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CHHAUHj gm.Kargowa Polek·. Akademia Nauk
wo j. zielonogórekie Instytut Historii Kultury
Stanowisko 1 Materialnej w Poznaniu

Zakład ArmaologŁi Wielkopolski

Badania prowadził doo.dr hab.Micnał Kobuaie- 
\ ic z . Finaneował IHKM PAÄ. Trzeci m«oo ba
dań· Stanowisko nesolityoane i neolltyozne»

- Stenowisko leży na piaskowo-żwirowai terasie Obry. Przeba
dano dwa wykopy 1/77 1 11/77 o łąozaad powiarschni 29 м2* Kontynuowano równie* badania z 1976 r. n m  prowqtdaoeo w torfowi- 
•ku prxylegejaoym do osady rachowanej w poybaoi bogatej kr*«mieni cy na krawędzi terasy eksplorowanej w Î973 r,

V torfowisku secbowały sl) warstwy kulturowe w układzie 
stratygraficzny*. Niisza warstwa, na $*&>, ok. 2,3 s datowana 
Cl4 na starszy »егоlit, ora* wytsea neolityoana« Karałwa star>- 
ага do staro гуле licznych Babytfcdw krzami eonjroh., Lienytb dobrxe 
zaobowanyoh koéci «wleraeoyeh, a kt«jryoh niektóre ваш  4lady 
obrtftfci 1 dwóóh fna#R«atow wyrobów koeaianyah /szydia/» V war- atwi· wyisxej, obok zabytków krsseiaonyoh 1 nielioenyob koici 
natrafiono na niemal koepl&tre naczynie z resrttoaai mulone;} 
subetaoeji organicznej. Dla vydatovania zeapołdw в obu warrtw pobrano bogate próbki do analiz.y radlow«4lew*4* % obu wylHpdw 
pobrano także próbki z profilów do badan nąl ojplnwiytth,Praeprowadaono takie kilka linii wlsrcerf ineborfe·* dal̂ tl ktd- rya ustalono Malw obniżenia wypełnionego «tir· bfdzieobiekten następnego sezonu badawoeago*

Stanowisko jest po*oatałoóoią po oeadaoh mozołityoeej 1  neolitycznej. Liozne i dobrze asach owo» oaterlały orgMtiome 
pomolą na a«lała datowania obu pozioaów, oraz odtworzenie środowiska »iejsoowego w badanyoh okrasach* Materiały гпаjdują si* w ZAV IHM MN.

' Badania b*dą kontynuowane.

ЭДВКХ, gm. Darłowo Polskie Towarzystwo Archeo-
woj.koszalińskie loglozaa 1 Nualzmatyo*ne i
Stanowisko 9 йигеш Okręgowe w Koszalinie

Badania prowadziła mer Jolanta Dębowaka. 
Finansował VKZ w Koszalinie, poprzez PTA1K. Pierwszy sezon badali. Stanowisko mezolitycz- ner kul tura cho jnioko-pi eilkowska · Siady osad
nictwa neolityoznogo.

Stanowisko odkryto podozaa badań powierzohniowych w 1977 r·
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Położone Jest na skraju północnego zbocza Językowatego wyniesie
nia, ok. 1 km na południe od wal Dąbki, 0,6 km na zaohód od jeziora Bukowego, 1,5 km na południe od brzegu morskiego.Zajmuje łagodna zbocze wyniesienia, na skraju pola uprawnego i 
łąki /zmeliorowane bagna/. Stwierdzono rozrzut materiału na obszarze o promieniu 15 m.Założono 1 rów sondażowy /25 m2/·

Materiał archeologiczny występował wyłącznie w warstwie or
nej, w większości w jej górnych partiach*Z powierzchni uzyskano 263 krzemienie, 413 z sondażu. Ogółem inwentarz liczy 676 krzemieni, w tym 80 rdzeni 1 107 narzędzi. 
Wśród form rdzeniowych wyróżniono 58 łuszcznl, oraz 22 rdzenie, w większości małe, wiórowe, Jednopłatowe, podśtożkowe, z przygo
towaną piętą, skośną w stosunku do odłupał. Wśród narzędzi wy· 
różniono 14 drapaczy, 12 skrobaczy, 6 przakłuwaozy lub ioh fragmentów, 11 zbrojników, w tym 7 trapezów, 1 półtylozak typu Komornica, oraz 2 przepalone fragmenty zbrojnikówt A5 retuszowanych wiórów i ich fragmentów, 16 odłupków retuszowanych, 1 ciosek,
1 ryloowieo, 2 fragmenty tłuczków kwarcytowych· Wśród pÓłsuroyc· i odpadów wyróżniono 2 "chlebki*, 150 wiórów negatywowych lub 
ioh fragmentów, 22 wióry korowe, 101 odłupków negatywowych, 71 odłupków korowych, oraz 1*0 łuski,

Do produkcji wyrobów używano krzemienia pomorskiego /tzw· 
chlebki pomorskie, małe otoczaki koloru żółto-bnuatoiegc/, będącego odmianą krzemienia kredowego byłtyckiego.

Z powierzchni 1 sondażu uzyskano ponadto 20 silnie zniszczonych, mało charakterystycznych fragmentów ceramiki całego materiału/. Zapewne łączyć Ją należy z pobliską osadą neolityczną, technologicznie nie odbiega bowiem od materiału ceramicznego 
z tego stanowiska.

Badania będą kontynuowane;

OÓRA STRĄKOWA, gm.Zawady woj.łomżyńskie 
Stanowisko 1

GRZYBOWA GÓRA, gm.Mirzec
woj.kieleckieZespół stanowisk "RYENO"

patrzepoka brązu

Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii

Badanie prowadził doc.dr Stefan K.Kozłowski 
przy współpracy studentów UMCS 1 UW /autor
ką sprawozdania Jeat studentka Ewa Gieysztor/ . Finansował UW. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo achyłkowo-paleolityczne, mezoli
tyczne 1 neolityczne.

Badany zespół stanowisk położony Jest na tarasie rzeki Ka
miennej, na uroczysku "Nad Płaską*. Eksplorowano trzy wykopy


