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31.Tli/ pmcdieno « dwóch punktaoh talmni.
Żwirownia II. /własność ob. Jana Kołka/

Prsebadano obasar 1 ara. Natrafiono na kilka Jan posłupowyoh 
ora* kilka Jan o nieokreślonym charaktarca. Matarlał zabytkowy / 
nlaliosna ułamki oaranlkl neolitycznej orac kilka wiórów i odłup- 
ków krzemiennych/ wystąpił w dolnej warstwie humusu, 
żwirownia III. /własność B.3.P w Mokrej/

Prsebadano obssar 0.5 ara. Natrafiono na kilka jaa posłupo- 
wyoh orac kilka nlewielkioh jaa o nieokreślonym charaktarce. V 
obrębie badanego tarana natrafiono na oeramlkę póśnorsymską - 
siwą* robioną na kole orac na fragmenty naocyń lepionyoh ręosnie. 
Materiał zabytkowy. nie związany c poaccsególnynl Jamami. wystąpił 
w dolnej warstwie humusu i w górnej warstwie żwiru.

IIBDABT. pow. Trcebnioa Katedra Aroheologll
Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadziła prof. dr Helena Hołubowlosowa. finansował 
WKZ we Wroołowlu. Drugi secon badań. Cmwntareyeko kurhanowe 
z okresu neolitu /?/.

W sezonie letnio - jesiennym kontynuowano badania wykopalisko
we na terenie cmentarzyska kurhanowego, położonego na obszarze la« 
sów państwowych w rejonie wsi Nledary. Z uwagi na to. że badania na 
kurhanie nr 3 nie zostały dotyohosas sakońozone. nie mamy możllwoś- 
ol podanls pełnej charakterystyki badanego obiektu. Bo obwili obeo- 
nej zdjęto nasyp 1 odsłonięto komorę grobową, wyplętrzająoą się po
nad pierwotny poziom terenu w formie usypiska kamieni. Uzyskany ma
teriał zabytkowy odkryty w nasyplsku kurhanu wydaje się wskazywać,
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i* mement jego osypanie odnieść należy ogólnie do neollta. Warto 
ta prsypemndsć» iż prsebadany w roku 1967 karhan nr 2 łąosył slą 
a ludnoćolą koltary amfor kullotyob.

1 Ш { Т Ю 1 |  po*. Miechów Zakład Arobeologll Małopolski
THIM PAI * Krakowie

Badania prowadsiła mgr Barbara Barobard prsy wspćłodolale 
dr B.Zoll-Adamikowejt dr H.OajewskleJ, mgr L.dajewsklego, 
mgr J.Kamieńsklej, mgr Iwy Book, deo.dr T.Tidlańskiego. 
Plnanaował THIM РАЖ. Drugi seaon badań. Osada a okresa neo
llta /Kultura pucharów lejkowatyob 1 kultura lendslelaka/.

Badania miały na oelu uobwyoenla saslągu osady kultury puoba- 
rów lejkowatyob wodłoż osi WB, prseblegająoej agodnle a uksatałte
rn anlem wysokiego garba wanleelenle /na którym anejduje elą oeada/» 
jak również prsebadanle drugiej budowli słapowoj 1 Jej otoosenla. 
Odsłoniąto łąoanl* ok. 10 arów.

Ile udało slą odsłonić oałego zarysu obaty słupowej. Badania 
ujawniły dolaną północno-*schodnią, /długodoi ok.16 ■/• wyanaeaeną 
raądem 11 słupów oras dolaną półnoono-saobodnlą /długodel ok.7 m/t 
wysnaoaoną raądem 3 słupów 1 usytuowaną prawie pod kątem prostym de 
dolany. Wewnątrz obaty anejduje slą drodkowy rsąd słupów ołużąoyob 
najprawdopodobniej do podtrayaywanla konstrukoji daohowej a także 
2 głąbokle jamy gospodarose sawlerająoe bardas dożo materiału oara- 
mlosnego. W jednej a niob odkryto skupisko alaren. W otooaanlu obaty 
przebadano kilbadałsaląt wiąkasyob 1 mniejasyoh jam.

W jednej a niob snaleslono aridelet daleo- 
ka ułożony w posyojl wyprostowanej. Poebówek nie miał żadnego wypo
sażenia.


