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ALBIGOHA, gm. Ł ań cu t Muzeum Okręgowe

woj, rzeszowskie w Rzeszowie
Stanowisko 36

Badania prowadzi! mgr Sławomir Kadrów. Finansowało ПО 
w f Rzeszowie. Ptorwezy sezon badań. Osada |kultary cera
miki wstęgowej rytej /KCWF/ i późnego etapu cyklu len
ds le lsko-polgarskiego /CL-P/.

Stanowisko eajttuje powierzchnię ок. 15 ha. Położone jest ono w strefach krawędziowych dolin 
cieków płynących równolegle z południe na północ. Ne obrzeżach stanowisko ma dużą /powyżej 15 m/ i 
niemal dookolną ekspozycję. Pokrywę glebową stanowią gleby brunatne wytworzone z lessów.

Badana osada stanowi centralny punkt doić duiago skupiska osadniczego kultur wstęgowych w do
rzeczu górnej Sawy /prawy dopływ Wisłoka/. Odkrycie tego skupiska prawie w całości zawdzięczamy bada
niom AZP.

Celem badań było określenia stopnia niszczenie stanowiska, jego zasięgu t charakteru. Okala
ło się, ie w części sachodnlej 1 południowej osady znajdują się rorozywane obiekty. W partii tej prze
badano 65 щ2 powierzchni. Odkryto S obiektów osadowych, z których 4 należały do KCłłB 1 1 do CL-P /a 
dość wyraźnymi cechami kultury bodrogkeresztorsklej w materiale ceramicznym/.

wykopy założone w północnej części stanowiska miały na celu określenie zasięgu osady na tym kie
runku, żasięg osady w pozostałych częściach ograniczony jest strono opadającymi stokami. Wykopy objęły

2teren o powierzchni 40 s . Kie natrafiono tu na ładne obiekty nieruchome, warstwa kulturowa zawierała 
nieznaczne tylko ilości materiału zabytkowego.

BARAKI S T A R E , gm. takllkó» patrz
woj, tarnobrzeskie paleolit i mezolit
Stanowiska 2 1 14

biskupim, gm. Gąsawa 
woj » bydgoskie 
Stanowisko 2a

BLIÎÔW, gm, Adamów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 4

patrz
epoka brązu

VbjewdAakX Ośrodek 
Archeologie sno-4Eon*ecw*tbrek± 
w Bamośclu

Badania prowadzili mgr mgr Ewa Banaeiewfcz, Jacek Buszewicz, 
Wiesław Koman, Jerty Kuśnierz i Józef Niedźwiedź, Badania 
konsultował prof, dr Jon Machnik. Finansował WOAK w Zamościu. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych'.

Stanowisko znajduje się na stoku rozległego cypla o łagodnym spadku schodzącym do suchej doli
ny bezodpływowej, łącznie przebadano 70 m2 powierzchni. Stanowisko wytypowano do badań na podstawie bar
dzo licznych znalezisk luźnych zgromadzonych przez J. Bitka z Bondyrza.

Badania weryfikacyjne pozwoliły ustalić, iż osada Jest niemal całkowicie zniszczone. Większość 
materiału znajduje się w warstwie ornej; uprawa roli spowodowała przesunięci« go wzdłuż pochyłości w 
niższe partie stoku. Praktycznie wszystkie znaleziska ceramiczne 1 krzemienne można zaliczyć do kultury 
pucharów-lejkowatych, najciekawszym z nieb jest kamienne siekiera.

Badania nie będą kontynuowana.
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