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W sezonie 1994 kontynuowano zapoczątkowane w roku ubiegłym (por. „Informator 
Archeologiczny” za 1993 r.) działania rozpoznawczo-sondazowe, mąjące na celu określenie 
charakteru osadnictwa i potencjalnej efektywności badań w różnych strefach stanowiska.

Założono 10 wykopów, obejmując nimi 183,75 m2. Łącznie odsłonięto 53 obiekty wziem- 
ne, wśród nich 1 obrzędowy, 2 paleniska, 16 różnofunkcyjnych ,jam osadowych”, 32 dołki 
poslupowe, jedno skupisko polepy oraz prawdopodobnie fragm. rowu uchwycony na nie
wielkim odcinku. Wśród źródeł ruchomych zdecydowanie dominowała ceramika, której 
towarzyszyły mniej liczne materiały krzemienne, kamienne i kostne oraz polepa. Zidenty
fikowano nadto przejawy użytkowania dziegciu. Pobrano próby węgli drzewnych z wypel- 
nisk obiektów wziemnych oraz próbki glebowe do analiz mineralogicznych i chemicznych. 
Podobnie jak  w roku ubiegłym odsłonięto fragm. bruku morenowego, zalegającego 
w wierzchołkowej części stoku.

Wyniki tegorocznych badań w istotny sposób poszerzają ubiegłoroczne rozpoznanie 
dziejów osadnictwa na stanowisku. Nieliczna grupa źródeł (głównie ceramicznych) po
świadcza starszy, generalnie datowany na fazę III poziom osadnictwa ludności kultury 
pucharów lejkowatych. Większość źródeł wiąże się bezpośrednio z osiedlem ludności grupy 
radziejowskiej kultury pucharów lejkowatych. Spośród łączonych z nim obiektów nieru
chomych wymienić należy obiekt 7 — jamę o charakterze produkcyjnym (dziegciarską), 
prawdopodobnie także ślady po ogrodzeniu (zespół dołków posłupowych o zbieżnych ce
chach wypelnisk z dużym udziałem polepy) oraz fragmentarycznie uchwycony rów. Z dzia
łalnością ludności kultury amfor kulistych związany jest wspomniany obiekt obrzędowy 
(ob. 34) — jam a ze złożonym na dnie w porządku anatomicznym bydlęciem. Nowy, naj
młodszy z dotychczasowych, prawdopodobnie (wczesno?) średniowieczny etap użytkowa
nia terenu stanowiska wyznaczają 2 paleniska (ob. 37 i 38).

Badania winny być kontynuowane.
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Stanowisko usytuowane jest w południowej części tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opato- 
wicach.

Tegoroczny sezon badań mial charakter rozpoznawczy. W centralnej części stanowiska 
założono 2 wykopy sondażowe o wymiarach 2 x 10 m. Ogółem badano powierzchnię 40 m2.

Udokumentowano północny koniec osiedla kultury pucharów lejkowatych, zarejestro
wano również nieliczną ceramikę kultuiy amfor kulistych. Osiedle kultury pucharów 
lejkowatych należy wiązać z fazą IIIC. Bliższa chronologia śladów osadnictwa kultury 
amfor kulistych nie jest znana.

Badania będą kontynuowane.


