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szóści pokrywą lessową i szczątkowo zachowanymi glinami detrytycz- 
nyml* Stanowisko wykryto na granicy lessu i wspomnianych glin» w 
soliflukcyjnie przemieszczonych mułkach lessowatych* Przemysł 
krzemienny jest reprezentowany wyłącznie przez ostrza tyloowe» je* 
dnozadziorce typu kostienkowskiego oraz rylce* Wyroby•krzemienne 
występuję pośród dużych skupisk kości ssaków plejstoceńskloh 
/głównie mamutów/» tworzących odcinki dość regularnych kręgów* 
Układ ten sugeruje» że mamy do czynienia ze śladami mieszkalnyoh 
budowli naziemnyoh» przy konstrukcji któryoh używano kości długiej 
żebra i szczęki dplne mamutów*

Badania stanowiska będę kontynuowane w r* 1969*

KRAKÓW - ZAKRZÓWKI patrz wozesne średniowieoze

LUTA» pow* Włodawa Zakład Paleolitu IHKM PAN
Stanowisko 1 w Warszawie

Badania przeprowadziła dr Hanna Więckowska. Finansował 
IHKM PAN. Drugi sezon badań. Stanowisko wydmowe.a 
okresu mezolitu*

Stanowisko Luta 1 /region Pojezierza Łęozyńsko-Włodawskiego/ 
leży na południowo-zachodnim skłonie wysokiego wału wydmowego» wy* 
ciągniętego wzdłuż osi wschód-zachód» znajdującego się w odległość 
ol ok. 1 km na południe od wsi Luta» tuż przy aabagnionej dolinie 
rzeki Krzemianki.

pBadania objęły obszar 107 m » eksplorowany średnio do 80 om 
poniftaj powierzchni. Powiększono w kierunku zachodnim 1 pdłnoonya 
wykop s r. 1965• Ilo4ć zabytków w badany) oz^Aoi wykopu stopniowo
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maleje, co w okazywałoby na bliskie już uzyskanie/, '»zamknięcia'1 gra
nic skupienia wyrobów krzemiennych. Główny poziomi ich występowania 
znajdował się Średnio 20-40 cm poniżej powierzchni, w spągowej 
części próchnicy i stropowej iluwium silnego.

Uzyskany materiał krzemienny, liczący kilka tysięcy wyrobów,
/w tym 370 rdzeni i narzędzi/ reprezentuje w największej części 
mezolit, najliczniej wystąpiły takie narzędzia jśk: drapacze, skro* 
baczę wielorakie, rylce i zbrojniki mikrolityczne /tylczaki, pół- 
tylczaki, trókąty, i sporadycznie, trapezy/. Do wyrobu narzędzi 
używano głównie miejsoowego krzemienia kredowego narzutowego i do
mieszkę stanowi krzemień śwleciechowski 1 czekoladowy.

Materiał - jak się wydaje - nie Jest "czysty11 kulturowo. 
Świadczą o tym zarówno duże rozmiary skupienia /aczkolwiek jest 
ono planigraficznie czytelne/, jak i skład typologiczny inwenta
rza, zawierającego przede wszystkim elementy dwóch wyróżnionych 
dla mezolitu cykli przemysłów: narwiańskiego i wlślańskiego, a 
także rozmieszczenie poziome tychże elementów.

Dalsze badania mogą dostarczyć wyjściowego materiału dla upo
rządkowania pod względem kulturowym tego zespołu, bogatego 1 bar
dzo cennego dla wschodnich obszarów Polski.

W południowej części wykopu odkryto niewielkie skupienie, któ
re dostarczyło materiału właściwego cyklowi narwiańskiemu.

MALESÓW IZ A • pow. Suwaiki Katedra Archeologii Pradzie
jowej i Wczesnośredniowiecz
nej Uniwersytetu Warszawskiego

Badania prowadziła mgr Sylwia " ierzbicko-Pawłowska.
I'u«ansował U.7. Pierwszy sezon bodan. Stunov:isko ta
ranowe z okresu mezolitu i neolitu.


