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d rapacze  ta r aowlań side o raz Ą ry lce węgłowe. Pozostałą część inw entarza stanowią odłup kl, łuski o raz  pojedyn
cze wióry. Wystąpiły także fragm enty płyty piaskowcowej /skU dsnka/ ze śladami hipaola.

Powyższy inwentarz odnosić omlety do schyłkowego paleolitu. fk'mk bardziej charakterystycznych form 
narzędziowych oraz niekompletne dane o technice /b rak  rdzen i/ utrudniają b b ls z e  określenia kultur o wo-chrtm o· 
logiczne.

Po kilkuletniej przerw ie /s tru k tu ra  upraw/ badania będą kontynuowane.

SOEQiX>ft, gm* Włodawa K m serw ator Zabytków Archeologicznych
W ), chełmskie w Chełmie
Stanowisko 1 'M uzeum  P o jezierza  Łęczyński?-Włodawafaego

we Włodawie
* I

Badanfa prowadzili m gr m gr Sławomir Kadrów 1 Krzysztof 
Telep ko. Finansował WKZ w Chełm ie 1 Muzeum Pojezierza  
Łęczydako-W lodawsklego we Włodawie. .P ierw szy sezon badań. 
Osatfaictwo od mezolitu do epoki brązu.

Stanowisko położone Jeat na ustabilizowanej wydmie o powierzchni fi ha na te ra s ie  zalewowej Bugu, około
1. 5 km na wschód od budynku szkoły podstawowej w Sobiborze*

M aterial zabytkowy tone en tru je  się w północnej części w jdm y na powierzchni 0, 5 ha. P race  rozpoczęto 
od sporządzenia szczegółowej plantgrafll rozkładu zabytków krzem iennych 1 ceram icznych tu  o bszarze  34 arów. 
W stępnie udało się wyróżnić 6 skupień m ateriału  zabytkowego o średniej pow, 2 arów . Zdecydowanie dominują 
wyroby krzem ienne /m iejscow y surowiec wołyński ze złoża w tórnego/. F ragm enty  ceram iki stanowią ok* 20 % 
ogółu zabytków, Zebrano bardzo bogaty zbiór zabytków kultur глеьоДtycznych: kom ornickiej 1 janlslaw ickiej 
/rd zen ie , wyroby m ik r oil tyczne/. Reprezentowane są  również kultury a przełom u neolitu 1 fpołd brązu: kultura 
ceram iki dołkowo-grzębyfcowej 1 trzcin ieckiej /Деппе fragm enty bogato ornamentowanej ce ram ik i/,

Teren stanowiska ulega sta tej dewastacji w wymku działalności ro ln iczej Ł spowodowanej tym erozji.
Badania będą kontynuowane.

USC1E GORLICKIE 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko 2 » "Oreszów"

Badania prowadził m gr Pawel Yalde-Nowak. Finansował WKZ 
w Nowym Sączu. P ierw szy  sezon badań* Obozowisko górno- lub 
e chył kow opaleolltyczn a.

Polaka Akademia Nauk 
Instytut H isto rii Kultury M aterialnej 
Zakład Archeologii Małopolski 
w Krakowie ,

Stanowi ako jes t położone na lewym brzegu Ropy, w naleje™ przełom u rzeki p rzez  maeyw G, Homola 
/691 .9  m n. p. m. /  l G, Kopa /G7Û,0 m  n. p. m. /  w Beskidzie Nleklm. Znajduje filę na p lejstoceóaklej, żwirowej 
te ra s ie , osiągającej wysokość ok, 15 m.

M ateriał zabytkowy wystąpił powierzchniowo w rozległym  skupieniu o średn icy  kliku dziesięciu m etrów, 
50-100 m na południe od krawędzi podcięcia erozyÿiego terasy ,

W trzech  wykopach sondażowych, o łącznej powierzchni fi m ,  stw ierdzono bezpośrednie zaleganie w arstwy 
gleby współczesnej na żw irow o-gliniastej se rii związanej z afcumblacją fluwlalną, Tym sam ym , w połączeniu z 
obserwowaną głęboką orką traktorow ą w badanym m iejscu, sondowane stanowisko uznać należy za kom pletnie ' 
zniszczone i zalecać jedynie powierzchniową eksplorację m ateriału  zabytkowego*

Uzyskany Inwentarz liczy  ponad 60-wyrobów wykonanych wyłącznie с czerwonego rad io lary tu  pienińskiego, 
w tym 1 rdzeń jetfcoplętowy wiórowy ze śladam i formowania zatępiskowegp, odłupkL 1 w ióry, m, ln. Ee Śladami 
dwupiętowoścl o raz pojedyncze narzędzia ·  atypowy masywny przekłuwać z wykonany z zatępca, ry lec , skośny 
pôhylczak 1 odhipek retuszowany.

Cechy uzyskanych wyrobów nie pozwalają os bliższe ok reślac ie  kulturow o-chr etiologie m e  Inwentarza,
Badania nie będą kontynuowane.
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