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fragm ent smukłego rdzenia dw upięto we go o raz  20 nie charakterystycznych 
zabytków krzem iennych.

Poziom górny jes t trudny do scharakteryzow ania kulturowego. Leży 
on głównie w poziomie słabego iluwium niezachowanej do dzisia j gleby i wys
tąpiły w nim: długie wióry /6  x 1 ,5  cm /, 0 rdzeni jednopiętowych, półtyl- 
czak janisław icki, 3 wkładki retuszowane, 4 fr. zbrojników, trapez, pół ty 1- 
czak, mały tró jkąt, 2 ry lce jedynaki, ry lec  klinowaty, 2 skrobacze, drapacz 
ostrołukowy i rylczaki. Powyższe zabytki wystąpiły głównie w południowo- 
wschodniej części wykopu i jeżeli uwzględni się badania zeszłoroczne to 
świadczyć to może o przem ieszaniu kulturowym·

2
Wykop Ш /40 tn /  całkowicie potwierdził obserw acje zeszłorocziie. 

Kulturę janisław icką dokumentują: 2 rdzenie jedno piętowe, 3 półtylczakl 
janisław ickie, duży tró jkąt janisław icki, 3 f r .  zbrojników, 1 f r ,  tró jkąta , 
trapez oraz ry lec jedynak i klinowaty, 3 skrobacze, rylcowce i  ry lczaki. 
Ceram ika wystąpiła w postaci małych okruchów w m niejszych ilościach niż 
rok tem u. Dalej otwarty pozostaje problem  synchronizacji wykopu Ш z !,

2
Wykop IV* Przebadano 20 m do głębokości 1, Ç0 m od powierzchni. 

Wykop ten ma dobrą sytuację stratygraficzną, i  tak nie licząc współczesnego 
torfu wyróżniono 3 gleby ze słabo lub bardzo słabo wykształconym iluwium. 
Dolny poziom glebowy wiązać można /co  wymaga jednak dalszego spraw dze
n ia / z dolnym poziomem w wykopie I. W wykopie IV w tym poziomie nie w ys
tąpiły zabytki, a  w całym wystąpiło ich bardzo m ało. Z charakterystycznych 
można tu wymienić: fr , dużego tylczaka / 3 x 1  cm /, fr . tró jkąta , 3 ry lce  je 
dynaki, węgłowy smukły oraz jeden klinowaty, 3 rdzenie jednopiętowe oraz 
jeden charakterystycznych fr , późnej ceram iki typu leśnego. Zabytki,jak rów 
nież zbyt m ała powierzchnia wykopu, nie pozwalają zsynchronizować ich 
z jedną z górnych gleb a także doszukiwać się  homogeniczności całego zespołu.

Badania będą kontynuowane.
t
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stanowiska przetw órcze i osadnictwo związane 
z eksploatacją hematytu /o ch ry / z późnego paleo
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W bieżącym  sezonie skoncentrowano s ię  na badaniach ratowniczych 
stanowisk leżących w pobliżu dwóch piaskowni przemysłowych zlokalizowa
nych na III ta ra s ie  Kamiennej o raz  wscbodnio-południowym stoku wzgórza 
triasow ego w Nowym Młynie. Nadal prowadzono również p race geologiczne 
na obszarze kopalni hematytu. P race  te  m iały za cel dokładne określenie 
warunków litostratygraficznych piaskowców wąchockich i zlepieńców dolno- 
triasow ych zaw ierających żwiry i otoczaki hematytu. Ponadto przeprow a
dzono prace wykopaliskowe na stokowym ta ra s ie  bagna "B abica" w odległoś
ci kilkudziesięciu metrów od kopalni.

W pobliżu piaskowni wy eksplorowano wykopy. 1/78, Π/78 i I II /78. 
Wykop 1/78 ujawnił obecność niewielkiego skupienia zabytków krzem iennych 
technokompleksu z tyle żakami łukowymi schyłku paleolitu /A lle r  Öd/.
Wykop 11/78 był wykopem jałowym pod względem archeologicznym  podczas 
gdy wykop ΙΠ/78 dostarczył m ateriałów  krzem iennych niewielkiej pracowni 
krzem ie ni a rs  kie j najpewniej należącej do dużego obiektu osadniczego późno- 
paleolitycznego /techno kompleks z tyle żakami łukowym i/ badanego w wyko
pie Ш /77. Nadal prowadzono prace sondażowe w pobliżu obu piaskowni 
w celu całkowitego przebadania terenu, W b r. wykonano azurfy oznaczone 
jako 1-5/78.

W rejonie kopalni wykonano 3 wykopy atratygraficzno-geologiczne 
/1/78, 11/78/ o raz  rozkopano większy obszar w rejonie zagęszczenia stano
wisk przetw órczych 1 obozowisk użytkowników kopalni /wykop Ш /78 /, 
Zgodnie z przewidywaniami wykop ten dostarczył bogatych m ateriałów  zabyt
kowych, późno paleolitycznych związanych głównie z technokom ple kaem 
z tyle z ab am i łukowymi /A lle rtid /. Stwierdza się  silne zagęszczenie o sad 
nictwa oraz liczne ślady przetw órstw a hematytowego niewątpliwie związane 
z częstym  zasiedleniem  obszarów w najbliższej okolicy kopalni przez jej 
użytkowników.

SABINKA, gm. Siedlce Państwowe Muzeum
woj. siedleckie Archeologiczne
Stanowisko 1 w W arszawie

Badania prowadziła m gr Hanna Kowalewska.
Finansował WKZ w Siedlcach. P ierw szy sezon
badań. Stanowisko piaskowe z  okresu mezolitu
1 neolitu.

Stanowisko usytuowane je s t na wydmie położonej w pobliżu p rzy 
stanku kolejowego Sabinka. Od północy sąsiaduje z terenam i bagiennymi. 
Badania m iały charakter ratowniczy, objęły zachodnią część wydmy.

2Przekopano 72 m powierzchni, otwarto sondaż w bagnie. /2x1 m /, 
przeprowadzono dołkowania, zebrano też m ateria ł z całej powierzchni 
wydmy, wyróżniając skupiska.

Uzyskano łącznie 2 401 zabytków krzemiennych /w  tym ok. 160 
rdzeni i  n arzędz i/ oraz 743 fragm enty ceram iki. M ateriał krzem ienny -


