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oaadnlosych/. H e  oatalono co osnaosają tu llosne bruki kamienne.
■•trafiono tod na jodan.ewentualnie dwa groby /nr 4 i 5/. Za

rys jaay był prawie nlewldooany 1 nie sposób atwlerdsió. esy jest 
to jeden poobówok osy ted dwa. >a posloale ułożenia jednego se askie- 
letów /grób 4/ snalesiono sagąssosenle bardso drobnyoh krsemleni 
/półfabrykatów 1 narsądsl/. V roku 1966 w profilu aąslednlego od- 
olnka saowadono nikłe atudsiankowate saolesnlenla. w którym natra
fiono na ułamki misy kultury lwleńskiej. Zarys tego saoieam lenia 
odpowiada dokładnie saolemnlenlu grobu 4. W ten sposób misa mogłaby 
okradlló prsynalednodó kulturową całego snalesiska. Opinia ta wyma- - 
ga jessoso ssosegółowego prseanallsowanla sabytków krsemlennyoh 1 
••stawiania s Innymi wyrobami kultury lwleóaklej.

Br A.Piechocki s Uniwersytetu łódsklego oras mgr B.Sedłowska 
s Znst.Oeogr.UŁ prseprowadslll badania malakologiosno ora* geonor- 
fologlosno.

8А8Р0Я» pow. Olkuss patrs paleolit 1 mesoHt

8Z0ZAW0BTZ. pow. Busko patrs woseana órednlowleoso

8ZRBH1AWA - dorzeoso Zakład Aroheologil Małopolski
/odoInekt Mlechów-Proasowioe/ IHKW РАЯ w Krakowie

Badania prowadslł mgr Januss Kruk. Badania weryfikacyjne 1 po- 
wiersohnlowe. Stanowiska s okresu neolitu» s epoki brąsu i a 
okresu wpływów rsymskioh.

la badanym odolnku rseka odwadnia oentrus tydyny Miechowaklej
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1 saohodnlą osądó Dslałów Prossowlokloh.
Possuklwanla wykonano sfodale s planem Sakładu Aroheologll Ma

łopolski IHKM PAW obejaująoya badania osadnictwa aeolityoanago 1 
wosesnobrąsowego 1 jogo salodnodol od warunków naturalnyoh. Prse- 
prowadsono Jo w oiągu £ tygodni. Wykonano ososegółowe sdjąola po- 
wlersehnlowe. ląosnio obadano obssar o powlorsohni 150 ka^. Odkry
to na nln 96 nowyoh punktów osadnlosyeh w tyn 38 noolityosnyoh 
/kulturi ooraniki uotągowoj rytej* londsiolskloJ* puoharów lejko
wa ty oh« ooraalkl ssnurowej. ooranikl prenlenlstoj/ 1 wososnobrąso- 
wyoh. W taj llosblo snajdują sią alądsy inaynl dudo wysoo^snewe 
osady kultury puoharów lsjkowatyoh w 8sesopanowloaoh /st.6/* pow. 
Iloohów 1 ■uniaoskowloaoh /st.l/• pow. Proosowloo. W Orłowie /et.2/, 
1 w Jaksleaeht pow. Miechów /st.l/ snalesleno dlady pekadnyoh osad 
kultury landaislsklaj. Wdród odkrytych stanowisk kultury łudyoklej 
anajduje sią duda osada w Lipnej Woli /st.l/* pew.Mleohóu 1 eaaata- 
rsyske w Jaksloaoh /st.5/. pow. Mleohów. Okres rsyaski najlepiej 
representują stanowiska s Lipnej Woli /ot.2/. pow.Mleohów* Piotr- 
kowlo ■ Wlk., /ot.2/* pow. Pressowlee oras Opatkowlo /ot.2/, pow. 
Proasowloe.

W osaslo badań sebrano bogaty1 naterlał ebserwaoyjny de studiów 
nad ksstałtowanlea sią prooesów sasiedlenla 1 ekspleataojl dredowis- 
ka naturalnego w ródnyoh okresaoh dslejowyeh. W snaosnyn stopniu pe- 
ouniąte sostały praos nad rekonstrukoją noolityosnyoh i wesesnebrą- 
sowyoh stref sasiedlenla na ebssarse lessów krakowske-nleehowokioh.

TOMICE, pow i Dslerdonlów Museun Areheeloglosne i Sakład
Antropologii PAW we Wroeławla

Badania prowadslll dr Brunon Mlsskiewlos» ngr Jersy Bononow


