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Drugi sezon badad. Stanowisko mezolityczne 
z okresu atlantyckiego.

Stanowisko należy do kompleksu stanowisk mezolitycznych w dolinie 
Płoni /patrz "Informator 1974 r . " / .  W trakcie badad 1974-75 przebadano 
powierzchnię 190 m2 , z czego 50 m2 przypadło na wykopy sondażowe. Wy
kop* zwarty, o powierzchni 140 m2+ miał kształt prawie prostokątny 14 X 
10 m. Uzyskano z niego 72 rdzenie, około 290 narzędzi /w tym 17 rylców,
28 drapaczy, 41 skrobaczy, 110 zbrojników, 2 piki/ i 70 rylcowców.

Planigrafia wykopu oraz obecność wszystkich kategorii zabytków krzer 
miennych /rdzenie, półsurowiaki, odpadki z różnych stadiów rdzeniowania, 
szeroki wachlarz narzędzi/ sugerują, iż stanowisko jest pozostałością po 
dużej osadzie myśliwskiej, być może wielosezonowej. Typologia narzędzi 
wykazuje podobiedstwa do wielkiego środkowoeuropejskiego kompleksu ty
pologicznego, datowanego na okres atlantycki, wyodrębnionego przez S .K . 
Kozłowskiego pod nazwą kultury chojnicko-piedkowskiej.

SIOŁKOWICE STARE, gm.Popielów Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych w Opolu
Stanowisko 6

Badania prowadził mgr Jan Burdukiewicz. F i
nansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badad. 
Stanowisko osadnicze, mezolityczne.

Stanowisko położone w rejonie piaskowni znajdującej się około 700 m 
na południowy wschód od zabudowad wal i około 150 m na południe od szosy 
Siołkowlce Stare - Chróśclce.

Przeprowadzono badania ratownicze. Z wykopu o powierzchni 21 m  ̂
uzyskano inwentarz krzemienny - 199 e g z ., wśród tego 25 rdzeni, narzę
dzi i zbrojników. Ponadto w obrębie wykopu znaleziono ułamki bliżej nie
określonej ceramiki starożytnej.

Inwentarz krzemienny, wydobyty w trakcie badad, jak 1 znaleziony 
wcześniej powierzchniowo ciosak, można roboczo wiązać z kulturą choj- 
nicko-piedkowaką /typowe rdzenie , ostrze typu Nowy Młyn, zbrojnik z re 
tuszowaną podstawą, segment i tp ./ . Wyżej wymieniony zestaw narzędzi, a 
zwłaszcza trapez, który wystąpił pojedydczo w inwentarzu, pozwalają dato
wać stanowisko na okres atlantycki holocenu.

Stanowisko w przyszłości będzie badane w miarę potrzeby jego rato
wania.


