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Położone Jest na skraju północnego zbocza Językowatego wyniesie
nia, ok. 1 km na południe od wal Dąbki, 0,6 km na zaohód od jezio
ra Bukowego, 1,5 km na południe od brzegu morskiego.
Zajmuje łagodna zbocze wyniesienia, na skraju pola uprawnego i
łąki /zmeliorowane bagna/. Stwierdzono rozrzut materiału na obsza
rze o promieniu 15 m.
Założono 1 rów sondażowy /25 m2/·
Materiał archeologiczny występował wyłącznie w warstwie or
nej, w większości w jej górnych partiach*
Z powierzchni uzyskano 263 krzemienie, 413 z sondażu. Ogółem
inwentarz liczy 676 krzemieni, w tym 80 rdzeni 1 107 narzędzi.
Wśród form rdzeniowych wyróżniono 58 łuszcznl, oraz 22 rdzenie,
w większości małe, wiórowe, Jednopłatowe, podśtożkowe, z przygo
towaną piętą, skośną w stosunku do odłupał. Wśród narzędzi wy·
różniono 14 drapaczy, 12 skrobaczy, 6 przakłuwaozy lub ioh frag
mentów, 11 zbrojników, w tym 7 trapezów, 1 półtylozak typu Komor
nica, oraz 2 przepalone fragmenty zbrojnikówt A5 retuszowanych
wiórów i ich fragmentów, 16 odłupków retuszowanych, 1 ciosek,
1 ryloowieo, 2 fragmenty tłuczków kwarcytowych· Wśród pÓłsuroyc·
i odpadów wyróżniono 2 "chlebki*, 150 wiórów negatywowych lub
ioh fragmentów, 22 wióry korowe, 101 odłupków negatywowych, 71
odłupków korowych, oraz 1*0 łuski,
Do produkcji wyrobów używano krzemienia pomorskiego /tzw·
chlebki pomorskie, małe otoczaki koloru żółto-bnuatoiegc/, będą
cego odmianą krzemienia kredowego byłtyckiego.
Z powierzchni 1 sondażu uzyskano ponadto 20 silnie znisz
czonych, mało charakterystycznych fragmentów ceramiki
całego
materiału/. Zapewne łączyć Ją należy z pobliską osadą neolitycz
ną, technologicznie nie odbiega bowiem od materiału ceramicznego
z tego stanowiska.
Badania będą kontynuowane;
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Badanie prowadził doc.dr Stefan K.Kozłowski
przy współpracy studentów UMCS 1 UW /autor
ką sprawozdania Jeat studentka Ewa Gieysz
tor/ . Finansował UW. Pierwszy sezon badań.
Osadnictwo achyłkowo-paleolityczne, mezoli
tyczne 1 neolityczne.
Badany zespół stanowisk położony Jest na tarasie rzeki Ka
miennej, na uroczysku "Nad Płaską*. Eksplorowano trzy wykopy
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oznaczone omeraml R7I/77» RVIl/77» RVIII/77» o ł^czt»J po
wierzchni 70 m2. Odkryto « nich obiekty wypełnione pAgatcian с
duią domieszką henatytu. V przypadku etaoowtefca RYIll/77 лежу
najprawdopodobniej do czynienia z obiekte· mieszkalny»«
Owalnego kształtu obiekt, zniszczony od góry pr*az deflaoją
i sak około przez wykopy chłopskie, litł *1ефаяабб ок. 20 ca«

Inwentarz krzeaieany tego stanowiska reprezentuje sohyłkowpeleoli tyczną kultury świderska, Znaleziono miedzy inny*!
d m rdzenie, trzy drapacze* dwa liściaki» ryłoeafc, oiog&kf
rylec klinowy, tłuczek krzeetieosy. natrafiono rwti«ż na inte
resujące narządzie kamienne гл ŚlaAaoi intencjonalnych odt&ć·
ttatoodaet Inwentarz wykopu (WII/77 ze^iereł iwberiały sctayłłcowopaleolityczne i mezolityrjaie. *y*Ei^lono wśród nich: aiedea
rdzeni « « ty· dwa Jednopiętrowe, ostery Afepd^lswe o**x jeden
ze mienioną orientacją, wiór retumowpy» lisctiek, рашг, dwa
drapacze, cztery Bkrobecze, dwu rylce, t m ryło«A±. Ma powierzcłmi małeziono pojedynozy <*** p64tyleea*e h tiwj» i
jeden oioaefc. W wykopie RV1/77 wyełwjplorow«*» w U r l a t j eotoyłłtowopeleolityczne 1 prawdopodobnie neolityczna* Iwartert 1»·
miermy zawierałi rył«c klinowy, rdtee* eras £гадоагЪ «enüeUd
i wysotel trajwz / z powierzcfcni /.
Materiały przechowywane aą * IA Uniwergyt>etu Varazawaklego«
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła vgx Lucyna Вешенка.Finanso
wał Ikiiwersytat Łódzki*
Trzeoi sezon badań. Obozowisko ludnoéci kul
tury chojnicko-pleńkowakiej·

Ukończono odsłanianie krzemienicy. Ha ona kształt wydłu
żonej elipsy o wymiarach:długość 14 ■, szerokość 7 a. Zareje
strowano dwa dalsze paleniska, których łącznie зов stanowisku
odkryto 7· Paleniska te występują aa krancaefa krzemieniсу 1
układają się także w formie elipey, Materiał krzenlermy pre- ,
zentuje typowy zestaw cech dla ffnxpy chojnickiej* Jedyny« uiytkowanyai eurowcen był występująoy lokalnie krzeaień poaordcll
Opracowane materiały z badań złotone bfd^ w Katedrze
Archeologii Uniwersytetu Łód^tiego.

