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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Lubaczowie
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, t.XLIX, 1997 r.
Badania będą kontynuowane.

Mogielnica, st. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Mostno, st. 16, gm. Dębno, woj. gorzowskie - patrz: mezolit

NAWÓZ, st. 10, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87-86/20
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Rozpoznawcze badania wykopaliskowe w związku z budową zalewu na rzece Wieprz, przeprowa-
dzone przez mgr. mgr. Józefa Niedźwiedzia i Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Okręgowe w Zamo-
ściu). Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zamościu. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 440 m2.
Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych w kwietniu 1989 r. Zlokalizowane jest 
na cyplowatym wzniesieniu, na terasie nadzalewowej w dolinie rzeki Wieprz. W sezonie 1997 badania 
prowadzono w centralnej części wzniesienia. Wytyczono wykop krzyżowy o wymiarach 20 x 22 m 
(długość wykopu w kierunku wschód-zachód – 20 m, w kierunku północ-południe – 22 m, szerokość 
w części centralnej – 2 m, w dalszej, na długości 5 m — 1 m). 

W czasie eksploracji warstwy ornej o miąższości około 25-30 cm natrafiono na niewielką ilość 
materiału zabytkowego. Były to przede wszystkim drobne fragmenty ceramiki datowane na młodszą 
epokę kamienia, wczesny okres epoki brązu, okres wczesnego średniowiecza (młodsze fazy), a tak-
że tylczak z krzemienia świeciechowskiego oraz dwa fragmenty wiórków z krzemienia wołyńskiego. 
Ponadto z powierzchni stanowiska przed rozpoczęciem badań zebrano dwa niewielkie, niecharakte-
rystyczne fragmenty ceramiki, dwa wiórki z krzemienia wołyńskiego i odłupek z krzemienia świe-
ciechowskiego. Zabytki krzemienne generalnie datować należy na młodszą epokę kamienia. Poniżej 
warstwy ornej znajdował się calec w postaci gliniastej ziemi, w części zachodniej wykopu od strony 
wysoczyzny z domieszką jasnego piasku. Nie natrafiono na ślady obiektów. Na stanowisku mamy za-
pewne do czynienia ze śladami krótkotrwałego, sezonowego zasiedlenia.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu. 

Badania nie będą kontynuowane.

NAWÓZ, st. 26, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87-85/181
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową zbiornika wodnego „Nie-
lisz”, przeprowadzone przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profil”). 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 112 m2.

Stanowisko zostało odkryte podczas prospekcji AZP w 1990 r. przez W. Komana ( PSOZ w Zamo-
ściu). Położone jest na dużym cyplu o ekspozycji wschodniej, południowo-wschodniej i południowej, 
w niedalekim sąsiedztwie rzeki. 

Podczas badań powierzchniowych w 1990 r. znaleziono tu na obszarze około 1 ha materiał ce-
ramiczny zaliczony do neolitu (bez precyzyjniejszego określenia), wczesnej epoki brązu, wczesnego 
średniowiecza i pradziejowy nieokreślony. Badania wykopaliskowe w 1997 r., podczas których założo-
no 3 wykopy sondażowe, wykazały silną erozję gleby, w wyniku której powstała dość gruba warstwa 
spływowa (około 60-70 cm) u podnóża cypla. W warstwie tej znaleziono nieliczny materiał w postaci 


