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W ynsseaaśych grobach, któro uległy znacznemu zniszczeniu, odkry
to fragmenty czterech popielnic, grubośclennych o powierzchni ce^aste) 
i brunatnej.

Badania będą kontynuowane.
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JASZKUWO, pow.Sępólno Krajańskie Muzeum ha.Leona Wyczdł
kowskiago w Bydgoszczy

prowadził mgr Czesław Potem ski. Pinanao- 
wał WKZ w Bydgoszczy. Drugi aazon badań. Cmea- 
tarąysko z wczesnego 1 środkowego okrean lateńs
kiego.

Przebadano rowami sondażowymi taran o powierzchni 80 a ISO m. 
Odkryto trzy groby skrzynkowe, zniszczone przez wieloletnią orką na 
skutek płytkiego zalegania.

Znaleziono kilkadziesiąt fr agmentów ceramiki 1 przepalona kości 
ludzkie wśród rozproszonych kamieni, pochodzących ,ae skrzyń grobowych 
i obwarowania.

Badania na tym stanowisko zakończono.

JUGOW1EC, pow.Środa Śląska Wojewódzki Ośrodek
Archeologiczno- 
Konserwatorski 
we Wrocławie

Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn, mgr 
Krystyna Maksymowicz 1 mgr Halina Śledzik. F i
nansował WCAK we Wrocławia. Pierwszy sezon 
bndań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej 
IV-V okres epoki brązu.

W lutym 1974 r .  przeprowadzono ratownicza badanie aa cmentarzys
ku ciałopalnym w związku z prowadzonymi wykopami zieatąyzń w pobliżu 
wai jugowiec.
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Stanowisko znajduje się na szczycie rozległego wzniesienia po pra
wej stronie drogi do Oławy, w odległości około 1,5 km na północny zachód 
od wsi. Zaynnje obszar około 300 x 500 m.

Wykopy /dwa/ o łącznej powierzchni 150 założono w środkowej 
części cmentarzyska /najbardziej zagrożonego/. Odsłonięto 30 grobów, 
zalegających na głębokości 0,28 - 0,50 m. Większość z nich zniszczona 
była głęboką orką. Groby należały do typu: popielnicowych, jamowych bez- 
popitlnicowych , popielnicowych obsypanych resztkami stosu i symbolicz
nych. Zaobserwowano rzędpwyukład grobów,po linii północny zachód i po
łudniowy wschód.

Inwentarz stanowiła ceramika w ilości od 1-10 naczyń, przeważają 
średniej wielkości, w większości bez ornamentu. Zespoły grobowe są  ubo
go wyposażone w metale, tylko w grobie nr 17 odkryto fragment szpili z brą 
zu oraż w grobie nr 26 ozdobę z drutu spiralnie zwiniętego. Na podstawie 
ceramiki ustalono, że cmentarzysko w Jugowcu należało do ludności kultury 
hńyckiej i datowane jest na IV-V Okres epoki brązu.

Stanowisko wymaga dalszej opieki konserwatorskiej.

LUBLIN - DĄBROWA Konserwator Zabytków
Stanowisko I Archeologicznych

w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłówski. Finan
sował WKZ w Lublinie. Drugi sezon badań. Mogiła 
kurhanowa kultury trzcinieckiej.

Badany kurhan, jeden z trzech zachowanych dotychczas, położony 
jest w lesie Dąbrowa, około 20 m na wschód od szosy Lublin-Bychawa. 
Badania miały charakter ratowniczy - naruszony kurhan znalazł się na 
trasie przecinki leśnej pod linię wysokiego napięcia. Część kurhanu prze
badana była w roku 1963.

W kurhanie, o średnicy około 9 m i wysokości około 130 cm znale
ziono, w partii centralnej, 5 bardzo źle zachowanych nachyń kultury trzci
nieckiej, ustawionych na poziomie cienkiej warstwy spalenizny.

Badania będą kontynuowane.


