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Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Cho tới nay những phát hiện và nghiên cứu về khảo cổ học ở khu vực Đông Bắc Việt Nam đã thu được
nhiều thành tựu lớn, tuy nhiên nhiều di tích đã bị phá hủy nặng nề, có những di tích nghiên cứu còn còn
mỏng và còn nhiều câu hỏi cần có câu trả lời về thời tiền sử ở đây. Những nghiên cứu về nhóm di tích
Hòn Ngò, Núi Hứa mới chỉ dừng lại ở cuộc khảo sát bước đầu, cùng với đó là những bài viết nghiên cứu.
Do những đợt nghiên cứu điều tra và khai quật tiến hành ở các giai đoạn khác nhau,. Vì lẽ đó, cần có
nghiên cứu chuyên sâu và cụ thể về nhóm hai di tích này để có cái nhìn tổng quan hơn qua các cuộc điều
tra và khai quật từ trước đến nay.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, chỉnh lý, phân loại di tích và di vật, hệ thống hóa và lập hồ sơ tư liệu, tạo thêm một
nguồn tư liệu phong phú, chân xác cho việc nghiên cứu sâu hơn diện mạo và đặc trưng các di tích thời
tiền sử ở ven biển tỉnh Quảng Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung.Tìm hiểu rõ hơn về các giai
đoạn phát triển của nhóm di tích này và vị trí của nhóm di tích trong diễn trình phát triển thời đại Đá mới
vùng Đông Bắc Việt Nam.Góp phần tìm hiểu về các mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa vùng ven biển
Đông Bắc Việt Nam và ven biển Đông Nam Trung Quốc.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Các di tích và di vật ở 2 di tích Hòn Ngò và Núi Hứa.
- Phạm vi không gian: Khu vực ven biển Đông Bắc Việt Nam và ven biển Đông Nam Trung Quốc
- Phạm vi thời gian: Phạm vi không gian nghiên cứu thuộc giai đoạn trung kỳ thời đại đá mới đến hậu
kỳ đá mới.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học: thống kê, phân loại hình học, mô tả,
đo vẽ, chụp ảnh di tích, di vật điển hình, phân tích so sánh di tích, di vật khảo cổ học. Nghiên cứu các
phương pháp khai quật, địa tầng học...
Sử dụng các phương pháp đa ngành, liên ngành , ứng dụng những nghiên cứu trong khảo cổ học
môi trường, đặc biệt là môi trường biển cổ.Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích, so
sánh các loại hình di tích và di vật để thấy được tính đồng đại và lịch đại của các di tích khảo cổ học trong
khu vực hay rộng hơn.
5. Đóng góp của luận văn
Nghiên cứu, chỉnh lý, phân tích di vậtqua đó thấy được đặc trưng, tính chất và diện mạo của nhóm
di tích này, những điểm tương đồng và khác biệt với các di tích cùng thời trong khu vực. Hệ thống hóa
các quan điểm nghiên cứu trước đây cùng với những nhận thức mới để có cái nhìn cụ thể và rõ ràng về

nhóm di tích này. Thấy được con đường phát triển riêng của nhóm di tích trong thời đại đá mới vùng
đông bắc. Góp phần tìm hiểu và củng cố thêm về nguồn tư liệu trong mối quan hệ văn hóa tiền sử giữa
vùng ven biển đông bắc Việt Nam và ven biển Nam Trung Quốc.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài lời cam đoan, lời cảm ơn, danh mục các chữ viết tắt và danh mục bảng biểu và tài liệu tham
khảo. Luận văn gồm 89 trang, gồm các phần:
Ở phần mở đầu gồm các mục:
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của luận văn
6. Kết cấu của luận văn
Ở nội dung chính, luận văn được bố cục thành 3 chương chính:
Chương 1. Điều kiện tự nhiên và quá trình phát hiện nghiên cứu.
Chương 2. Cấu tạo địa tầng và đặc trưng di vật
Chương 3. Đặc trưng và mối quan hệ văn hóa
Ngoài 3 chương trên, trong luận văn còn có 3 phần phụ lục. Phụ lục I gồm 17 bảng thống kê; Phụ
lục II gồm 258 bản ảnh; Phụ lục III gồm 113 bản vẽ minh họa. Danh mục 57 tài liệu tham khảo.

Nội dung
Chƣơng 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU
1.1.

Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu

Trên bản đồ địa lý Việt Nam, Tiên Yên ở vào vị trí trung tâm của miền đông tỉnh Quảng Ninh., có
toạ độ địa lý từ 21012’ đến 21033’ vĩ độ bắc và từ 1070 13’ đến 1070 35’ kinh độ đông. Phía bắc giáp
huyện Đình Lập và Bình Liêu thuộc tỉnh Lạng Sơn, phía đông giáp huyện Đầm Hà, phía tây giáp huyện
Ba Chẽ và thành phố Cẩm Phả, phía nam giáp huyện Vân Đồn. Đầm Hà là một huyện ở miền đông của
tỉnh, phía tây bắc giáp huyện Bình Liêu, phía đông bắc giáp huyện Hải Hà, phía tây nam giáp huyện Tiên
Yên và phía đông nam giáp biển, ngoài biển là quần đảo Vạn Mặc.
1.2.

Quá trình phát hiện và nghiên cứu
1.2.1.

Lịch sử nghiên cứu

Hòn Ngò và Núi Hứa là 2 di tích khảo cổ học thời đại Đá ở 2 huyện Tiên Yên và Đầm Hà của tỉnh
Quảng Ninh. Được phát hiện và nghiên cứu từ những năm cuối của thế kỷ 20. Phân bố ở khu vực cửa
sông ven biển. Tuy là 2 di tích khác nhau nhưng chúng có đặc điểm tương đồng về địa hình, địa mạo và
tính chất của di tích. Ngăn cách nhau khoảng 1,5km theo đường chim bay và bởi con sông Làng Ruộng.
Hai di tích được phát hiện đầu tiên năm 1998 và 1999, sau đó có một số cuộc khảo sát khác ở những giai
đoạn tiếp theo. Năm 2014, di tích Hòn Ngò được khai quật lần thứ nhất.
Như vậy, với việc phát hiện di chỉ Hòn Ngò và Núi Hứa cho thấy tiềm năng nghiên cứu các di
tích thời tiền sử ở khu vực rất lớn, đặc biệt khu vực ven cửa sông, cửa biển, các đồi gò.
1.2.2.

Những vấn đề nghiên cứu đặt ra

Cần làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề về đặc trưng của nhóm di tích, sự phát triển của các loại
hình hiện vật đá, để từ đó thấy được con đường phát triển, diễn tiến văn hóa qua các thời kỳ trong thời đại
đá mới vùng duyên hải đông bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn nguyên liệu đá, kỹ thuật chế tác các loại
hình công cụ để thấy những điểm tương đồng và khác biệt giữa các khu vực và các loại hình hiện vật đá
khác nhau.Xem xét rõ hơn các đặc điểm về loại hình, chất liệu và hoa văn trang trí trên đồ gốm để thấy
được nghề thủ công làm gốm của cư dân ven biển, cũng như tính thẩm mỹ của cư dân cổ ven biển.Tìm
hiểu đặc trưng di tích, phương thức kinh tế cơ bản cũng như các mối quan hệ giao lưu văn hóa với các
cộng đồng cư dân ven biển khác trong thời đại đá mới ở trong và ngoài khu vực.
1.3.

Tiểu kết chƣơng 1

Như vậy, qua những đặc điểm về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ở huyện Tiên Yên nói chung và huyện
Đầm Hà nói riêng chúng ta có thể thấy những điều kiện rất thuận lợi cho sự cư trú của các cư dân cổ, đặc
biệt là ảnh hưởng đến phương thức kinh tế khai thác ven biển trong đời sống vật chất của cư dân cổ Hòn
Ngò và Núi Hứa.Những nghiên cứu khảo sát và khai quật đã cho thấy một phần nào về bức tranh cổ về
cộng đồng cư dân cổ nơi đây.
Chƣơng 2: CẤU TẠO ĐỊA TẦNG VÀ ĐẶC TRƢNG DI VẬT
2.1. Cấu tạo địa tầng
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy địa tầng khu vực nghiên cứu nhóm di tích này có đặc điểm
tương đồng nhau. Các loại hình di vật đều phát hiện trên bề mặt và một phần lớp mặt bên trên của bãi
triều, lớp có cấu tạo chủ yếu là cát và bùn sét biển. Chính đợt biển tiến cực đại ở giai đoạn Holocene trung
đã làm mất đi môi trường sống và khai thác của cư dân Hòn Ngò và Núi Hứa, tầng văn hóa có thể đã bị
rửa trôi và vùi lấp. Giai đoạn này khi nước biển chưa đạt tới cực đại đã có một bộ phận cư dân ven biển
có thể đã cư trú ở đây, tuy nhiên thời gian cư trú không dài cho nên đến khi biển tiến tràn vào đã xoá đi
lớp cư trú trong thời gian ngắn đó, cùng với hoạt động của thuỷ triều mà các loại di vật bị trôi dạt và rải
rác ở bề mặt bãi triều dưới chân đồi.

2.2. Đặc trƣng di vật
Tổng số hiện vật thu được ở di tích Hòn Ngò và Núi Hứa qua các đợt nghiên cứu khảo sát và khai
quật là 1337 hiện vật. Các loại hình đồ đá có sự phong phú về loại hình và chất liệu, gồm cả công cụ ghè
đẽo và công cụ mài, ngoài ra còn có các loại hình hiện vật như hòn ghè, chày nghiền, phác vật, mảnh
tước. Đồ gốm thời kỳ tiền sơ sử đa số là mảnh vỡ.
2.2.1. Đồ đá
2.2.1.1. Nguyên liệu và chất liệu
a. Nguyên liệu
Những cư dân khai thác ở di chỉ Hòn Ngò và Núi Hứa sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế
tác công cụ, đó là các viên cuội sông, cuội suối. Nguồn cuội này phân bố xunh quanh phạm vi khu di tích.
b. Chất liệu
Qua phân tích thạch học cho thấy công cụ sử dụng chủ yếu để chế tác công cụ là đá Rhyolit biến
đổi, loại này được sử dụng để chế tác công cụ ghè đẽo, chiếm số lượng lớn nhất với 51,7% tổng số hiện
vật đá. Bên cạnh đó còn có các loại đá sét bột kết biến đổi, đá silic, chủ yếu được sử dụng để chế tác công
cụ mài.
2.2.1.2. Loại hình
Sưu tập hiện vật đá của di tích Hòn Ngò và Núi Hứa qua các cuộc điều tra và khai quật có tổng số
429 hiện vật, chiếm 32,1% tổng số hiện vật đá và gốm. Các loại hình hiện vật đá khá đa dạng về loại hình,
gồm: công cụ ghè đẽo, công cụ mài, công cụ mảnh, phác vật, hòn ghè, mảnh tước, chày nghiền và cuội
nguyên liệu. Đặc biệt là loại hình công cụ ghè mũi nhọn chiếm số lượng lớn hơn cả, là loại hình di vật đại
diện và đặc trưng cho nhóm di tích này.
a. Nhóm công cụ ghè đẽo
Nhóm công cụ ghè đẽo là loại hình di vật chủ yếu ở nhóm di tích này với tổng số 338 hiện vật,
chiếm 78,8% hiện vật đá. Loại hình công cụ thuộc nhóm công cụ ghè đẽo gồm có 3 loại: Công cụ mũi
nhọn, công cụ chặt đập và cuội có vết gia công khác. Trong đó công cụ mũi nhọn chiếm 62,9% tổng số
hiện vật. Gồm 2 loại: Công cụ mũi nhọn 1 đầu và công cụ mũi nhọn 2 đầu.
a.1. Công cụ mũi nhọn
Loại hình công cụ mũi nhọn là loại hình di vật có số lượng lớn nhất trong tổng số công cụ ghè
đẽo với 270 hiện vật, chiếm 62,9% hiện vật đá và 83,6% công cụ ghè đẽo. Loại hình công cụ mũi nhọn
được chia thành 2 loại: công cụ mũi nhọn một đầu và công cụ mũi nhọn hai đầu. Trong đó công cụ mũi
nhọn một đầu chiếm số lượng chủ yếu với 250 hiện vật, chiếm 92,6% tổng số công cụ mũi nhọn.
- Công cụ mũi nhọn một đầu

Loại này có 250 hiện vật, chiếm 92,6% tổng số hiện vât công cụ mũi nhọn. trong đó di tích Hòn
Ngò có 133 hiện vật, di tích Núi Hứa có 117 hiện vật. Căn cứ vào hình dáng công cụ chúng tôi chia ra
làm 2 loại công cụ mũi nhọn 1 đầu: công cụ mũi nhọn cân và công cụ mũi nhọn lệch.
+ Công cụ mũi nhọn cân
Công cụ mũi nhọn cân có 209 hiện vật, chiếm 83,6% công cụ mũi nhọn. trong đó di tích Hòn Ngò
có 113 hiện vật, di tích Núi Hứa có 96 hiện vật. Đặc điểm của loại công cụ này là được chế tác từ các hòn
cuội khá thon, dài, hơi dẹt, ghè ở 1 rìa và 2 rìa cạnh tạo mũi nhọn cân ở một đầu viên cuội.
+ Công cụ mũi nhọn lệch
Loại này có 41 hiện vật, chiếm 16,4% tổng số công cụ mũi nhọn một đầu.
Đặc điểm của loại công cụ này là các viên cuội dáng thon, hơi dẹt, ghè chủ yếu ở một rìa cạnh,
tạo mũi nhọn vát lệch ở một đầu viên cuội.
- Công cụ mũi nhọn hai đầu
Loại công cụ mũi nhọn hai đầu có 20 hiện vật, chiếm 7,4% tổng số công cụ mũi nhọn. Trong đó
di tích Hòn Ngò có 13 hiện vật và Núi Hứa có 7 hiện vật. Đặc điểm của loại công cụ này là viên cuội
dáng thon, dài, hơi dẹt, ghè ở 2 rìa cạnh và vát dần ở hai đầu viên cuội, tạo thành mũi nhọn ở hai đầu.
a.2. Công cụ chặt đập
Công cụ chặt đập có 48 hiện vật, chiếm 11,2% tổng số hiện vật đá và chiếm 14,9% công cụ ghè
đẽo. Đặc điểm của loại công cụ này là có các vết vỡ, mẻ hoặc mòn rạn ở một đầu viên cuội hoặc, vì thế có
rìa cạnh không sắc, không rõ ràng và không thẳng cho nên không sử dụng để cắt hoặc nạo, mà loại công
cụ này được sử dụng để làm hòn ghè chế tác công cụ.
b. Nhóm công cụ mài và có vết mài
Công cụ mài và mảnh vỡ của công cụ mài có 42 hiện vật, chiếm 9,6% tổng số hiện vật đá. Hiện
vật công cụ mài đa dạng về loại hình, gồm các loại rìu, bôn, đục. Trong số mỗi loại hình lại có các kiểu
rìu, bôn, đục khác nhau. Sự phân tách thành các loại hình như trên dựa theo mặt cắt và hình dáng của
công cụ.
b.1. Rìu
Rìu có 26 hiện vật, chiếm 65% công cụ mài. Trong đó Hòn Ngò có 21 hiện vật, Núi Hứa có 5
hiện vật. Gồm các loại hình: rìu hình thang (11 hiện vật), hình chữ nhật (3 hiện vật), hình tam giác(10
hiện vật), rìu có vai (2 hiện vật). Rìu ở nhóm di tích này thường có đặc điểm dáng dài, mặt cắt ngang hình
bầu dục, mài lưỡi và thân, tuy nhiên trên thân vẫn còn lưu lại khá nhiều vết ghè nhỏ. Trong đó rìu hình
tam giác có số lượng chủ yếu và khá đặc trưng cho loại hình rìu mài ở nhóm di tích này.
b.3. Đục

Đục có 2 hiện vật, gồm 2 loại hình đục hình thang ký hiệu 14.HN.H6.L2:08, chiếm 9% tổng số
công cụ mài và có vết mài. Đục có vai có 1 hiện vật.
Ngoài ra còn có 9 mảnh công cụ mài và có vết mài.
c. Phác vật
Gồm 2 loại phác vật rìu/bôn và phác vật đục.
c.1. Phác vật rìu/bôn
Loại hình hiện vật này có 38 hiện vật, chiếm 8,9% tổng số hiện vật đá. Đặc điểm của hiện vật này
là các viên cuội được ghè đẽo tạo hình công cụ, trên thân có nhiều vết ghè đẽo tạo hình.Đặc điểm của loại
công cụ này là đều được làm từ loại đá có chất liệu hạt mịn, độ cứng cao.
c.2. Phác vật đục
Có 1 hiện vật,ký hiệu 14.HN.ST:2, chiếm 0,2% tổng số công cụ đá, phát hiện ở di tích Hòn Ngò
trong đợt khai quật năm 2014.
d. Mảnh tước
Có 5 hiện vật, chiếm 1,2% tổng số hiện vật đá. Trong đó 1 hiện vật ở di tích Hòn Ngò, 4 hiện vật
ở di tích Núi Hứa.
e. Nhóm công cụ chỉ có dấu vết sử dụng
e.1. Hòn ghè
Có 3 hiện vật, chiếm 0,7% tổng số hiện vật đá. Đặc điểm của loại công cụ này là có các vết vỡ, mẻ
hoặc mòn rạn ở một đầu viên cuội hoặc, vì thế có rìa cạnh không sắc, không rõ ràng và không thẳng cho
nên không sử dụng để cắt hoặc nạo, mà loại công cụ này được sử dụng để làm hòn ghè chế tác công cụ.
e.2. Chày nghiền
Chày có duy nhất 1 hiện vật ký hiệu 14.HN.ST:92do sưu tầm được ở khu vực khai quật, dưới chân
đồi, chiếm 0,8% tổng số hiện vật đá.
f. Cuội nguyên liệu
Có 2 viên cuội nguyên liệu, chiếm 0,5% tổng số hiện vật đá, đều ở di tích Hòn Ngò. Đây là 2 viên
cuội còn khá nguyên, chất liệu đá silic hạt mịn. Loại cuội này thường được sử dụng để chế tác các loại
rìu/bôn.
2.2.1.3. Kỹ thuật chế tác
Để chế tác công cụ đá, chủ nhân nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứa đã sử dụng những kỹ thuật ghè
đẽo, mài, cưa, khoan, đánh bóng. Nhưng việc ứng dụng các kỹ thuật ấy ở mỗi giai đoạn là khác nhau. Kỹ
thuật ghè đẽo phổ biến ở giai đoạn sớm. Kỹ thuật mài phổ biến ở giai đoạn muộn (giai đoạn sớm văn hóa
Hạ Long).
2.2.2.

Đồ gốm

Đồ gốm thu được 908 mảnh, đều là các mảnh gốm thu được trong đợt khai quật di tích Hòn Ngò năm
2014, gồm phát hiện trong hố khai quật và thu nhặt ở bề mặt xung quanh di tích. Trong số đó một số ít đồ
gốm còn đủ dáng còn lại chiếm 99% tổng số gốm tiền – sơ sử là các mảnh vỡ.
2.2.2.1. Đồ gốm còn đủ dáng
Đồ gốm còn dáng có 8 hiện vật, chiếm 1% tổng số đồ gốm thời tiền sơ sử, trong đó có 1 chậu
gốm duy nhất phát hiện được trong hố đào 01, còn lại đều là hiện vật sưu tầm được ở khu vực xung quanh
hố khai quật. Chúng gồm các loại hình: Nồi, tai gốm, mảnh gốm hình tròn và hiện vật chưa xác định.
2.2.2.2. Mảnh vỡ
Sưu tập lần này có 900 mảnh gốm vỡ, chiếm 99% tổng số gốm thời tiền sơ sử, được phát hiện ở
cả trong hố đào (57,4%) và sưu tầm ở khu vực xung quanh hố khai quật, dưới chân đồi và bãi triều sú vẹt
(42,6%). Đồ gốm gồm hai loại gốm thô và gốm mịn, trong đó gốm thô là loại hình chủ yếu.
a. Chất liệu
a.1. Gốm mịn: Thành phần chính của chất liệu gốm mịn bao gồm đất sét pha cát mịn, một số ít pha
lẫn thêm mùn và bã thực vật. Xương gốm chủ yếu là sét và mùn, ít tạp chất, màu xám đen hoặc nâu sẫm.
Thường phần đáy dày hơn cổ, áo gốm màu xám đen hoặc xám nhạt. Loại hình gốm này có 234 mảnh,
chiếm 26% tổng số hiện vật gốm mảnh.
a.2. Gốm thô: Thành phần cấu tạo xương gốm bao gồm đất sét pha cát hạt thô, hạt sạn sỏi nhỏ và
các mảnh vỏ thuỷ sinh nhỏ. Các thành phần trên trộn với nhau tuy nhiên độ kết dính yếu nên dễ bở và vỡ.
Loại hình gốm này có 674 mảnh, chiếm 74% tổng số hiện vật gốm mảnh.
b. Loại hình
- Kiểu miệng: Có 19 mảnh, chiếm 2,1% tổng số mảnh gốm thời tiền – sơ sử, trong đó gốm mịn
có 5 mảnh, gốm thô có 14 mảnh, gồm 5 kiểu miệng khác nhau, đều là mảnh miệng của loại hình nồi hoặc
bình, vò.
-

Kiểu chân đế - đáy
Mảnh chân đế và đáy có 8 mảnh, chiếm 0,9% tổng số mảnh gốm, đều là mảnh gốm thô, trong đó

chỉ có duy nhất 1 mảnh trong hố đào, còn lại đều là hiện vật sưu tầm. Gồm các loại hình: đáy tròn, chân
đế đứng và chân đế choãi.
c. Hoa văn
Hoa văn trên đồ gốm thời tiền – sơ sử chỉ có 17 mảnh, chiếm 2% tổng số mảnh gốm tiền – sơ sử,
gồm các loại hình hoa văn: văn đan (1 mảnh) và văn ấn lưng vỏ sò (16 mảnh), trong đó văn ấn lưng vỏ sò
có số lượng chủ yếu.
d. Kỹ thuật chế tạo

Kỹ thuật chế tạo đồ gốm bao gồm các khâu: chọn nguyên liệu, kỹ thuật tạo hình, tạo hoa văn và
cuối cùng là nung gốm. Đây là những bước phổ biến trong kỹ thuật chế tạo đồ gốm. Cư dân Hòn Ngò làm
gốm bằng kỹ thuật nặn tay ở giai đoạn sớm, giai đoạn muộn xuất hiện kỹ thuật làm gốm bằng bàn xoay.
Tiểu kết chƣơng 2
Như vậy, qua đây chúng ta có thể thấy sự đa dạng và phong phú về loại hình hiện vật ở nhóm di
tích Hòn Ngò và Núi Hứa, từ đồ đá đến đồ gốm. Tính đa dạng được thể hiện ở nhiều loại hình hiện vật đá
khác nhau, cả công cụ ghè đẽo và công cụ mài, đến các loại di vật có vết sử dụng thu được trong phạm vi
của di tích.
Đồ gốm ở Hòn Ngò mang những đặc điểm tương đồng với gốm địa điểm Cái Bèo lớp dưới về
chất liệu và hoa văn trang trí, gốm thô, dày, đen, độ nung thấp, pha lẫn cát và bã thực vật khác nhau, đất
không được chọn lọc kỹ. Hiện biết những cư dân Hòn Ngò, Cái Bèo (lớp dưới) cổ là những người đầu
tiên biết làm gốm ở vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam.

Chƣơng 3
NIÊN ĐẠI, CHỦ NHÂN, PHƢƠNG THỨC KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA
3.1.

Đặc trƣng văn hoá
Di tích Hòn Ngò và Núi Hứa là một di chỉ cư trú ngoài trời nhưng tầng văn hoá đã bị phá hủy.

Dấu tích con người cư trú nơi đây không đậm nét, có thể điểm cư trú chính của họ ở một khu vực nào đó
ở gần đó hoặc đây chỉ là nơi cư trú trong một thời gian ngắn. Ở giai đoạn sớm khi nước biển chưa đạt cực
đại con người tới cư trú và khai thác ở đây, khi nước biển đạt cực đại đã làm xáo trộn và vùi lấp lớp văn
hóa cũng như những tàn tích của con người. Khi nước biển dâng cao cực đại con người không cư trú ở
đây nữa. Cho đến khi nước biển rút ở giai đoạn khoảng trên dưới 4500 năm người ta lại cư trú và tiến
hành khai thác ở đây.
3.2.

Niên đại và quá trình phát triển
- Giai đoạn sớm (khoảng trên dưới 6500 năm BP) tương đương lớp dưới di chỉ Cái Bèo và nhóm di

tích huyện Phòng Thành (Quảng Tây). Giai đoạn này phổ biến các loại hình công cụ ghè đẽo, đồ gốm
chất liệu thô.
- Giai đoạn muộn (khoảng trên dưới 4500 năm BP) nằm trong giai đoạn sớm văn hoá Hạ Long, phổ
biến các loại hình công cụ mài với chủ yếu là rìu hình bầu dục, đồ gốm khá mịn.

3.3. Chủ nhân nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứa
Theo ý kiến cá nhân của tôi, những giả thuyết đưa ra về chủ nhân của nhóm di tích này có nguồn
gốc là hậu duệ của những cư dân Hòa Bình – Bắc Sơn có thể chấp nhận được. Bên cạnh những cư dân
bản địa, để hình thành nên những cư dân Hòn Ngò – Núi Hứa còn có sự tham góp của những cư dân cổ
ven biển Nam Trung Quốc.
3.4. Phƣơng thức kinh tế
Phương thức kinh tế chủ yếu ở nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứađó là kinh tế khai thác biển, các
loài thủy sinh, nhuyễn thể biển như hàu, hà, sá sùng... Bên cạnh đó họ còn tiến hành các hoạt động săn
bắn, hái lượm và nghề làm gốm cũng khá phát triển, tuy chỉ là mới sơ khai.
3.5.

Mối quan hệ văn hóa

3.5.1.

Với khu vực ven biển Đông Bắc Việt Nam

3.5.1.1.

Với nhóm di tích huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Tại 9 địa điểm thuộc huyện Tiên Yên: Hòn Cây Tâm, Hòn Kênh Lợn, Hòn Cái Đá, Mom Khánh, Mom
Hội Phố (xã Đông Hải), Ghềnh Quéo (xã Đông Ngũ), Cống To, Mũi Chùa (xã Tiên Lãng), Ngành Nu Bà
(xã Hải Lạng). Đã phát hiện được tổng số 79 hiện vật, trong đó chủ yếu là công cụ mũi nhọn một đầu và
công cụ mũi nhọn hai đầu, có kích thước và trọng lượng trung bình tương đồng với nhóm di tích Hòn Ngò
– Núi Hứa. Những di tích này cùng với nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứa tạo thành một cụm di tích có
những đặc điểm tương đồng về tính chất, địa hình-địa mạo, cũng như đặc điểm về công cụ đá.
3.5.1.2. Với di chỉ Cái Bèo (Cát Bà – Hải Phòng)
Di chỉ này phổ biến là các công cụ cuội ghè đẽo như mũi nhọn, công cụ nạo, chày, cùng với gốm
dày thô, xương thú, xương cá biển, vỏ hàu, vỏ sò lớn. Tại độ sâu 2,4m, đã có niên đại tuyệt đối ở lớp này
là 6.475 ± 175 năm BP.
Ngoài ra các loại hình đồ gốm cũng có đặc điểm khá tương đồng, đó là loại gốm thô, màu nâu
đen, lẫn nhiều tạp chất, có trang trí văn đan và văn ấn lưng vỏ sò [34]...
3.5.1.3. Di chỉ Quất Đông Nam (Móng Cái, Quảng Ninh)
Di chỉ thuộc địa phận xã Hải Đông, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Di chỉ này 27 chiếc là rìu
bôn ghè đẽo sau đó được mài lan thân, trên thân còn rất nhiều vết ghè, dáng gần hình thang hoặc hình bầu
dục. Loại rìu này cũng đã tìm được trong sưu tập ở Hòn Ngò và Núi Hứa.
3.5.1.4.

Với di chỉ Giáp Khẩu (Hạ Long, Quảng Ninh)

Di chỉ nằm trên địa phận phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Hiện vật thu được bao gồm: 1
rìu ngắn, 1 rìu hình tam giác, 2 nạo đá, 1 công cụ hình đĩa, 1 công cụ mũi nhọn. Những công cụ này được
chế tác bằng đá rhyolit với phương pháp ghè đẽo hai mặt (biface). Ở Hòn Ngò – Núi Hứa cũng có đặc

điểm như vậy. Có thể Giáp Khẩu cùng với nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứa tạo nên một nhóm di tích có
đặc điểm tương đồng nhau.
3.5.1.5. Với di chỉ Thoi Giếng (Móng Cái, Quảng Ninh)
Các loại hình công cụ ghè đẽo Thoi Giếng thường được làm từ những viên cuội dẹt. Các loại hình
công cụ đá mài như rìu hình thang, rìu có vai, bôn có vai, đục... thường có đặc điểm thân dài, bên cạnh
khá nhiều công cụ được mài toàn thân, còn nhiều vết ghè đẽo, đốc thuôn nhọn, mặt cắt ngang thân gần
hình chữ nhật hay hình bầu dục, được làm từ đá silic [34]. Ở nhóm di tích Hòn Ngò – Núi Hứa chúng ta
cũng nhận ra đặc điểm này ở nhóm công cụ mài.
3.5.2. Với khu vực ven biển Đông Nam Trung Quốc
Ở phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây có nhóm di tích cồn sò ven biển, phân bố ở huyện Phòng
Thành (Quảng Tây), khu vực này trước đây là huyện Đông Hưng tỉnh Quảng Đông, sau khi nhập vào
Quảng Tây thì đổi tên là huyện Phòng Thành. Đây là huyện có chung đường biên giới trên biển và đất
liền với Bắc Việt Nam. Đó là cụm di chỉ Á Bồ Sơn, Mã Lan Chuỷ (Mã Lan Chùng Sơn) và Bối Giảo Sơn.
Do vậy, có khả năng tồn tại một nền văn hoá khảo cổ chung cho hai cụm di tích Phòng Thành và Hòn
Ngò – Núi Hứa. Ngoài ra, tại địa điểm Phú Quốc Đôn (Phục Quốc Đôn), tỉnh Phúc Kiến, đã phát hiện
được một số mảnh gốm có đặc điểm giống với gốm ở Hòn Ngò, trang trí văn ấn lưng vỏ sò.
3.6. Tiểu kết chƣơng 3
Như vậy, qua những đặc trưng về di tích, di vật, các loại hình phương thức kinh tế đã cho ta thấy
những đặc trưng diện mạo cơ bản về nhóm di tích Hòn Ngò và Núi Hứa. Sự phong phú và đa dạng về các
loại hình hiện vật phản ánh rõ nét về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân cổ nơi đây. Nó cho thấy sự
phát triển của các cộng đồng cư dân ven biển - những ngôi làng ven biển cổ đã hình thành và phát triển
như thế nào hàng ngàn năm trước. Sự ảnh hưởng của môi trường biển đã tác động mạnh mẽ đến sự hình
thành và phát triển của nhóm di tích này trong bối cảnh thời đại đá mới vùng duyên hải Đông Bắc nước
ta.

Kết luận
Như vậy, qua địa tầng khu vực khai quật cùng với những loại hình di vật phát hiện được cho thấy
nhóm di tích Hòn Ngò và Núi Hứa có những đặc điểm chính như sau:
Về tính chất di tích: Đây là nhóm di tích thuộc loại hình di chỉ ngoài trời, mang tính chất di tích
bãi triều ở cửa sông-ven biển.

Về di vật: Loại hình di vật ở di chỉ khá phong phú cả đồ đá và đồ gốm, số lượng hiện vật có sự
thay đổi về số lượng và loại hình so với các đợt khảo sát trước. Đồ đá gồm có công cụ ghè đẽo đại diện
cho giai đoạn sớm và công cụ mài đại diện cho giai đoạn muộn của nhóm di tích này.
Về mối quan hệ văn hóa: Qua loại hình hiện vật cho thấy nhóm di tích này có mối liên hệ với các
di tích ở khu vực ven biển Đông Bắc Việt Nam (Cái Bèo lớp dưới, Thoi Giếng, Quất Đông Nam) và
nhóm các di tích ở huyện Phòng Thành (Quảng Tây-Trung Quốc)
Đối với khảo cổ học Quảng Ninh, nhóm di tích Hòn Ngò và Núi Hứa có ý nghĩa rất quan trọng,
chúng ta có thể thấy vai trò và vị trí của di chỉ này đối với khảo cổ học vùng Đông Bắc Việt Nam và khu
vực ven biển Đông Nam Trung Quốc.
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