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Przeprowadzono badania sondażowe na wyspie tarasu trzeciego 
Czarnej Hańczy w celu zorientowania się w możliwości eksploracji 
wykopaliskowej stanowisk epoki kamienia w podobnych warunkaoh 
morfologicznych i geologicznych.

Stanowisko w Malesowiśnie odkryto podczas badań powierzch
niowych w 1964 r. Znaleziony wówczas materiał krzemienny określo
no jako mezolltyczny• W wyniku prac tegorooznyoh okazało się* że 
zabytki są niezbyt liczne /prawie zupełny brak narzędzi/ 1 że za
legają głównie w warstwie ornej oraz niżej« znacznie rzadziej w 
sypkim żółtym piasku z dużymi głazami. Materiał ten nie jest jed-, 
nolity - nie wyklucza domieszki neolltyoznej.

Mamy tu do czynienia ze zniszczonym ubogim stanowiskiem mo
nolitycznym /brak okazów chrakterystycznyoh uniemożliwia dokład
niejsze rozpoznanie/ oraz prawdopodobnie z wyrobami krzemiennymi 
neolitycznymi*

MATŁAK, pow. 8uwałkl Konserwator Zabytków Arohe*
ologioznyoh w Białymstoku

Badania prowadziła mgr Sylwia Wlerzblcka-Pawłowska*
Finansował WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań*
Stanowisko tarasowe z okresu mezolitu« neolitu i z 
okresu wpływów rzymskich.

Tegoroczne badania zakończyły systematyozne praoe wykopalis
kowe prowadzone od 1965 r. Celem loh było odkrycie dalszyoh jam 
w najwyższej części stanowiska« oraz ostateczne wyeksplorowanie 
warstwy kulturowej w kierunku wschodnim 1 południowo -wschodnim*
• ipV wykopl. o pow. 40 m , na kulminacji» natrafiono na dwie 
jamy» która dostarozyly niezbyt licznych wyrobów krzemiennych 1
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odpadków o pokroju mezolitycznym, kilku ząbytkóv wyraźnie neoli- 
t cznych oraz omłych* niecharakterystycznych fragmentów ceramiki 
prawdopodobnie neolitycznej /tłustawa glina o domieszce wyłncznie 
roślinnej* będi nikłej domieszce mineralnej kwarcu i miki/. Mater
iały te wystąpiły w przemieszaniu. jednej z jam znajdowało się 
palenisko z kamieni. podobieństwo tych wszystkich obiektów 
wskazuję: zawartość kulturowa* wymiary /oś dłuższa ok. 2 m* głę
bokość do od. £0 cm poniżej spągu warstwy ornej/** orientacja 
/północ-południe/ i usytuowanie w bliskości jam eksplorowanych w 
latach ubiegłych. Obfitość mezolitycznych materiałów krzemiennyoh 
w warstwie ornej* w który to poziom niewątpliwie wkopano kiedyż 
jamy oraz brak pewnych analogii* świadczę iż nie ma podstaw* by 
inwentarze z nich uzyskane uznać za nowe zesooły o oharakterze 
przejściowym, ,,mezolityczno-neolitycznyra,,. Właściwsza wydaje się 
interpretacja, że jamy reprezentują bliżej nieokreślone osadni
ctwo neolityczne, rozwijające się w miejscu zasiedlonym uprzednio 
przez ludność mezolltyczną.

W warstwie kulturowej oraz w płytkich jamach pod nią zalega
jących u podnóża kulminacji /nad rz. Zuśnlanka/ natrafiono na li
czne fragmenty ceramiki póinorzymsklej.

NIEBOROWA* pow. Chełm Lub. Zakład Paleolitu IHKK
Stanowisko I PAN w Warszawie

badania prowadziła Halina Jackiewicz. Finansowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chełmskiej. Piaty se- 

• zon badan. Stanowisko piaskowe z okresu mezolitu.

Prace wykonaliekowe trwały od ?4.VIII do 13*XI. Celem ich 
było odkrycie dalszych czystych zespołów mezolitycznych. "tyeks-


