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6 P d td a  I mrzfitti

Ceramika jest wyłącznic ostrodcnua o  karbowanych krawędziach, zdobiona dołkami poniżej wylewu. W ca- 
lo id  wykonywana była techniką wałeczkowatą, analogiczne jak ceramika ertcbelska i ellerbecka.

Pozytkany zespół jest zachodni οροπατ; kim ekwiwalentem ugrupowania Ellerbek, określony został jako typu 
Tanowo wchodząc w skład protoneoli tycznego kompleksu Erteballe-Ellerbek-Uetzwo-Taoowo, Jego wiek może 
być odnoszony do początków okresu subborealnego. tj około 3500-3100 BC.

Badania będą kontynuowane.

Jak wynika z geomer fdog! cznych badali mgr Pawła Marosika zajmuje ooo strefę krawędziową formy, którą 
ze względu na cechy litologiczne i morfologiczne okreilooo jako terasę fredoią doliny Warty Do współczesnego 
koryta lianowi ona poziom nad zalewowy wznoszący się kilka metrów ponad dnem doliny. W budowie terasy 
uczestniczą przeważnie ptasłd, rzadziej iwiry będące Iwiadeciwem p ó inovum)i aüskiego odpływu rzeki roztok- 
owej. Powierzchnię terasy odcinają krawędziami erozyjnymi z trzech stron kopalne starorzecza różniące się 
wielkością i głębokością, в reprezentujące początkowy (schyłkowo- vis tuli a fts ki ) i dalszy (holoceisld) rozwój 
meandrowego koryta Warty.

Przebadaną powierzdmię powiększono o dalsze 37 т г, co daje w sumie 212 тг. W wykopie głównym odkryto 
jedną krzemienicę schyłkowo- paleolilyczną{zlicznymi składankami) oraz 1 skiąjisko artefaktów me zoli tycznych,

W obrębie krzemienicy znajdowały się 2  składziki półsurowca i rdzeni, kläre do 6 powiększyły liczbę tych 
specyficznych obiektów. Wyżej wymienionym krzemieni с о т  towarzyszą jlady jam antropogenicznych zniszczo
nych czficiowo przez procesy glebowe.

Z  węgli drzewnych pochodzących z jamy zawierającej zabytki m ezolity«ne uzyskano datę radiowęglową 
z połowy okresu atlantyckiego. W iród zabytków ruchomych znaleziono 88 rdzeni i narzędzi, z  których naleiy 
wyróżnić 1 u trze  lisdowatc dwukątowe z unikatowego w tym rejonie krzemienia czekoladowego: a  takie zbrojni к 
mezolityczny w formie nierównoramiennego. rozwartokątnego trójkąta.

Wyniki badać potwierdziły przynaleZnoii zespołu starszego do kultury iwiderikiej. natomiast młodszy zespół 
wykazuje wyraźne cechy młodszej fazy kultury komornickiej.

Wykop sondażowy założony w odległości ok  100 m od wykopu głównego ujawni I pozostaloici chaty z póinej 
epoki brązu, wchodzącej w skład osady zajmującej obszar oŁ 2 ha.

Badania b fdą  kontynuowane.

Na tym samym poziomie te ras owym, w miejscu oddalonym o ok. 500 ra od stanowiska tu 5, na powierzchni 
od wiania znaleziono kilkadziesiąt krzemiennych zabytków. Wykop sondażowy pozwolił stwierdzić, ie  jest to 
lubpowicrzchniowe lianowi;ko (Trooiny iL 9) z mezolityczoym materiałem krzemiennym (brak precyzyjnych 
wyznaczników kulturowych) tworzącym skupienie o  powierzchni ok. 100 m1.

Badania na stanowisku zakończono.
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Badania prowadził dr Krzysztof C y re t Finansował WKZ w Sieradzu. Trzeci sezon 
badań. Obozowisko Î pracownia krze rai tatarska z paleolitu schyłkowego, obozowisko 
z mezolitu i osada z póinej epoki brązu.
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