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do kultury komornickiej, a ze względu na brak trapezów można je chyba datować na okres przedatlantyckl.
Niestety okazało stę* ta  istn iejące niegdyś obiekty scbyłkowopaleoUtyczne zostały zniszczone przez 

procesy stokowe.
Badania nie będą kontynuowane,

ST RO SZK I, gm. Nekla patrz .
woj. poznańskie okree wpływów rzymskich
Stanowisko 1

TANOWO, gm. Fo li ce Jitiaeunj Narodowe
woj. szczecińskie w Szczecinie
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Tadeusz Galiński, Finansował W K Z  w 
Szczecinie, Drugi sezon badań. Obozowisko póinopajeolltyczne 
1 mezoUtycsne,

Stanowisko położone jest na obszarze Puszczy W k r zań sklej, około 3 km na zachód od centrum wsi 
Tanowo, po lewej stronie leśnej drogi prowadzącej do Gunie, Zajmuje północno-zachodni kran iec rozległego* 
długiego na około 1 km wału morenowego* w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczki Guni с у, około ISO τη na pół
noc od stanowiska n r 2. Stanowisko zostało odkryte podczas pm etracjl powierzchniowych prowadzonych w
19АЛ r.

Badania kontrolne metodą siatki metrowej przeprowadzone w 1985 r .  pozwoliły zlokalizować bogate 
ślady osadnictwa pófnopaUolltycznego 1 meto 11 tycznego występujące na południowym, od strony podmokłych 
łąk, zboczu wahj tworzącym niewielką platformę* W  1986 r .  założono kilka wykopów, z których główny ozna
czony jako  1/85 m iał powierzchnię przeszło 30 m . Odsłonięto skupisko krzemieni /ponad 300 sztuk na 1 m^/, 
pół ziemiankę oraz palenisko. Pod względem taksonomicznym zespół należy do kompleksu Duvensee, repre 
zentując Jego wczesnoatlantycką fazę na tym terenie.

Przeprowadzono także badania sondażowe na obszarze leżącym  poniżej stoku wału, Już na terenie 
podmokłych łąk zajmujących dawne jezioro. W  jedny m z wykopów kontrolnych natrafiono pod warstwą torfu 
na zabytki krzem tenue o charakterze wczesnomezolltycznym, Pod  względem technologie ino-typologicznym 
nawiązują ona do zespołów typu Svaerdborg, reprezentowanych na Pomorzu przez stanowisko 53 w Dobrej 
Szczecińskiej. * '

Badania będą koalyttuowane.

W IE R Z B IC A  4 patrz
woj. radomskie « neolit
Stanowisko 'Z e le “ *

W OJNO WO* gm, Kargowa Po lska Akademia Nauk
woj. zielonogórskie Instytut H istorii Ku ltu ry Materialnej
Stanowisko 2 Zakład Archeologii W ielkopolski

w Po eh am u
* Department of Sociology and Anthropology

Iowa State U n ivers ity  /USA/

Bkdanla prowadził doc, dr hab, M ichał Kubasiewicz /IHKM / oraz 
prof, dr John Bower /ISO/. Finansowały IH K M  PAN oraz W K Z  w 
Z lekn e j Górze, P ie rw sz y  sezon badań. Obozowisko i  okresu póź
nego paleolitu 1 mezolitu.

Stanowisko leży w póżnoplejstoceńskłej terasie płaszczy sto-żwirów ej przylegającej do wacbo<k>1ej Itra* 
wędzi torfowiska stanowiącego poszerzenie Jez iora  Wojno wskiego* na północnym krańcu wsi Wojno w o. 
M ateria ł zabytkowy zalegał do głębokości 90 cm pod powierzchnią terasy. Wyekeplorawano 42 / wykop
1/86/ uzyskując Inwentarz ponad 1. 000 zabytków krzemiennych składających się  na dwa różne typologicznie 
1 chronologicznie Inwentarze. Późny paleolit; charakterystyczue rdzenie wiórowe o przeciw ległych skośnych 
odhipnlach* krótkie t krępe drapacze, emukłe ry lce  1 liś c U łd . Mezolit: smukłe rdzenie wiórowe jednoplętowe, 
rdzenie mikroUtyczne, m lkrotylczakl 1 zbrojnlkl trójkątne. Nie taobcerwowano dotychczas żftttoej pianigrafll 
lub stratygrafii. Wykop torfowy o wym iarach 3 z 3 m założony w bezpośredniej b liskości stanowiska dostar
czył trzech dat radiówęglowych* z których wynika* że Inwentarz późDopaleolltyczny datować należy na okres 
Dryasu Ш .


