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IkaplowRoJa wykopaliskową obJeto oałą powleraohnlf *τ·typowa
ni· u tetkow, tan, 750 n2. Uayakany inwentar* lioay B3 rdsenle 1 ich fragMnty, 4 drapaose od łupko«· o drapiakaoh sakolonyoh 
eyvatxjtfbmie lub akośnla, 1 ryleo klinowy środkowy, 87 abroj- 
nłków lÉJrrolltyoMijroh /giAmia drobne trójkąty 1 trapeay/, 2 
wióry Mniboosn·, 1 paxиг, 1 wiór łuakany 1 5 odłitpkow łuaka- nyoh. fljfcłośó inwantaraa wykonano a narautowago kr*walenia kre
dowa get. bałtyckiego. Chronologią atanowiaka określić aofcna 
/ u  pofiatawle ce on typologioanyoh/ na g6nty «aaolit*

Materiał B*bytkc*y praakaaano do Museum Archeologicznego 
« Posnaniu.

Badania aakodoaano.

Ю О Ш О ,  ».Rokietnica Huaaua Aroheologioan·
woj.pownanwkie w Poananluetanowlako 3

Badania nrowadaiłe ngr Wanda Tetslaff. Ptnan- aował VKZ « Foananlu. Cawarty aaaon badań* Oaa- 
da kultury puobardw lejkowatych oraa ślady oaad· niotwa śradnlowleoaaago.

Badania prowadsono я południowo-wschodniej osfśol oaady. 
Sałoftooo wykop o powleraehnl 110 *2 odkrywając w dnia 24 Jamy 
/nr 39*62/ oraa ślady В ałutx5wf a krtdrych regularnego okładu •otoa wnloako»a<5, fte stanowią m e  poaoatałość Jakiejś koaatruk- 
ojl* Odkryte jaay spełniały róśne runko Je goapodaroaei c*ęś<i a nich niawątpliwl· była piwniokkaal do praaoaowywanla eapaedw, Inna uiytkowane były Jako doły odpadkowe*

Materiał aabytkowy repreaentowanr Jest naJlŁeanlej prsem oeraaikf naoaynlową /frag»eoty puohardw lejkowatych, ua.aafor 
i ln./. Z innych praedalotów wyräieai<5 nalały dwa prayśllkl gliniana /w tym Jeden adoblooy/. ponadto aieklerkt kaKLenną 1 krae- aienną, fragmnt toporka kaadenaego, fragment kamienia iarsowe-S, roaolarmoa«.do saren, tłuki kamienne oraa lloanla występu- ee fraownty płytek ałuiąoyoh do wygładzania powierzchni na- 
re^dal. Ba aaoaagolną uwagf aaaługuje fraeaant alnlaterowego toporka glinianego* będącego drugim tego typu aabytklea na terania oaady w Krowinie.

Oaada datowana Jeat na lubońaką fasf waohodnleJ grupy kul
tury puobardw lejkowatych.

la owawiany taranie atwlerdaouo równie i nikła ślady oaad- 
niotwa a okraau śradnlowiecaa a tego овааи poehodaą nie11ocne ułamki naoayń oraa fragaant raka fcelaanego.

Materiał aabytkowy praekaaano do Mnseua Aroheologicanego 
w Posnanlu.

Badania b«dą kontynuowana·


