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nioy, wypełnionego osystyml przepalonymi kośćmi* W jednej po- 
plelnloy wśród kośol odkryto brązowy groelk etrsały* Ceramika 
grobów popielnicowyoh reprezentowana jest przez typowe formy 
wczesnej fasy kultury łużyoklej, charakteryetyozne głównie dla 
terenów Polaki środkowej t.J* naczynia aaowate wygładzona i 
sohropowaoone oraz wazy zdobiona ornamentem żłobkowym*

Drugą grupę obiektów stanowiły groby jamowa* Przeważnie 
były to niewielkie skupienia gęsto zbitej maey kostnej, zale
ga jąoe bezpośrednio w etyetym piasku wydmowym* W kilku grobaoh 
tego typu wykryto drobne fragmenty oeramlkl*

Ponadto odsłonięto 3 duże, owalne ekupiaka przepalonych 
kośol ludzkloh o wymiarach ok* 1 2 0 om x 60 cm i miąższości od 
5 om do ok*35cm* Skupiska ta ekładały alę z grubych waratw esy- 
atyoh fragmentów kostnych różnej wlelkośol* Największy tego ty
pu obiekt zawierał ponad 9 kg materiału kostnego. Wśród kośol 
jednego se skupisk odkryto dwa przedmioty brązowe* spiralkę s 
cienkiego drutu owalnego oras silnie śnie*osony mały guslosek 
s usskiem*

Z dotyohosaaowych badań wynika, że znaesna część cmenta
rzyska uległa już oałkowltemu tnieseseniu na skutek wybierania 
piasku prses mlejsoowyoh mieszkańców. W sasonle wykopaliskowym 
1 9 6 9 planuje alę kontynuaoję prac terenowyoh na tym stanowisku*
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Badad Polaki«go Brednlowieosa. Os«arty eason badad 
/ostatni/. Onentarsyska a III okraaa nsollta /kultura 
oaranlkl ssnurowej/ 1 a spokl brąsu /kulturyi nlersa- 
nowloka 1 traolnlaoka/.

V roku 1968» w raaultaola oswartaj kanpanil wykopalisko
wej» sakodosono badania stanowiska Iopieo. Ustalono» da ko- 
piso naniesiony sostał w II okrsala apokl brąsn prsas lud- 
nodó kultury trsoinieokleJ. Pod jago nasypaa odkryto 11 gro
bów oras - w nasypla - aatkl skorup 1 naosyd gllnlanyob* 
Ussystkla groby taj kultury były sbiorona» słodona sa ssosąt- 
ków 3 - 2 2 osobników. Osędó grobów była słabo wyposadona» kilka 
sad bardso bogato 1 to sarówno w oeramikę« jak 1 osdoby s brą- 
su, burestynu» kodol 1 sskła.

Kopiao kultury trsolnlaoklaj wsnlaalony sostał na tera
nia wosaśnlajssycb płaskich cnantarsy kultury oaranlkl ssnuro- 
waj 1 kultury nlarsanowloklaJ. Zasięg onantarsy tyoh dwóoh o- 
atatnloh kultur był snaosnla wlękssy od podstawy kopoa kultu
ry trsolnlaoklaJ. swłassosa w kierunku wsohodnln. fa partia 
oblaktu nla została oałkowlola prsabadana 1 nla wladono dok
ładnie jak daleko się rosoląga.

Groby kultury oaranlkl ssnurowej wystąpiły w dwóoh od- 
!..) .chi Jamowej i nissowej. Groby fasy Ohłoploe-Tesele były 
>,ł wnle jamowe» a kultury aiiersanowlokiaj wyłąoanie jamowa.
■i '«> i ord sono wyradna ródnloe w orlantaojl grobów oras w posy- 
c.it szkieletów naladąoych do kultury oaranlkl ssnurowej 1 do 
Keitu -y mlerzanowioklej. Plarwsse były silnia akurasona 1 uło
żone /-'«nie na osi H-8 , osęato w nlssaohr bądd janaoh ksstałtu 
o««ir>ejo 1 kolistego» drugie sad odsnaosały się ałabą kontrak-
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eją 1 słożone były saves« w Jasach kastałtu prostokątnego ł 
osią dłut ssą sgodną s kierunki«» ¥-*.

V wyposażeniu różni o e także bywają doóó snaosne. Wyroby ae- 
talowe /aiedsiane i słotę/ spotykany tylko w grobaoh niesowyoh i 
grobaoh kultury aiersanowiokiej* W grobaoh wssystkioh kultur» s 
wyJatkiea aiersanowiokiej, snalesiono bogaty asortyment wyrobów 
oeraniosnyoh» który - w powiąsaniu s liosnymi układani straty* 
grafiosnyai - poswala soharakterysowaó roswój wewnątrsny tyoh 
kultur i pogłąbió oras udoiślió ioh periodysaoją*

W 2ernikaoh Oórayoh odkryto łąosnie 115 grobów oras 20 
jaa rosaaitej chronologii i funkcji. Wydobyte aateriały są 
bardso bogate»


