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czu Dłubni oraz na stwierdzenie ścisłego powiązania między działaniem 
ludności poszczególnych kultur a określoną morfologią terenu. Dokła
dne poznanie sytuacji osadniczej, umożliwiło ocenę roli złóż surowca 
w lokowaniu się ówczesnego osadnictwa. Ponadto ważnym efektem badań 
było odkrycie kilku dużych stanowisk archeologicznych. Na jednym 
z nich - osadzie w Michałowicach, pow. Kraków - przeprowadzono w 
maju 1967 r. wstępne systematyczne prace wykopaliskowe.

M O K R A ,  pow. Prudnik patrz okres wpływów rzymskich

N I E B O R O W A ,  pow. Chełm lub. patrz paleolit i mezolit

N I E D A R Y, pow. Trzebnica Katedra Archeologii Uniwersy
tetu Wrocławskiego

Badania prowadziła doc. dr Helena Cehak-Hołubowiczowa, finanso
wał - WKZ woj. wrocławskiego.

Prace miały charakter badań systematycznych i prowadzone były 
na terenie kurhanu nr 2, położonego na północ od wsi Niedary. Wyso
kość jego przed rozpoczęciem badań wynosiła 2 m, średnica zaś około 
24 m. Pod nasypem ziemnym odsłonięto dwa kręgi kamienne o koncentrycz
nym układzie, z których jeden, zewnętrzny znajdował się u podstawy 
kurhanu, drugi zaś otaczał komorę grobową. W nasypie kurhanu i wewnątrz 
komory grobowej leżały luźne ułamki ceramiki / w tym kilka zdobionych 
sznurem i stempelkiem/, które wiązać należy z kulturą amfor kulistych. 
Jeden z fragmentów miał ornament plastyczny. Kości ludzkie w stanie
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zmurszałym zachowały się w niewielkiej ilości. Pod nasypem komory 
grobowej leżał duży fragment kości skroniowej i przy nim fragmenty 
kości ramieniowej. Poza komorą grobową znaleziono fragment części 
dolnej wewnętrznej kości biodrowej. Szczątki te należą do osobnika 
dorosłego w wieku lat 25 - 30, najprawdopodobniej płci męskiej i 
są resztkami tego samego szkieletu. Układ kości wskazuje, że zwłoki 
były kawałkowane i grzebane w różnych miejscach. W oparciu o analizę 
materiału ceramicznego kurhan ten łąozyó należy z kulturą amfor 
kulistych i odnieść go do późnego stadium młodszej fazy tej kultury.

H I E D 2 W I E D 2 ,  pow. Miechów Zakład Archeologii Małopolski
IHKM PAN

Badania prowadziła mgr Barbara Burchard, finansował IHKM PAN.

Badania neolitycznej osady otwartej kultury pucharów lejowatych 
w Niedźwiedziu mają charakter systematyczny. Poprzedzono je sondaża
mi poszukiwawczymi przeprowadzonymi w 1965 r.

W wyniku wstępnej penetracji określa się rozległość osady na 
conajmniej 300 arów. Stanowisko zalega szczytową partię wysokiego 
garbu terasy Szreniawy.

Tegoroczne prace, na przekopanym obBzarze ok. 7 arów, ujawniły 
40 obiektów archeologicznych. W oparciu o wstępną analizę materiału 
zabytkowego większość z nich należy zaliczyć do kultury pucharów le- 
jowptych. W bardzo licznym materiale ceramicznym tej kultury - po 
raz pierwszy na terenie Małopolski - stwierdzono silne i niewątpliwe 
wpływy kultury lendzielskiej. Odkryto również grób i dwie jamy, za
pewne gospodarcze, kultury ceramiki sznurowej.

Na szczególną uwagę zasługują odsłonięte ślady licznych słupów 
stanowiących element konstrukcyjny budowli naziemnych.


