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Badania prowadź ił mgr Stefan Mesołowski przy współudziale 
Balony Bona* Finansował ШКЛ PAN. Dwunasty sezon badań* 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z ΓΥ okresu epoki brązu*

Badania terenom V rejonie Dolic zmierzają do systematycznego przebadania jednego z wybra
nych. mikroregionów osadniczych kultury Łużyckiej nad Małą Iną*

Badania wykopałrakowe koncentrowały ale w północna zachodniej czadc i cmentarzyska, w której 
to partii obiektu przystąpiono do badać w 1956 r. przekopując cześć kurhanu 7-ego, jednego z większych 
obiektów na cmentarzysko. Pozwoliły one na wstępne rozpoznanie obiektu pod wzglądem stosowanych form 
konstrukcyjnych I stratygraficznym, ułatwiając eksploracją samej komory grobowej £ pozostałej - wschod
niej części obiektu*

Kurhan nr 7 w zewnętrznym kształcie przedstawiał się jako pagórek z płaszczem ziemnym. Płaszcz 
ziemny przykrywał powierzchnią o Średnicy w rzucie poziomym około 20 metrów* Krąg kamienny /wieniec 
osnowy/ zbliżony do owalu posiadał wymiary ld,€6 x 10,80 m z płaszczyznami ściętymi oraz pierścienic- 
watym wałem kamieano-ziennya o wymiarach u podstawy 7,40 ж 7,50 m, a u szczytu 4,60 x 4,8û в* Wew
nątrz wału powstał lej wypełniony nawarstwieniami piasku 1 gliny* Natomiast na zewnątrz wału - mię
dzy kręgiem a wałem - powierzchnia kurhanu wymoszczona została dużymi otoczkami tworzącymi bruk dwu
warstwowy przewarstwiony piaskiem* ,

Przekopano wschodnią część kurhanu 7-«go odsłaniając od wewnątrz krąg kamienny wielowarstw^r 
wy, utworzony z dużych głazów oraz eksplorując wewnątrz mogiły bruk* Rozkopano takie wał kamienno- 
-ziernny v przekroju stożkowaty zbudowany z mniejszych otoczaków przewarstwiopych żółtym plaskiem. 
Łącznie z wał «so eksplorowano lejowate wypełń Isko ziemne przawarstwtoue glinami, popielatą próchnicą 
nasyconą popiołem, węgielkami drzewnymi, pojedyoczyml kosteczkami ludzkimi 1 ułamkami naczyń* Ta faza 
wykopał ik pozwoliła na odsłonięcie poziomów konstrukcyjnych kurhanu, związanych z kcmorą grobową* Pod 
omawianymi powyżej ροζ Lemami bruku i częściowo wału, odsłonięto warstwę gliny z gniazdowo występują
cymi spaleniznami z zawartością przepalonych kosteczek ludzkich., węgielków drzewnych oraz ułamków są
czyć. Poziom ten jest przypuszczalnie związany z praktykami obrzędowymi dokonanymi w trakcie budowy 
mogiły* He wnętrzu lejowatego zagłębienia przystąpiono do eksploracji warstw związanych bezpośrednio 
z komorą grobową* Rozkopano siedem poziomów waratw o przeciętnej miąższości od 5 do 20 cm z zawartoś
cią piasku przesyconego intensywnie poploł*-, węgielkami drzewnymi, ułamkami naczyń Oraz przepalony
mi kosteczkami łódzkimi. Największe nasycenie kosteczek, stwierdzono w pozlotnie VI 1 VII* W tych tes 
poziomach stwierdzono rozbite naczynie 1 intensywną spaleniznę z węgielkami drzewnymi, oraz zmursza
ła szczątki organiczne*

Poziomy te przedzielone były warstewkami brązowej gliny* Komora grobowa w rzucie poziomym 
kolista do V - tego pozioma, a w poziomie VI i VTÎ w kształcie prostokąta O wymiarach 1,30 л ж 2,00 » 
zbudowana była z otoczaków* Badania kurhanu 7-ego nie zostały zakończone stąd ocena funkcji badanej 
mogiły oraz stosowanego obrządku może nastąpić poprzez rozkopanie pozostałych konstrukcji kamiennych 
związanych z komorą grobową, a także wyeksplorowanie na zewnątrz komory poziomu gliny ze śladami 
praktyk obrzędowych, 4 części zachodniej kurhanu w powyższym poziomie w bieżącym roku odkryty został 
grób popielnicowy.

Materiały zabytkowe znajdują się w FABz*

Badania będą kontynuowane*


