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cyplu wysoczyznowym, ograniczonym od północy i północnego zacho
du wąwozem, a od południa i południowego-zachodu szeroką doliną. 
Stanowisko o dużych wartościach poznawczych, zagrożone postępują
cymi pracami stokowymi i rozbudową kamieniołomu niszczącego po
łudniową część cypla.

Badania wykopaliskowe objęły powierzchnię 170 m2. Uzyskany 
m ateriał wystąpił w obiektach i b, nielicznie w dzisiejszej warstwie 
ornej. Ze względu na stopień zniszczenia nie uchwytna jest dziś zu
pełnie warstwa kulturowa stanowiąca dawny poziom użytkowy osady. 
Łącznie natrafiono na pozostałości 11 obiektów KW-LCM.

W materiale ceramicznym wyróżnia się 2 grupy naczyń: cienko
ścienne z gliny tłustej /czarki gruszkowate, puchary na pustej nóżce, 
naczynia doniczkowate, naczynia na stopie, w większości malowane 
białą farbą oraz grubościenne naczynia zasobowe /?/, w większości 
esowate, wykonane z gliny schudzonej dużą ilością domieszki tłuczo
nych skorup i tłucznia granitowego, W materiale krzemiennym /kilka
dziesiąt okazów/ b.ubogo reprezentowane są narzędzia /1 wkładka 
trapezowata, 1 mikrolityczny półtylczak, 1 wiórowiec obuboczny 
zbieżny/.

Z jednego z obiektów, jama 20A/4, pobrano próbkę węgla na
C l 4.

Materiały przechowywane są w ZA UMCS.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Olena Prus. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. 
T rzeci sezon badań. Osada kultury lendziel- 
skiej.

Kontynuowano badania wykopaliskowe na stanowisku położonym 
w odległości około 500 m na zachód od drogi Wójcin-Jakubów, po 
prawej stronie drogi polnej biegnącej w kierunku wsi Błotnica prze
badano w bieżącym sezonie przestrzeń obejmującą ponad 450 m2. 
Odsłonięto 12 luźno rozmieszczonych obiektów nieruchomych wcho
dzących w skład kompleksu gospodarczego skupionego wokół półzie- 
miankowego domostwa badanego w poprzednim roku. Obok jam o cha
rakterze gospodarczym przebadano także wgłębione palenisko wyłożo
ne płaskimi kamieniami i dużymi skorupami oraz wylepione gliną 
a także 24 negatywy posłupowe.
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Większość z jam zawierała materiał zabytkowy w postaci ułam
ków ceramiki, narzędzi i półfabrykatów kamiennych i krzemiennych 
oraz bryłek polepy. Na szczególną uwagę zasługuje inwentarz jamy 
19 zawierający m .in. 'dobrze zachowaną glinianą grzechotkę zaopatrzo
ną w dwa przekłute uszka. Duże fragmenty naczyń pozwalające na r e 
konstrukcję całych form pozyskano z wypełnieka jamy 24,

Założono także próbny wykop sondażowy o powierzchni 55 m2 
zlokalizowany w odległości 80 m na wschód od krawędzi tegorocznego 
wykopu. Tuż pod warstwą orną wystąpił na głębokości 0,25 m duży 
obiekt nieruchomy, którego zarys wykraczał poza ramy sondowanego 
obszaru '/półziemianka? /, Znaczna ilość materiału ceramicznego wy
stępująca na powierzchni obiektu odpowiada ściśle, podobnie jak * z 
pozostałych obiektów, ceramice związanej z osadnictwem e +arszej fa
zy rozwoju kultury lendzielskiej na Dolnym Śląsku. Całkowi e przeba
danie obiektu zaplanowano na sezon następny.

Materia złożono w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

Badania będą kontynuowane.
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