie siekiery zostały odkryte wśród zgrupowania dużych kamieni.
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11. Mokrzyca Wielka, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Gross Mokratz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-06:5, 6; nr stanowiska w miejscowości: 4/7
Lokalizacja: około 300 m na NW od stanowiska nr 12, w obniżeniu terenowym
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KŁ)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka w 1996 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/619-620, MW/A/639-640.

12. Mokrzyca Wielka, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Gross Mokratz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:24; nr stanowiska w miejscowości: 12?
Lokalizacja: około 1000 m na SW od miejscowości Mokrzyca Wielka
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (N, KŁ, GG, GD, WS)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka w 1996 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/287.

13. Sierosław, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Zirzlaff
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 19-07:70; nr stanowiska w miejscowości: 4
Lokalizacja: około 1000 m na SE od miejscowości, za lasem, na piaszczystym cyplu
Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: 5 fragmentów ceramiki
Badania: powierzchniowe
Archiwalia: Archiwum MNS teczka nr 1772
Literatura: MZP 5 (Odkrycia), 596; Kalita-Skwirzyńska, Cnotliwy 1992, 60, nr 390
Uwagi: na stanowisku odkryto też materiał datowany na KŁ i WS.

14. Sułomino, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Soldemin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-05: bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: około 100 m od stanowiska nr 9
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (neolit, epoka brązu, WS)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne
Badania: powierzchniowe K. Kruka z 1996 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/291.

15. Sułomino, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Soldemin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-05:bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: około 400 m na NE od centrum wsi; pole orne przechodzące stromym spad-
kiem do drogi A3 Wolin – Świnoujście
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Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe K. Kruka z 1994 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: na stanowisku zarejestrowano też materiał KŁ. Zbiory Muzeum Regionalnego 
w Wolinie, nr inw. MW/A/192.

16. Świnoujście, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Swinemünde
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-03:bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: w dolinie cieśniny Świny
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
Inwentarz: niezdobiona amfora o dwustożkowatym brzuścu i cylindrycznej szyjce; na za-
łomie brzuśca znajdują się 4 symetrycznie rozmieszczone, taśmowate ucha
Badania: przypadkowe odkrycie z 1939 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: Baltische Studien NF 41, 275, przypis 45, 277, tabl. 10; Siuchniński 1969, 188 
Uwagi: w pobliżu naczynia na tym samym poziomie odkryto także motykę rogową, frag-
menty kolejnego naczynia i kości zwierzęce. 

17. Trzciągowo, gm. Międzyzdroje
Nazwa niemiecka miejscowości: Stengow
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-05:1; nr stanowiska w miejscowości: 2
Lokalizacja: na S od drogi z Wicka do Trzciągowa, na zachodnim skraju miejscowości, przy 
„podmokłych łąkach” 
Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe
Archiwalia: Archiwum MNS teczka nr 3290
Literatura: MZP 5 (Odkrycia), 597
Uwagi: na stanowisku odkryto też materiał łączony z KAK, KŁ i WS.

18. Wicko, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Vietzig
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-04:8; nr stanowiska w miejscowości: 2
Lokalizacja: około 650 m na S od centrum miejscowości, na piaszczystym cyplu opadają-
cym w kierunku podmokłych łąk 
Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe
Archiwalia: Archiwum MNS teczka nr 3291
Literatura: MZP 5 (Odkrycia), 598
Uwagi: na stanowisku odkryto też materiał datowany na WS.

19. Wicko, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Vietzig
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-04:9; nr stanowiska w miejscowości: 3
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Lokalizacja: na SE od centrum wsi, około 1000 m na W od drogi do Trzciągowa, przy 
„podmokłych łąkach”
Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe
Archiwalia: brak danych
Literatura: MZP 5 (Odkrycia), 598
Uwagi: na stanowisku odkryto też materiał datowany na WS.

20. Wolin, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Wollin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:34; nr stanowiska w miejscowości: 1
Lokalizacja: przy zburzonym moście w Wolinie (znaleziona w wodzie)
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
Inwentarz: siekiera krzemienna
Badania: znalezisko przypadkowe
Archiwalia: Archiwum MNS teczka nr 1163
Literatura: MZP 16 (Odkrycia), 679
Uwagi: dar J. Dastycha z 12.06.1970 r. Zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/3.

21. Wolin, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Wollin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:34; nr stanowiska w miejscowości: 1
Lokalizacja: znaleziony podczas kopania fundamentów pod nowe bloki przy ul. Wojska 
Polskiego
Charakterystyka stanowiska: znalezisko luźne
Inwentarz: sierp krzemienny
Badania: znalezisko przypadkowe
Archiwalia: brak danych
Literatura: MZP 26 (Odkrycia), 533, ryc. 23.1
Uwagi: dar Szkoły Podstawowej w Wolinie z 31 XII 1971 r. Zbiory Muzeum Regionalne-
go w Wolinie, nr inw. MW/A/8.

22. Wolin, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Wollin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:41; nr stanowiska w miejscowości: 8
Lokalizacja: 700 m na N od zwartej zabudowy miasta, bezpośrednio na NW od Srebrnego 
Wzgórza; tzw. Wolin-Wzgórze Młynówka 
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KCSZ), cmentarzysko WS 
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: wykopaliskowe w latach 1936–1938 K. A. Wildego; wykopaliskowe Stacji Arche-
ologicznej ówczesnego IHKM PAN w Wolinie w latach 1953–1959 pod kierownictwem 
W. Filipowiaka
Archiwalia: Archiwum MNS, teczka nr 1163
Literatura: Baltische Studien NF 40, 320, przypis 43; MZP 5 (Odkrycia), 598–600; Siuch-
niński 1969, 189
Uwagi: fragmenty ceramiki wydobyto z małej nieckowatej jamy o wymiarach 0,65 × 0,95 m,  
która znajdowała się na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym. 
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23. Wolin, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Wollin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 22-06:73; nr stanowiska w miejscowości: 9
Lokalizacja: Wolin, Wzgórze Wisielców, część południowa; plaża miejska – materiał zebra-
ny na całej długości skarpy schodzącej do wody
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (m.in. osada neolityczna, osada KŁ 
i cmentarzysko kurhanowe WS)
Inwentarz: obiekty, warstwa kulturowa, fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne 
Badania: liczne badania powierzchniowe i wykopaliskowe od 1. połowy XIX wieku; wy-
kopaliskowe w  latach 1958–1959 pod kierownictwem E. Cnotliwego; powierzchniowe  
K. Kruka z 1994 r.
Archiwalia: Archiwum MNS, teczka nr 1766
Literatura: Verhandlungen 1891, 712, ryc. 1–3, 5; 1892, 492; Monatsblätter 7, 174; Baltische 
Studien 43, 221; Baltische Studien NF 2, 95, 102, 105, 108, 110, 117; Umbreit 1937, 143, tabl. 
50c–f; Wilde, Wolliner 1940, 199; Cnotliwy 1959, 502–503; 1961, 181–257; Wiślański 1966, 
235, nr 390; Siuchniński 1969, 189–192; Kalita-Skwirzyńska, Cnotliwy 1992, 84, nr 522
Uwagi: stanowisko określane powszechnie jako Wolin-Wzgórze Wisielców; zbiory MNS, 
nr inw. A5957; A6251; A6252 oraz Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/194; 
MW/A/205; MW/A/261.

24. Wolin, gm. loco
Nazwa niemiecka miejscowości: Wollin
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 21-06:54; nr stanowiska w miejscowości: 35
Lokalizacja: na W od zabudowań miejscowości Wolin, nieopodal brzegu Zalewu Szczecińskiego
Charakterystyka stanowiska: osada
Inwentarz: fragmenty ceramiki
Badania: powierzchniowe K. Kruka z 1994 r. 
Archiwalia: brak danych
Literatura: brak
Uwagi: zbiory Muzeum Regionalnego w Wolinie, nr inw. MW/A/265.

25. Zalesie, gm. Międzyzdroje
Nazwa niemiecka miejscowości: Laatziger Ablage
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 20-04:11; nr stanowiska w miejscowości: 2
Lokalizacja: stanowisko leży w części W wyspy Wolin, na stoku N wzgórza górującego nad 
okolicą, w odległości kilkuset metrów na S od stanowiska znajduje się jezioro Wicko Małe
Charakterystyka stanowiska: osada wielokulturowa (KPL, KCSZ, PDZ, NOW)
Inwentarz: fragmenty ceramiki, wytwory krzemienne, kamienne, fragmenty kości 
Badania: wykopaliskowe IAiE PAN w Wolinie pod kierownictwem B. Stanisławskiego w 2007 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: Stanisławski 2007; Papis 2013
Uwagi: brak.

26. Zastań, gm. Wolin
Nazwa niemiecka miejscowości: Zünz
Numeracja stanowiska w ramach AZP: 18-07/19-07:bn; nr stanowiska w miejscowości: bn
Lokalizacja: brak dokładnej lokalizacji
Charakterystyka stanowiska: grób?
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Inwentarz: fragmenty szyjki i brzuśca naczynia amforowatego z kolankowatym uchem, 
zdobionego na brzuścu pionowymi pasmami, wypełnionymi ukośną kratką i żłobkami po-
przecznymi oraz wątkiem drabinkowym
Badania: znalezisko przypadkowe z 1938 r.
Archiwalia: brak danych
Literatura: Baltische Studien NF 40, 320, przypis 43; Cnotliwy 1961, 254, przypis 40; Siuch-
niński 1969, 192
Uwagi: wg O. Kunkela fragmenty naczyń miały pochodzić ze zniszczonego grobu megalitycznego.

2.2. Analiza chronologiczno-genetyczna

Dotychczasowe ustalenia dotyczące chronologii materiałów z  wyspy Wolin 
mają charakter dość ogólny i  opierają się przede wszystkim na źródłach cera-
micznych. Z powodu znacznego rozdrobnienia materiału pozyskanego w trak-
cie badań na Wzgórzu Wisielców w Wolinie udało się zrekonstruować zaledwie 
dwa typy naczyń (ryc. 2). Eugeniusz Cnotliwy twierdzi, że najprawdopodobniej 
najczęstszą formą występującą na osadzie wolińskiej były puchary lejkowate cha-
rakteryzujące się niską szyjką (szczególnie w  porównaniu do szyjek pucharów 
grupy północnej i wschodniej), wyraźnie oddzieloną od brzuśca, oraz stosunko-
wo bogatą ornamentyką nawiązującą do motywów zdobniczych grupy gingstow-
skiej (Cnotliwy 1961, 248). Analiza ceramiki z omawianego stanowiska skłoniła 
E. Cnotliwego do wysunięcia hipotezy o istnieniu dwóch nurtów genetycznych 
nawiązujących do grupy północnej i wschodniej KPL, czytelnych w motywach 
zdobniczych i  sposobie umieszczania ornamentyki na poszczególnych partiach 
naczyń. Jednak ze względu na przewagę ilościową elementów fazy starszej grupy 
wschodniej cytowany badacz właśnie z nią (konkretnie z jej początkiem) skłonny 
jest łączyć stanowisko na Wzgórzu Wisielców w Wolinie (Cnotliwy 1961, 253). 
Najmłodszym elementem miałoby być naczynie o cechach subneolitycznych, ale 
E. Cnotliwy nie kojarzy go bezpośrednio z reliktami osadnictwa KPL na Wzgó-
rzu Wisielców (1961, 253; por. też uwagi poniżej). 

Kolejnym badaczem, który zabrał głos w tej sprawie, był K. Siuchniński, któ-
ry uznał wspomniany wcześniej puchar lejkowaty z Wolina (Siuchniński 1969,  
tabl. XXII) za typowy dla fazy wióreckiej (Siuchniński 1972, 68). Pisząc o ele-
mentach północnych czytelnych w ceramice, jako najmniej liczną grupę wskazał 
formy o cechach gingstowskich – zaledwie trzy stanowiska z rejonu wyspy Wo-
lin (Zastań, Wolin 9 i Koniewo; ryc. 5). Ceramikę tę odnosi do fazy wióreckiej 
(Siuchniński 1972, 75–77). Niezdobiona amfora odkryta w Świnoujściu (ryc. 2) 
jest jedynym naczyniem z wyspy Wolin (i jednym z dziewięciu ze stanowisk za-
chodniopomorskich) o cechach baalberskich (Siuchniński 1972, 77). 

Wśród kilkudziesięciu stanowisk na Pomorzu Zachodnim D. Jankowska wy-
dzieliła dwie grupy nieznacznie różniące się chronologicznie. Do pierwszej za-
liczyła przede wszystkim osadę Wolin-Wzgórze Wisielców (i prawdopodobnie 
osady w Wielichówku i Miękowie oraz cmentarzysko megalityczne w Kłębach-
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-Barnisławicach). W materiale ceramicznym z tych stanowisk zdaniem D. Jan-
kowskiej zdecydowanie przeważają cechy charakterystyczne dla typowych wió-
reckich zespołów wielkopolskich, wyznaczające zgodnie z systematyką A. Kośki 
fazę IIIB i IIIC rozwoju KPL na Kujawach (Jankowska 1990, 246).

Analiza źródeł ceramicznych ze stanowiska nr 2 w Zalesiu pozwoliła posta-
wić tezę o ich wióreckim charakterze. Świadczyć o tym miałyby ornamenty pio-
nowych słupków podkreślonych zygzakowatą linią, motyw drabinki oraz wy-
stępowanie elementów północnych, takich jak ornament pionowych żłobków 
i ukośnie zakreskowanych pasm (ryc. 3). Obecność w materiale flaszy z kryzą 
(ryc. 2), przy prawdopodobnym braku talerzy, wyklucza wcześniejsze datowanie. 
Nie zanotowano też elementów charakterystycznych dla młodszych faz, takich 
jak lubońskie ornamenty podkrawędne wewnętrzne czy charakterystyczna dla 
ugrupowań ustowskich przewaga ornamentów plastycznych (Papis 2013, 50).

W tym miejscu warto również przeanalizować wątki zdobnicze zarejestrowa-
ne na materiale ceramicznym ze Wzgórza Wisielców (ryc. 4–6). Prócz motywów, 
które określić można jako uniwersalne, takich jak: podkrawędna ornamentyka 
słupkowa, wzbogacana niekiedy zygzakiem, czy różnego rodzaju podkrawędne 
zdobnictwo słupkowe (występujące również w materiale z Zalesia, stan. 2), do-
strzec możemy stosunkowo bogatą ornamentykę, która ewidentnie nawiązuje do 
fazy wióreckiej (przewaga elementów klasycznowióreckich przy niewielkiej ilo-
ści wczesnowióreckich). To, co łączy dekoracje ceramiki z dwóch badanych wy-
kopaliskowo osad, to motywy plastyczne w postaci guzków, rozbudowane moty-
wy drabinkowe, wspomniane odciski słupków wzbogacone niekiedy zygzakiem 
i odciskane punkty. Co ciekawe, wspólny jest także zupełny brak ornamentów 
sznurowych i innych wiązanych z tradycją lubońską. Brak też nawiązań do tzw. 
grupy/fazy ustowskiej, która to jednak powinna zostać w przyszłości ponownie 
przeanalizowana i – być może – zreinterpretowana. W materiale ze Wzgórza Wi-
sielców warte podkreślenia jest także bogate zdobnictwo strefy uch, pojawienie 
się techniki ściegu bruzdowego oraz motyw festonowy wiązany z  wpływami 
północnymi. Jeśli chodzi o  inne komponenty, to wymienić należy oczywiście 
amforę ze stanowiska w Zastaniu o wyraźnych cechach gingstowskich. Naczy-
nie to miałoby pochodzić ze zniszczonego megalitu, jednak biorąc pod uwagę 
położenie miejscowości, moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest interpre-
tacja tego znaleziska jako depozytu bagiennego, jak miało to miejsce na pobliskiej 
Rugii (Midgley 1992, 94). Prócz wspomnianej amfory ze stylistyką gingstow-
ską wiązać można jeden fragment ceramiki ze Wzgórza Wisielców oraz kolejny 
z  leżącego w pobliżu wyspy Wolin stanowiska w Koniewie. Bardzo ciekawym 
elementem jest znaleziona w wodach Dziwny niezdobiona, czteroucha amfora 
nawiązująca do wzorców baalberskich, jednak kontekst jej odkrycia moim zda-
niem wyklucza sugerowanie na obecnym etapie badań jakichkolwiek wpływów 
środkowoniemieckich w ramach wolińskiej KPL. 
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Kilku słów komentarza wymaga obecność w materiale z osady na Wzgórzu 
Wisielców naczynia o pucharowatej formie zdobionego rzędem dołków paznok-
ciowych umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz. Jego powierzchnie nosiły ślady 
obmazywania wiechciem trawy, a  w  masie ceramicznej brak było charaktery-
stycznej dla wolińskich materiałów KPL domieszki grubego tłucznia kamien-
nego. Naczynie to przez E. Cnotliwego, a  następnie przez K. Siuchnińskiego 
wiązane jest z tzw. wpływami leśnymi – kulturą ceramiki grzebykowo-dołkowej 
(Cnotliwy 1961, 250; Siuchniński 1972, 124–125). Alternatywna interpretacja 
dopuszcza jednak wiązanie tego typu materiału ceramicznego z najstarszą fazą 
KCSZ na Dolnym Nadodrzu datowaną na okres 2800–2500/2400 BC (por. szer-
sze omówienie problematyki – Matuszewska 2011). 

Na zakończenie chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić dominującą w mate-
riale KPL z wyspy Wolin rolę elementu wióreckiego, przy niezwykle skromnym 
udziale komponentu północnego w postaci ceramiki o cechach gingstowskich, 
która – jak się wydaje – odgrywała ważną rolę w sferze wierzeniowej. 

3. Potencjał środowiska
Wyspa Wolin, zajmująca obszar 265 km2, obejmuje różne typy rzeźby, co 

decyduje o  jej dużym zróżnicowaniu krajobrazowym (ryc. 7). Geomorfologia 
wyspy została ukształtowana w wyniku recesji lobu Odry z  fazy szczecińskiej 
(Wzgórza Bukowe, Wał Bobrownicki) do linii moren czołowych fazy wolińsko-
-gardzieńskiej, których wiek określany jest na najstarszy dryas. W tym czasie po-
wstały podstawowe typy ukształtowania tego obszaru. Wolińska morena czołowa 
stanowi trzon plejstoceńskich osadów, w strefie wybrzeża Bałtyku podcięta jest 
klasycznie wykształconym i najwyższym w Polsce klifem morskim (Kostrzew-
ski, Zwoliński 1988; 1994a; 1994b).

3.1. Zasoby geologiczne

Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni wyspy Wolin (podobnie 
jak wschodniej części wyspy Uznam) pozostaje w związku z działalnością nie 
tylko lodowca i wód lodowcowych, lecz również – częściowo – wód morskich 
(Borowiec 1959, 12). Zachodnia część wyspy to Mierzeja Przytorska lub Mierze-
ja Wolińska, którą stanowią ciągi wałów wydmowych (Borówka 2002, 9). Jądro 
wyspy tworzą wzgórza moreny czołowej, która w najwyższych partiach osiąga 
wysokość ponad 100 m n.p.m. Od południowego wschodu przylegają do niej 
piaski fluwioglacjalne, od strony cieśniny Dziwny zaś – gliniasta morena denna. 
Wzniesienia moreny czołowej opadają stromo ku Zalewowi, Świnie i Bałtykowi, 
tworząc wybrzeża klifowe (Borowiec 1959, 12–14). Dzięki opracowaniu Saturni-
na Borowca możemy dość szczegółowo omówić budowę geologiczną dzisiejsze-
go Wolińskiego Parku Narodowego (Borowiec 1969). Obszar ten pod względem 
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geologicznym różnicuje się na strefę moreny czołowej (około 75% powierzchni) 
oraz strefę piasków sandrowych i  piasków wydmowych. Niewielki teren nad 
jeziorami Warnowo Wschodnie, Warnowo Zachodnie i Czajcze zajmują piaski 
pochodzenia wodnego (Borowiec 1969, 6). Cały obszar moreny czołowej zbu-
dowany jest w strefie powierzchniowej z utworów plejstoceńskich, przeważnie 
są to piaski średnio- i  drobnoziarniste. Te młodoplejstoceńskie piaski osiągają 
miąższość dochodzącą do 100 m (Borowiec 1969, 6). Na obszarze niżej położo-
nym (Międzyzdroje) głębokość zalegania utworów czwartorzędowych wynosi 
około 60 m. Wśród wspomnianych plejstoceńskich piasków średnio- i drobno-
ziarnistych tkwią i gdzieniegdzie przebijają na powierzchnię stosunkowo niedu-
że skupienia gliny zwałowej, przeważnie marglistej (Borowiec 1969, 6). Prócz 
nielicznych skupień gliny w piaskach znajdują się niekiedy utwory starsze, leżące 
czasem tuż pod powierzchnią. Są to utwory kredowe występujące na południowy  
zachód, północ i wschód od miejscowości Lubin po obu stronach doliny wciętej 
w strefę moreny czołowej, przez badaczy uważane za porwaki (Borowiec 1969, 6).  
Piaski budujące morenę czołową są przeważnie warstwowane, co jest szczególnie 
widoczne w części środkowo-wschodniej (Borowiec 1969, 8). Przypuszczalnie 
materiał piaszczysty budujący powierzchnię moreny czołowej tworzył uprzed-
nio sandr, który później w czasie oscylacji lodowca został spiętrzony, tworząc ciąg 
moren czołowych typu spiętrzonego (Borowiec 1969, 8). Poza plejstoceńskim 
materiałem zwałowym stosunkowo największy obszar zajmują piaski wydmowe, 
które występują w północno-wschodniej części Wolińskiego Parku Narodowego 
(Borowiec 1969, 9). 

W kontekście zasobów geologicznych należy poruszyć kwestię występowania 
i dostępności na wyspie Wolin surowca krzemiennego. Na terenie całego Pomorza 
Zachodniego surowcem powszechnie dostępnym był krzemień narzutowy bałtyc-
ki – kredowy i jurajski, w wielu odmianach. Występuje on w utworach polodow-
cowych w postaci różnej wielkości okruchów i otoczaków (Balcer 1983, 205). Ten 
sam surowiec mógł być także pozyskiwany ze złóż pierwotnych, które występują 
na badanym obszarze w formie kier kredowych (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 
2008, 14–15). Całe Pomorze znajdowało się w strefie bezpośrednich oddziaływań 
ośrodków eksploatacyjno-produkcyjnych występujących na terenie pierwotnych 
złóż krzemienia kredowego północno-zachodniego (także krzemienia rugijskie-
go). Zdaniem K. Siuchnińskiego krzemień rugijski występuje także na wyspach 
Chrząszczewskiej i Wolin, w obrębie Wzgórz Bukowych i we wschodniej Me-
klemburgii (Balcer 1983, 206). Bardzo ciekawe spostrzeżenia zostały kilka lat temu 
poczynione przez Janusza Czebreszuka i  Dorotę Kozłowską-Skoczkę (2008). 
Ponieważ były one prezentowane w literaturze (np. Matuszewska 2011, 86–87), 
skoncentruję się w tym miejscu tylko na kwestiach dotyczących wyspy Wolin. 

Bardzo ważnym źródłem krzemienia były tzw. porwaki lodowcowe, któ-
re zostały przyniesione przez lądolód z dna południowego Bałtyku i osadzone 



91

w  glinach zwałowych. Są one obecne w  północno-zachodniej części Polski, 
w odsłoniętych lub ukrytych blisko pod powierzchnią ziemi wapieniach. Wystę-
pują w trzech strefach, mianowicie na terenie Puszczy Bukowej (ściany kamie-
niołomu w Szczecinie-Zdrojach), wyspy Wolin i Wyspy Chrząszczewskiej oraz 
w  okolicach Kamienia Pomorskiego (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 
14–15). Na terenie wyspy Wolin wychodnie zarejestrowano m.in. w  pobliżu 
miejscowości Dargobądz, Lubin, Międzyzdroje, Trzciągowo, Wapnica, Wicko, 
Wisełka, Zastań, Zalesie (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, tab. 1). Porów-
nując ich występowanie z mapą stanowisk KPL, dostrzec możemy zarejestrowa-
ną w ich pobliżu koncentrację, która raczej nie ma charakteru przypadkowego. 
W  mojej opinii świadczy ona o  eksploatacji złóż krzemienia na wyspie Wolin 
przez ugrupowania „pucharowe”.

3.2. Zasoby geomorfologiczne

Rzeźba terenu (jej zróżnicowanie) jest z pewnością jednym z podstawowych 
elementów determinujących wybór miejsca zasiedlenia. Elementy geomorfolo-
gii terenu były ważne chociażby ze względu na ich podwyższoną defensywność 
i strategiczne ulokowanie. Bardzo często stanowiły też naturalne granice pomię-
dzy zbiorowiskami ludzkimi. Wyspa Wolin (podobnie jak sąsiednia Uznam) sta-
nowi północne obrzeże Zalewu Szczecińskiego i oddziela go od Zatoki Pomor-
skiej (Borówka 2002, 8). Obie wyspy rozdziela cieśnina Świny. Wyspę Uznam 
dzieli od stałego lądu cieśnina Piany (Peene), zaś wyspę Wolin – cieśnina Dziwny 
(Kondracki 1994, 11, Borówka 2002, 9). Wolin składa się z co najmniej dwóch 
odrębnych genetycznie części, w ramach których starsza i wyższa powstała jesz-
cze w okresie lodowcowym, zaś młodsza i niższa uformowała się w trakcie kilku 
ostatnich tysięcy lat (Borówka 2002, 9). Jądro tworzą wzgórza moren czołowych, 
które dochodzą do wysokości 115 m (góra Grzywacz). Wskutek działalności fal 
morskich do wzgórz przyrosły od zachodu i od wschodu szeregi piaszczystych 
wałów brzegowych, przekształcone eolicznie w niewysokie wydmy; wzgórza zaś 
są podcinane przez falezy, zwłaszcza od strony Zatoki Pomorskiej, ale również 
od strony Zalewu Szczecińskiego (Kondracki 1994, 11). Mimo stosunkowo nie-
wielkiej powierzchni wyspy Wolin jej niezwykłe zróżnicowanie krajobrazowe 
pozwoliło na wyodrębnienie następujących mikroregionów: Brama Świny – ob-
szar młodej przybrzeżnej akumulacji morskiej i eolicznej o niskim położeniu, 
mający przedłużenie na lewym brzegu Świny na Uznamie; Pasmo Wolińskie –  
wysoki, zalesiony wał morenowy kończący się nad morzem falezą; Pagórki Lu-
bińsko-Wapnickie – oddzielony od Pasma Wolińskiego obniżeniem równoleż-
nikowym wał morenowy nad Zalewem Szczecińskim; Pojezierze Wolińskie –  
zgrupowanie ośmiu jezior w środkowej części wyspy; Równina Dargobądzka – 
sandr po południowo-wschodniej stronie Pasma Wolińskiego; Góry Mokrzyckie –  
guz morenowy nad Zalewem Szczecińskim w południowo-wschodniej części 
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wyspy, wykorzystywany obecnie rolniczo; Obniżenie Kodrąbskie – największy 
wschodni mikroregion między Pojezierzem Wolińskim i Równiną Dargobądzką 
a Dziwną, o zróżnicowanej strukturze (wysoczyzna morenowa z ozem, wydmy, 
małe płaty lasu, pola uprawne, łąki); Mierzeja Dziwny – między Dziwną a Za-
toką Pomorską (wydmy, plaża, przybrzeżne jezioro Koprowo); półwysep Rów 
– między Zatoką Szczecińską a Dziwną, płaski, zbudowany z osadów organoge-
nicznych i mineralnych, zajęty dziś przez łąki i pastwiska (Marsz 1966).

3.3. Zasoby glebowe

Gleby – jako produkt i  jednocześnie właściwe podłoże świata organiczne-
go – były i są niezmiernie ważnym elementem środowiska przyrodniczego; od 
wielu tysięcy lat stanowią jeden z głównych czynników decydujących o wyborze 
siedlisk ludzkich. W okresie neolitu pokrywa glebowa była kluczowym elemen-
tem uwarunkowań środowiskowych. Przydatność gospodarcza poszczególnych 
rodzajów gleb miała wpływ na ilość i jakość dostarczanych środków przetrwania 
(żywności), co z kolei wiązało się m.in. ze strukturą demograficzną i  społecz-
ną poszczególnych grup. Powiązanie gleb wolińskich z budową geologiczną jest 
bardzo wyraźne (Borowiec 1959, 14). Gleby na wyspie Wolin są dość ubogie. 
Możemy wyróżnić sześć ich rodzajów (Borowiec 1959, mapa 2): 1) brunat-
ne wytworzone z gliny zwałowej, 2) bielicowe wytworzone z gliny zwałowej,  
3) bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych, 4) bielicowe 
wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych, 5) torfowe wytworzone z tor-
fów torfowisk niskich oraz 6) gleby mułowo bagienne.

Gleby brunatne właściwe spotyka się tylko w  obrębie gleb wytworzonych 
z gliny zwałowej po obu stronach Dziwny w obrębie płaskiej i nisko położonej 
moreny dennej, w kompleksie z glebami o cechach pośrednich między brunat-
nymi i bielicowymi. Ich skałą macierzystą jest glina zwałowa lekka lub średnia, 
przeważnie pylasta, miejscami z domieszką węglanu wapnia (Borowiec 1959, 16).

Gleby bielicowe wytworzone z  gliny zwałowej wykazują o  wiele większe 
zróżnicowanie profilu pod względem morfologiczno-genetycznym. Zróżnico-
wanie to jest wynikiem procesów przemywania bez współudziału kwaśnej ma-
terii organicznej, nie zaś bielicowania, zachodzącego przy udziale kwasów or-
ganicznych. Omawiane gleby różnią się od brunatnych właściwych silniejszym 
zakwaszeniem, niższym stopniem nasycenia zasadami oraz słabiej lub silniej 
zaznaczonymi poziomami wymywania i wmywania. Występują one w zasięgu 
gliniastej moreny dennej w obrębie wysoczyzn plejstoceńskich i stanowią drugą 
grupę gleb o nieco niższym potencjale produkcyjnym (Borowiec 1959, 16–17).

Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych mają 
stosunkowo niewielki zasięg pokrywający się na ogół z  zasięgiem piaszczystej 
moreny dennej. Charakteryzują się kwaśnym odczynem oraz niższym stopniem 
nasycenia zasadami (Borowiec 1959, 17). 
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Gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych i  słabo gliniastych są naj-
uboższe na omawianym obszarze; pod względem typologicznym przeważają te 
zdecydowanie bielicowe, w  różnym stopniu zbielicowane. Gleby szczególnie  
silnie zbielicowane występują na najstarszych wydmach, tzw. brunatnych, 
w Bramie Świny oraz na najniższym tarasie piasków dolinowych. Gleby średnio 
zbielicowane spotyka się natomiast w obrębie tzw. wydm żółtych w Bramie Świ-
ny oraz na środkowym tarasie piasków dolinowych. Z kolei słabo zbielicowane 
przeważają na najwyższym tarasie piasków dolinowych oraz w obrębie piasków 
zwałowych (Borowiec 1959, 17–18). 

Gleby torfowe wytworzone z torfów niskich i mułowo-bagienne ze względu 
na niskie położenie (nieznacznie przekraczające poziom morza) są glebami nad-
miernie uwilgotnionymi i trudno dostępnymi, szczególnie w okresie roztopów 
wiosennych i jesiennych (Borowiec 1959, 18). 

Wartość zreferowanych typów gleb maleje w następującej kolejności: od bru-
natnych wytworzonych z gliny zwałowej – przez bielicowe wytworzone z gliny 
zwałowej i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych – do bielicowych wy-
tworzonych z piasków luźnych i słabo gliniastych (Borowiec 1959, 19). Gleby 
brunatne, które należą do najbardziej żyznych w naszym klimacie, znajdują się 
jedynie w nielicznych miejscach, m.in. w lasach bukowych Wolińskiego Parku 
Narodowego (Borówka 2002, 103). Gleby bielicowe w  przeszłości były nato-
miast powszechnie wykorzystywane przez człowieka jako uprawne, gdyż nie 
wymagają cięższego sprzętu, który jest z kolei konieczny podczas uprawy gleb 
gliniastych. Ze względu na niską żyzność ulegały one jednak szybkiemu wyjało-
wieniu i były pozostawiane odłogiem (Borówka 2002, 104). 

3.4. Zasoby hydrologiczne

Sieć rzeczna na obszarze wyspy jest słabo wykształcona. Lewińska Struga łą-
czy jeziora polodowcowe znajdujące się w północno-wschodniej części wyspy 
w jeden system – Pojezierze Wolińskie. Jedyne cieki wodne na wyspie to rzeczki 
łączące jeziora. Dlatego też głównymi arteriami, wokół których koncentrowało 
się osadnictwo, musiały być Dziwna i Świna. Na wyspie Wolin zawsze było wiele 
jezior i torfowisk. Nisko położone tereny, obecnie zalane wodami Zalewu Szcze-
cińskiego, kiedyś również były usiane bagnami i małymi zbiornikami wodnymi. 
Obszary te musiały być atrakcyjne dla tych społeczności pradziejowych, których 
gospodarka opierała się m.in. na łowiectwie i  rybołówstwie. Większość jezior 
znajduje się w północno-wschodniej części wyspy. Ich przeważająca część ma 
charakter przepływowy; występują też jeziora przybrzeżne. Racze ma natomiast 
pochodzenie wytopiskowe. Na temat paleohydrografii możemy się wypowie-
dzieć na podstawie badań palinologicznych przeprowadzonych na próbach po-
branych na wyspie Wolin (Latałowa 1999a; 1999b). Badania paleoekologiczne na 
dwóch stanowiskach położonych na terenie dzisiejszego miasta Wolin w cieśninie  
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Dziwny, poświęcone głównie rekonstrukcji środowiska przyrodniczego, dostar-
czyły wielu danych z zakresu procesów paleohydrologicznych (Latałowa 1992, 
227–228; 1999a, 95). Pierwsze ze wspomnianych stanowisk (Wolin II) jest tor-
fowiskiem leżącym na południowo-wschodnim krańcu wyspy Wolin. Było ono 
prawdopodobnie częścią rozleglejszego kompleksu bagien rozciągających się 
niegdyś wzdłuż brzegów Dziwny (Latałowa 1999a, 95). Z punktu widzenia tego 
opracowania spośród siedmiu faz podniesienia poziomu wody najistotniejsze są 
trzecia i czwarta. W fazie trzeciej zarejestrowano wzrost, który wywołał ekspan-
sję kłoci (Cladium mariscus). Miało to miejsce około 4930±60 lat BP, możemy 
więc to zdarzenie skorelować z okresem funkcjonowania KPL. W fazie, której 
początek datowany jest na około 4130±60 BP, nastąpiło kolejne podniesienie 
poziomu wody, które spowodowało pojawienie się na powierzchni torfowiska 
niewielkich, płytkich oczek (pyłek rdestnic Potamogeton, Cenobia Pediastrum). Pod 
koniec tej fazy w związku z wykorzystaniem rolniczym na siedliskach sąsiadują-
cych ze stanowiskiem wzmogła się erozja gleb; w profilu pojawiły się sklerocja 
Coenococcum geophilum i nasiona oraz skoordynowany pyłek wrzosu (Calluna vul-
garis), a w diagramie pyłkowym wyraźnie wzrosła krzywa zbóż (Latałowa 1999a, 
96). Dopływ wód z obszaru zlewni transportujących kwaśny humus z rozprze-
strzenionych na obrzeżu torfowisk wrzosowisk spowodował acidifikację jego 
powierzchni. Wyraziło się to rozprzestrzenieniem wełnianki (Eriophorum vagina-
tum) w okresie około 3600–3370±60 BP (Latałowa 1999a, 96). 

Podobnie jak na stanowiskach w dolinie Dziwny danych paleohydrologicz-
nych dotyczących omawianego okresu dostarczyły badania paleoekologiczne 
osadów dennych torfowiska Kołczewo (Latałowa 1999b, 99). Jest to torfowisko 
wysokie, wypełniające dawne wytopisko zlokalizowane w pobliżu zachodniego 
brzegu jeziora Kołczewo, w odległości 3 km od brzegu Bałtyku (Latałowa 1999b, 
99). Diagram pyłkowy wskazuje na pięć faz, w których wzrost poziomu wody na 
torfowisku był prawdopodobnie rezultatem antropogenicznych zniszczeń szaty 
leśnej w jego sąsiedztwie. Wyrażają się one wzrostem krzywej glonów z rodzaju 
Pediastrum, pyłku i sklereidów przedstawicieli rodziny grzybieniowatych (Nym-
phaceae), często pyłku rdestnic (Potamogeton). Równolegle spadają krzywe drzew, 
rośnie zaś udział tzw. wskaźników antropogenicznych, czyli tych taksonów, któ-
rych obecność wiąże się z siedliskami zmienionymi przez człowieka (Latałowa 
1992, 225; 1999b, 100). Z działalnością ludności KPL możemy tu utożsamiać 
fazę drugą (4730±100 BP). W tym czasie nastąpiło podwyższenie poziomu wody 
spowodowane procesami wylesiania, a także stosowaniem technik odroślowych 
i pozyskiwaniem paszy liściowej (Latałowa 1999b, 100). 
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3.5. Zasoby florystyczne
3.5.1. Dane palinologiczne

Zróżnicowanie obszaru wyspy Wolin na część morenową oraz niżej położone 
tereny wypełniane w holocenie torfami i utworami piaszczystymi spowodowało, 
iż w przeszłości – podobnie jak obecnie – istniały wyraźne odrębności w sza-
cie roślinnej jej różnych rejonów (Latałowa 1998a, 23). Takie zagadnienia, jak 
wspomniane odrębności szaty roślinnej, skutki antropopresji będące wynikiem 
różnych modeli gospodarki w kolejnych odcinkach pradziejów czy też natural-
ne warunki przyrodnicze, mogą być analizowane dzięki odpowiedniej lokalizacji 
stanowisk palinologicznych (Latałowa 1998a, 23). Historia zbiorowisk leśnych 
Wolina została ujęta przez Małgorzatę Latałową (1998a) w pięć syntetycznych 
stadiów rozwoju lasów, w kształtowaniu których oprócz procesów naturalnych 
istotną rolę odgrywała działalność człowieka. Cezurą początkową są poziomy da-
towane na około 8000 BP, ponieważ w starszych brak (w diagramach pyłkowych) 
zmian świadczących o obecności ugrupowań mezolitycznych. 

Najistotniejsze z punktu widzenia referowanej problematyki są dwa pierwsze 
stadia. W pierwszym, datowanym na 8000–5800 BP, rozwijały się zbiorowiska 
leśne z dominacją mezofilnych gatunków drzew. Stopniowo rozprzestrzeniały 
się zbiorowiska z lipą (Tilia) i dębem (Quercus) na lżejszych glebach oraz dębem 
i wiązem (Ulmus), a od około 7400 BP również z jesionem (Fraxinus) na glebach 
bardziej żyznych i wilgotnych przy jednoczesnym spadku gatunków światłolub-
nych, takich jak sosna (Pinus) i leszczyna (Corylus). Pomimo tego mieszane lasy 
dębowe, w szczególności te na lżejszych glebach, były miejscami niezbyt zwarte, 
na co wskazywać może wysoki udział brzozy (Betula), osiki (Populus tremula L.), 
orlicy (Pteridium) oraz wielu innych heliofitów. Znaczna ilość pyłu węglowego 
w osadach z profili wolińskich sugeruje, że otwarty charakter tych lasów mógł 
być rezultatem aktywnego wypalania podszycia przez ugrupowania mezolitycz-
ne. Stadium II datowane na 5800–3400 BP to czas optymalnego rozwoju lasów 
liściastych na wyspie Wolin. Wysoki udział leszczyny odnotowany w diagramach 
pyłkowych może jednak świadczyć o tym, że zbiorowiska były silnie przekształ-
cone w  lasy odroślowe, w  których człowiek zmieniał strukturę i  – pośrednio 
– skład gatunkowy zbiorowisk. Doskonałe warunki świetlne panujące w lasach 
umożliwiały rozwój roślinności światłożądnej. Do końca omawianego stadium 
leszczyna była głównym gatunkiem wykorzystywanym we wczesnych fazach re-
generacji lasów (Latałowa 1998a, 25).

3.5.2. Potencjalna roślinność naturalna

Pojęcie potencjalnej roślinności naturalnej oznacza hipotetyczny stan roślinno-
ści, jaki mógłby być osiągnięty, gdyby wyeliminować działalność człowieka i po-
zwolić na swobodny rozwój flory typowej dla poszczególnych siedlisk. Nie jest 
to równoznaczne z roślinnością pierwotną, a  tylko pokazuje aktualny potencjał  
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biologiczny siedlisk. Dla omawianego terenu wyróżniono następujące zbioro-
wiska roślinności: grąd subatlantycki, niżowy łęg jesionowo-olszowy, nadmorski 
bór sosnowy, acydofilny las brzozowo-dębowy, olsy środkowoeuropejskie, sub- 
atlantycka brzezina bagienna, mszary wysokotorfowiskowe, acydofilny las buko-
wo-dębowy, buczyna pomorska, bór sosnowo-dębowy (Matuszkiewicz 2008).

3.6. Warunki klimatyczne

Dzięki studiom paleobotanicznym możliwa jest rekonstrukcja warunków kli-
matycznych w pradziejach. W kontekście omawianej problematyki najbardziej 
istotny jest schyłek okresu atlantyckiego i początek subborealnego.

W okresie atlantyckim panowały optymalne warunki klimatyczne, wskutek 
czego rozpowszechniły się wtedy mieszane lasy liściaste. Ich głównymi skład-
nikami były dęby, lipy, wiązy oraz jesion, który dopiero w tym okresie rozprze-
strzenił się również na terenie północno-zachodniej Polski. Fazy oznaczane jako 
AT1 i AT3 określane są jako szczególnie wilgotne i ciepłe, natomiast dwie pozo-
stałe (AT2 i AT4) – jako bardziej suche (Starkel 1977, 88). Przełom okresu atlan-
tyckiego i subborealnego odznaczał się ochłodzeniem, zawilgoceniem (nastąpiło 
przerwanie stabilizacji ekosystemów przez ponowne zawilgocenie około 5000–
4000 BP) i  ogólnym pogorszeniem się klimatu przy jednoczesnym wzroście 
działalności człowieka, czym tłumaczony jest gwałtowny spadek występowania 
wiązu (Starkel 1983, 27; Starkel, Ralska-Jasiewiczowa 1991, 181), oraz powolną 
transformacją zbiorowisk. Młodszy odcinek okresu subborealnego miałby być 
nieco cieplejszy, jednak nie osiągnął już poziomu z okresu atlantyckiego (Starkel 
1983, 27). Ponadto w starszej fazie omawianego okresu rejestrowany jest wzrost 
poziomu wód w zbiornikach jeziornych datowany w różnych basenach na okres 
5000–4400 BP, który następnie ulega ponownemu obniżeniu około 4000 BP. 
Poza tym obserwuje się wzrost tempa akumulacji torfów, a w dolinach rzek – 
przykrycie starszych torfów madami. Wskaźnikiem wzrostu temperatur w młod-
szej fazie jest m.in. ożywienie akumulacji martwic wapiennych (Starkel, Ralska-
-Jasiewiczowa 1991, 182).

4. Zapis palinologiczny działalności człowieka

Dzięki analizom palinologicznym wykonanym na próbach pobranych na 
wyspie Wolin możemy rekonstruować zmiany w szacie roślinnej na tym tere-
nie. Uwzględniono trzy profile pyłkowe (torfowiska Kołczewo i Wolin II oraz 
Jezioro Racze). Opracowane wstępnie trzy profile ze stanowisk na Zalewie 
Szczecińskim (Latałowa, Święta 2003) oraz profil z Mokrzycy Wielkiej (wyspa 
Wolin) opublikowany w 1958 roku (Orwat 1958) nie zostały wzięte pod uwa-
gę z dwóch zasadniczych powodów. Wielkość zbiornika ma decydujący wpływ 
na stosunek między deponowanym na jego powierzchni pyłkiem pochodzenia 
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lokalnego a pyłkiem pochodzącym z bliższego czy dalszego transportu. W nie-
wielkich zbiornikach otoczonych gęstym lasem przeważać będzie pyłek lokalny, 
natomiast w rozległych, odkrytych zbiornikach dominować będą pyłki spoza lo-
kalnych źródeł. Stanowiska typowe do rekonstrukcji regionalnej szaty roślinnej 
i zmian klimatycznych będą zatem różne od takich, w których odtworzyć moż-
na tylko lokalną sukcesję zbiorowisk roślinnych. Stanowiska Kołczewo, Jezio-
ro Racze i Wolin to niewielkie, kilkuhektarowe zbiorniki, a opracowane z nich  
diagramy pyłkowe ilustrują przede wszystkim historię zbiorowisk roślinnych 
rozprzestrzenionych w ich najbliższym sąsiedztwie. Zalew Szczeciński jest du-
żym akwenem, poza tym profile osadów dennych zebrano w jego południowej 
części. Rdzeń Z1/98 pochodzi z  wiercenia zlokalizowanego w  południowo-
-wschodniej części akwenu, rdzeń Z39/99 pobrano w jego części południowej, 
natomiast rdzeń Z42/99 – w rejonie południowo-zachodnim (Latałowa, Święta 
2003, 1–2). Kolejnym problemem jest zupełny brak (Mokrzyca Wielka), bądź też 
mała ilość (Zalew Szczeciński) oznaczeń radiowęglowych, co znacznie utrudnia 
przyporządkowanie poszczególnych faz profilu do konkretnej epoki (jest ono 
często dosyć umowne).

Poniżej zaprezentuję rezultaty analiz tych faz, które związane są z okresem 
funkcjonowania KPL. 

4.1. Kołczewo

Stanowisko Kołczewo to torfowisko wysokie o powierzchni około 4 ha, które 
wypełnia dawne wytopisko zlokalizowane w pobliżu zachodniego brzegu jeziora 
Kołczewo, w odległości 3 km od brzegu Bałtyku (Latałowa 1999b, 99). Stano-
wisko to zlokalizowane jest w  północnej części wyspy Wolin na południe od 
miejscowości Kołczewo.

Na podstawie zmian roślinności w profilu wydzielono 16 faz osadniczych. 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania najbardziej istotne są trzy z nich: 
faza Sk–3 (jej środkowa część uzyskała datę 4730±100 BP, natomiast koniec da-
towany jest na około 4600 BP), identyfikowana z  początkami KPL (Latałowa 
1992, 145–146); faza Rk–1 – datowana na około 4600–4400 BP; faza Sk–4 – da-
towana na około 4400–3900 BP.

Faza Sk–3. W tej fazie utrzymuje się niski udział pyłków wiązu. Widoczny jest 
gwałtowny spadek dębu. Zanika obecność bluszczu (Hedera). W tym samym stopniu 
wzrasta udział leszczyny i lipy. Pojawiają się pyłki klonu (Acer). Zanotowano wyraź-
ny wzrost udziału traw (Poaceae) i babki lancetowatej (Plantago lanceolata). Zarodniki 
orlicy są mniej liczne niż w poprzedniej fazie. Wystąpił wysoki poziom gwiazdoszka 
(Pediastrum). Nastąpił znaczny wzrost liczebności pyłków drzew w stosunku do ro-
ślin zielnych. Gwałtownie zwiększył się poziom węgla drzewnego. 

Faza Rk–1. Charakteryzuje się spadkiem leszczyny oraz zmniejszeniem wy-
stępowania heliofitów. Krzywe babki lancetowatej i bylicy zostają przerwane. Jed-
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nocześnie wzrasta udział dębu, wiązu i jesionu. Następnie odnotowujemy małe 
spadki dębu i  lipy, równocześnie krzywa brzozy osiąga swój najwyższy punkt. 
Łączny napływ ziaren pyłku spada – zarówno w przypadku drzew, jak i roślin 
zielnych. Również poziom węgla drzewnego jest niższy niż w poprzedniej fazie.

Faza SK–4. Początek tej fazy, datowany na 4400 BP, zdominowany jest przez 
wzrost krzywej orlicy, babki lancetowatej i leszczyny. W pierwszej części tej fazy 
wzrasta udział procentowy wiązu i jesionu, natomiast wspomniane wyżej orlica 
i babka lancetowata nie osiągają wysokich wartości. W drugiej części notowany 
jest ubytek wiązu, datowany na 4170±120 BP, przy jednoczesnym wzroście dębu 
i spadku udziału jesionu. Rejestrowany jest także spadek lipy trwający do końca 
tej fazy. Ponadto z omawianym przedziałem czasowym korelowany jest początek 
ciągłej krzywej grabu (Carpinus), buku (Fagus) i wzrost krzywej sosny. Koniec tej 
fazy na bazie wskaźników sedymentacji jest datowany na 3900 BP.

Warto odnotować, że pierwsze pojedyncze pyłki zbóż w profilu z Kołczewa 
pojawiają się dopiero w fazie Sk–5, datowanej na 3900–3500 BP (Latałowa 1992, 
152–153). 

4.2. Racze

Jezioro Racze (Recze) – znajdujące się w północnej części wyspy Wolin, na 
zachód od wsi Kołczewo – „jest małym kryptodepresyjnym zbiornikiem przy-
puszczalnie pochodzenia wytopiskowego; jego  powierzchnia wynosi 4,95 ha, 
a głębokość 12 m. Do niedawna jezioro to miało status oligotroficznego jeziora 
lobeliowego, jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła jego silna eu-
trofizacja” (Latałowa 1998b, 41). 

Jako początek trwania KPL w profilu z Jeziora Raczego oznaczono fazę an-
tropogeniczną Sr–3, która jest datowana na 4730±120 BP. Zarejestrowano ostry 
spadek udziału dębu i jesionu. Krzywa wiązu utrzymuje się na niskim poziomie. 
Udział bluszczu spada, a następnie zanika. Leszczyna utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Wzrasta udział lipy, pojawia się klon. Wśród roślin zielnych oprócz 
orlicy zanotowano kilka ziaren pyłku babki lancetowatej oraz pszeńca (Melampy-
rum). Wzrasta ogólny napływ pyłków drzew i krzewów (AP) oraz roślin zielnych 
(NAP) (Latałowa 1992, 159).

Kolejna faza, prawdopodobnie równoczasowa z  funkcjonowaniem KPL, to 
Rr–1. Datowana jest na 4600–4300 BP. Wyróżnia się spadkiem udziału pyłków 
leszczyny i wzrostem wiązu, jesionu, dębu oraz bluszczu. Poziom lipy i klonu 
utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, natomiast udział pyłków so-
sny i brzozy jest niewielki. W dalszym etapie tej fazy następuje niewielki spadek 
poziomu dębu i lipy skorelowany z wystąpieniem niewielkiej ilości pyłków bab-
ki lancetowatej i pojedynczych pyłków innych wskaźników antropogenicznych, 
takich jak: fiołek polny (Viola arvensis), rdestówka powojowata (Bilderdykia convo-
lvulus), pszeniec, szczaw polny (Rumex acetosella), jaskier ostry (Ranunculus acris). 
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Nieco spada ogólny napływ pyłków na stanowisko, a także ilość węgla drzewne-
go (Latałowa 1992, 159).

Faza Sr–4 w przybliżeniu datowana jest na okres 4400–4200 lat BP. W tym 
czasie notowany jest spadek wiązu, dębu, lipy, jesionu i bluszczu przy jednocze-
snym wzroście krzywej leszczyny i  wskaźników antropogenicznych. Regular-
nie rejestrowany jest udział babki lancetowatej, natomiast sporadycznie – pyłki  
ziaren zbóż i pszenicy (Triticum) i pojedyncze pyłki kurzyśladu polnego (Anagal-
liss arvensis). W profilu obecne są także rdest ptasi (Polygonum aviculare) i babka 
zwyczajna (Plantago maior). Schyłek omawianej fazy datowany jest, także w du-
żym przybliżeniu, na 3990±90 BP. Ogólnie w porównaniu z  fazą poprzednią 
zachodzi znacznie wyższy napływ AP i NAP (Latałowa 1992, 159). 

4.3. Wolin II

Stanowisko Wolin II to torfowisko o powierzchni około 5 ha leżące w grani-
cach współczesnego miasta Wolin, na południowo-wschodnim krańcu wyspy, 
około 400 m od zachodniego brzegu Dziwny. Prawdopodobnie było ono częścią 
rozleglejszego kompleksu bagien rozciągających się niegdyś wzdłuż jej brzegów. 
Jego powierzchnia jest obecnie silnie zniszczona głównie wskutek eksploatacji 
torfu, po której pozostały rozległe doły, do dzisiaj wypełnione wodą (Latałowa 
1999a, 95).

Początek funkcjonowania KPL wyznacza faza Sw–3, datowana na czas od 
4930±60 BP do 4130±60 BP. Spada wtedy udział pyłków dębu, wiązu i  lipy. 
Krzywa jesionu i  leszczyny waha się. Udział orlicy stopniowo spada, wzrasta 
natomiast poziom szczawiu, bylicy i pokrzywy (Urtica). Pojawiają się pyłki babki 
lancetowatej. Całkowity napływ pyłku jest niższy niż w poprzedniej fazie. Ilość 
węgla drzewnego utrzymuje się na tym samym poziomie (Latałowa 1992, 168).

Kolejna faza związana z  KPL, oznaczona jako Sw–4, jest datowana na lata 
4130±60 – 3800 BP. Wśród wskaźników antropogenicznych dominuje tu szczaw 
polny, którego udział wzrasta. Ciągłą krzywą tworzy babka lancetowata. Pojawia-
ją się ziarna zbóż, tj. jęczmień (Hordeum), pszenica i żyto (Secale), oraz pojedyn-
cze ziarna chabra bławatka (Centaurea cyanus). Ilość węgla drzewnego w próbie 
spada, natomiast pyłków wzrasta. Faza ta prawdopodobnie wyznacza schyłek 
funkcjonowania KPL (Latałowa 1992, 168). 

4.4. Podsumowanie wyników badań palinologicznych

Wyniki analizy diagramów pyłkowych z torfowiska Kołczewo i z Jeziora Ra-
czego są dość podobne. Te dwa miejsca leżą w niewielkiej odległości od siebie, 
w północno-wschodniej części wyspy, więc napływały tam zapewne pyłki z tego 
samego terenu. Fazy antropogeniczne wyznaczone na podstawie tych dwóch 
prób da się ze sobą skorelować i wyodrębnić trzy zasadnicze etapy. 



100

Etap 1 (datowany na około 4800–4600 BP) – czytelny jest spadek (lub niski 
poziom) takich gatunków, jak dąb i wiąz, oraz zanik bluszczu. Jednocześnie re-
jestrujemy wysoki poziom bądź też wzrost leszczyny i lipy oraz pojawienie się 
pyłku klonu. W kontekście wskaźników antropogenicznych ważne jest pojawie-
nie się (bądź wzrost) babki lancetowatej, traw, pszeńca, orlicy (w profilu z Jeziora 
Raczego) oraz wzrost poziomu węgla drzewnego. Generalnie wzrasta ilość pył-
ków drzew. W profilu z Kołczewa pojawia się też pyłek gwiazdoszka, uważanego 
za wskaźnik eutrofii (co może wskazywać na początek procesu powolnego wy-
płycania zbiornika, przekształcania go w torfowisko, bagno). 

Etap 2 (datowany na około 4600–4300 BP) – notowany jest spadek leszczyny, 
wzrost dębu, wiązu, jesionu, ale w dalszej części tej fazy niewielki spadek dębu 
i  lipy. W  profilu z  Kołczewa widoczny jest wysoki poziom brzozy, natomiast 
w profilu z Jeziora Raczego gatunek ten – podobnie jak sosna – osiąga niewielkie 
wartości. Ciekawie przedstawia się kwestia wskaźników antropogenicznych, po-
nieważ krzywe babki lancetowatej i bylicy w profilu z Kołczewa zostają przerwa-
ne, natomiast w profilu z Jeziora Raczego rejestrowane są pojedyncze pyłki babki 
lancetowatej i innych wskaźników antropogenicznych, takich jak: fiołek polny, 
rdestówka powojowata, pszeniec, szczaw polny czy jaskier ostry. Generalnie spa-
da napływ pyłków (AP i NAP) i ilość węgla drzewnego.

Etap 3 (datowany na około 4400–3900 BP) – w fazie tej widoczne są waha-
nia takich gatunków, jak dąb, wiąz i  jesion, wzrost leszczyny oraz spadek lipy. 
W profilu z Kołczewa rejestrowany jest początek ciągłej krzywej grabu i wzrost 
krzywej sosny. Notowany jest wzrost wskaźników antropogenicznych, takich jak 
babka lancetowata, obecna jest też babka zwyczajna. Wzrasta ilość pyłku orlicy, 
sporadycznie pojawiają się pyłki ziaren zbóż, pszenicy i chwastów pospolitych 
w uprawach, jak rdest ptasi i kurzyślad polny. Generalnie napływ pyłków drzew 
i roślin zielnych jest znacznie wyższy niż w fazie poprzedniej. 

Nieco odmiennie natomiast prezentują się wyniki analiz z Wolina II. Miej-
sce poboru tej próby znajduje się na południowo-wschodnim krańcu wyspy, 
w  znacznej odległości od Kołczewa i  Jeziora Raczego. Porównanie wyników 
analiz palinologicznych pozwala wskazać na pewne podobieństwa i różnice. Jeśli 
chodzi o dąb, lipę i wiąz, to w profilu z Wolina notowany jest ich spadek, nato-
miast poziom pyłku tych gatunków waha się w profilach z Kołczewa i  Jeziora 
Raczego. Poziom jesionu waha się we wszystkich trzech przypadkach. Odmien-
nie kształtują się także wyniki dla krzewów i roślin zielnych. W profilu z Wolina 
czytelny jest spadek takich gatunków jak orlica (w profilach z części północnej 
wyspy rejestrowane jest jej pojawienie się lub wzrost), natomiast udział szcza-
wiu, bylic i pokrzywy wzrasta, podczas gdy w profilach z Kołczewa i Jeziora Ra-
czego ich krzywe wahają się lub też występują pojedyncze ich ziarna. W profi-
lu wolińskim pojawia się babka lancetowata, której krzywa następnie jest ciągła 
(w profilach z części północnej wyspy początkowo pojawia się bądź notowany 
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jest jej wzrost, potem poziom załamuje się lub występują pojedyncze ziarna pył-
ku, a pod koniec poziom znów wzrasta). Ciekawe są też porównania ze względu 
na wskaźniki upraw (ziarna zbóż) i zastosowanie ognia w gospodarce (zawartość 
cząstek pyłu węglowego w osadach). W profilu z Wolina poziom pyłu węglo-
wego najpierw utrzymuje się na stałym poziomie (ale stopniowo spada udział 
orlicy, której zarodniki pyłku uważane są za wskaźniki wypalania w lasach), a od 
fazy Sw–4 (od około 4130±60 BP) spada. Wtedy też pojawiają się ziarna zbóż – 
jęczmienia, pszenicy i żyta. Może to świadczyć o pożarach siedlisk leśnych celem 
przygotowania terenu pod uprawę, a następnie rolniczej eksploatacji tej części 
wyspy (pojawiają się też ziarna pyłku chabra bławatka – jest to chwast towarzy-
szący uprawom i stanowiący pośrednią informację na temat upraw). W profilach 
z północnej części wyspy tylko na początku obserwujemy gwałtowne zwiększe-
nie poziomu węgla (w  profilach obecne są też ziarna pyłku orlicy i  pszeńca), 
następnie jego udział spada. Sporadyczne pojawianie się zbóż (pszenica) wraz 
z chwastami towarzyszącymi uprawom datowane jest dopiero na około 4400 BP 
(Jezioro Racze) i fazę datowaną na 3900–3500 BP (torfowisko Kołczewo).

5. Model wykorzystania środowiska przez społeczności KPL
5.1. Uwagi na temat osadnictwa
5.1.1. Dotychczasowe ustalenia dotyczące osadnictwa KPL na wyspie Wolin

Odkrycia na Wzgórzu Wisielców w Wolinie stały się inspiracją do sformu-
łowania ciekawych spostrzeżeń na temat osadnictwa neolitycznego na wyspie 
Wolin oraz na Wyspie Chrząszczewskiej. E. Cnotliwy wyróżnił dwa skupiska 
osadnicze: pierwsze – na zachodnim krańcu wyspy (stanowiska Wicko, Trzcią-
gowo), u  podnóża moreny czołowej, na nieurodzajnych glebach bielicowych; 
drugie – nad Dziwną (Sierosław, Wolin, Zastań), na żyźniejszych glebach bru-
natnych. Osadnictwo w zachodniej części wyspy autor wiąże również z pozy-
skiwaniem surowca krzemiennego, ponieważ występują tam krzemienionośne 
skały wapienne. Wyspa Chrząszczewska miała być miejscem kultowym dla lud-
ności z Wolina, ponieważ znajdowało się tam 18 grobowców megalitycznych, 
natomiast trzy osady zlokalizowane na jej zachodnim krańcu autor wiąże z cza-
sem budowania megalitów oraz pogrzebami i uroczystościami na cześć zmarłych 
(Cnotliwy 1961, 245–257). 

W pracy dotyczącej dziejów Szczecina K. Siuchniński scharakteryzował osad-
nictwo KPL na całym Pomorzu Zachodnim, zaznaczając, iż cechowała je dążność 
do zajmowania terenów urozmaiconych fizjograficznie, szczególnie leżących na 
pograniczu stref fizyczno-geograficznych skupionych wokół mniejszych cieków. 
Omijane były większe płaskowyże, a także rozległe niziny. Te spostrzeżenia do-
tyczą jednak raczej późnych faz rozwojowych (Siuchniński 1983, 134). 
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5.1.2. Preferencje osadnicze

Wszystkie stanowiska interpretowane jako osady lokowane były w miejscach 
eksponowanych (wyniesienia, pagóry i wysoczyzny morenowe, kulminacje plate-
au kemowych). Na stanowisku Wzgórze Wisielców w Wolinie zasięg osadnictwa 
KPL obejmował całą dogodną dla osadnictwa płaszczyznę na południowo-za-
chodnim krańcu wyniesienia (Cnotliwy 1961, 246). Niewątpliwie sprzyjała temu 
urozmaicona rzeźba terenu wyspy i  jej niezwykłe urozmaicenie krajobrazowe.  
Omawiane społeczności w celach osadniczych wykorzystywały takie mikrore-
giony, jak Pasmo Wolińskie, Pagórki Lubińsko-Wapnickie i  Góry Mokrzyckie 
w południowo-wschodniej części wyspy. Oczywiście bardzo istotny był dostęp 
do wody. Dlatego wybierano piaszczyste cyple (np. Sierosław, Wicko), wzgórza 
w bezpośrednim sąsiedztwie Dziwny lub Zalewu Szczecińskiego (Darzowice, 
Lubin, Wolin-Wzgórze Młynówka, Wolin-Wzgórze Wisielców) bądź też miej-
sca w pobliżu zbiorników jeziornych (Wicko, Trzciągowo, Zalesie). Preferowane 
były tereny o  podłożu piaszczystym, ewentualnie na pograniczu piaszczysto-
-podmokłym (tereny bagienne, torfowiska). W tym ostatnim przypadku chętnie 
były zajmowane nisze ekologiczne – wzgórza położone przy dużych zabagnio-
nych dolinach rzecznych. Rozpatrując rozmieszczenie stanowisk pod względem 
gleb, dostrzec można, iż większość z nich koncentruje się na glebach bielicowych 
wytworzonych z piasków luźnych i słabo gliniastych (ryc. 8). Dwie osady bada-
ne wykopaliskowo (Wolin, stan. 8, Zalesie, stan. 2) zostały założone właśnie na 
nich (stanowisko w Zalesiu na najbardziej ubogich glebach bielicowych wytwo-
rzonych z piasków luźnych i słabo gliniastych). Analiza układów przestrzennych 
znalezisk archeologicznych opiera się w dużej mierze na stanowiskach zarejestro-
wanych w trakcie badań powierzchniowych oraz na znaleziskach luźnych i część 
stanowisk interpretowanych jako domniemane osady koncentruje się wokół 
najbardziej żyznych na wyspie gleb brunatnych (okolice Korzęcina, Sierosławia,  
Sułomina). W kontekście zasobów geologicznych warto podkreślić koncentrację 
stanowisk KPL w części południowej wyspy (okolice Lubina, Trzciągowa i Wicka),  
gdzie występuje surowiec krzemienny oraz pokłady kredy. 

Obraz osadnictwa KPL na wyspie Wolin jest oczywiście niepełny przede 
wszystkim z powodu „białej plamy” Wolińskiego Parku Narodowego. W ramach 
prospekcji powierzchniowych AZP, prowadzonych na terenie Polski od kilku-
dziesięciu lat, rejestrowane są stanowiska archeologiczne niemal wyłącznie na 
obszarach gruntów ornych, z pominięciem stref leśnych.

5.1.3. Struktura osad

W 1961 roku opublikowano materiały neolityczne pozyskane w trakcie badań 
na Wzgórzu Wisielców w Wolinie (Cnotliwy 1961). Odkryto tam warstwę kul-
turową oraz trzynaście jam wiązanych z KPL (ryc. 9). Warstwa kulturowa (III) 
o miąższości 5–23 cm, wiązana z osadnictwem KPL, składała się z popielato-żół-
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tego piasku. Zalegała na szczycie wzgórza, na pochyłej płaszczyźnie, a jej obecność 
stwierdzono tylko we wschodniej części wykopu, ponieważ w części zachodniej 
została zniszczona przez intensywne osadnictwo KŁ (Cnotliwy 1961, 245). 

W opisanej powyżej warstwie wystąpiło siedem jam KPL, natomiast pozostałe 
sześć zalegało w calcu (Cnotliwy 1961, 245). Spośród trzynastu jam tylko sześć 
zostało odsłoniętych i przebadanych w całości, pozostałe siedem ze względu na 
ich częściowe zniszczenie przez proces eksploatacji piasku wyeksplorowano tylko  
częściowo (Cnotliwy 1961, 246). Eugeniusz Cnotliwy – kierując się takimi ce-
chami, jak: wymiar, kształt i zawartość kulturowa, podzielił odkryte jamy na trzy 
zasadnicze grupy (Cnotliwy 1961, 246–247). 

A. Jamy najmniejsze – nie przekraczają 95 cm długości, 60 cm szerokości i 20 cm  
głębokości. Kształt rzutów poziomych jest nieregularny, profili nieckowaty. W ich 
wypełniskach odnotowano niewielką liczbę fragmentów ceramiki (14 sztuk)  
oraz drobne węgielki drzewne. Obiekty te interpretowane są jako pozostałości 
krótkotrwałych ognisk. Do grupy tej zaliczono jamy nr 16 i 34.

B. Jamy o owalnym kształcie i następujących wymiarach: 170–185 cm długości, 
100–110 cm szerokości, 18–70 cm głębokości. Bardzo skromna zawartość kulturowa 
ograniczała się do kilkunastu fragmentów naczyń, grudek polepy i kilku odłupków 
krzemiennych. Prawdopodobnie część z  tych obiektów (płytsze) to pozostałości 
ognisk do przygotowania pożywienia. Do grupy tej zaliczono jamy nr 5, 6, 9 i 37.

C. Jamy dużych rozmiarów: 255–330 cm długości, 100–230 cm szerokości 
i  21–72 cm głębokości. Tylko jedna z  nich została przebadana w  całości. Nie 
można wykluczyć, że ich rozmiary mogły być większe. W ich wypełniskach zare-
jestrowano stosunkowo dużo ułamków ceramiki, grudki polepy, fragmenty ko-
ści, skrobacze, odłupki i wióry krzemienne, fragment topora kamiennego. Poza 
obiektem nr 35 (domniemaną jamą gospodarczą) wszystkie pozostałe zinterpre-
towano jako prawdopodobne obiekty mieszkalne typu naziemnego (szałas?). Do 
grupy tej zaliczono jamy nr 33, 35, 36 i 38.

Źródła ruchome identyfikowane z KPL odnotowano ponadto w warstwach 
i obiektach KŁ (warstwy: I1, I2, II, III; obiekty nr: 3, 4, 7, 10–15, 17, 19, 20, 20a, 
21–25, 27–30, 32 i 39; dom nr 1, 2; por. Cnotliwy 1961, 183–233). Zdaniem au-
tora badań zasięg osadnictwa KPL na Wzgórzu Wisielców był znacznie większy 
niż odkrytych tam reliktów osadnictwa w postaci obiektów oraz warstwy osadni-
czej, o czym miałby świadczyć rozrzut zabytków luźnych, takich jak: fragmenty 
ceramiki, narzędzia krzemienne i kamienne, które były odkrywane we wczesno-
średniowiecznych kurhanach położonych przeważnie na północno-zachodnim 
stoku wzgórza (Cnotliwy 1961, 246). E. Cnotliwy wysunął hipotezę, że zasięgi 
osadnictwa KPL i KŁ zasadniczo się pokrywały – obejmowały całą dogodną dla 
osadnictwa płaszczyznę na południowo-zachodnim krańcu wzgórza (Cnotli-
wy 1961, 246). Cytowany badacz powierzchnię samej osady szacuje na około 
pół hektara (Cnotliwy 1961, 256). Naziemny charakter potencjalnych budowli 
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mieszkalnych miałby sugerować krótki okres użytkowania osady, z drugiej jednak 
strony do tego punktu – doskonałego pod względem warunków naturalnych –  
chętnie powracano z licznych wędrówek pasterskich. Stamtąd dokonywano też 
penetracji terenów położonych na prawym brzegu Dziwny, ponieważ w  tym 
miejscu koryto cieśniny jest stosunkowo wąskie (Cnotliwy 1961, 255–257). 

W trakcie badań na stanowisku nr 8 w Wolinie (Wolin-Wzgórze Młynówka) 
zarejestrowano jamę neolityczną o zarysie elipsowatym i nieckowatym przekroju 
(ryc. 10). Jej wymiary to: 0,65 × 0,95 m; głębokość – 0,3 m. Wypełnisko było 
dwuwarstwowe: warstwa I – ciemnobrunatny piasek, warstwa II – ciemnoszary 
piasek. W obu zalegały fragmenty ceramiki barwy szarobrunatnej, dobrze wy-
palonej, wykonanej z  gliny z  domieszką tłucznia kamiennego (Wojtasik 1959, 
598–600; Siuchniński 1969, 189). Opisana jama wiązana jest z  KPL. W  odle-
głości około 5 m od niej zaobserwowano soczewkę spalenizny o  wymiarach  
40 × 5–10 cm i około 3 cm miąższości.

W trakcie ratowniczych badań na stanowisku w Zalesiu odkryto 37 obiektów  
nieruchomych, spośród których jedenastu przypisano metrykę pradziejową  
(ryc. 9). Pozostałe uznane zostały za nowożytne, w większości są to wkopy pod 
pale ogrodzeniowe. Analiza autorstwa Patrycji Papis wykazała, iż z  omawia-
ną kulturą możemy identyfikować (niekiedy z pewną dozą ostrożności) osiem 
obiektów (Papis 2013, 34–38). Pod względem funkcjonalnym zostały one zinter-
pretowane jako: domniemany obiekt mieszkalny (nr 18); paleniska (nr 28, 29, 33 
i 43); obiekty o nieokreślonej funkcji (nr 30–32): 

A. Domniemany obiekt mieszkalny miał w przybliżeniu owalny kształt i wy-
miary 320 × 340 cm. W profilu był nieckowaty i sięgał na głębokość około 90 cm.  
Jego wypełnisko dość silnie odróżniało się od otoczenia. Warstwę stropową 
stanowił szarobrunatny piasek, poniżej znajdowała się warstwa żółtego piasku 
zawierająca materiał zabytkowy KPL (10 fragmentów brzuśców oraz fragment 
dna). Warstwę spągową stanowił szary piasek ze śladami spalenizny, zawierający 
fragment ceramiki nowożytnej. 

B. Wszystkie paleniska miały owalne kształty, natomiast ich wymiary były 
zróżnicowane (70 × 75 cm, 75 × 83 cm, 95 × 124 cm, 112 × 135 cm). Trzy 
z nich były kształtu nieckowatego (głębokość 15–33 cm), natomiast jedno miało 
profil o zarysie nieregularnym (głębokość 40 cm). W stropach wszystkich obiek-
tów wystąpiły kamienie ze śladami przepalenia, w obiekcie nr 29 były one roz-
wleczone. W przypadku trzech obiektów wypełnisko wyraźnie odcinało się od 
otoczenia – tworzyła je ciemna próchnica z  intensywnymi śladami spalenizny 
oraz węglami drzewnymi i otaczająca ją warstwa szarej próchnicy. Nie zarejestro-
wano w nich żadnych źródeł ruchomych. Tylko wypełnisko obiektu nr 33 słabo 
odcinało się od otoczenia. Stanowił je żółty piasek z niewielką ilością próchni-
cy i słabo czytelnymi śladami spalenizny, dlatego też interpretacja obiektu jako 
paleniska budzi wątpliwości. Odkryto w nim 56 fragmentów ceramiki, z tego: 
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49 ułamków brzuśców (w  tym cztery zdobione pionowymi liniami rytymi),  
5 wylewów i 2 dna.

C. Obiekty o  nieokreślonej funkcji charakteryzowały się owalnym (dwa 
obiekty) lub nieregularnym kształtem (jeden obiekt). Pierwszy z  obiektów 
o owalnym kształcie (nr 30) miał niewielkie wymiary – jego średnica wynosiła 
około 28 cm. W profilu był nieckowaty i sięgał na głębokość 20 cm. Wypełni-
sko, wyraźnie odcinające się od otoczenia, tworzyła ciemna próchnica ze śladami 
intensywnej spalenizny. W części stropowej łączył się z obiektem nr 31 cienką 
warstwą próchnicy. Odkryto w nim przepalone szczątki kostne. Obiekt nr 31, 
także o owalnym zarysie, miał wymiary 90 × 75 cm. Jego profil był nieckowaty, 
a głębokość wynosiła 18 cm. Wypełnisko obiektu wyraźnie odcinało się od oto-
czenia. Stanowiła je szara próchnica z domieszką spalenizny. Znaleziono w nim 
5 fragmentów brzuśców. Największy z tej grupy obiektów (235 × 150 cm) miał, 
jak wspomniano, kształt nieregularny. Niestety brak jest informacji na temat 
kształtu i wymiarów jego profilu. W stropie znajdowało się duże skupisko roz-
wleczonych kamieni, wiele z nich nosiło ślady przepalenia. Wypełnisko obiektu 
słabo odcinało się od otoczenia i stanowił je żółty oraz szary piasek bez śladów 
spalenizny. Zarejestrowano w nim 3 fragmenty brzuśców.

5.2. Uwagi na temat obrządku pogrzebowego

Charakterystyka obrządku pogrzebowego społeczności KPL na wyspie Wo-
lin jest na obecnym etapie niemożliwa z powodu braku źródeł sepulkralnych. 
Jedyne informacje, jakie posiadamy, dotyczą dwóch domniemanych obiektów 
megalitycznych z okolic miejscowości Rekowo i Zastań. 

W odległości około 600 m na północ od miejscowości Rekowo, na płaskim 
gliniastym płaskowyżu przy oczku polodowcowym położonym przy szosie do 
Kamienia Pomorskiego, miało się znajdować skupisko wielkich głazów. W jego 
pobliżu znaleziono okrągły skrobacz z  szarego surowca narzutowego, o  dość 
starannie załuskanej krawędzi pracującej (Cnotliwy 1966, 279). Co do leżącej 
nieopodal miejscowości Zastań dysponujemy jedynie informacją, iż znalezione 
tam zostały fragmenty szyjki i brzuśca naczynia amforowatego z kolankowatym 
uchem, zdobionego na brzuścu pionowymi pasmami, wypełnionymi ukośną 
kratką i żłobkami poprzecznymi oraz wątkiem drabinkowym. Zdaniem Ottona 
Kunkela miały one pochodzić ze zniszczonego grobu megalitycznego (Kunkel, 
Borchers, Bethe, 1938, 320, przypis 43; Cnotliwy 1961, 254, przypis 40; Siuchniń-
ski 1969, 192). Tak niewielka liczba obiektów megalitycznych (domniemanych) 
może dziwić. Na wyspie Uznam odkryto bowiem co najmniej kilkanaście takich 
obiektów, o czym świadczą informacje znajdujące się w teczkach archiwalnych 
Muzeum Narodowego w Szczecinie (por. też Schuldt 1972, 124–125). Megality 
zostały też zarejestrowane na obszarach położonych po prawej stronie Dziw-
ny (okolice Kamienia Pomorskiego, Kłęby, Ostromice, Świerzno, Wrzosowo).  
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Warto w tym miejscu odwołać się do poglądów E. Cnotliwego dotyczących leżą-
cej nieopodal Wyspy Chrząszczewskiej. Badacz ten zwrócił uwagę na niezwykle 
interesujący fakt występowania na tej niewielkiej powierzchni (9,3 km2) trzech 
osad i dwóch cmentarzysk (na jednym z nich odkryto aż 18 grobowców mega-
litycznych) KPL. Ze względu na brak możliwości uprawy roli i hodowli zwie-
rząt na tym terenie uważa on, iż wyspa „była miejscem kultowym, grzebalnym 
ludności kultury pucharów lejkowatych, zamieszkujących najbliższą okolicę” 
(Cnotliwy 1966, 28–29). Skupisko chrząszczewskie jest wiązane przez badacza 
z osadnictwem KPL na wyspie Wolin (Cnotliwy 1966, 29). 

Grobowce megalityczne stanowią absolutnie dominujący typ grobu w KPL 
na całym Pomorzu Zachodnim (Siuchniński 1972, 84). Generalnie taka forma 
jest najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem obrządku pogrzebowego gru-
py północnej i zachodniej KPL (Nowak 2009, 459). 

5.3. Uwagi na temat gospodarki

Zagadnienia związane z gospodarką KPL na całym obszarze Pomorza Zachod-
niego należą do bardzo słabo rozpoznanych. Zdaniem E. Cnotliwego rozlokowa-
nie osad na wyspie Wolin w sąsiedztwie dobrych gleb mogłoby sugerować funkcjo-
nowanie gospodarki rolniczej jako głównej formy zdobywania pożywienia, jednak 
rozproszone, niewielkie i nietrwałe osady wskazują raczej na wędrowny tryb życia 
związany z pasterstwem (Cnotliwy 1961, 254). Niewielka liczba i fragmentarycz-
ność zachowania kości zwierzęcych odkrytych na Wzgórzu Wisielców uniemoż-
liwiają odtworzenie składu gatunkowego hodowanych przez ugrupowania KPL 
stad (rozpoznano jedną kość owcy; por. Cnotliwy 1961, 255). Nieliczne odciski 
jęczmienia wielorzędowego oraz pszenicy (warto powtórzyć, że gatunki te zostały 
zarejestrowane w profilu palinologicznym z Wolina w fazach wiązanych z działal-
nością ugrupowań KPL) odkryte na fragmentach naczynia ze Wzgórza Wisielców 
w  Wolinie miałyby dowodzić uprawy roli w  systemie kopieniaczym, natomiast 
nawodne położenie osady świadczyłoby o uzupełnianiu codziennej diety rybami. 
Prawdopodobnie zajmowano się też myślistwem i zbieractwem. Skupisko osad na 
zachodnim krańcu wyspy (wspomniane stanowiska w Trzciągowie i Wicku) jest 
wiązane nie z zajęciami hodowlanymi (wypas stad zwierząt), lecz z procesem wy-
dobywania surowca krzemiennego, ponieważ w najbliższej ich okolicy znajdują się 
napowierzchniowe krzemienionośne skały wapienne (Cnotliwy 1961, 255–256). 

Na podstawie badań palinologicznych prób pobranych na wyspie Wolin 
możliwe jest wysnucie pewnych wniosków na temat pradziejowej gospodarki. 
Najbardziej istotne są tutaj zmiany w ilości pyłków poszczególnych roślin bę-
dących wskaźnikami antropogenicznymi. W pracy na temat historii roślinności 
tego regionu w okresie późnego glacjału i holocenu M. Latałowa podkreśliła, iż 
niezmiernie ważną rolę w zróżnicowaniu sukcesji zbiorowisk leśnych, a  także 
ich reakcji na poszczególne formy antropopresji odgrywają warunki ekologiczne 
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(Latałowa 1998a, 26). Lasy zniszczone przez człowieka w okresach spadku aktyw-
ności gospodarczej łatwiej regenerowały się na żyznych obszarach morenowych 
aniżeli na ubogich glebach piaszczystych i prawdopodobnie do opisanego powyżej 
stadium datowanego na 5800–3400 lat BP zachowały zdolność reprodukcji zbio-
rowisk na poziomie analogicznym do stanu wyjściowego (Latałowa 1998a, 26). 

Na działalność człowieka zwykle wskazuje zmniejszenie pyłków drzew w sto-
sunku do roślin zielnych, co ma świadczyć o wylesianiu związanym z pozyski-
waniem terenu pod uprawę. Nie jest to jednak jedyny wskaźnik pozwalający na 
identyfikację aktywności człowieka. Niekiedy w wyniku działalności grup ludz-
kich nie obniża się ilość pyłków drzew, ale zmienia się struktura lasów (Latałowa 
2007, 172). Świadczy to o charakterystycznym typie gospodarki, w wyniku której 
powstają tzw. lasy odroślowe. Wskutek stosowania wypasu leśnego oraz pozy-
skiwania paszy z liści i gałęzi drzewa są uszkadzane. W następstwie regenerują 
się, wypuszczając nowe pędy oraz kwitnąc bardziej intensywnie. Jest to widocz-
ne w zwiększeniu udziału pyłków takich gatunków, jak leszczyna, dąb czy grab. 
Spośród wymienionych najbardziej charakterystycznym wyznacznikiem lasów 
odroślowych jest leszczyna. Procesowi ich powstawania towarzyszy zwiększenie 
dopływu światła do niższych partii lasu, w wyniku czego wzrasta ilość pyłków 
heliofitów – roślin światłolubnych. Kolejnym wskaźnikiem działalności czło-
wieka jest pojawienie się w próbach palinologicznych węgla, świadczącego o wy-
palaniu lasów w celu pozyskania terenu pod uprawę. Pojawiają się też wówczas 
pyłki roślin charakterystycznych dla pogorzelisk – orlicy i pszeńca. 

Dowodem na stosowanie hodowli zwierząt jest babka lancetowata, która wystę-
puje głównie na pastwiskach położonych na glebach żyznych. Jej pyłek występuje 
we wszystkich próbach pochodzących z terenów Europy północnej i środkowej, 
gdzie funkcjonowały społeczności rolnicze. Babka lancetowata mogła jednak ro-
snąć nie tylko na terenach wykorzystywanych do wypasu zwierząt. Występowała 
także na polach jako chwast, czego dowodzą dane paleobotaniczne, np. z terenów 
Holandii. Według M. Latałowej część pyłku babki lancetowatej zarejestrowanego 
na Wolinie może pochodzić właśnie z pól. Jej obecności nie należy jednak wiązać 
z uprawą ziemi, o ile nie mamy na to dodatkowych dowodów w postaci innych 
wyznaczników, takich jak ziarna zbóż. Spadek udziału pyłków babki lancetowatej 
może oznaczać zubożenie gleb lub przesunięcie działalności pasterskiej na tereny 
mniej żyzne (Latałowa 1992, 216). Taki wniosek można wysunąć, jeśli równocze-
śnie ze spadkiem krzywej babki lancetowatej zachodzi wzrost poziomu innych 
wyznaczników pastwisk. Dla ziem lekkich i piaszczystych jest to wrzos, szczaw 
polny czy jasieniec piaskowy, zaś dla obszarów podmokłych – szczaw, kozłek le-
karski, krwawnica i wiązówka (Latałowa 2007, 172–175). 

Jeśli chodzi o wskaźniki uprawy, to są to oczywiście zboża, jednak pyłki zbóż, 
oprócz żyta, są słabo rozprzestrzeniane. Tak więc brak pyłków zbóż w próbach 
palinologicznych nie musi oznaczać, że nie były one uprawiane. Pośrednimi in-
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dykatorami upraw są też chwasty zbożowe, takie jak chaber bławatek, rdestówka 
powojowata, czerwiec roczny. Pyłki tych roślin są szerzej dystrybuowane i stosun-
kowo łatwe do rozpoznania w toku analizy palinologicznej (Latałowa 2007, 174). 

W poszukiwaniu śladów działalności człowieka w diagramach pyłkowych, poza 
obecnością pyłku roślin uprawnych i związanych z hodowlą, wykorzystywane  
są też pyłki tych roślin, które wskazują na określone zmiany siedliskowe będące 
skutkiem antropopresji. Najwcześniejsze zaburzenia siedlisk leśnych ilustruje 
wzrost frekwencji pyłków lub zarodników heliofitów (większość roślin zielnych, 
ponadto osika i brzoza), roślin nitrofilnych, (np. bylice, pokrzywa, komosowate), 
a także rozprzestrzeniających się na pożarzyskach (m.in. brzoza, orlica, pszeniec 
i wierzbówka (Chamaenerion angustifolium)). Eksploatacja ubogich, piaszczystych 
gleb dokumentuje rosnący udział pyłków m.in. szczawiu polnego, wrzosu i ja-
łowca (Juniperus communis) (Latałowa 2007, 175). 

W świetle informacji pochodzących z diagramów Kołczewa i Jeziora Raczego 
można wnioskować o rozwoju lasów odroślowych w pierwszych fazach rozwoju 
KPL na wyspie Wolin (fazy Sk–3 i Sr–3). Dowodem na to jest wysoki poziom 
leszczyny i lipy oraz obecność orlicy i pszeńca. Wskazuje to więc na stosowanie 
omówionej wyżej gospodarki typu ekstensywnego, która prowadzi do powsta-
wania lasów odroślowych. Dodatkowo obecność babki lancetowatej potwierdza 
hodowlę zwierząt. W przypadku diagramu ze stanowiska Wolin II sprawa nie jest 
tak oczywista, jednak wahania poziomu leszczyny i obecność ziaren pyłku babki 
lancetowatej mogą prowadzić do podobnych wniosków. 

Kolejne fazy wydzielone na podstawie danych ze stanowisk Jezioro Racze 
(Rr1) i  Kołczewo (Rk1) wykazują zmniejszenie lub zanik antropopresji. Dia-
gramy poświadczają regenerację lasów i zmniejszenie udziału gatunków drzew 
wskazujących na działalność człowieka. Na diagramie Wolin II fazy regeneracji 
lasów nie zarejestrowano, występowały tam nieprzerwanie wyznaczniki działal-
ności człowieka – pyłki babki lancetowatej, a także pyłki zbóż.

Po fazie zmniejszonej antropopresji ponownie widoczna jest większa aktyw-
ność grup ludzkich w pobliżu stanowisk Jezioro Racze i Kołczewo. Pojawiają się 
pyłki roślin wskazujących na hodowlę zwierząt i uprawę pszenicy (stanowisko Je-
zioro Racze).

Ciekawe są ustalenia M. Latałowej dla południowo-wschodniej części wyspy 
(gleby piaszczyste; por. Latałowa 1998a). Według tej badaczki wpływ antropoge-
niczny na roślinność był znaczący już w dwóch pierwszych stadiach – prowadził 
do jej trwałych przekształceń. Proces ten następował na skutek intensywnej go-
spodarki oraz kruchej równowagi ekologicznej na siedliskach ubogich, lekkich 
gleb (Latałowa 1998a, 28). Analiza palinologiczna profilu Wolin II wykazała, iż 
w wyniku pożaru lasu lipowo-dębowego (datowanego na 6340±70 BP), a na-
stępnie regularnych wypaleń podszycia i prawdopodobnego intensywnego żero-
wania zwierząt w odbudowanych w tym miejscu zbiorowiskach z sosną, dębem 
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i brzozą nastąpiła degradacja gleby i ekspansja orlicy pospolitej, co utrudniało od-
nawianie się lasu. W efekcie rozwinęło się wrzosowisko z wrzosem pospolitym 
(Latałowa 1998a, 28). Należy jednak pamiętać, że wszystkie stanowiska palinolo-
giczne znajdują się we wschodniej części wyspy, stosunkowo nisko położonej, pod-
czas gdy w części zachodniej (wzgórza morenowe osiągające ponad 100 m n.p.m.,  
obszar niemal pozbawiony wód powierzchniowych) sukcesja roślinności mo-
gła mieć odmienny charakter. M. Latałowa sugeruje, że osadnictwo pradziejowe 
w tej części wyspy było zapewne mniej intensywne, a okolice wykorzystywano 
prawdopodobnie głównie do polowań, pozyskiwania płodów leśnych, być może 
prowadzono tu różne formy wypasu (Latałowa 1998a, 32). Poza tym relikty osad-
nictwa w tym miejscu wiązały się także z procesem eksploatacji złóż krzemienia.

Chciałabym także zwrócić uwagę na bardzo inspirujące spostrzeżenia M. Lata- 
łowej dotyczące początków rolnictwa i  hodowli zwierząt na omawianym ob-
szarze (Latałowa 2007). W  profilu ze stanowiska Wolin II pierwsze wskaźniki 
wypasu zwierząt (ziarno pyłku Plantago lanceolata) stwierdzono w poziomie dato-
wanym na 5600 BP, natomiast w próbce datowanej na 5400–5300 BP osiąga on 
aż 1,2% i współwystępuje z pojedynczymi ziarnami pyłków zbóż w typie Cerealia 
i  Hordeum. Dlatego warto w  tym miejscu odwołać się do pozostałych ustaleń 
związanych z tą fazą (Sw–2), która miałaby bezpośrednio poprzedzać pojawienie 
się pierwszych przedstawicieli KPL. Odpowiada ona schyłkowi okresu atlantyc-
kiego i jest datowana na 6000 (5860±110 BP) – 4930±60 BP. Jest to czas rozwoju 
zbiorowisk leśnych, w których dominowały olsza, dąb i sosna. W lasach równo-
cześnie spadał udział gatunków światłożądnych, m.in. sosny. Udział pyłku lesz-
czyny jest na stałym poziomie, a około 4300 BP osiąga nieznaczny wzrost. Pomi-
mo to mieszane lasy dębowe były miejscami mało zwarte, na co wskazuje wysoki 
udział brzozy czy orlicy, które osiągają wysokie wartości. Pozostałe drzewa, jak 
np. wiąz, lipa i  jesion, są na stałym, ale niskim poziomie. Znaczna ilość pyłu 
węglowego w osadach wszystkich profili sugeruje, że otwarty charakter tych la-
sów mógł być rezultatem aktywnych wypaleń podszycia przez odwiedzające ten 
teren ugrupowania neolityczne (Latałowa 1998, 25). Rejestrowane są ponadto:  
pokrzywa, komosowate, bylice i  szczaw zwyczajny. Około 4930±60–4300 BP 
pojawia się babka lancetowata. Dodatkowo na granicy profili Sw–2 i Sw–3 udział 
wrzosu ulega zmniejszeniu (Latałowa 1992, 165–168). Poziom Sw–2 charakte-
ryzują optymalne warunki do rozwoju zbiorowisk leśnych. Według M. Latało-
wej „zanotowany w  diagramach pyłkowych wysoki udział leszczyny pozwala 
przypuszczać, że zbiorowiska te były w znacznym stopniu przekształcone w lasy 
odroślowe, w których człowiek zmieniał strukturę, a pośrednio także układ ga-
tunkowy zbiorowisk. W latach tych panowały doskonałe warunki świetlne, które 
umożliwiały rozwój roślinności światłożądnej”. Na diagramach z tego stanowi-
ska odnotowano wspomniany wyżej duży udział pyłków wrzosu, co wskazuje 
„na trwałe przekształcenia roślinności w wyniku działań plemion późnomezo-
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litycznych i wczesnorolniczych, które doprowadziły do zastąpienia zbiorowisk 
leśnych przez wrzosowisko” (Latałowa 1998, 49). 

Cytowana badaczka wskazuje na zbliżone datowanie (około 5700±80 BP) 
pierwszych ziaren pyłku w typie Cerealia na stanowisku kultury Ertebølle w Dąb-
kach oraz pojawienie się znaczących depresji drzew liściastych (Latałowa 2007, 181).  
Co najmniej od około 5300 cal. BC miały miejsce trwałe, antropogeniczne prze-
kształcenia na siedliskach leśnych, które mogły być skutkiem intencjonalnego za-
biegu wypalania podszycia i  prowadziły do rozluźnienia struktury lasu. Musiało 
to być korzystne dla niektórych cennych z punktu widzenia gospodarki gatunków 
dzikich zwierząt, takich jak tur. W etapie kolejnym (od około 4400 cal. BC?) zabiegi 
te prowadziły do powstawania przestrzeni, na których wypasano zwierzęta hodow-
lane (Latałowa 2007, 181). Z większą ostrożnością należy podchodzić do problema-
tyki tak wcześnie datowanych początków rolnictwa (funkcjonowanie niewielkich 
upraw przed pojawieniem się ugrupowań KPL, por. Latałowa 2007, 181). 

Jak dotychczas brak potwierdzonych stanowisk protoneolitycznych (kultura 
Ertebølle) oraz wczesnoneolitycznych (kultura ceramiki wstęgowej rytej i kul-
tury późnowstęgowe) z wyspy Wolin, dlatego też należy zadać pytanie, z jakimi 
ugrupowaniami można wiązać symptomy nowego modelu gospodarki. Nasza 
wiedza na temat chronologii KPL opiera się wyłącznie na tradycyjnych anali-
zach typologicznych źródeł ceramicznych, przy bardzo małej liczbie oznaczeń 
14C. Ze względu jednak na bardzo wczesne datowanie początków KPL z terenu 
wybrzeża sąsiedniej Meklemburgii (Harz, Lübke 2005) i ziemi pyrzyckiej (Rze-
pecki 2004) oraz przywołane dane palinologiczne kwestia początków zasiedlenia 
wyspy Wolin przez ugrupowania KPL pozostaje wciąż otwarta. 

Podsumowanie
Zgromadzone powyżej informacje pozwalają na wstępną charakterystykę 

funkcjonowania ugrupowań KPL na Wolinie. Dane paleośrodowiskowe wyraź-
nie wskazują, że poszczególne części wyspy nie były w jednakowym stopniu eks-
ploatowane. Osadnictwo koncentruje się wyraźnie w jej południowej i wschod-
niej części (w pobliżu cieśniny Dziwny i Zalewu Szczecińskiego), chociaż może 
to być efektem nierównomiernego rozpoznania archeologicznego poszczegól-
nych części wyspy (praktycznie nierozpoznany jest obszar zajmowany przez 
Woliński Park Narodowy). Analizując dane dotyczące gospodarki, możemy do-
strzec różnice pomiędzy północną i  południową częścią omawianego obszaru. 
W  części południowo-wschodniej, gdzie głównym punktem osadniczym było 
Wzgórze Wisielców, wskaźniki gospodarki rolniczej łączone z  pojawieniem się 
pierwszych przedstawicieli KPL datowane są na około 3750 BC i z niewielkimi 
wahaniami rejestrowane do momentu, który wiązany jest ze schyłkiem „świata 
pucharowego”. Przykładem tego, prócz obecności pyłków ziaren zbóż czy bab-
ki lancetowatej, może być chociażby pojawienie się szczawiu, który dokumentu-
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je eksploatację występujących w tym miejscu ubogich gleb piaszczystych. Część 
północna także była gospodarczo eksploatowana od początku pojawienia się 
tam ugrupowań KPL, jednak w pewnym momencie aktywność ta została prze-
rwana (wydzielony etap 2., datowany na 4600–4400 BP, kiedy wyraźnie spadają  
indykatory świadczące o działalności gospodarczej). Być może było to spowodowa-
ne zbyt intensywnymi procesami wylesiania, które doprowadziły do podniesienia 
poziomu wód. Około 4400 BP nastąpił powrót do gospodarczego użytkowania tej 
części wyspy (w profilach ponownie pojawiają się wskaźniki gospodarki rolniczo-
-hodowlanej). Ze względu na skromność źródeł archeozoologicznych (rozpozna-
na jedna kość owcy) trudno jest wypowiadać się na temat hodowli zwierząt. Dane 
palinologiczne pośrednio sugerują jednak, że jednym z elementów gospodarki był 
wypas zwierząt (ziarna pyłku babki lancetowatej uważanej za wskaźnik wypasu, 
wzrost udziału pyłku traw, obecność pyłku wrzosu, szczawiu czy jałowca). Prawdo-
podobnie eksploatowano też miejscowe wychodnie krzemienia w okolicach jezior 
Wicko Wielkie i Wicko Małe. Nie można też wykluczyć, że pozyskiwano również 
złoża kredowych skał marglistych i wapieni. Jeśli chodzi o preferencje osadnicze, 
wybierano przede wszystkim tereny eksponowane – w pobliżu zarówno żyznych 
glebach brunatnych, jak i mniej atrakcyjnych pod względem rolniczym gleb bie-
licowych. Dość zagadkowo przedstawia się kwestia obrządku pogrzebowego KPL 
na Wolinie. Brak obiektów sepulkralnych w postaci grobowców megalitycznych 
trudno uznać za przypadkowy. Hipoteza E. Cnotliwego, który wskazywał Wyspę 
Chrząszczewską jako miejsce kultowe grzebania zmarłych z okolicy, jest niewąt-
pliwie ciekawa – szczególnie jeśli porównamy ją z  sytuacją na wyspie Rugii. Ta 
ostatnia interpretowana jest także jako centrum rytualne, gdzie chowano zmarłych 
z północno-wschodniej Meklemburgii (Midgley 1992, 467–469). Warto dodać, że 
na początku XIX wieku było tam co najmniej 236 grobowców megalitycznych, 
które skoncentrowane były wzdłuż południowego i  – w  mniejszym stopniu – 
wschodniego wybrzeża (Midgley 1992, Fig. 132). Moim zdaniem nie można także 
wykluczyć, że takim miejscem dla wolińskich ugrupowań KPL była pobliska wy-
spa Uznam, jednak kwestie te wymagają odrębnych badań. 

Pod względem chronologicznym wolińskie materiały KPL można wiązać 
z fazą wiórecką, przy niewielkim udziale elementów północnych (gingstowskich). 

Na zakończenie warto zaznaczyć, iż część zaprezentowanych ustaleń ma cha-
rakter wstępny. Przede wszystkim brak oznaczeń radiowęglowych znacznie ogra-
nicza precyzyjne ustalenie chronologii poszczególnych zjawisk badanego okresu 
pradziejów oraz ich dokładną korelację z wynikami badań paleośrodowiskowych. 
W mojej opinii warto byłoby zainicjować mikroregionalny projekt badawczy po-
święcony młodszej epoce kamienia wyspy Wolin, którego zasadniczym elemen-
tem byłyby badania wykopaliskowe wybranych stanowisk neolitycznych wyspy 
Wolin, szczegółowe badania powierzchniowe, analizy specjalistyczne oraz – 
w dalszej perspektywie – wypracowanie lokalnych schematów periodyzacyjnych.
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Ryc. 1. Dyspersja stanowisk KPL na Wyspie Wolin. Oprac. A. Matuszewska
Fig. 1. Dispersion of the Funnel Beaker culture sites on Wolin island. Prepared by A. Matuszewska

Ryc. 2. Formy naczyń KPL zarejestrowane na wyspie Wolin: a – puchar lejkowaty; b, d – amfory; 
c – flasza z kryzą; e – puchar o niskiej szyjce. Wg: a, c – Papis 2013; b, d, e – Siuchniński 1969
Fig. 2. Forms of the Funnel Beaker culture vessels recorded on Wolin island: a – Funnel Beaker; 
b, d – amphora; c – collared flask; e – low neck beaker. After: a, c – Papis 2013; b, d, e – Siuchniński  
1969
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Ryc. 3. Zalesie, stan. 2 – typologia wątków zdobniczych. Wg: Papis 2013
Fig. 3. Zalesie, site 2 – typology of decoration patterns. After: Papis 2013 
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Ryc. 4. Wolin, stan. 9 (Wzgórze Wisielców). Typologia wątków zdobniczych zarejestrowanych  
w strefie podkrawędnej zewnętrznej. Oprac. A. Matuszewska wg: Cnotliwy 1961
Fig. 4. Wolin, site 9 (Wzgórze Wisielców). Typology of decoration patterns recorded in the 
external under rim area. Prepared by A. Matuszewska after: Cnotliwy 1961
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Ryc. 5. Wolin, stan. 9 (Wzgórze Wisielców, B1–B6); Zastań (B7) – typologia wątków zdobniczych 
zarejestrowanych w strefie brzuścowej. Oprac. A. Matuszewska wg: Cnotliwy 1961; Siuchniński 
1969
Fig. 5. Wolin, site 9 (Wzgórze Wisielców, B1–B6); Zastań (B7) – typology of decoration patterns 
recorded in the belly zone. Prepared by A. Matuszewska after: Cnotliwy 1961; Siuchniński 1969
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Ryc. 6. Wolin, stan. 9 (Wzgórze Wisielców). Typologia wątków zdobniczych zarejestrowanych  
w strefie uch. Oprac. A. Matuszewska wg: Cnotliwy 1961
Fig. 6. Wolin, site 9 (Wzgórze Wisielców). Typology of decoration patterns recorded in the 
handles area. Prepared by A. Matuszewska after: Cnotliwy 1961
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Ryc. 7. Wyspy Uznam i Wolin. Rys. A. Matuszewska wg: Borówka 2002
Fig. 7. Uznam and Wolin islands. Drawn by A. Matuszewska after: Borówka 2002

Ryc. 8. Dyspersja stanowisk KPL na tle gleb. Rys. A. Matuszewska, mapa gleb wg: Borowiec 1959
Fig. 8. Dispersion of the Funnel Beaker culture sites against the background of soils. Drawn by 
A. Matuszewska, map of soils after: Borowiec 1959



118

Ryc. 9. Plany zbiorcze osad KPL: a – Wolin, stan. 9 – Wzgórze Wisielców. Rys. A. Matuszewska 
wg: Cnotliwy 1961; b – Zalesie, stan. 2, wg: Papis 2013
Fig. 9. Collective plans of the Funnel Beaker culture settlements: a – Wolin, site 9 – Wzgórze 
Wisielców. Drawn by A. Matuszewska after: Cnotliwy 1961; b – Zalesie, site 2, after: Papis 2013 
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Ryc. 10. Wolin-Wzgórze Młynówka – obiekt KPL. Rys. A. Matuszewska wg: Wojtasik 1959
Fig. 10. Wolin-Wzgórze Młynówka – the Funnel Beaker culture feature. Drawn by A. Matu- 
szewska after: Wojtasik 1959
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Funnel Beaker culture communities on Wolin island
Summary

The aim of this article is to discuss the Funnel Beaker culture settlement on Wolin 
island. There were used primarily published materials from three excavated sites (Wolin– 
Wzgórze Wisielców, Wolin–Wzgórze Młynówka and Zalesie 2) as well as sources recorded 
during surface prospections, conducted primarily by the staff of the local museum. 
Despite the relatively small surface Wolin island is an area extremely diverse and inter-
esting in terms of environmental conditions. The core consists of moraine hills, which 
reach heights of over 100 metres. To the hills are attached in the west and in the east as 
a result of sea waves activity rows of sandy coastal banks, aeolian transformed into low 
dunes, while hills are undercut by cliffs, especially from the side of Bay of Pomerania, but 
also from the side of Szczecin Lagoon. This landscape diversity allowed to separate within 
the island several microregions. The soils of analysed region are relatively poor. These are 
mainly different varieties of podzolic soils, brown soils, peat soils and slime-bog soils. The 
river network is poorly developed, and the only watercourses on the island are small rivers 
connecting lakes. Therefore, the main arteries around which concentrated settlement had 
to be the Dziwna River and the Świna River. In its north-eastern and central parts most 
of the lakes occur. Palynological examination of three sites from Wolin island provided 
extremely valuable information on the floristic resources. The results of the analysis of 
pollen diagrams from the peatbog Kołczewo and Lake Racze (north-eastern part of the 
island), located near each other are quite similar. They allowed to identify three main 
stages associated with anthropogenic activity of the Funnel Beaker culture groupings. 
Somewhat different are the results of profile from Wolin, located in the south-east part. It 
is also worth noting that in the region there are important sources of stone raw material 
and chalk deposits, which could have attracted the Funnel Beaker culture communities.

All sites interpreted as settlements were located in exposed places (elevations, hills and 
moraine hights, peaks of kame plateaus). Undoubtedly it was favoured by varied landscape 
of the island and its extraordinary diversity. The communities in question used for 
settlement purposes, such microregions as Pasmo Wolińskie, Pagórki Lubińsko-Wapnickie 
and Góry Mokrzyckie in the south-eastern part of the island. Of course, access to water 
was very important. Therefore, sandy headlands were chosen (e.g. Sierosław, Wicko), hills 
in the immediate vicinity of the Dziwna River or the Szczecin Lagoon (Darzowice, Lubin, 
Wolin-Wzgórze Młynówka, Wolin-Wzgórze) or places near lakes (Wicko, Trzciągowo, 
Zalesie). There were preferred areas of sandy substrate or on border of sand and wetlands 
(swamps, and peatbogs). Most of sites concentrate on podzolic soil formed from loose and 
weakly clayey sands, although the potential settlements are recorded also in the vicinity of 
more fertile brown soils. Concentration of the Funnel Beaker culture sites also exists in 
the southern part of the island (near Lubin, Trzciągowo and Wicko), where the aforemen-
tioned flint raw material and chalk deposits occur.

To date no sepulchral feature was discovered on Wolin islan, which makes impos-
sible the characterization of the Funnel Beaker culture burial rites in this area. We know 
only laconic remarks about two alleged megalithic structures which were supposed to be 
located in two localities Rekowo and Zastań situated close to each other .

The data on the economy are rather modest. Archaeozoological research on materials 
from site Wolin–Wzgórze Wisielców as well as palynological indicators confirm livestock 
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herding. With agriculture, in turn, are associated occasional imprints of multi-row barley 
discovered on fragments of a vessel from Wzgórze Wisielców in Wolin and recorded in the 
pollen profile from the same locality. Daily diet was supplemented probably by hunting, 
gathering, and especially fishing due to the waterside location of the largest settlements.

Most pottery sources is associated with Wiórek phase of the Funnel Beaker culture, 
with a  very small share of the northern component (Gingst group features). Different 
parts of Wolin island were exploited by the Funnel Beaker culture groupings to varying 
degrees. The settlement concentrates clearly in its southern and eastern part (near the 
Dziwna Strait and the Szczecin Lagoon), with the main settlement point on Wzgórze 
Wisielców in Wolin.
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