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miernie rozrzucone bez śladów osobnych koncentracji. Dotychczas uzyska
no 460 rdzeni i narzędzi. Przeważają drobne i mikrolityczne rdzenie z wie
lokrotnie zmienianą orientacją. Wśród narzędzi dominują skrobać ze i róż
ne odmiany mikrolitów. Zespół sprawia wrażenie homogenicznego. Surowiec
w całości stanowi krzemień kredowy bałtycki.
W części zachodniej, gdzie stanowisko graniczy z torfami wykonano
sondaż, który wykazał, że warstwa osadnicza łączy się z torfem i konty
nuuje się w osadach organogenicznych wypełniających w tym miejscu dolinę
Obry. Z sondaży torfowych wydobyto wyroby krzemienne i węgle drzewne.
Stanowisko jest pozostałością sezonowej, stosunkowo długotrwałej
osady ludności mezolitycznej, zapewne z końca okresu borealnego. Obiekt
ten daje duże nadzieje na zdobycie mezolitycznych materiałów z surowców
organicznych i daty bezwzględnej dla całego zespołu.
Badania będą kontynuowane.
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Kontynuowano eksplorację poziomu kulturowego i pozyskano ponad
2.000 zabytków krzemiennych, w tym kilkadziesiąt różnych narzędzi i zbrój-

ników. W inwent&rzu narzędzi domowego użytku przewagę liczebną posiadają
drapacze drobne typu tarnowskiego, podobnie jak w roku ubiegłym. Znalezio
ne zbrojniki powtarzają również w większości formy z roku ubiegłego. Jed
nakże w pierwszym i drugim przypadku jest też szereg form nowych. Po
zyskamy inwentarz zabytkowy jest zwartym zespołem i stanowi przez to jed
no z najcenniejszych źródeł do badania mezolitu Polski północnej.
W sąsiedztwie rozległego terenu /długości około pięciuset metrów/
stanowiska Crudziądz-Mniszek 11 występuje stanowisko m , zajmujące od
dzielmy pagórek, posiadające podobny inwentarz krzemienny jak stanowis
ko I I 1 ulegające szybkiemu niszczeniu.
Nie planuje się dalszych badań, ale stanowisko może być przekazane
instytucji zainteresowanej jego problematyką.
Zabytki są przechowywane w ZEK IHKM PAN.

