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Artefacts made with flint techniques from the eastern part of the Polish Carpathians. Research from 2016–2017

The following article presents the results of field survey from 2016-2017. Research work was carried out in the region of Duszatyn, Połonina Wetlińska 
and Przełęcz Bukowska. Considering palynological analyzes and flint material recorded in this area, they indicate human activity in the Neolithic 
period and Early Bronze Age. Moreover, the location of artefacts in the high parts of the mountains evidences the seasonal grazing of animals.
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WSTĘP

Wschodnia część Karpat polskich to region niezwykle 
interesujący pod wieloma względami. Do niedawna obszar 
ten uważano za pozbawiony jakichkolwiek śladów aktywno-
ści człowieka w pradziejach. Poza pojedynczym znaleziskiem 
zabytku wykonanego z rogowca menilitowego, odnotowane-
go na Połoninie Caryńskiej (P. Valde-Nowak 1991), jedynymi 
dowodami na obecność ludzi na tym terenie były diagramy 
pyłkowe. Badania palinologiczne przeprowadzone w Smere-
ku, Tarnawie Wyżnej i Wołosatym wskazywały na działalność 
człowieka na tym obszarze już od końca IV tys. p.n.e. (J. Ral-
ska-Jasiewiczowa 1969, 1980; A. Pelisiak 2014a).

Od 2012 roku z inicjatywy A. Pelisiaka prowadzone są ba-
dania terenowe oraz rejestracja odkryć przypadkowych na te-
renie polskich Bieszczadów Wysokich. W rezultacie tych prac 
odkryto ponad 90 stanowisk archeologicznych, których znacz-
na część łączy się z okresem późnego neolitu i wczesnej epoki 
brązu (A. Pelisiak 2014b, 2018; A. Pelisiak, Z. Maj 2013). Są 
one reprezentowane przez pojedyncze przedmioty krzemie-
niarskie i niewielkie ich zbiory. Zaprezentowane poniżej ma-
teriały zostały odkryte przez Ł. Bajdę i Z. Maja w 2016 oraz 
2017 roku na terenie Duszatyna, Połoniny Wetlińskiej oraz 
Przełęczy Bukowskiej (ryc. 1).
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MATERIAŁY

Wetlina, pow. leski, stan. 56

Lokalizacja: Połonina Wetlińska; wys. 1155 m n.p.m. (ryc. 2).
Materiały: Grocik sercowaty wykonany z krzemienia wołyńskie-

go. Krawędzie są proste, wierzchołek spiczasty, podstawa lekko wcięta, 
skrzydełka lekko asymetryczne – jedno spiczaste, krótsze, być może 
ze załamanym końcem; brak śladów innych uszkodzeń. Retusz obu-
stronny, powierzchniowy. Wymiary: długość maksymalna 14 mm, 
długość do podstawy 12 mm, szerokość 13 mm, grubość 2 mm.

Badania: Łukasz Bajda, 2016.

Wetlina, pow. leski, stan. 57

Lokalizacja: Grzbiet Połoniny Wetlińskiej, pogranicze Hnatowe-
go Berda i Osadzkiego Wierchu; wys. 1155 m n.p.m. (ryc. 3).

Materiały: Grocik sercowaty wykonany prawdopodobnie z krze-
mienia czekoladowego. Retusz obustronny, powierzchniowy, kra-

wędzie proste. Podstawa lekko wklęsła, zaokrąglona, wierzchołek 
spiczasty. Skrzydełka proste, symetryczne, lekko zaokrąglone. Brak 
śladów uszkodzeń. Wymiary: długość maksymalna 19 mm, długość 
do podstawy 17 mm, szerokość 17 mm, grubość 3,5 mm.

Badania: Łukasz Bajda, 2017.

Przełęcz Bukowska, pow. bieszczadzki, stan. 1

Lokalizacja: Przełęcz Bukowska, początek wejścia na Rozsypa-
niec; wys. 1130 m n.p.m. (ryc. 4).

Materiały: Odłupek z czarnego rogowca menilitowego z drob-
nym i nieregularnym retuszem jednej krawędzi na stronie górnej, 
mocno podgięty. Sęczek wypukły. Wymiary: długość 12 mm, szero-
kość 11 mm, grubość 3 mm.

Badania: Zbigniew Maj, 2017.
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Duszatyn, pow. sanocki, stan. 17

Lokalizacja: Jeziorko Duszatyńskie Górne (Rezerwat Zwiezło); 
wys. 701 m n.p.m. (ryc. 5).

Materiały: Grocik sercowaty wykonany prawdopodobnie z ro-
gowca menilitowego. Krawędzie lekko wypukłe, prawie proste. Wierz-

chołek odłamany. Podstawa lekko wcięta, zaokrąglona. Jedno skrzy-
dełko lekko zaokrąglone, drugie zaokrąglone, być może odłamane. 
Retusz powierzchniowy dwustronny. Wymiary: długość 15 mm, sze-
rokość 13 mm, grubość 3 mm.

Badania: Łukasz Bajda, 2017.

Ryc. 1. Ogólna lokalizacja stanowisk. 1 – Wetlina, stan. 56; 2 – Wetlina, stan. 57; 3 – Przełęcz Bukowska, stan. 1; 4 – Duszatyn, stan. 17
Abb. 1. Allgemeine Lage der Fundstellen. 1 – Wetlina, Fst. 56; 2 – Wetlina, Fst. 57; 3 – Przełęcz Bukowska, Fst. 1; 4 – Duszatyn, Fst. 17

CHRONOLOGIA

Przedstawione powyżej materiały (ryc. 6) są zabytkami poje-
dynczymi, pozyskanymi w trakcie badań terenowych, w związ-
ku z czym nie zawsze możliwa jest ich precyzyjna klasyfikacja 
chronologiczna i kulturowa. Wyjątkowymi zabytkami są grociki 
sercowate, odnotowane na Połoninie Wetlińskiej i w Duszaty-
nie. Ich związek z kulturą ceramiki sznurowej nie budzi kontro-
wersji. Znajdują one liczne odpowiedniki w zespołach związa-
nych z tą kulturą (J. Budziszewski, K. Tunia 2000; J. Machnik, 
J. Bagińska, W. Koman 2009; P. Włodarczak 2006). Podobne 
grociki odkryto również wcześniej na Połoninie Wetlińskiej 

(A. Pelisiak 2016, 2017). Materiały krzemieniarskie, których 
cechy nie pozwalają na jednoznaczne sklasyfikowanie chrono-
logiczne (np. odłupek z Przełęczy Bukowskiej, stan. 1), datuje 
się ogólnie na późny neolit i wczesną epokę brązu, choć nie 
można wykluczyć, iż część z nich może mieć młodsze pocho-
dzenie. Należy jednak zaznaczyć, że taka chronologia pozosta-
je w ścisłym związku z informacjami dotyczącymi najstarszej 
aktywności człowieka na tym terenie, zawartymi w analizach 
palinologicznych (A. Pelisiak 2018).
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Ryc. 2. Wetlina, stan. 56. Lokalizacja stanowiska
Abb. 2. Wetlina, Fst. 56. Lage der Fundstelle

Ryc. 3. Wetlina, stan. 57. Lokalizacja stanowiska
Abb. 3. Wetlina, Fst. 57. Lage der Fundstelle
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Ryc. 4. Przełęcz Bukowska, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
Abb. 4. Przełęcz Bukowska, Fst. 1. Lage der Fundstelle

Ryc. 5. Duszatyn, stan. 17. Lo-
kalizacja stanowiska

Abb. 5. Duszatyn, Fst. 17. Lage 
der Fundstelle
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Zabytki wykonane technikami krzemieniarskimi, odnoto-
wywane na terenie polskich Bieszczadów Wysokich, niewąt-
pliwie świadczą o wykorzystywaniu tego rejonu w pradziejach. 
Wszystkie materiały, datowane na późny neolit i epokę brą-
zu, odkryto w wysokich strefach krajobrazu, tj. na obszarach 
o wysokości przekraczającej 700 m n.p.m. Takie rozmieszcze-
nie materiału zabytkowego należy łączyć z letnimi wypasami 
zwierząt w neolicie i wczesnej epoce brązu. Warto nadmienić, 
że w bliskim otoczeniu stanowisk archeologicznych w polskich 
Bieszczadach Wysokich znajdują się zbiorniki wody pitnej – 
rzeki oraz źródła, które stanowiły praktyczne miejsca do pojenia 

zwierzyny. Ponadto, wiele zabytków krzemieniarskich odkryto 
w pobliżu źródeł solnych. Ze względu na niewielką zawartość 
soli, raczej nie były one wykorzystywane do jej pozyskiwania; 
bardziej prawdopodobne wydaje się ich wykorzystanie w for-
mie lizawek dla zwierząt (A. Pelisiak 2016, 2017, 2018). Choć 
materiały krzemieniarskie z późnego neolitu i wczesnej epoki 
brązu odkrywane są na terenie polskich Bieszczadów Wysokich 
w niewielkich ilościach, pozwalają na coraz lepsze poznanie 
historii tego rejonu. Zabytki te potwierdzają aktywność czło-
wieka, która zapisana jest w diagramach pyłkowych oraz uzu-
pełniają obecny stan wiedzy.

Ryc. 6. Materiał zabytkowy: 1 – Wetlina, stan. 56; 
2 – Wetlina, stan. 57; 3 – Duszatyn, stan. 17; 
4 – Przełęcz Bukowska, stan. 1 (fot. Z. Maj)

Abb. 6. Fundmaterial: 1 – Wetlina, Fst. 56; 2 – We-
tlina, Fst. 57; 3 – Duszatyn, Fst. 17; 4 – Prze-
łęcz Bukowska, Fst. 1 (Fot. Z. Maj)
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Adrianna Raczak

Mittels Steinbearbeitungstechniken erzeugte Funde aus dem 
Ostteil polnischer Karpaten. Forschungen 2016–2017

Zusammenfassung

Seit 2012 werden im polnischen Teil von Bieszczady Wyso-
kie die Geländeforschungen durchgeführt, es werden ebenfalls 
zufällige Entdeckungen registriert. Seit dieser Zeit wurden auf 
diesem Gebiet über 90 archäologische Fundstellen freigelegt, 
die größtenteils ins Spätneolithikum und die Frühbronzezeit 
datiert werden. Das während der Forschungen 2016–2017 in 
dieser Region gewonnene Feuersteinmaterial stellt eine wich-
tige Ergänzung des bisherigen Fundkatalogs dar, es bestätigt 
auch die früheren Forschungsergebnisse. Die Verteilung der 
Funde in den hoch liegenden Landschaftszonen d. h. auf den 
Gebieten, deren Höhe oft 1000 m u. M überragt, liefert Bele-

ge für das Sommer-Weiden im Spätneolithikum und in der 
Frühbronzezeit. Dafür sprechen ebenfalls die Ergebnisse der 
pallinologischen Analysen aus Tarnawa Wyżna, Smerek und 
Wołosate, die auf die menschliche Tätigkeit in dieser Region 
schon ab dem Ende des 4. Jahrtausends v. Chr. hinweisen. 
Darüber hinaus befinden sich die archäologischen Fundstel-
len im polnischen Teil von Bieszczady Wysokie in einem be-
sonderen Raumkontext, d. h. in der Nähe der Gewässer und 
Salzquellen. Solche Orte sind im Kontext der Versorgung mit 
Trinkwasser für Menschen Tiere sehr günstig.
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