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Stancwisko 3 Trzeci вс con badań. Obozowisko nezolitycioa o m  osada 
póśnoneolltyczna lub z wczesnej epoki brązu.

padania skoncentrowano w południowo*zachodniej cząścl etanów lake, a celem ich było uchwy
cenie zachodniego zasiągu Krzemienicy południowej. Szpaehelkaml - przebadano 55 m* uzyskując 
Misko 100 zabytków krzemiennych oraz kilkadziesiąt; okruchów ceramicznych pochodzących i głębo
kości do Ю  - 20 cm od powierzchni. ? form narządzlowyeh odkryto jedyni* trójkąt Pieńkowski /?/, 
frAQPiont zbrojnike. dwa rylcowceoraz tłuk kamienny, a wiąc Inwentarz typowo etezol i tyczny, Stan 
zachowania ceramiki uniemożliwia dokładne określanie jej chronologii. Cechy technologiczne po* 
zwalają jedynie na jej pobieżną oceną i wydają slą wskazywać na póśny neolit lub wczesną epoką 
brązu.

Badania obu stanowisk bądą kontynuowane. Materiały znajdują *lą w Katedrze Archeologii. 
Uniwersytetu Marii Curle-Skłodowskiej*
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badanie prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowały 
Uniwersytety Warszawski 1 Łódzki. Szósty sezon badań. 
Osiedle z późnego mezolitu.

Kontynuowano badania w północno-zachodni*j cząścl stanowiska, gdzi* przebadano 139 m̂ . 
m ich wyniku odkryto kraniec północno-zachodni krzemienicy kultury janls|awlckl*J. W tej cząścl 
stanowiska materiały zabytkowe wystąpowały w niewielkich ilościach.

Odkryta obecnie w całości krzemienie* ma kształt wydłużonego owalu zorientowanego na linii 
NW - SA o wymiarach: długość * 30 a i szerokość - t a .  Tworzy ją około czterech tyalący wytworów 
z krzemienia czekoladowego. Reprezentują one kulturą janlsłąwlcką. w ich ramach stwierdzono rów
nież narządzi* charakterystyczne dla ρόΐτατκοΐΐ tycznych i vc zee reneol i tycznych kultur c***arów nadczamaiorskieh.

Obecność **4 w materiale kostnym, odkrytym na tym stanowisku, kości zwierząt udomowionych» 
stawia w nowym świetle zagadnienie początków gospodarki wytwarzającej wśród społeczeństw kultury 
janlsławicklej.

Materiały przechowywane w Zakładzie Prahistorii Polski IP UAM· Badania ha tym stanowisku 
zakończono.
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