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- 50 to strop próchnicy holoceńskiej in situ, opadający dość silnie w kierunku na
chylenia stoku.Warstwa ta, eksplorowana do głębokości 1,60 m od powierzch
ni, dostarczyła zab ytków z różnych okresów począwszy od neolitu do czasów
nowożytnych. Znaczną ilość przedmiotów zabytkowych, w tym zabytków metalo
wych, znaleziono na wtórnym złożu w hałdzie.
Badania na stanowisku wymagają kontynuacji.
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Komisja Archeologiczna
Oddziału PAN w Krakowie

Badania prowadzili dr Janusz Kruk i Piotr Radwan
/autor sprawozdania/. Finansowała Komisja Archeolo
giczna PAN w Krakowie. Pierwszy sezon badań. O sa
da kultury pucharów lejowatych.
Stanowisko A leży na wzgórzu na granicy wsi Wolwanowice-Bobin, w od
ległości ok.50 m nad drogą Proszowice-Koszyce.
Badania przeprowadzono w celu lepszego rozpoznania stanowiska osado
wego znanego z badań powierzchniowych. Przebadano obszar 60
na którym
odkryto 10 obiektów kultury pucharów lejowatych, w tym jedno palenisko. Jamy ma
jące chatukter osadowy miały w rzucie pionowym kształt trapezowaty, a w po
ziomym owalny lub zbliżony do okrągłego. Ich głębokość wahała się od 60-150
cm, a średnica górna 100-220 cm. Na inwentarz jam składała się w niektórych
wypadkach duża ilość ceramiki m.in. zdobionej ornamentem stempelkowym lub
pionowymi dookolnymi nacięciami it p ., dwie czworościenne siekierki, przęśliki płaskie i płasko-wypukłe? szydła kościane, muszle małży, kamienie ze ś la 
dami gładzenia, stosunkowo duża ilość kości zwierzęcych i niewielka krzemie
nia.
Poza tym przebadano ratowniczo dalsze obiekty:
a/ 2 jamy znalezione w przekopie przemysłowym biegnącym przez stanowisko,
b/ 5 jam w ścianie wąwozu drogi polnej prowadzącej przez stanowisko,
c/ 7 jam w profilu uskoku miedzy.
Jamy te zasadniczo nie różniły się niczym od przebadanych w wykopie.
Chronologicznie osadę tę należy odnieść prawdopodobnie do fazy klasycz
nej kultury pucharów lejkowatych.

