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datować osadą na wosesną fasą kultury łużyoklejt tj. na III-IT 
okres epoki brąsu.

Ha oeadnlotwo kultury łużyoklej nałożyło się na badanya odoln- 
ku onentarsysko szkieletowe, uszkadzająo starsze obiekty 1 powodu- 
jąo, że tylko nlellosne sabytkl nożna uznać za znaleslone ln situ. 
Oroby pozbawione były wyposażenia 1 jedynie wyprostowana pozycja 
szkieletów z rękami złożonymi na niednioy oraz stosunkowo dobry stan 
saohowanla koćol pozwalają sądzić, że onentarsysko poobodsl se śred
niowiecza. Dalsze kontynuowanie tu prao wykopaliskowyoh nie wydaje 
slą osiowe. Wskazane jest natomiast wykonanie sondaży na pososta- 
łyoh stanowiskaoh kultury łużyokiej.

NIEWIADOMA, pow. Sokołów Podlaski patrz woseane średnlowieose

HOWA HUTA - Koćoielniki Oło patrz okres neolitu

NOTA HUTA - Mogiła patrz okres neolitu

OBORNIKI SUSKIE, pow. Trsebnioa Muzeum Arobeologlozns
we Wrooławlu

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska przy współ
udziale mgr Jerzego Oołubkowa. Finansował 1ZZ we 
Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z 
młodszej epoki brąsu 1 okresu halsstaoklego /kultu
ra łużyoka/.
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W dniach od 10 do 20 ozerwoa 1968 r. przeprowadzono ratow- 
nicae prace wykopaliskowe na omentarzysku kultury łużyoklej, za
grożonym przez praoe budowlane.

Cmentarzysko położone jest po prawej stronie drogi prowadzą- 
oej z Obornik do Trzebnioy, na niewielkim, płaskim wzniesieniu, 
w odległoćol 100 m od ostatniego zabudowania.

2Założono 7 wykopów, których powierzchnia wynosiła 140 m • 
Odkryto 9 grobów oiałopżlnyoh. Zarysy grobów wystąpiły na głębo- 
kodoi od 0,25 - 0,50 m. Cztery groby były anlssozone, pozostały 
po nloh jedynie skupiska kodoi 1 skorup,.Dwa miały obstawą kamien
ną, złożoną z dużyoh, polnyob kamieni. Nad grobem 5 wystąpił bruk 
kamienny. Odkryto także jeden grób jamowy. Wyposażenie grobów 
składało slą od 5 - 7 naozyń.

Wyeksplorowano także jamą /3.65 i 2 , 3 0 m/ o wydłużonym, owal
nym zarysie 1 nleokowatym przekroju. Wypełnlsko jamy, sagłąblonsj 
na głębokość 0,60 m stanowiła próohnlca a domieszką plasku, dużą 
ilośoią węgli drzewnyoh 1 nielicznymi fragmentami oeramlki łużyo- 
kiej. Wewnątrz znajdował się regularny /0,80 x 0,60 m/, kolisty 
układ kamieni, z których oząśó wykazywała działanie ognia. Jama 
położona była w sąsiedztwie cmentarzyska. Jak wydają slą wskazywać 
wyniki wstępnej analizy była ona obiektem mlebzkalnym.

OKAIKW, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. finansował 
WKZ w Katowicach 1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej. frseol 
nezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z I 1 II okresu 
epoki brązu.


