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KOWANI CB » gm,Fredropol PP Pracownie Konserwa oj i«oj.przemyskie Zabytków Pracownie Aroheolo-
giozno-Konaerwatoraka Oddział w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Kichał Praksa. Finansowa
ła Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli 
Wiejskich w Przemyślu* Pierwszy sezon bedart. Oeeda neolityczna kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Badania tej oeady prowadzone były przez mgr.Tadeusza Аква· alta z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przed kilkoma laty przez szereg sezonów,
V 1977 r. badania koncentrowały się we wschodniej ozęści oeady· V roku następnym teren objęty wykopaliekaadL ma być prae- znaozony pod budowę nowej szkoły, badania mualałypy bye prryś- pieazon*.
Przebadano ponad 25 arów. Wystąpiło na tym obezarre 50 du- iych Jam i około 600 jam słupowych.
Ze wstępnej analizy marteriału wnika niezbicie, te тащу do czynienie z kilkom razami tej kultury na badanym taranie* Oprócz kilku faz kultury ceramiki wstęgowej rytej, materiał z niektórych jam świadozy o występowaniu również ггмруоаЦ.oklej « 

Orupe ta poaiada elementy powatęgowe, lendaielsKie i baderi- skie /ceramiki promieniatej/· Pojawiają alf równi«! elementy kultury trypolsklej: nomy tu do czynienia raczej г teportaw niż с wpływami kulturowymi; Kie znaleziono natomiast materia· łu bufcowogórskiego, dosyć często występującego w bardziej centralnych ozęóeiaoh osady*
Jamy słupowe występowały bardzo cfaaotyoznie, Tylko niewiele z ni oh występuje w regularnych układa oh* СЬаотуогпоМ 

ich występowania spowodowana jest najprawdopodobniej wieloma tezami eksploatacji osady i nakładaniem się młodazych domostw na вtareze.
* W jamach spotyka aię ceramikę, wyroby krzemienie i obey- 

diaacwe. Występuje kilka rodzajów ceramiki, od okazów bardmo oieokioh, starannie wykonanych i zdobionych do okazów o grubej 
robocie. Z wyrobów krzemiennych zasługują na uwagę narzędzia 
i półwytwory wykonane z krzemienia wołyńskiego. Innymi rodzajami eurowoa krzemiennego używanego przez ludność taj oeady, 
eą krzemiê  jurajaki, świeciecbowski, czekoladowy i pasiasty; 
Jednak te odmiany surowca były używane rzadko w porównaniu z surowcem wołyrlekim.
Bardzo charakterystyczne jeet występowanie dużej ilości obsy
dianu sprowadzanego z okolic Tokaju na Węgrzech lub ге złóft 
słowackich* ,

Materiały archeologiczne znajdują elę w Pracowni Archeologiczne - Konserwatorskiej PP HtZ - w Przemyślu;* * *Badania będą kontynuowane w roku przyszłym*


