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ŁAZY, pow. Bochnia

ŁBŹKOWICE, pow. Bochnia

MAJDAN ZAHORODYNSKI 
pow. Chełm Lubelskiv

MALMOWI ZNA. 
pow. Juwałkl

MARCINKOWICE, pow. Nowy Sącz patrz wozeane średnlowleoze

MALTAK, pow. Suwałki patrz paleolit 1 mezolit

MOKRA, pow. Prudnik Konserwator Zabytków
Archeologloznyoh w Opolu

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski. Finansował 
WKZ w Opolu. Trzeci sezon badan. Osada z okresu ne
olitu 1 z okresu wpływów rzymskioh.

Stanowisko leży na terenie żwirowni, na półnoo od drogi Mokra- 
Brzeinica i na północny zachód od wsi Mokra. Prace ratownioze /23 •

patrz okree neolitus 
Chodenioe, pow. Bochnia

patrz okres wpływów rzymskioh

patrz epoka brązus Siedliezozt, 
pow. Chełm Lubelski

patrz paleolit i mezolit
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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,


