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»twierdzono stosunkowo wysoki /18Ц/ udział pochówków dziedfoyohi Do kategorii 1JO osobników dorosłych zaliczono: 90 kobiet, 40 mężczyzn, Płci pozostałych oeobnlków nia udało się na podstawi· wstępnych badań polonyon bliżej okraélié.Wstępna analiza rozkładu wieku zmarłych potwierdza nasz· dawniejsza spostrzeżenia na teaat niski »go potenojełu M o  lo gic mego grupy użytkującej cmentarzysko 1  wysokiej äniertalnoiol osobników. Którzy nie zakończyli cyklu reprodukcyjnego;
Badania będą kontynuowane.

STOBNTCA-T4ZYWORG1, ga.Ręczno patrz
woj.piotrkowskie neolit
Stanowisko 2

3TROBIN, да. Konopnica Huzeun Archeolog!oene 1woj.eieradiki* Etnografioene v Lo4*ŁStenowi икс 2

Badania prowadclł mgr Zdaisłęw Кaazeweki,Finansował WKZ w Sieradzu, 0**d* obronne kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego D i s  
wczesnego okresu lateńskiego /990» ДО) ом/ *

Kontynuowano praoe wykopaliskowe a lat 1969» 197*1, 1979»1976.
Stanowisko położone jest na północny« akr&jti vsl Strobln 

w odległości 30 a na seohod od drogi Itonopploa-KigjłlH w  Badania objęły obszar 929 *2, usytuowany w północnej aaęrel oeady. Odkryto dalasy ciąg uooonień obronnyoh o konstrufccjl skrzyniowej; 
Wypełalsko wału zawierało zn*o»ą Ho4£ srcepaioayeh Mtńlon, polepy 1 fragneotów przepalonymi neozyń /typowyah dla aSite- iląsko-eałopolskiej grupy kultury łużyckiej, podgrupy fcępińe-

V północno-zachodniej części osady, w »dlagłoćol 19 в od 
wewnętrznego lica wału« odkryto chat* nr J. Znacsny jej rozmiar 
7*2 χ >,2 в oraz usytuowane we wnętrzu palenisko 1 iłaey po doł- kaoh słupowy oh pozwalają β twierdzić, *e był to obiekt nłeazkalny trou p6łxieatiankow»go o konetrukoji słupowej* V* wBftnu chaty odkryto kilkadziesiąt fragmentów naczyń oharekterystyoniyoh 
dla kultury łużyckiej, węgiel drzewny, polep« £ olętar-ek glina- ny kształtu weloowatego; Varstwa kulturowa w/w chacie sięgała do głębokości 1̂ 0 aa.

Ceraolka odkryta w oeypiaku wału 1 we wnętrzu obiektu mieszkalnego pozwala datować ten obiekt osadniczy na okres 
halsztacki D i wczesny okres lateński.
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patrzokres wpływów rzymskich


