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Загалом же, подальший аналіз археологічних колекцій дозволить 
уточнити планіграфію пам’ятки, датування віднайдених об’єктів, комп-
лекс матеріальної культури, а відтак робити певні висновки щодо рівня 
розвитку продуктивних сил, сільського господарства, ремесел тощо.
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Археологічні дослідження на острові Байда в 2012 році
У 2012 році Малохортицька експедиція Українського товариства охоро-

ни пам’яток історії та культури продовжила роботи на о. Байда (Мала Хор-
тиця). Головним завданням 2012 р. було дослідження території городища 
на південь від напівземлянки шляхти, яка була вивчена 2007 р. В експедиції 
брали участь студенти Києво-Могилянської академії та волонтери. Розкоп 
площею 40 кв. м було закладено на південь від розкопу 2007 р. (рис. 1). Зго-
дом була зроблена прирізка, яка збільшила площу до 60 кв. м. В північній 
частині розкопу виявлено культурний шар доби ранньої бронзи, який був 
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пошкоджений за доби пізньої бронзи та пізніше. В культурному шарі пере-
важала кераміка. Знайдено один майже цілий горщик білозерської культу-
ри. Потужність культурного шару доби бронзи сягала 0,25–0,35 м. Подеку-
ди шар був повністю зруйнований пізніми перекопами. В південній частині 
розкопу виявлено заповнення ями, долівка якої знаходилася на рівні скелі. 
Форма ями зафіксована у придонному шарі. Прирізка, що була зроблена на 
південь від розкопу, дозволила виявити протилежну стінку ями. Спроби 
простежити межі плями у східному напрямку виявилися марними. Дослі-
дити повністю цей об’єкт не вдалося за браком часу.

Вздовж північної стіни виявленого приміщення простежено три ямки 
від стовпів діаметром 0,45–0,38 м. Біля них знайдено залишки дерева, 
можливо, від стінок. Там само в заповненні знаходились окремі залізні 
цвяхи. Виявлено північно-західний кут та південно-східний кут будів-
лі. Можна зробити припущення, що загалом будівля мала прямокутну 
форму з орієнтовними розмірами 6,4 х 5,6 м. По її центру частково до-
сліджено вогнище. Діаметр вогнища – близько двох метрів. До середини 
воно поглиблюється на 0,2 м. В окремих місцях на долівці приміщення 
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простежені уламки глиняної обмазки стіни чи стелі. В заповненні при-
донної частини будівлі вздовж північної стіни траплялися цвяхи XVI і 
XVIII ст. У самому приміщенні виявлено знахідки цих двох періодів, зо-
крема, дрібна срібна польська монета XVI ст. Це могло бути результатом 
того, що приміщення поновлювалося. Спочатку воно використовувалося 
в XVI ст., а потім було відновлено в XVIII ст. Майже повна відсутність 
дерева може свідчити на користь того, що будівля не мала суцільних стін 
або стіни були дуже тонкими.

Придонна частина заповнення мала значну затоптанність. На ній та в 
заповненні основи виявлені численні речі, в основному XVIII ст. Серед зна-
хідок – ціла колекція військових ґудзиків (14) двох типів. Один з них мен-
ший за діаметром, другий – більший. Знайдено дві мідні бляхи-застібки в 
вигляді листя конюшини з відламаними гачками (рис. 2). Також знайдені 
точила (рис. 3), 16 рушничних кременів (рис. 4). Частина з них (3) обкладе-
на свинцевою стрічкою для кращого кріплення в замку, цілі та пошкодже-
ні латунні та залізні пряжки, наконечники піхов шпаг, численні кулі для 
мушкетів і пістолів (рис. 5), дріб, ножі, деталі замка мушкету, різноманітні 
обойми, фрагментовані вістря стріл XVI ст., уламки казанів із заліза та ча-
вуну, низка російських монет (полушки), денга (до 5 копійок) першої трети-
ни XVIII ст., дрібна срібна польська монета XVI ст. (рис. 6-9) Знайдено та-
кож фрагментовану скляну пляшку з низьким горлом з відігнутим вінцем 
та квадратним в перетині тулубом (рис. 10).

Досліджене приміщення у XVIII ст., можливо, було житловим або кух-
нею. Про призначення будівлі XVI ст. поки що стверджувати нічого не 
можна. Подальші розкопки допоможуть з’ясувати остаточну конструкцію 
цього об’єкту.
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