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paznokciowym i palcowym. Znaleziono ok. 50 wyrobów krzemiennych i 1400 grudek pole
py (niektóre duże, z odciekami konstrukcji drewnianych). Wszystkie odkryte materiały 
należy wiązać z fazą wiórecką kultury pucharów lejkowatych.

Badania powinny być kontynuowane.

I  Kowalewko, st. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

K owalew ko, et. 10 Poznańskie Towarzystwo Prehisto-
gm. O born ik i, woj. p o zn ań sk ie  rycz ne
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Badania prowadzi! mgr Tomasz Skorupka. Finansowane przez Spół
kę EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada 
neolityczna, osada kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej.

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy w związku z planowaną budową 
w tym miejscu nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej.

Przebadano odcinek o długości 236 m i szerokości 13 m. Odkryto łącznie 33 obiekty, 
rozproszone praktycznie na całym badanym obszarze. Również na całej przestrzeni objętej 
badaniami zlokalizowano bardzo liczne, luźne fragm. ceramiki i wyroby krzemienne. Tak 
mała ilość obiektów przy dużej gęstości znalezisk luźnych spowodowana jest tym, że 
obiekty zostały zniszczone przez intensywną orkę (ślady orki stwierdzone zostały do 
głębokości 50 cm od powierzchni gruntu).

O sada neolityczna. Odkryto łącznie 19 obiektów związanych z osadnictwem neoli
tycznym —jam gospodarczych i dołków posłupowych. Te ostatnie (ob. 6-10,11-12 i 14) po 
połączeniu tworzą układ trapezowaty o długości 8 m i szerokości 1,8-2,2 m. Dołki są 
pozostałościami po konstrukcji słupowej, zapewne jakiejś chaty. Towarzyszyło jej 5 innych 
obiektów (jam). Jedna z nich umieszczona była wewnątrz chaty, pozostałe znąjdowaly się 
wokół niej. Z obiektów i warstw mechanicznych pozyskano bardzo liczny materiał cera
miczny, krzemienny (wióry, odłupki, rdzenie) oraz kości zwierzęce. Odkryty materiał 
pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia z osadą kultury pucharów lejkowatych.

O sada z ok resu  epoki b rązu  — k u ltu ra  łużycka. Zarejestrowano 5 obiektów; 
1 dołek posłupowy (ob. 20), 2 skupiska ceramiki (ob. 19 i 24), jamę (ob. 22) i palenisko (ob. 
26). Najciekawsza niewątpliwie jest ceramika z obiektu 24 — są to fragm. w przybliżeniu 
całego naczynia z tego okresu. Obiekty związane z osadnictwem kultury łużyckiej są 
znacznie rozproszone (ok. 60 m między pierwszym i ostatnim). Między nimi wystąpił luźny 
materiał. Okres funkcjonowania osady przypada na lata 800-650 p. n. e.

O sada z o k resu  wpływów rzym skich — k u ltu ra  przew orska. Odkryto łącznie 
5 obiektów; piec, palenisko, 2 jamy gospodarcze oraz skupisko ceramiki. Niewątpliwie 
nąjciekawszym obiektem był piec. Obiekt był w rzucie poziomym dość regularny, zbliżony 
do okręgu o średnicy ok. 2 m. Wstępnie pozostałości po osadzie możemy datować na Ι-Π w. n. e.

Znaleziono też znacznych rozmiarów jamę (pótziemiankę), którą możemy identyfiko
wać z późnym okresem wpływów rzymskich (IV w. n. e.) bądź okresem przejściowym 
między okresem wpływów rzymskich a wczesnym średniowieczem (IV-V w. n. e.).

Materiały znąjdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.

Kowalewko, st. 12 i 13, gm. Oborniki, woj, poznańskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — 
okres wpływów rzymskich


