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200 m. W wielu z nich notowano występowanie materiału zabytkowego, głównie mezoli- 
tycznego i proton eolitycznego, ale także późnopaleo! i tycznego związanego nąjpewniej 
z tzw. kompleksem ahrensburskim. W przyszłości planuje się badania właśnie tego typu 
osadnictwa na stanowisku w Tarnowie.

Badania będą kontynuowane.

Woj now o-C hw al im  Polska Akademia Nauk Instytut Histo-
gm. K argow a, woj. z ielonogór- rii Kultury Materialnej Zakład Arche-
sk ie  ologii Wielkopolski w Poznaniu

Badania prowadzili doc. dr hab. Michał Kobusiewicz i mgr Jacek 
Kabaciński, Finansowane przez Instytut Historii Kultury Material
nej PAN. Czwarty sezon badań. Osadnictwo późnoneolityczne i me
zolity с z ne.

Celem badań rozpoznawczych przeprowadzonych w dolinie Gnitej Obry było poszerze
nie znąjomości problematyki osadnictwa społeczności zbieracko-łowieckich w rejonie Woj
no wa. Penetracje terenowe w 1991 r. stanowiły kolejny etap badań najstarszej sieci osad
niczej tego obszaru. Stanowią one podstawę badań porównawczych systemów eksploatacji 
środowiska naturalnego i osadnictwa na niżu środkowej Europy i na środkowym zachodzie 
USA, prowadzonych w ramach wspólnego programu badawczego Instytutu Historii Kultu
ry Materialnej PAN i Iowa State University, Ames, USA.

Wstępna penetracja prowadzona wzdłuż krawędzi rynny glacjalnej dostarczyła dużej 
ilości zabytków krzemiennych, wskazujących m.in. na występowanie w badanym regionie 
osadnictwa z okresu Aller0d. Do dalszych badań wybrano 2 stanowiska, oznaczone jako 
Woj nowo с i Woj nowo d, położone na krawędzi terasy w bezpośredniej styczności z torfami. 
Przeprowadzono na nich szczegółową inwentaryzację powierzchniową, uzyskując bogatą 
kolekcję kilkuset zabytków krzemiennych. Wykonano też 2 wykopy sondażowe, w których 
material zabytkowy zalegał w humusie i w podglebiu do głębokości ok. 45 cm od powierz
chni.

Celem porównania gęstości występowania krzemieni, podobne sondaże wykonano na 
stanowisku Chwalim 1 położonym ok. 1,5 km na południe od stanowisk w Wojnowie. 
Gęstość występowania materiałów, w granicach 100-300 zabytków w metrze kwadrato
wym, była ok. dwa razy większa niż w wykopach z Wojnowa.

Badania będą kontynuowane.

NEOLIT

Biechów, st. 6 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
gm. Głogów, woj. leg n ick ie  w Głogowie
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Badania prowadziîi mgr mgr Z. Lissak i W Pogorzelski (autor tekstu). 
Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Głogowie oraz Hutę 
Miedzi Głogów. Osada z okresu neolitu i epoki brązu.

Stanowisko zlokalizowane było na krawędzi terasy cieku będącego lewym dopływem 
Odry. W związku z tym, że teren, na którym zlokalizowane byîo stanowisko przeznaczony 
został pod budowę wysypiska śmieci, za istn iała  konieczność przeprow adzenia


