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wnosić, że zasiedlenie południowej części stanowiska było znacznie mniej
sze ni* zachodniej i  północnej.

W pobliżu najwyższego punktu połucfcilowo-wschodniej części stanowiska, pod nie
naruszonym poziomem próchnicznym staraj .gleby znaleziono czyste skupienie zabyt
ków przemysłu świderskiego.Domimgącą grupą narzędzi są rylce różnego typu.D ra
pacze i  ostrza trzoneczkowe występują w formach typowych dla przemysłu świder
skiego mObok ostrzy z łuskaniem na stronie spodniej są formy bez takiego łu łka
nia. W skupieniu tym znalazły się równie* 2 bardzo drobne zbrojniki z tylcami łuko
watymi« Cechy inwentarza skupienia i jego złoża wskazują na to, że je s t ono starsze 
od wszystkich dotychczas odkrytych na badanym stanowisku.

Wyniki badeń przemawiają te* za tym, *e stanowisko nie było zasiedlone przez 
elementy pochodzenia llngbljskiego. Formy do nich podobne są nieliczne 1 stanowią 
element składowy przemysłu świderskiego.

Stanowisko, jak i cały zespól osadniczy w obrębie którego ono występuje zasłu
gują na dalsze szczegółowe badania.

JACKNTÓW, pow.Końskie Instytut Archeologii Uniwersytetu
Stanowisko 3,4,10 Ja g ie llo ń sk ie g o , Konserwator Zabytków

Archeologicznych w Kielcach

Badania prowadził dr Bolesław Ginter.
Finansował Uniwersytet Jagielloński i 
WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań.
Piaskowe stanowiska schyłkowopaleolitycz
ne 1 mezolityczne.

Wszystkie stanowiska położne są na niskim, erozyjnym ta rasie  rzeczki Plebanki, 
dopływu C zarnej, w odległości od paru do parudziesięclu metrów od jego załomu. 
Załom ten wznosi się od ok. 1. 5 m . do 2 m . ponad zatorfloną płytko dolinę P le
banki. W celu uchwycenia śladów osadnictwa nad Plebanką przeprowadzono na obu 
jej brzegach badania wstępne pokrywając siatką niewielkich otworów teren długości 
ok. 2 km. 1 szerokości kilkudziesięciu metrów.Wynikiem tych badań było znale
zienie kilku stanowisk z epoki kamienia.Na trzech z nich założono wykopy. 
Stanowisko 3. /  Wykop 1/72/

Usytuowany na załomie tarasu  dochodził do poziomu doliny zalewowej.Wydobyto 
około 200 wyrobów krzemiennych z których większość można zaliczyć do schyłko
wego paleolitu bez określenia przynależności kulturowej, część wydaje się nawią
zywać do mezolitycznego cyklu komornickiego. Wyroby zalegały we współczesnej 
próchnicy, w poziomie iluwialnym gleby bielicowej i w piasku pod poziomem torfu.
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w partii wykopu przylegającej do doliny zalewowej.Wysoki poziom wody gruntowej 
uniemożliwił kontynuowanie badań w tej części wykopu« w której obok wyrobów k rze
miennych znaleziono również sporo grudek hematytu.
Stanowisko 4 . /  Wykop 11/72/

Na prawym brzegu Flebanki* w odległości parudziesięciu metrów od załomu ta-2
rasu.W  wykopie o powierzchni 104 m znaleziono 6 ty s. wyrobów krzemiennych 
występujących niemal wyłącznie w mocno rozbudowanym tutaj poziomie iluwialnym 
gleby typu bielłcowegot Wyroby krzemienne tworzyły wyraźną« izolowaną krzem ieni- 
cę o średnicy kilku metrów« z paroma wyraźnymi skupieniami m ateriału związanymi 
z występowaniem zagłębień w obrębie iluwium.Surowcem je st niemal wyłącznie ko
palniany krzemień czekoladowy. Wyróżniono kilkanaście rdzeni z reguły wiórowych 
różnych typów« sporo wiórów« często z rdzeni dwupiętowych« dużą ilość odłupków za- 
prawiakowych a także około 100 narzędzi. W śród nich dominującą grupą są rylce 
prawie wyłącznie wiórowe« mocno zróżnicowane.Bardzo nieliczne są drapacze« rów
nież wiórowe. Specyficzne grupy stanowią delikatne półtylczald z mikroretuszem« a 
także szerokie wióry retuszowane na styku krawędzi bocznej i odłamanego w ierz
chołka. Częsty je st zabieg przetrącania 1 poprzecznego łamania wiórów.Inwentarz 
jako całość nie posiada analogii w schyłkowopaleolitycznych stanowiskach z terenu 
Polski. Stanowi on fragment nowego cyklu przemysłów schyłkowopaleolitycznych na 
naszych terenach.Analogii zapewne dostarczą tereny położne na wschód od Bugu. 

Stanowisko iq  /  Wykop 0 / 7 2 /

Położone na lewym brzegu Plebanki« na szerokim cyplu tarasu.W  wykopie o 
2powierzchni ok. 1000 m odkryto ponad 1.500 wyrobów krzemiennych z wyraźną 

przewagą schyłkowopaleolitycznych. Zalegały one w układ*ie rozproszonym« częściowo 
w próchnicy współczesnej .Obok ponad 20 rdzeni różnych typów znaleziono około 
150 narzędzi z wyraźną przewagą drapaczy. Z bardziej charakterystycznych wystąpi
ły pojedyncze liściaki« wykrójec« bardzo wydłużony, wysoki trapez 1 fragmenty tyl- 
czaków o łukowatych tylcach. Taki zastaw narzędzi charakteryzuje końcowoplejsto- 
ceńskie i wczesnoholeceńskie inwentarze północnej części Niżu Europejskiego 1 
Skandynawii« Obecni«*̂ 00ina rozstrzygnąć do jakich zespołów inwentarz z Jacento- 
wa zbliża się najbardziej. Obok wyrobów paleolitycznych wystąpiły niezbyt liczne 
elementy mezolityczne i pojedyncze wyroby krzemienne neolityczne w towarzystwie 
niezbyt typowych fragmentów ceram iki.

Badania na stanowisku będą kontynuowane w roku przyszłym.


