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odpadków o pokroju mezolitycznym, kilku ząbytkóv wyraźnie neoli- 
t cznych oraz omłych* niecharakterystycznych fragmentów ceramiki 
prawdopodobnie neolitycznej /tłustawa glina o domieszce wyłncznie 
roślinnej* będi nikłej domieszce mineralnej kwarcu i miki/. Mater
iały te wystąpiły w przemieszaniu. jednej z jam znajdowało się 
palenisko z kamieni. podobieństwo tych wszystkich obiektów 
wskazuję: zawartość kulturowa* wymiary /oś dłuższa ok. 2 m* głę
bokość do od. £0 cm poniżej spągu warstwy ornej/** orientacja 
/północ-południe/ i usytuowanie w bliskości jam eksplorowanych w 
latach ubiegłych. Obfitość mezolitycznych materiałów krzemiennyoh 
w warstwie ornej* w który to poziom niewątpliwie wkopano kiedyż 
jamy oraz brak pewnych analogii* świadczę iż nie ma podstaw* by 
inwentarze z nich uzyskane uznać za nowe zesooły o oharakterze 
przejściowym, ,,mezolityczno-neolitycznyra,,. Właściwsza wydaje się 
interpretacja, że jamy reprezentują bliżej nieokreślone osadni
ctwo neolityczne, rozwijające się w miejscu zasiedlonym uprzednio 
przez ludność mezolltyczną.

W warstwie kulturowej oraz w płytkich jamach pod nią zalega
jących u podnóża kulminacji /nad rz. Zuśnlanka/ natrafiono na li
czne fragmenty ceramiki póinorzymsklej.

NIEBOROWA* pow. Chełm Lub. Zakład Paleolitu IHKK
Stanowisko I PAN w Warszawie

badania prowadziła Halina Jackiewicz. Finansowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chełmskiej. Piaty se- 

• zon badan. Stanowisko piaskowe z okresu mezolitu.

Prace wykonaliekowe trwały od ?4.VIII do 13*XI. Celem ich 
było odkrycie dalszych czystych zespołów mezolitycznych. "tyeks-
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plorowano trzy wykopy /6. 7, 8,/ i szereg rowów aondażowyoh - 
wszystkie unieszozone na północnym stoka wału piaszczystego.

Wykop 6 /na N od zeazłorooznego wykopu 5/ - dostarczył bar
dzo ubogioh materiałów krzemiennych 1 kwaroytowyoh, akuplonyoh 
wokół ogniska jamowego, wyłożonego kamieniami. Ubóstwa zabytków 
nie pozwala na określenie ich przynależnośoi kulturowej. Użytko
wanie kwaroytu 1 formy dwóoh rdzeni, mogłyby może wskazywać na 
jakieś związki z oyklem wiślaćakim.

Wykop 7 /między dawnymi wykopami 3 1 4. w ozasie eksploraojl 
połąozony z wykopem 3/ - odsłonił w lluwlum silnym ozyatą. zwartą., 
bogatą krzemlenloę podomową oyklu wiślańsklego. Inwentarz krze
mienny. piaskowcowy 1 kwaroytowy zbliżony jeat do materiału krze- 
mnioy wlślańakiej. odkrytej w Nleborowej w 1966 r. Różnloe wldoos> 
na aą w proporojaoh zbrojników /tegoroczne smukłe, bardziej w ty
pie Syaerdborg/ i w atoaunkaoh ilościowych między poszczególnymi 
grupami narzędzi. W ubiegłym roku. w pobliżu obecnie odkrytej 
krzamnloy. odsłonięto dwa ogniska, a przy nich ślady praoownl w 
której obrabiano kwaroyt 1 piaakowleo.

Wykop 8 /na B od dawnyoh wykopów 1 i 2/ - dostarczył podomo- 
wej krzemnioy. również oyklu wiślańsklego. Krzemnioa leżała na po* 
wlorzobni deflaoyjnej. w spągowyoh piaakaoh lluwlum silnego, przy* 
krytyoh wepółozesną nadmlną. słabo zgłębioną. Planigrafioznie 
miała wyraźny• zwarty zarys. W inwentarzu krzemiennym uderza jed
nak dość duża niezgodność między półeurowoem użytym do wyrobu na
rzędzi a pozostałym materiałem półsurowoówo-odpadkowym. Najbliż
sze otoozenie krzemnioy nie zostało przebadane.

Tegoroozne odkryoia pozwalają na pełniejszą eharakteryotyką 
oyklu wiślańsklego. DoatarosaJą też materiału do teoretyoznego 
zagadnienia wydzielania przemysłów w obrębie oyklu.'

Badania stanowiska będą kontynuowane w przyszłym roku.


