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pdłtyloowy ж grakogo wldra, 2 prwokłwwoeoo ж krdtklol kolcowi 1 ima#.
łdrdd oohytkdw drwglogo okaplonlo odołonlętogo oagdclowo aaojdajo alg а ;1 а. жЬгсja lk tropoaoaoty ж kakaal wklgałyal wykoaoay ж
oloaklogo odłopko, ryloc węgłowy ж oloaklogo odłapko, ryloaok жж
dlodoal d oll^taogo aotgploko, łaaaoaalk aały aaoaątkoay ж aotgploklaa booaayo l 1жаж.
Жокгааж tok ж powlorackal cołogo otoaowlaM d olov /bowo wyoroay/ aatorloł mkytkoay kraoaloa^, w ktdrya am jdają pip rdtao
foray ootray dwldorokloh огаж laaych o a tr v traoaaoakwayak, rdaao
foray Лгжржожу wlkrowyoh l odłapkowyoh 1 laao aoragdalo^
00ШАР
Stoaowlo^ I IP

toaoorwatcr Zokytkdw Arckoologloanyoh w Plałyaotoka l Iaatytat
K lotorll Pkltary № torlolaoj POP

kodoato prwaadaił agr Joa Traoolokowakl^
Plaaaaował РКЖw Plałyaotoka^ Plorwwwy ooaoa
hakaA? kpokr № atoata, p ałaołlt 1 aoaollt Л /
łWtgpao wykopolloka a la ły aa oala aaałoalaalo atoaowloko,
ktdrw kaaałohy aadatajg жа poayokoalo kogotovok 1 pałaoaa rta kolawyah ^ ta r ta łd a drddłowyck ka ataklAw aaA pradatajaat to go rwjoaa^
Coł aootał oolggalgtyj

Odkryta ataaowla^ am jdają alg aa pwładatowo жжокж^1ж 1 paładalowya hraoga Joalora Oołdap i pod waglgdoa aaraakdw ooadalotaa
dalolA alp aa ayaooayaaowa /wyotgpajaoo aa wyoooaydalo i JoJ otoka/
1 dollaao /wyotgpajaoo w dollalo aolowowoj/. ktaaaolakł оуооо^жоwa, odkryta w 1PT0 r^, жажаожожж; aałdap i /к,Ж,Ю/, I I, I II .
łoroa otaaowłoko i okajaajo około 1 ko 1 majdało alg aa prawya kraopa raokl AałAapy, prw Jo J wyjdola a Joalora ooł dap, oagdolowo okajaajo rdwalod жжко^1 kraog togo Joalora^ ktaaowlała U
l H I wywtgpają kllkaaot aotrdw aa pdłaoo od ataaaata^ I , aa aaokodata kraaga Joalora Oołdop. dky^a raapoaaaao dotyokoaoo tyłka
aa alowlolklok - kllkadalowlgoloaotrwwyok pawtararkatook^
Stoaowloko dollaao, odkryto w 1ЖТ1 r j oaaooaoaor 1C, 1Ж, IPJ
Plorwooo dwa wyatgpają aa prawya krwogw raokl Oołdogy, a odlopłodol
kllkaaaata a od Jo l kary ta, a pa^dda taraaa ataaaw lo^ LU łtaaawloko iy aaaJAaJa olg aa lowya kraapa kołdapy, okała ООО a aa aaokdd
od JoJ koryta 1 około OHO a aa poładalo od ajdata raokl Jkrkl da
Joalora Oołdap^ łoraty atoaowlok dollaayok praodatawloją alg Jako
kordao alakla /ca 0,0 ж ayaokodol waglgdaoj/ i połoglo kępy wyrootoJApo a kogalotoj rdwalay aolawowoj,

