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wstępna «no Ur» zabytfcóu vyitltlonyeh /mrt(4il 1 raieni/ oni pdlBurowca poiwala afcvler- 
4ildr li podatawoii, techniku hy łπ technika ïdï.ALa jadnopl.ŁOMęo, x ktûretjo uxyalilvano druhnę f 
na końcu podglete wiórki, ttirńd nanedil dominuje pdł tyle rak 1 i akrobacie, H oparciu o kryteria 
technical»-typologlcina odkryty reapdł datować neleiy na pdlny merolit.

Materiały inajduja ale obecnie w IMt 1НКИ рля u Poanaalu.

Badania będą kontynuowane*

Łopatki patrz
woja sieradzkie epoka brązu
Stanowisko ll

MACOÔÏYM DOŻY, gm. Wola Uhruska patrz
woj, chełmskie epoka brązu

Mąkolice» gm. Noia Krzysztoporska patrz
woj. piotrkowskie okres halsztacki
Stanowisko 1

MSZANO t gm. Brodnica Muzeum Regionalne w Brodnicy
woj, toruńskie 
Stanowisko 14

Badania prowsdzLł mgr Marian Marciniak. Finansował WKZ 
w Toruniu. Pierwszy sezon badań, Obozowisko mezolityczne 
1 neolityczne kręgu kultur strefy lejnej, 4 lady osadnictwa 
neolitycznego 1 wczesnobrgzowego.

S te nowie ko zlokalizowane jest na prawym brzegu Drwęcy Ok, 900 m powyżej u j dci a ftypienlcy. 
Leży na nieznacznym wzniesieniu terasy nadzalewowej zbudowanej z utworów piaszczystych.

2Przebadano 120 m na obrzeżu skupiska, wydobyto ok. 3200 fr, ceramiki, 6400 wytworów 
krzemiennych oraz drobne fr* koici /w tym zdobione/ i węgle drzewne /próbki C*V« Okryto 4 jany 
zawierające niewielki* llodć ceramiki i wytworów krzemiennych. Częściowo odsłonięto zarys prawdo
podobnie obiektu mieszkalnego /ziemianka do 110 on od powierzchni/ oraz rowu z konstrukcja drew
niana. z powodu złych warunków atmosferycznych eksploracja obiektów przerwano do następnego se
zonu,

tfrfród wytworów krzemiennych wydzielono m.in. SÛ rdzeni, 22 tylczaki /w tym tstawlnoga i łu- * 
kowe/r 16 półtyleżaków /w tym Komornica i Nowy Młyn/» 12 zbrójnlków z łuskaną podstawą, 6 .zdwojo
nych półtyleżaków» 36 trójkątów /w tym równoramienne» roswartokątne i nierównoboczne/ oraz 17 tre
pków. Licznie reprezentowane są drapacze, pazury 1 wiertnik!. Brak form|charakterystycznych dla 
neolitu i wczesnego brązu. Odkryte wytwory krzemienne łączyć można z kulturą komornicką i choj- 
hicko-pisńkowską.

W zespole wytworów ceramicznych wydobytych podczas badań wstępnie wydzielono grupy nawią
zujące do /.następujących kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki sznurowej, iwiert- 
skiej oraz neolitycznych kultur strefy lefnej.

Materiały przechowywane aą-w Muzeum Kegionalny· w Brodnicy.

Badania będą kontynuowane.


