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ABSTRACT 
 
Køkkenmødding, or kitchen/shell middens, are archaeological sites, are characterized by the 
presence of waste in the form of heaps of shells mixed with animal bones, ceramics, flints etc. 
Although historically the term kokkenmodding, which was used first by Danish biologist J. 
Japetus Steenstrup, is associated with the Ertebolle culture (dating to the end of the 
Mesolithic), over the time, it has become more extensive. In this paper, this term is used to 
denote heaps of marine or freshwater mollusks that were formed as a result of human activity. 
Shell middens are widespread, mostly in coastal zones around the world – from Japan to 
Canada, and from Australia to Denmark. 
The paper is devoted to the concise analysis of sites with shell middens of the Eastern part of 
Ukraine, whose existence is fixed within the frames of the final Mesolithic-Neolithic and Early 
Copper Age. 
There are three types of shell midden known from Ukraine – these include marine, freshwater 
(river or lake) and terrestrial shell examples. Shell middens composed of marine shells are 
known from the shore of the Crimean peninsula and dating from the Copper Age to the Middle 
Bronze Age (Ardych Burun, Laspi-1, Gurzuf Castle etc.). Examples of shell middens with 
terrestrial shells are situated in the mountainous parts of Crimea and are associated with the 
Mesolithic Murzak Koba culture and Tash Air culture of Neolithic. Published examples include 
Murzak Koba layer 3, Shan Koba layer 3, Fatma Koba layer 4, Kukrek layer 3, Laspi-7. 
In this paper, I have focused on the use of freshwater mollusks by the ancient inhabitants of the 
middle stream of the Siversky Donets river basin. It should be noted that these are amongst the 
most northerly sites of this type in Eastern Ukraine. In this way, while the køkkenmødding 
tradition existed in Eastern Ukraine for almost 1700 years, its origins may be found among 
cultures to the south and southeastern, including the Northeastern Azov Sea region and the 
Lower Don river, where the Razdorskaya-2, Rakushechnii yar, and Matveyev Kurhan sites are 
situated. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Термін кьоккенмьоддінг / køkkenmøddinger (дослівно з данської «кухонне скупчення») 
вперше введено у науковий обіг данськім біологом Япетусом Стенструпом ще у ХІХ ст. і 
досить широко використовується стосовно до поселень/стоянок зі скупченнями молюсків, 
змішаних з іншим археологічним контекстом (кістки, кераміка, знаряддя з кременю). 
На території України відомо три типи кьоккенмьодденгів – з морськими, прісноводними та 
сухопутними молюсками, серед яких стоянки зі скупченнями сухопутних молюсків Helix є 
найбільш давніми та поширені в Гірському Криму (Ласпі-І, Кукрек, Мис Трійця тощо). 
Стоянки зі скупченнями морських молюсків, які датуються в межах енеоліту-ранньої 
бронзи, локалізуються здебільшого на території Кримського півострова – на Південному 
та Західному узбережжях. Пам’ятки зі скупченнями прісноводних молюсків зафіксовано в 
долинах крупних та середніх річок України та по берегах озер-стариць. В басейні 
середньої течії Сіверського Дінця виокремлюється 4 хронологічні групи пам’яток зі 
скупченнями прісноводних молюсків: 
1. Стоянки перехідного періоду від фінального мезоліту до раннього неоліту Туба-V, Туба-
Vb та Павлоград – друга половина VII тис. до н.е.; 
2. Ранньонеолітичне поселення Старобільськ-І – перша чверть VI тис. до н.е.; 
3. Пізньонеолітичні стоянки Туба-І, Новоселівка-ІІІ, Новоселівка-VІ – друга половина VІ тис. 
до н.е.; 
4. Поселення перехідного періоду від пізнього неоліту до раннього енеоліту Новоселівка-
І/ІІ, Підгорівка-І/V – перша половина V тис. до н.е. 
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