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•	 osada kultury lendzielskiej z II okresu neolitu
Ratownicze badania szerokopłaszczyznowe, przeprowadzone od 19 do 27 

września pod kierownictwem Kazimierza Reguły (autor sprawozdania, Mu-
zeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

W sezonie 2000 r. zaplanowano dokończenie eksploracji południowej czę-
ści chaty półziemiankowej, odkrytej w 1999 r., a której z przyczyn obiektyw-
nych nie zdołano przebadać w ubiegłym roku.

Obiekt l – chata półziemiankowa została odsłonięta na poziomie 30 cm. 
Miała kształt kolisty, o średnicy 280 cm. Funkcjonowała w dwóch fazach. 
W pierwszej fazie było użytkowane całe jej wnętrze, do głębokości 110-114 cm. 
W drugim etapie była wykorzystana tylko górna część obiektu, do głębokości 72 
cm, o zarysie zbliżonym do nieforemnego czworoboku i wymiarach 240 x 240 
cm. Z tą fazą łączy się ślad po kolistej jamie słupowej o średnicy 60 cm, położo-
ny przy południowej ścianie budowli. Podobnie jak w 1999 r., obiekt ten nie do-
starczył zbyt dużej ilości materiału zabytkowego. Składały się na niego głównie 
ułamki z naczyń lepionych ręcznie z gliny tłustej, zawierającej domieszkę schu-
dzającą w postaci tłuczonej ceramiki i ziaren kwarcu. Powierzchnie zewnętrzne 
i wewnętrzne tych wyrobów są gładkie, barwy brunatnej, ceglastej i jasnobru-
natnej, o formach typowych dla tzw. grupy modlnicko-pleszowskiej kultury 
lendzielskiej (m.in. spotyka się tutaj dna kubków stożkowatych służących do 
brykietowania soli). Z innych zabytków należy wymienić wyroby z krzemienia 
jurajskiego (rdzenie, wióry, odłupki, tłuczek), kamienny rozcieracz lub gładzik, 
a także węgle drzewne, polepę i drobne kamienie piaskowcowe.

Na granicy odcinka I i Xl, w odległości 120 m na południowy wschód od 
ww. chaty, zauważono, na głębokości 30 cm ślad nieregularnej jamy o wymia-
rach 110 x 90 cm (obiekt 6), w którą wkopano drewniany słup o średnicy 32 cm, 
na głębokości 66 cm.

W odległości 1 metra na południe od obiektu 6 zlokalizowano, na poziomie 
40 cm, ślad po kołku drewnianym, kształtu owalnego (obiekt 8), o wymiarach 
20 x 16 cm, wypłycający się na poziomie 47 cm.

Na obecnym etapie badań terenowych na razie brak  powiązań konstruk-
cyjnych obiektów 6 i 8 z wyżej opisaną chatą półziemiankową.

Przy zachodniej ścianie wykopu XI odsłonięto, na głębokości 30 cm, dużą 
ciemną plamę (obiekt 9) o wymiarach 300 x 140 cm, która wchodziła na sąsied-
ni niebadany odcinek XII. Z powodu pilnych prac polowych zaniechano dalszej 
eksploracji obiektu.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t. 22.

Badania terenowe na stanowisku będą kontynuowane.

•	 osada neolityczna kultury lendzielskiej o charakterze mieszkalno-pro-
dukcyjno-rolnym
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza oraz z okresu •	
nowożytnego

SSzerokopłaszczyznowe badania ratownicze, przeprowadzone od 5 lipca 
do 10 sierpnia przez Jarosława M. Frasia (autor sprawozdania, Muzeum Żup 
Karkowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Karkowskich Wie-
liczka. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 725 m².

Badania zostały podjęte jako kontynuacja badań z lat poprzednich. Prowa-
dzono m.in. rozpoznanie południowego i zachodniego zasięgu osady kultury 
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