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ornamentem sznurowym oraz nikłe ślady osadnictwa: 4/ wczesnożelaz- 
nego, 5/ rzymskiego i 6/ średniowiecznego.

Celem prac było ustalenie zasięgu warstwy kulturowej /faza 3/ 
w stosunku do zbiornika wodnego - jez. Gacne, oraz odkrycie dalezyeb 

jam w najwyższej części stanowiska. Wyeksplorowano północno-wscho
dni i zachodni kraniec warstwy kulturowej, która w kilku miejscach 
zagłębiała się nieco w podłoże /jamy?/. Uzyskany z niej inwentarz 
krzemienny to - masywne drapacze z retuszem rynienkowym, zaczątko- 
wiec siekiery /7/, rylce i nieliczne fragmenty kości zwierzęcych.

V najwyższej części stanowiska odkryto 5 dość głębokich jam, 
zniszczonych w części stropowej. Zawierały one materiał krzemienny 
o pokroju raczej mezolitycznym oraz fragmenty ceramiki sztrychowa- 
nej. V jednej z mniejszych jam natrafiano na skupienie kości zwie
rzęcia średniej wielkości - fragmenty kości długich i bardzo źle za
chowana szczęka z zębami. Uwzględniając odkrycia z 1963 roku, wye- 
lcsplorowano już 7 podobnych obiektów na przestrzeni ok. 33 m co 
wskazuje na znaczne ich zagęszczenie.

Badania będą kontynuowane, ze względu na konieczność odkrycia 
dalszych jam i sprecyzowania ich przynależności kulturowej.

I I S B O S O H l ,  pow. Chełm Lubelski Zakład Paleolitu 111X11 PAN

Badania prowadziła Halina Mackiewicz, w okresie od 25.VII do 
1.X., finansował IHKM PAN.

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone tu systematycznie 
od 1964 r. Celem badań było odkrycie i eksploracja dalszych czya-
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tych krzemienie mezolitycznych.
Fosa zwiadowczymi rowami sondażowymi, wyaksplorowano taran o

opo«* 523 m , oznaczony jako wykop 5. Tykop - załoiooy w części 
szczytowej wału piaszczystego i na jego południowym stoku - dost
arczył materiałów krzemiennych i ceramicznych, planigraflcznie wy
raźnie od aiebie izolowanych. Zabytki latały w kopalnej nieie de- 
flaeyjnej, utworzonej głównie w pisakach spągowych starego lluwium 
silnego, Hadaina przykrywająca deflację uległa takie zgłębianiu.

Krzemienica podoaowa /ok. 4x3 ■/ zawierała materiały krzemie
nne nieznanego cyklu /sbrojniki trapezowe wąskie, i^sokie, o jed
nym boku wklęsłym, drugim wypukłym, dłuta ciosakowate o ostrzach 
prostych lub wklęsłych, kołek trójścienny kolcowaty, akrobacze bo
czne i bocsno-prseczna, odłupki częściowo łuskane, rdzenie odłupko- 
we podkrąikowe, jednopiętowe ze zmiany orientacji; rozmiary zabyt
ków: średnie i małe;, surowiec: niejeoowa kreda głaeikowa/. Hajpe
wniej jest to zespół późnosMsOlitycsny. Wobec jednak słabej znajo
mości tak przemysłów z tego okresu, jak i krzemiennych inwentarzy 
neolitycznych, nie motna wyklnczyć moiliwości, ii odkryta krsemie- 
nica może byó związana z sąsiednią osadą neolityczną /lub wcteario- 
brązową/.

Osada ta /ok. 25 x 15 m/ dostarczyła dodo caremiki /fraga. 
szyjek, głównie cylindrycznych, o brzegach prostych, śeienianych od 
wewnątrz, zdobione ornamentem sznurowym poziomym, tręgm. brzuśóców 
- czasem silnie wydętych, małs dna, małe gruba ucha przakłuts pozio
mo; naczynia obmazywana; glina a b. dnią domiaazką tłuczonego grani
tu/.

Tak z krzemienicy, jak i z osady zabrano węgla drzswns, która 
pozwolą na datowania tych obiektów metodą &4.

Tegoroczna materiały, po szcąj»gółowaj analizie, wzbogacą prob-
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leaatykę późnamazolityczną, względni* dostarczą ciekawych danych 
do - mało zbadanego u nas - zagadnienia powiązań mezolitu z neo
litem i przeżywania się tradycji aezolitycznych w późniejszych 
kulturach.

R O V O O R 0 D  Łomżyński, pow. Łomża patrz Średniowiecze 
PI .Ziemowita 
/toozolit/

P I ES A R Ï, pow. Kraków Muzeum Archeologiczne w
Krakowie i Katedra Arche
ologii Polski Uniwersyte
tu Jagiellońskiego

Badania prowadził mgr Władysław Morawski, w czasie od 17.VII. 
do 7. VIII., finansował - Uniwersytet Jagielloński.

Calem prac przeprowadzonych na stanowisku III w Piekarach, by
ło uzyskanie danych o etratyg.wfii i geomorfologii tego słabo poz
nanego odcinka doliny Wiały, oraz uzyskanie nowych materiałów arche
ologicznych.

W trakcie badań założono pięó wykopów. Wykojyl-m usytuowane 
zostały na osi parowu położonego u stóp Jask. Jama. Miały cne wy
miary 2 x 3 m, przy głębokości 4,9 - 9 m. Po z interpolowaniu dały 
profil o łącznej długości 19 m. Profil ten nie sięga skalnego dna. 
Ukazuje jednak bogatą stratygrafię osadów dna parowu, z zaznaczo
nymi dwoma poziomami artefaktów krzemiennych. Zabytki obu poziomów


