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SZC ŁAWRO-TO FIEL, ga.Bursenin Mu m  um Okrflgow· « Sieradsu
woj.aleradskle

Badania prowadziła agr Anna Kofel-Dsiercgowska* finansował IKS * Siereden. Drugi e**on badań. Owada obronna kultury ponoraklej ■ wosasnego i irodkowego ofcreru lat«nakl«go.

Stanowiako połoftone Je st  na nlwwiwlkla. plaaaomjfwt j a wsnle- 
alanlu, na pdłnoo od wal, na taranie bagnistych łąk* około 300 «  
na zachód od drogi s Buraanlna do Ssynkitlowa.

üykop o powleraohoi 100 ав założono w południowej ciyrfoi 
wwal«al*nia< V wyniku badań stwlerdscno, ta na piansosystej wya- pl· MłoAono w· weaeanym okresie lateéakln osadę* poosatkowo otwartą, naetfpnl· otoecooą wała« obronnym, który u podatawy 
aiał 6 ■ swerokodei. Za wegladu na podmokłe podło*· na taranie 
owady były prawdopodobni· wyłąeanla n a w l i n . Mi* wtwiardsoso 
wyetwpawenia jen po siemianfcnch. Warw twa kulturowa miała mląi- 
eaode około 30 cm. Stanowiła Ją oiemaoesara, piaaaosyata slemla » ułamkami aaoiyd ryoamie 1· plony oh. Wlftassode nłaalnlw poefeodai- ła i aaosyd wyki mai iyoh a gllay aohudaanaJ erubosiamiatyn tłuc*· 
niam« Foray e#raeiki ebaraktarywtyosM są dla kultur; pomorskiej. 
Virdd nłaafećw wyatfpowały takfte w niawleUcioh ilodoiaofa typowe dla kultwry łvśyeki«J.

Podobną ceramik« znajdowano ta k *· w wypałalaku walu.
V eeasaeh nowożytnych majdan oaady &oetał wypełniony nasypem 
alaomgr·, * którego poohooaą ułamki naoayń to cso aąb  na kole oras 
k a fli  datowanych na ΧΠΙ w.

И Ю Ю Ш Я - Р А Ш С А , gw.Tysaowoe patr>woj. samo jaki· na elitStanowisko 5

SAXRI^,. jg£Rlepołomloe По ж* aa Archäologien»woj.krakowaki« Konserwator Zabytków
ArohaolOKicaoyoa 
w Krakowie

Badania prowadslł dr Adaa Krauaa. finansował Zaraąd Autostrad w Krakowie, Museum Archeolo
gie ым WZ w Krakowie. Plerwssy *e*on badań, owada kultury tynlaoklej s ałodasego okresu 
prsedrsyasklego i i wosesnej fasy okresu wpływów rsynskloh*

Badania podjęto w cwiąsku i planowaną budową drogi aąybkie-


