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Stanowisko połodona Joot na plaaaeayato ftwlrowyn wsnlaaianla
nad raaoaką Mlooaną. V wykopią sondadowya 5 * 5 ■ natrafiono w war*
atotla koltorowa] na esraalką kultury pueharów lejkówatyoh 1 lloana
nała oraa duda grudy polapy a odoiakaal draowa* poohodsąoa prawdo*
podobnls ao anisaosono] konatrukojl. Ilslloano» praopalona kośol
ludaklo 1 fragnanty ooraalkl traolnlooklo] dwladoaą być noto o lat*
nlanlu tuta] takśa 1 onantarsyaka to] kultury. Badania bądą konty
nuowana.
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Zakład Boolltu ХЯКИ PAI
w Tarasawlo

Badania prowadził dr tyfunt Kraak. Finansował ISA* fil.
Oany

aoaon bada* powloraohnlowyob. Oaady. pracownio• cnan-

tarayaka a okroau noolita 1 woaoano] opoki brąau.

Autor kontynuował ayatsnatyoaną ro]oatrao]ą woaalkloh stano
wisk noolltyoapyob na nlaabadanyoh wagóraaoh loaaowyoh w doraaosu
aiaroaankl. nad którą lodą anano atanowlaka w Oalolowlo 1 Zbraanowloaoh. Stanowiaka prohlatoryoano tworaą tu ]odan nioaal swarty
oląg. Ostatnio dwlo wy oi ocalił badawoao praynloały odkryolo 95 stanowiak na odolnku długodol 17 kn. Modna praypomloó« do possuklwanla
nad pobliską raaką Kanionną praynloały odkryela 42 atanowlak na od-
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olnku długo6oi 20 km.
Jak dotąd w dorseosu Olercsankl wyróśniono osady kultury puoharów lejkowatyoh» kultury amfor kullatyoh 1 póśnej fasy kultury oeramlkl sznurowej. Zwraoa uwagą olbraymla oaada kultury amfor kullatyoh
w 8 todołaoh» która rosoląga alą na praoatraanl około 600 z 200 m.
W mlejsoowośol taj sostał teś sarejeetrowany kurhan nieokreślonego
wieku. Sądaąc po rodaaju aurowca krzemiennego równie* anaosna cząśó
atanowiak nieokreślony oh wląśe alą a wyśej wymienionymi kulturami.
Wyetąpują tu kraemlenles śwleoleohowskl» pasiasty» oaekoladowy» ota
rów skl /saary plamlasty/» ssary bea nakraplanla» sporadycznie Inne
rodaaje.
Opróoa tego aostała odkryta rozległa osada kultury pucharów
lejkowatych w Ptkanowle pod Opatowem. Łaty ona na wagórau górującym
nad tutejszymi leszami• Zabytki napotyka alą na obszarze długośol
jednego kilometra.
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Muzeum Aroheologloane 1 Etno
graf losne w Łodzi

Badania prowadziła dr Lidia Gabałówna przy współudziale
mgr Romualda Dragana» Plnmnowalls M11B w Łodzi» WKZ w
Bydgessosy» PRB 1 PZG8 we Włocławku. Trzeci sezon badań.
Cmentarzysko 1 osada z okresu neolitu.

Praoe stanowiły kontynuaoją badań rozpoosątyoh w roku 1966»
Objęto nimi! stanowisko 1 - cmentarzysko ałośone z grobowoów ku-

