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70 metxôw kii do lini« fflały. Od « trony północnej i wschodniej otacza 9 0 głęboki t rozległy wąvór.

Stanowisko odkryto v trakcie badań A3P w 19*1 c. Wiosną 1987 r, w ciul« weryfikacji badarf 
powierzchniowych natrafiono na obkxar» okoïo 1 ba na dni* Ilość fragmentów* o er arniki, narządzi i od- 
łupków krzemiennych, Mielących do kultury pucharów lejkowatych- Osada zosrtata zniezczona w wyniku 
Intensywnych procesów erozyjnych- ora« gospodarczej działalności człowieka /todowa wyciągu narciar- 
a kiego/«

Badaniami objęto obszar około 300 в2* Odkryto 10 obiektów archeologicznych, główni« jam gos
podarczych. Na najciekawszy zespól zabytków natrafiono w jamie 1/87. Wydobyto tam; kubek, z uchem anaa 
lunata, prząślik, fragment naczynia workowatego^, fragmenty naczynia wazowatego, dwa przepalone odłup- 
kl z siekier z krzemienia pasiastego oraz fragmenty polepy, węgli drzewnych t drewna. Interesująca 
jest takie jama 6/87, w której znajdowały się dobrze zachowane szczątki węgla drzewnego, ziarna zbóż 
oraz nasiona i owoce różnych roil in. Wszystkie obiekty »lokalizowano w północno-zachodniej części 
stanowiska,

Oofcamantacja i materiały znajdują się v Katedrze Archeologii UWSC*

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził zespół pod kierunkiem doc, dr bab. 
Aleksandry Cofta-Broniewskiej, Finansował Uniwersytet 
Jagielloński· Drugi sezon badań. Osada ludność 1 sebyłko- 
woneolityc znaj.

Badania miały charakter uzupełniający /por* Informatori badania 1379/ 1 pozwoliły całościowo 
zamknąć zasiąg osadnictwa achyłkowoneolltycznego.

Sbadano powierzchnię 67 m2, rejestrując z niej około 350 fr. ceramiki /v tym 3 ? fr. cer. lud
ności kultury pucharów lejkowatych., 45 brył krzemiennych, oraz niewielką ilośó kamiennych i kości, 
Zarejestrowano 12 obiektów.

Wskutek akunn, zeji wiatru na większości badanej powierzchni udało się zaobserwować nieziiisz- 
czoną warstwę gleby kopalnej, w której odkryto ślady działalności ludności schyłkowoneolitycznej. 
Większość obiektów /B/ miała charakter dołków posłupowyefu Jeden to ślad paleniska, natomiast trzy 
pozostałe to płytkie wydłużone, równoległe rowki, wystąpiły pod humusem gleby kopalnej* Mogą to Jbyć 
ślady orki.

Materiał ceramiczny, na płaszczyśnie technologicznej, wskazuje na znaczną żywotność trydyeji 
kultury pucharów lejkowatych przy jednoczesnym udziale cech schyłkowoneolitycznych-

Wytwory krzemienna są małych rozmiarów i aa ją cechy "inezolitrczae' /technika małych wiórów, 
obecność odpadków z produkcji zbrójników, tzw. rykowców/,

Dalszych hadań nie zamierza się prowadzić.


