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tak*« wystąpiły waterlały koltary lendalelsklej.
Zabytki kultury puohardw lejkowatych odkryto w traaoh obiek
tach t wlążąoyoh alą aaptwna a położoną na aaohdd dużą oaadą taj
kultury. Głównym surowcem krzemiennym używanym prsaa naolltyoanych
mlesakańodw oaady był krzemień jurajaki. Jedyni# aporadyosnla analeslono aabytkl a aurowoa śwleeleohowsklego.
Z późniejszych obiektów odkryta 4 jamy kultury łużyoklej. La*
dały ona w oaęśol pin. aa oh. badanego obszaru.

OJ001» pow. Olkuaa

patra paleolit 1 meaollt

Jaskinia Ciemna

08BTH0» pow. Odra

Museum Archeologlozne we
Yrooławlu

Badania prowadalła doc.dr Vanda Sarnowska pray wapdłudaiale
mgr Jersego Oołubkowa 1 mgr Pelloji Bryłowekiej. Plerwaay
aeaan badań. Kurhan a okresu neolitu /T/i ślady a epoki
brązu» a okresu halsztackiego» okresu lateńskiego i a okre
su wpływów rzymskich*

V dniach 2 - 2 7 llpca przeprowadzono

race wykopaliskowe na

kurhanie* który znany był już w okresie międzywojennym 1 określo
ny jako wcaesnobrąaowy.
Kurhan usytuowany był w leele» około 2 km na północno-aaohdd
od wel Oaetno. w odległości około 250 m od koryta raekl Baryozy.
Stanowił nieregularny spłaszczony stożek o wymiaraoht średnica 25 m v
Mokodó 3-4 m. Porośnięty był młodymi drzewami. Ma jego powierzohnl
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stwlerdsono lioano płaski« wgłębienia.
V trakcie badań wy eksplorowano grób kultury łukyoklej» składająoy alę Jedynie a silnie snlssosonoj popielnioy s sawartośolą spa
lonych kośol. Odsłonięto go na głębokości około 0»60 m. Takt tan»
jak 1 aabrana informaoje od ludnośoi miejscowej» p o wala prsypussosaś» ta grobów takloh było wlęoej 1 «ostały wykopana praaa prsypadkowyoh odkryweów • Ponadto w kurhanie stwlerdsono występowania oeraalkl od neolitu do okresu wpływów rsymskloh włąosnlo* Stwlerdsono
równiet /w centralnej csęśol/ kilka warstw kamieni o nleragularnyoh
układaoh» oa po w a l a praypuasoaaó» śa pierwotna uayplako kurhanu
sostało laburBona. W swląsku s tym nleamlernle trudna jest datowa
nia badanego obiektu* Po sakońosenlu badań kurhan soatał ponownie
usypany*

OtAHOf - pow.Opatów

Zakład Heolitu IHKM PJUH
w Warssawla

Badania prowadsił dr Zygmunt Krsak. Plnansował IHKM P U .
Drugi seion badań. Kopalnia krsemlenla a okresu aohyłku
neolitu 1 wosaanej epoki brąsu.

Około 20 arów sajnują praoownla krsamlanlarskla skupiona wo
kół odkrywek surowoa wydobywanego b wapieni wieku kredowego na pelaoh w a nyoh "Za garnoarsaml". Prsedmlotem atarośytnej ekeploraojl
były krsemlenlai olemnossary w konkreojaoh 1 » głównie» ssary pla■iasty» który» sądsąo s dslalojesych odkrywek sposa kopalni» wystę
puje w postaci lltyoh warstw o grubośol do 45 om.
Wyroby krsemlenno mają typowy charakter nakopalnlany* Prsswa
tają ułamki 1 odpadki powstałe w osaale obróbki wstępnej» nie brak
te* form Intencjonalnych jak obłupnle» rdsenle» półwytwory siekier

