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z górnym. Wykonane sondaże pozwoliły na precyzyjne ustalenie pozycji 
stratygraficznej uzyskanych artefaktów.

Odsłonięto pozostałości osady z młodszej epoki kamienia. Z ciekaw
szych obiektów należy tu wymienić jamy o charakterze produkcyjnym / jed
ną związaną z produkcją garncarską, drugą być może z wypiekiem chleba/, 
zawierające materiał charakterystyczny dla kultury badeńskiej i dla etapu 
protobadeńskiego. Odkryto poza tym fragment dużego obiektu być może o 
charakterze mieszkalnym z bardzo ciekawym materiałem lendzielskim na
wiązującym silnie do zespołów grupy pleszowskiej.

Z obiektów osadowych warto wymienić jeszcze kilka jam o charakterze 
paleniskowym związanych z kulturą łużycką, datowanych głównie na IV ok
res epoki brązu, z bardzo bogatym materiałem zabytkowym. Nie jest wyk
luczone, że jedno z tych palenisk związane jest z naziemną budowlą słupo
wą. Na stanowisku zaobserwowano również ślady prahistorycznej eksploa
tacji gliny do celów gospodarczych.
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Zadaniem wykopalisk było odsłonięcie i zbadanie górnej części o sa 
dów stanowiska, leżących między glebą współczesną a interstadialnym 
"wtirmsktm" poziomem gl ebo w o -humu s owym. Zakładano ewentualność ek s
ploracji tego interstadialnego poziomu kulturowego, o ile tempo prac na to 
pozwoli.

W rezultacie odsłonięto i przekopano osady lessowe do głębokości
5 ,5  m od powierzchni, do stropu gleby Inter studialnej na przestrzeni 
25 m2. Dwa przekroje: o przebiegu północ-południe i wschód-zachód dały 
okazję do prześledzenia struktury najmłodszego lessu  oraz struktur pery- 
glacjalnych, występujących w tym le ss ie . Tuż nad poziomem Intersta
dialnym wystąpiły wytwory krzemienne gómopaleolityczne na wtórnym zło 
żu, silnie spękane termicznie i pokawałkowane.

W oparciu o obserwacje terenowe, nie poparte dotychczas analizami 
laboratoryjnymi, można stwierdzić, że najmłodszy le ss  stanowiska zwie
rzynieckiego składa się z kilku se rii soliflukcyjnych przedzielonych le s 
sem bezstrukturalnym. Soczewki. 1 loby soliflukcyjne mają często w dol
nej i górnej części otoczkę ziam  mineralnych /żelazo i mangan?/ lub
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rozdrobnionego materiału organicznego. Klin mrozowy rozcinający s e 
rią lessow ą można obserwować w całej m iąższości serii lessow ej, ale 
najwyraźniej w je j dolnej 2 m częśc i, jego przebieg wykorzystują współ
czesne wody opadowe.

M ateriały archeologiczne znalezione w bieżącym roku nie tworzą 
zawartego zespołu kulturowego. Występują wśród nich elementy oryniac
kie i jakieś inne trudne obecnie do zdefiniowania, choć wyraźnie górno- 
paleolityczne. Pobieżny przegląd tych materiałów i porównanie z Innymi 
środkowoeuropejskimi źródłami sugerują dla badanej części le ssu  wiek 
młodszy niż XXVłll tysiąclecie.
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W dalszym ciągu eksplorowano wykop 1. Przebadano 155 m2 do 
głębokości średnio 70 cm. Profil 1 rozmieszczenie w nim zabytków są 
takie jak w latach poprzednich. Planigrafia ukazuje dwa nowe skupienia 
pracowniane-podomowe, z rozproszonymi materiałami między nimi. W pob
liżu skupienia pierwszego - trzy ogniska. Przy skupieniu drugim, w ilu- 
wium silnym, ślady dwóch osadniczych obiektów nieruchomych. Ich plany, 
wyznaczone przez słupy, krzyżują się  z sobą. Jeden /odsłonięto narożnik/ 
- na słupy wygniłe, drugi /fragment ściany/ - słupy spalone. Zastanawia 
dobry stan zachowania tych ostatnich, zw łaszcza, że na stanowisku brak 
okazów młodszych od epoki brązu. Eksploracji obiektów i skupienia nie 
ukończono.

W skupieniach i między nimi znaleziono kilka tysięcy zabytków. Na
dal przeważają krzemienne, nad ceramicznymi i kamiennymi. Jeden okaz 
z brązu. Wydzielono 267 sztuk /rdzenie, narzędzia makrolityczne obu* 
strończe, skrobacze, półtylczakl, trapezy, groty kamienne, szpila z 
brązu, fragmenty ceramiki z ornamentem sznurowym i stempelkowym/. 
Tegoroczny m ateriał, najpewniej kulturowo prawie czysty, wydaje się


