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A# 50 onJ Częśó ж nloh wyorywano jeazoze przed I I  wojną światową;
W ohwlll oboenoj przy otooowanln orki traktorowaj grozi omentarzyaku 
całkowita zag łada;

V 1971 r ;  przekopano оЬджаг 4 arów wydobywając 54 zoopoły gro
bowo; Wazyatkie wydobyto poohówkl oharaktoryzował obrządek o la ło p a l-  
ny popialnloowyj Groby pozbawiono były w zaaadzlo obatawy kamiennej, 
ograniczonej w niektórych wypadkaob do i lo ś c i  1-3 kamieni boz wyrai- 
nogo układu; Brak było toż uchwytnych zaryaów jan  grebowyoh. Wlękazośó 
grobów zoatała  aazkodzona, niektóre były a lln lo  zniazozono; Znlazcze- 
nlo poplolnlo uniemożliwiało określenie ozy do jamy grobowej waypywa- 
no roaztk l atoau^

Coohą oharaktaryatyozną grobów datowaaych aa V okroa opoki brą- 
zn było aatawlanlo pionowo naprze o iw popie Inioy krążka glinianego -  
tzw. ta le rz a . Coohnją jo  dożo rozmiary, okj 25-30 om średnicy, wlęk- 
azo od później powazechnyoh w okroalo B a laz tat С talerzy z grobówJ 
Wio zaobaorwowano oelowogo nkładn grobów, a 1 rozmioazczenie ж̂ аожуА 
w grobach cha та kto ryzuje dnia dowolność. Popielnico nakrywane były 
n laan l odwróoonyml dnami do góry; Uderza, że nawet w grobaoh z l ic z 
nymi naczyniami brak przedmiotów metalowych; Na podatawlo o ech typo
wych d la  ceramiki dolnoóląaklej grupy kultury łużyckiej określono 
przynależność kulturową materiałów 1 przy jęto  roboczą chronologię na 
IV-V okroa epoki brązu ; Badania ratunkowe będą kontynuowane;

ВNONIEWICZ, pcw; Mogilno patrz n e o lit
Stanowlaho 4

CHBOBB&W, pow; Żagaó Zomzerwator Zabytków Aroheolo-
glozmych w Zielonej Górze

prowadził ągr Adam K eło d z ie jak i; Pimam- 
aował WIZ w Z ielonej GórzeJ Pierwzzy aozom hadad; 
Cnemtarzyako lmdmoścl kultury łużyckiej ж V ok- 
roau epoki brązu j

Badania miały charakter ratunkowy; Cmentarzyako niazozono jo a t  
ro z le g łą  żwirownią; Przekopano częśó terenu przylegającego do wyblo- 
rzyaka kruzzywa; Odkryto 3 groby, oharakteryzująoe a lę  ciałopalnym 
obrządkiem popie lnloowym; Popie lnloe nakrywana były nlaanl odwrócony
mi dnem do góry; Kości w popielnicach oezyezozone; Groby znacznie 
uazkodzone# Ceramika powiada eeohy typowe dla grupy blałow loklej wezw
anej j e j  fazy rozwoju oraz dolnośląaklo j z V okroeu epoki brązu j Na 
ten ozaa zaazeregowano wydobyte zeapoły grobowe; W naatępnyeh aezonach 
przewiduje a lę  a zera ze prace ratunkowej


