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sadania będą kontynuowane.
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Badania prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansował Urząd 
Gminy w Hrubieszowie* Czwarty sezon badań, osada kultury 
pucharów lejkowatych. Cmentarzysko kultury wołyńsfco-lu- 
beleUej ceramiki blało-malowanej, Cmentarzysko bf^ytualne 
grupy masłoaęckiuj z młodszego okresu rzymskiego*

Zbadano powierzchnię 222 m2 po południowej stronie wyeksplorowaneJ części stanowiska, łt trak
cie badań uzyskano>następujące wyniki.
Grupa nasłomęcka:

odkryto dalszych 26 grobdw, z których zbadano 24. łfyeksplorowano również dwa groby znana z 
poprzedniego sezonu. Jeden z nowszarejestrowanych obiektów był wyrabowany w starożytności, jeden znisz
czony przez okop wojenny, wśród przebadanych grobów zarejestrowano: 1 grób zwierzęcy * pochówkiem psa,
2 symboliczne, l ciałopalno-szkieletowy, 2 cząstkowe t 16 z kompletnymi szkieletami. Wyposażenie za
wierało 13 grobów, w tym 2 małych dzieci. 12 pozbawionych było wyposażenia, z czego 9 należało do o- 
sesków i niemowląt. Ogólną liczbę grobów ustalono na 135.

Na szczególną uwagę zasługuje grób 116 - pochówek złożony w niszyt grób 113 - symboliczny wy
posażony w cztery naczynia 1 114 - do którego złożono jedynie miednicę, pozostałe części najpewniej 
uległy spaleniu. Najciekawsze wyposażenie zawierał grób 1 2 0/1 2 1, na która składały się trzy naczynia,
kolia z efektownych paciorków szklanych 1 wisiorów bursztynowych, trzy fibule brązowo-srehrne, uchwyt
od lusterka /?/, igły, szpile z brązu, grzebień i sprzączka.

Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej ?
Odkryto piąty grób tej kultury, zawierający szkielet dorosłego osobnika leżącego na Lewym bo

ku głową na południe w pozycji podkurczonej* wyposażenie grobu stanowiło pięć naczyń — z tego dwa efek
townie malowane białą farbą; wiórowiec krzemienny i mały przedmiot miedziany*

Kultura pucharów lejkowatych:
odkryto 13 dalszych obiektów, oraz kontynuowano eksplorację dwóch, odnotowanych w sezonie 

poprzednim. Najciekawszym konstrukcyjnie okazał się cb. 66 - najpewniej ziemianka o konstrukcji słu
powej, z wyraźnie czytelnym schodkowym zejście» przy pułudntouo-zachodnl» narożniku. W jamie 62 zna
leziono czaszki ludzkie, a w ob. 72 /piec ?/ - kośó długą ludzką.

Materiały znajdują się w KA UMCS.

Badania będą kontynuowane.
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