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o miąższości 15-35 cm, poniżej (w wielu miejscach nie zachowany) poziom podglebia o brunatnym 
zabarwieniu miąższości 0-30 cm, pod nim żółty utwór lessowy - calec. W kilku miejscach stanowiska 
natrafiono na zalegającą pomiędzy podglebiem a lessem spoistą warstwę o intensywnie ciemnym 
zabarwieniu, o miąższości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Żółty utwór lessopodobny w jej 
sąsiedztwie miał brunatne przebarwienia, w układzie zbliżonym do struktury marmuru. Interpretacja 
profilów glebowych powstaje w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania ratownicze będą kontynuowane w roku 1999. W roku 2000 rozpocznie się zabudowa 
cypla przeznaczonego pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5- patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 -patrz: wczesne 
średniowiecze

KRASNE, st. 16, gm. Wojsławice, woj. chełmskie, AZP 83-91/92
cmentarzysko kultury lubelsko-wołyńskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 17 września przez mgr. 
Andrzeja Bronickiego. Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy Wojsławice. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 2,5 ara.

Cmentarzysko częściowo zniszczone przez piaskownię. Stanowisko piaskowe; szkielety nie 
zachowały się.

Znaleziono 16 skupisk ceramiki, stanowiących wyposażenie grobowe. Niektóre pochówki były 
posypane różowym barwnikiem. Oprócz naczyń ceramicznych znaleziono również nieco narzędzi 
krzemiennych (krzemień wołyński). 

Łącznie znaleziono kilkadziesiąt naczyń (czarki, amfory, puchar na pustej nóżce, misy, garnki 
esowate, naczynka miniaturowe). Nie stwierdzono malowania ceramiki. 

Datowanie: 1 połowa III tys. p.n.e. (faza poklasyczna/?/).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Krynickie, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu.


