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le ssu , nakrywającego kilkumetrową warstwą cały obszar stanowiska, po
cząwszy od zalegających na głębokości ok. 5 metrów mułków, kończąc na 
iluwium gleby rozwiniętej na jego stropie. Część tego iluwium wraz z na
warstwieniami zalegającymi powyżej została zdenudowana, co prawdopo
dobnie przyczyniło się do powstania koluwium lessowego, typowego dla 
górnych partii profili pozostałych omawianych tu wykopów.

Wykop !V /76. Założony kilkadziesiąt metrów na północny-wschód 
od wykopu 1/75, w najniższej partii stanowiska opadającej w kierunku pa
rowu, oddzielającego kompleks stanowisk 5 1 6, od stanowiska 7 w B rz o s
kwini. Wykop o pow. 12 m2 dostarczył kilkuset wyrobów krzemiennych na
wiązujących typologicznie i technicznie do materiałów z pozostałych wyko
pów .

Wykop V/76. Założony w środkowej partii stanowiska w odległości 
kilku metrów na wschód od wykopu 1/75. Wykop w kształcie litery "L "  o 
powierzchni 76 m2 pozwolił na prześledzenie przebiegu kopalnego klina 
mrozowego w rzucie poziomym. M ateriały archeologiczne w liczbie około 
2000 egzemplarzy zalegały zarówno w warstwie ornej, koluwium lessowym, 
humusie gleby prawdopodobnie atlantyckiej, podglebiu oraz w wypełnisku 
kopalnego klina mrozowego. Zabytki z warstwy ornej i koluwium lessowego 
można datować na młodszą epokę kamienia /wyroby krzemienne/ oraz epokę 
brązu /nieliczne fragmenty ceram iki/. Wystąpiły tu także krzemienie pa
leolityczne, na wtórnym złożu. Poniżej koluwium zalegały wyroby wyłącz
nic paleolityczne o charakterze pracownianym /rdzenie, oblupnie, wióry i- 
oblupki oraz bardzo nieliczne narzędzia/, nawiązujące do kompleksu magda
leńskiego.

GRAJEWO Polska Akademia Nauk Instytut
woj,łomżyńskie Historii Kultury Materialnej
Stanowisko 1 "Cudro" Zakład Epoki Kamienia

Badania prowadziła doc.dr hab.Hanna Więckowska. 
Finansował 1HKM. Drugi sezon badań. Stanowisko 
piaskowo-torfowe z okresów: późnego paleolitu, me
zolitu, neolitu i późniejszych.

Stanowisko usytuowane Jest na półwyspowo wysuniętej części wysoczy
zny, przytykającej na znacznej długości do zatorfionego jeziora /s ta ro rz e 
cza rzeki E łk ?/, otoczonego podmokłą łąką.

Położono nacisk na badania strefy brzeżnej torfowiska, celem uzyska
nia danych dla rozwarstwienia pionowego materiałów, występujących na 
wzniesieniu w zmieszaniu, spowodowanym uprawą pól.

Eksplorację poprzedzono wierceniami geologicznymi. Pobrano rdzenie 
utworów o nienaruszonej strukturze do szczegółowych badań geologiczno-
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torfoznawczych 1 wykorzystano dane z wierceń do odpowiedniej lokali
zacji wykopów.

Przekopano 52 m2, zakładając 2 rowy sondażowe: nr VIII /d a l
szy ciąg numeracji z r .  1973/ o rozmiarach 18 x 2 m, usytuowany po
przecznie do krawędzi wzniesienia oraz przytykający doń rów IX , o 
rozmiarach 8 x 2 m, u podnóża półwyspu /na łą ce /. Uzyskano łącznie 
ok. 3500* dkazów krzemiennych, .w tym ok. 150 rdzeni 1 narzędzi, ok. 
370 na ogół bardzo małych fragmentów ceramiki, w tym reprezentują
cych kulturę niemeńską, nieco kamieni i wiele drobnych ułamków kości; 
najliczniejsze materiały pochodzą z wysoko położonej części stanowis
ka. Wśród narzędzi przeważają drapacze, skrobacze, rylce, odłupkl 
1 wióry łuskane; są  także formy charakterystyczne: liśc iak i, zbrojni - 
ki /trójkąty, trapezy/, fragmenty grodków neolitycznych.

Zabytki zalegały na wzniesieniu w glebie ornej i piasku pod nią, 
u podnóża /na łące/ w próchnicy łąkowej, torfie i piasku podścielają
cym torf. W rowie VIII uzyskano pełny profil utworów na kontakcie wy- 
soczyzna-torfowisko. Nie stwierdzono występowania warstwy kulturo
wej.

W rowie IX, w torfie, odsłonięto część kładki drewnianej, z któ
rej pobrano próbkę dla oznaczenia radiowęglowego.

Materiały złożono w IHKM.

Badania będą kontynuowane.

IŁŻA patrz
woj.radomskie wczesne średniowiecze

JASTRZĘBIA GORA ,gm.Władysławowo Uniwersytet Łódzki 
woj.gdańskie Katedra Archeologii
Stanowisko 4

Badania prowadziła mgr Lucyna Domańska. F i 
nansował UŁ. Drugi sezon badań. Obozowisko 
kultury chojnicko-pieńkowsklej.

Kontynuowano badania północno-wschodniej części obozowiska. 
Odsłonięto 81 m2. Odkryto ślady obiektu mieszkalnego, o wymiarach 
3 ,8  x 1,6 m. Obiekt mtał kształt owalny, z dwoma rowkami stanowiący
mi najprawdopodobniej fundament korytarzowatego w ejścia. Podłoga 
obiektu była częściowo zagłębiona w ziemię.


