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rdzenie, półsurow iec,narzędzia i odpadki - m a na ogół m ałe rozm iary . 
Surowcem był głównie krzem ień narzutowy, spotyka s ię  również krzem ień 
éwieciechowski i czekoladowy« Wśród narzędzi najliczniejsze są  drapacze 
i skrobacze, odłupki i  w ióry łuskane oraz zbrojniki /trapezy  1 tró jk ą ty /. 
Wystąpiły pojedyńcze egzem plarze rylców, przekłuwaczy i gro ci к ów 
trójkątnych powierzchniowo retuszowanych.

M ateriał ceram iczny pochodzi z naczyń płaskodennych, wykonanych 
z gliny o dużej ilości gruboziarnistej dom ieszki m ineralnej o raz  z naczyń 
cienkościennych, o krawędziach karbowanych, zdobionych wypychanymi 
od wewnętrz dołkami.

M ateriały przechowywane są  w PMA,

SROMOWCE NIŻNE, gm, Czorsztyn U niw ersytet Jagielloński
woj, nowosądeckie Instytut Archeologii

Badania prowadzili Jacek  Rydlewetd i Paweł 
V alde-Nowak pod kierunkiem naukowym prof, dr 
hab. Janusza K. Kozłowskiego, Finansował WKZ 
w Nowym Sączu i Komisja Archeologiczna Oddzia
łu  PAN w Krakowie. Drugi sezon badań. Obozo
wisko z paleolitu schyłkowego.

Badania podjęto w zachodniej części stanowiska, w m iejscu odda
lonym od wykopu zeszłorocznego o 7 m . Wytyczono wykop IV/78, o wy
m iarach 6 x 3  m, który dostarczył 753 wyrobów kamiennych, w tym 59 
narzędzi. S truktura grupy narzędzi, łącznie z egzem plarzam i uzyskany
mi w roku ubiegłym, przedstaw ia s ię  następująco; drapacze /32% /, ry l
ce /16% /, przekłuwacze /7% /, półtylczaki /6  %/, tyle żaki /15% /, odłupki 
retuszowane i wnękowe /17% /, zgrzebła /3% /, narzędzia kombinowane 
/4% /. Podstawowym surowcem do produkcji wyrobów był rad io lary t 
barwy czerwonej, zielonej i sta low o-szarej, pochodzący ze złóż pieniń
skich, W kilku wypadkach stwierdzono użycie krzem ienia jurajskiego 
podkrakowskiego. Wystąpiły też dwa wyroby z obsydianu.

Badania tegoroczne m iały między innymi na celu określenie ro z 
miarów procesu koluwialnego na stanowisku i wpływ tego zjawiska na 
dyslokację zabytków. Uzyskano pewność co do faktu występowania pewnej 
ilości zabytków w obrębie warstwy III /jasno-brunatna glina rezydualna/« 
Prawdopodobnie w arstw a III stanowi pierwotne złoże zalegania m ateriału . 
Równocześnie obserw acje terenowe, w połączeniu-z faktem ujawnienia 
składanek pomiędzy wyrobami wskazują, że przem ieszczenie m ateriału  
nie mogło być duże, Stwierdzono także większą m iąższość waretwy II 
/koluwium stokowe/ w badanej części stanowiska, a także wyraźnie 
większe nasycenie zabytkami w tej partii obozowiska. Po obu sezonach 
wydaje s ię , że mamy do czynienia z rodzajem  przydomowej pracowni 
wytwórczej, bazującej na surowcu miejscowym -  radiolarycie pienińskim. 
Potwierdzone to jes t przez znaczną liczbę rdzeni /40 egzem plarzy/
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i  odpadków związanych z cyklem produkcyjnym, a  także obecność tłucz
ków, w tym tak ie  z radiolarytu .

Uzyskany inwentarz m ieśc i s ię  w ram ach szeroko pojętego krpgu 
zespołów z tylczakam i łukowymi i drapaczam i tarnow iańskim i, którego 
najbliższym i odpowiednikami tery torialnym i są  tzw. grupa O atrom er 
i witowska.

Badania będą kontynuowane,

WOŹNA WIES, gm. Rajgród patrz
woj. łomżyńskie neolit
Stanowisko 1 1 2


