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skami kurhanowymi występującymi w okolicy Trzcianki» które 
są datowane na okres przedrzymski młodszy i podokres wcze- snorzymski.

Materiały znajdują się w KA w Poznaniu
Nie przewiduje się dalszych prac wykopaliskowych.

TANOWO, gm.Police Muzeum Narodowe
woj.szczecińskie w Szczecinie
Stanowiska 1 1 2

Badania prowadził mgr Tadeusz Ga
liński. Finansowało Muzeum Narodo
we w Szczecinie. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko mezolityczne.

Stanowisko 1
Stanowisko zostało odkryte w maju 1932 r. podczas 

penetracji terenowych prowadzonych na terenie rynny polodow- 
cowej na północny wschód od Szczecina. Usytuowane jest na 
zboczu wału kemowego ze wszystkich stron otoczonego terenem 
podmokłym, Ok. 3 km od Tanowa w pobliżu drogi prowadzącej 
do Gunie.

2Wykop sondażowy o powierzchni 16 m /w kształcie 
litery T/ założono w południowej części łagodnie opadającego 
tu zbocza wału. Wydobyto kilkaset zabytków krzemiennych, w 
tym rdzenie i narzędzia, które występowały głównie w warstwie 
humusu i w bezpośrednio pod nim znajdującej się warstwie sza- 
rożółtego piasku o miąższości ok. 30 cm. Już całkiem spora
dycznie zabytki występowały w następnej warstwie, żółtego 
piasku do głębokości 50 cm. Nie zaobserwowano ich wyraźniej
szej koncentracji w układzie poziomym. Użytkowano wyłącznie 
złej jakości krzemień narzutowy bałtycki. Wstępne obserwacje 
nad techniką rdzeniowania i produkcją narzędzi wskazują na 
późnoborealny lub wczesnoatlantycki wiek stanowiska.
Stanowisko 2 ■

Stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych 
w 1982 r. Znajduje się ono w odległości 1 km na zachód od 
stanowiska Tanowo 1, na zboczu wyniesienia graniczącym od 
południowego zachodu z terenem podmokłym w bliskim sąsiedzt
wie niewielkiej rzeki Gunicy. 2Wykop 1/02. V/ wykopie o powierzchni 44 m odsło
nięto dwie krzemienice usytuowane w przeciwległych narożni
kach, wyraźnie od siebie odizolowane. Krzemienica północna 
- późnopaleolityczna wyeksplorowana m.w. w połowie /duże 
drzewo nie pozwalało na przedłużenie wykopu/ dostarczyła 
materiału, w którym wystąpiły m.in. rdzenie wiórowe, drapa
cze o łuskanych bokach, rylce, pazury i półtylczaki a także 
tłuczek kamienny i dwa gładziki. Zabytki występowały do głę
bokości 85-90 cm, koncentrując się głównie w warstwie szaro- 
żółtego piasku na poziomie 20-40 cm. Użytkowano wyłącznie



krzemień bałtycki. Charakter narzędzi jak i technika rdze
niowania zdradzają powiązania z kompleksem epimagdaleńsklm sensu largo.
Krzemienica mezolityczna, w której wystąpiło m.in. kilka 
zbrojników w tym tylczak i trapezy, została wyeksplorowana 
tylko częściowo ponieważ jej zasięg wykraczał poza ramy wykopu.

Wykop I-I/82. W odległości 15 m od północnego na
rożnika wjrkopu 1/82, w miejscu zagrożonym zniszczeniem 
przez piaśnicę odsłonięto wykop o powierzchni 16 m . Wydo
byto niewielką ilośó zabytków krzemiennych, m.in. pazur 
o wyraźnych nawiązaniach do okazów z wykopu 1/82.

Stratygrafia obydwu wykopów przedstawia.się ana
logicznie.

Badania obu wykopów będą kontynuowane.
WIERZBICA patrz
woj-radomskie neolit
"Żele"
ZAWADA, gm.Połaniec patrz
woj.tarnobrzeskie okres halsztacki
Stanowisko 1
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