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OKBSS HBOLITU

BABTOS, po«» Kraków Muzeum Źap Krakowakloh
w Wleliosoe

Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski. Finansowało Muzeum 
Sap Krakowskioh w Wlelioace. Drogi ssson badań. Ursądasnla 
solankowa a okrasa neolltuiSiady a okrasa wpływów rzymskich 
1 s okrasa wcsesnodredniowiecsnego.

Stanowisko połodone Jest w obrąbie obsaaru solonodnego, gdale 
wsdłog danyoh geológloanyoh mogły występować w prassałodol śródła 
ałons* 8ą to posostałodol urządzeń solankowych, należące do kultu
ry lendslelsklej.

Badaniami - /22.V.-5.V i l.VII-20.VII/ - objęto obsaar o po-
2wlsrschnl 350 m • Stwisrdsono całkowite anlsBoasnls wartstwy kultu

rowej prasa orkę. Odsłonięto dalsaą czędó zbiornika solankowego /zna
nego a badań r.1967/» drugi zbiornik solankowy w kształoie kwadratu 
a dołąosającym do niego rowkiem doprowadzającym solankę ze iródeł 
słonyoh. Jamę zasobową znissozoną przss Jamę z okresu pódnolateń- 
skiego, pięó palenisk oraa osiem dladów po słupach.

Zbiorniki o wymiarach« 2,2x2m 1 1,8x1,Sm oraa rowek o długodci 
5,40m 1 saerokodcl 40x80 cm wypełnione były czarną ziemią, przemie
szaną a plaskleń. W rowku, oraz w zbiorniku nr 2, przy dnie 1 doian- 
kaoh bocznych anajdówała się warstwa silnie zbitej gliny o miąższoś
ci ok.5 cm, która najprawdopodobniej dwiadozy o wylepieniu ścianek 
gliną dla zabeapleczenla solanki przed wsiąkaniem do piaszczystego

m
podłoża*
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Jama zasobowa /?/ posiadała kształt owalny o wymiarach 2,90x 
2,10 i wypełniona była również czarną ziemią z dużą ilością piasku.

Paleniska nie wykazują, jak dotąd, odrębnego zgrupowania w obrę
bie 6t8nowi8ka.

Siady po słupach wkopanych w ziemię tworzą wyraźny zarys bu
dowli prostokątnej, usytuowanej w kierunku Zachodnim od obiektów 
opisanych wyżej. Zachowana część budowli ma wymiary 12x£m, pri.y 
czym nie odkryto jej północnej ściany.

Najliczniejsze są zabytki kultury lendzielskiej przede wszyst
kim ceramika /głównie fragmenty dużych naczyń z ornamentyką guzową 
oraz kubki z kończ,ystymi dnami, charakterystyczne dla wielicko-bo- 
cheńskiego rejonu solonośnego/. Podobne kubki, stwierdzone w zespo
łach kultury łużyckiej w okolicach Halle, łączone są przez archeo
logów niemieckich z wywarzaniem soli. Na uwagę zasługują również 
wyroby krzemienne, m.i. siekierki, w przekroju poprzecznym czworo- 
ścienne.

Rozplanowanie rowków, zbiorników i palenisk, charakter nie
których wyrobów glinianych /kubki z kończystymi dnami/ a także 
analizy chemiczne wypełnisk zbiorników i kilku naczyń /duża zawar
tość związków pochodnych od soli/, świadęzą o istnieniu w tym miej
scu urządzeń służących do wywarzania solanki, używanych przez lud
ność ,rultury lendzielskiej.

Ze względu na silne zniszczenie stratygrafii nawarstwień kul
turowych nie wiadomo czy zabytki kultury celtyckiej i ze starszej 
fazy wczesnego średniowiecza, które nielicznie występują na tym sta
nowisku łączą się z solnictwem.


