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Objęcie badaniami terenu położonego na południe i południowy-w schód 
od stanowisk Kraków-Spadzi eta B 1 C, pozwala na zorientowanie się 
co do wielkości obszaru zasiedlenia ludności kultur oryniackiej i  młod
szej od niej graweckiej.

ŁYKOWE, gm. W ierzchlas Muzeum Archeologiczne
woj, sieradzkie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadzili: mgr Maria Cyrek 
i  dr Krzysztof Cyrek, Finansował WKZ 
w Sieradzu, T rzeci sezon badań. Schyłkowo- 
paleolityczna pracownia krzemieniarska 
i  osada lub obozowisko neolityczne.

Stanowisko położone jest na wysokiej terasie lewego brzegu 
Warty. Wykopy nawiązywały do założonych w latach ubiegłych i objęły 
obszar 97 m2. W małym /9 m2/ wykopie u podnóża stoku terasy, na 
głębokości około 120 cm pod warstwami piaszczystego torfu i namyte
go od strony rzeki piasku, w stropowej części warstwy białego mułku, 
odsłonięto ślady drewnianych belek, Naprzemianległe położenie więk
szości z nich oraz pionowe niektórych sugeruje, że są to pozostałości 
pomostu. Sytuacja stratygraficzna tego wykopu nie pozwala obecnie 
/przed datowaniem przyrodniczym/ na choćby ogólne określenie chro
nologii obiektu.

Na szczycie terasy odkryto dalsze jamy kulturowe z ceramiką 
grzebykowo-dołkową i  wyrobami krzemiennymi o mezolitycznym cha
rakterze. Największe zagęszczenie zabytków wystąpiło w obrębie du
żej jamy, o zbliżonym do prostokąta kształcie, ze śladami paleniska 
i  słupów konstrukcyjnych. Nie wykluczone, że jest to pozostałość dru
giego już na omawianym stanowisku obiektu mieszkalnego.

Wykonano również 16-metrowy sondażowy wykop w kierunku od 
centrum stanowiska w głąb terasy, gdzie natrafiono na fragment więk
szej koncentracji krzemiennego półsurowca, rdzeni i  pojecjynczych na
rzędzi. Wyroby zalegały w mniejszych skupieniach o wyjątkowo dużej 
liczebności. Ich morfologia świadczy o typowo pracownianym i prawdo
podobnie schyłkowopaleolitycznym charakterze krzemienicy.

MICHAŁÓW, gm. Bełchatów Muzeum Archeologiczne
woj, piotrkowskie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska- 
Śreniowska. Finansował WKZ w Piotrkowie. 
T rzec i sezon badań. Osada /obozowisko/ 
kultury komornickiej, starsza faza mezolitu.
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