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CHHAUHj gm.Kargowa Polek·. Akademia Nauk
wo j. zielonogórekie Instytut Historii Kultury
Stanowisko 1 Materialnej w Poznaniu

Zakład ArmaologŁi Wielkopolski

Badania prowadził doo.dr hab.Micnał Kobuaie- 
\ ic z . Finaneował IHKM PAÄ. Trzeci m«oo ba
dań· Stanowisko nesolityoane i neolltyozne»

- Stenowisko leży na piaskowo-żwirowai terasie Obry. Przeba
dano dwa wykopy 1/77 1 11/77 o łąozaad powiarschni 29 м2* Kontynuowano równie* badania z 1976 r. n m  prowqtdaoeo w torfowi- 
•ku prxylegejaoym do osady rachowanej w poybaoi bogatej kr*«mieni cy na krawędzi terasy eksplorowanej w Î973 r,

V torfowisku secbowały sl) warstwy kulturowe w układzie 
stratygraficzny*. Niisza warstwa, na $*&>, ok. 2,3 s datowana 
Cl4 na starszy »егоlit, ora* wytsea neolityoana« Karałwa star>- 
ага do staro гуле licznych Babytfcdw krzami eonjroh., Lienytb dobrxe 
zaobowanyoh koéci «wleraeoyeh, a kt«jryoh niektóre ваш  4lady 
obrtftfci 1 dwóóh fna#R«atow wyrobów koeaianyah /szydia/» V war- atwi· wyisxej, obok zabytków krsseiaonyoh 1 nielioenyob koici 
natrafiono na niemal koepl&tre naczynie z resrttoaai mulone;} 
subetaoeji organicznej. Dla vydatovania zeapołdw в obu warrtw pobrano bogate próbki do analiz.y radlow«4lew*4* % obu wylHpdw 
pobrano także próbki z profilów do badan nąl ojplnwiytth,Praeprowadaono takie kilka linii wlsrcerf ineborfe·* dal̂ tl ktd- rya ustalono Malw obniżenia wypełnionego «tir· bfdzieobiekten następnego sezonu badawoeago*

Stanowisko jest po*oatałoóoią po oeadaoh mozołityoeej 1  neolitycznej. Liozne i dobrze asach owo» oaterlały orgMtiome 
pomolą na a«lała datowania obu pozioaów, oraz odtworzenie środowiska »iejsoowego w badanyoh okrasach* Materiały гпаjdują si* w ZAV IHM MN.

' Badania b*dą kontynuowane.

ЭДВКХ, gm. Darłowo Polskie Towarzystwo Archeo-
woj.koszalińskie loglozaa 1 Nualzmatyo*ne i
Stanowisko 9 йигеш Okręgowe w Koszalinie

Badania prowadziła mer Jolanta Dębowaka. 
Finansował VKZ w Koszalinie, poprzez PTA1K. Pierwszy sezon badali. Stanowisko mezolitycz- ner kul tura cho jnioko-pi eilkowska · Siady osad
nictwa neolityoznogo.

Stanowisko odkryto podozaa badań powierzohniowych w 1977 r·


