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Janowice 



Lokalizacja fizyczna i gleby 

 

Radziejów 

Włocławek 

Inowrocław 

Janowice 



 

Historia badań stanowiska 

Całkowita powierzchnia 20 ha 
Zbadano 476,6 arów  

Zespół Projektu Badawczego „Autostrady” 
Instytutu Prahistorii  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 



Stanowisko i materiały 
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Neolit 

• litlit 



Neolit w Janowicach 
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 Wczesny okres neolitu  
pierwsi rolnicy – kultura ceramiki 

wstęgowej rytej 

Janowice 



 Pierwsi rolnicy w Janowicach 

27 obiektów nieruchomych 2 340 
fragmentów ceramiki (o łącznej 
wadze 46,103 kg), pochodzących z 
co najmniej 908 naczyń 



 



 

Janowice 

 Wczesny i środkowy okres neolitu 



Jeden obiekt nieruchomy   
 125 fragmentów ceramiki o wadze  
2,044 kg z około 87 naczyń 

Obiekt O289 250x220 cm 
54 cm  głębokości 

Obiekt  mieszkalny – półziemianka ? 



 Neolit środkowy i późny  
niżowa  kultura pucharów lejkowatych 

 



23 obiekty,  
1868 fragmentów ceramiki 
3% ceramiki pochodzi z 
obiektów 
 



Mineralogiczno – petrograficzna charakterystyka 
naczyń kultury pucharów lejkowatych  

 

 glina pylasta ze znaczną zawartością grubszej frakcji skaleni, 
kwarcu, biotytunierozmieszane kluski gliny (11,3%). Jako 
domieszkę należy tu uznać ziarna ostrokrawędzistego 
skalenia 

bardzo tłusta glina z niewielką zawartością pelitu 
kwarcowego (3-3,4%), uboga w muskowit. Zawiera od 1% do 
14,9% grubszej frakcji kwarcu, niewiele skaleni i śladowe ilości 
okruchów skał magmowych i osadowych. Ich masy zostały 
schudzone domieszką szamotu, a zawartość tego składnika 
jest bardzo duża i sięga od 20,6% do 33,3%. Wypał redukcyjny 

stwierdzono obecność niewielkiej ilości domieszki kości. Równomierne 
rozłożenie i powtarzalność występowania sugeruje, że składnik ten był 
dodany do gliny celowo.  

Temperatura wypału 850˚C Temperatura wypału 750-800˚C 

Temperatura wypału 700-750˚C Temperatura wypału 750-800˚C 



Kultura amfor kulistych 

 

Janowice 



 

105 obiektów nieruchomych  
7 900 fragmentów ceramiki KAK 
 2 433 fragmenty polepy 
11 wyrobów z krzemienia18 przedmiotów z kamienia,  
2 narzędzia z kości oraz 96 kości zwierzęcych o charakterze pokonsumpcyjnym  
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 Zabytki ruchome KAK 

 



Kości zwierzęce 

bydło domowe; 
41 

świnia; 9 

owca/koza; 1 
koń; 6 

pies; 2 
jeleń; 3 

cietrzew; 1 

Kości konia 

Kości bydła 

Znaleziono 96 
fragmentów 
kości  
zwierzęcych 
63 fragment 
oznaczono pod 
względem 
gatunkowym 



Odciski na ceramice 

 
Pszenica płaskurka Kąkol polny 



Późny okres neolitu koczownicy 
kultury ceramiki sznurowej 

 



 

1 obiekt wziemny  
259 fragmentów ceramiki naczyniowej, 2 fragmenty polepy oraz 53 kości zwierzęce 

Fragmenty żuchwy 
konia Fragmenty kości i 

zębów ludzkich 

Obiekt 186 



Osadnictwo neolityczne w Janowicach 

 



 

Dziękuję za uwagę 


