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Badania prowadził mgr Stefan Wesołowski; Finan
sował IHKM PAN. Drugi sezon badań. Cmentarzysko
kurhanowe kultury łużyckiej z IV okresu epoki
brązu*
-Badania wykopaliskowe w rejonie Dolic, mają na celu rozpo
znanie osadnicze obszaru nad Małą Iną* Cel ten realizuje się
m.ln, przez badania wykopaliskowa na nowo odkrytych cmentarzys
kach kurhanowych o nieokreślonej dotychczas datacjl i przynależ
ności kulturowej* Badania skoncentrowały się na stanowisku 30
wstępnie rozpoznany» w ubiegłym roku· Do badań wytypowano środ
kową część cmentarzyska o powierzchni 260 m2» gdzie odsłonięto
płaszcze kamienne dwóch kurhanów 1 przestrzeń między kurhanami;
Kurhan 1 zaznaczył się w terenie jako płaski pagórek o nie
regularnym kolistym obwodzie o średnicy 14 metrów, a wysokości
względnej 0,60 m. Powyższy kurhan posiadał konstrukcję kamien
no-ziemną, na którą ekładały się kolejne płaszcze kamienne, po
ziome bruki oraz kręgi kamienne. Część centralną kurhanu wyzna
czały dwa kręgi kamienne o Średnicy 6,5 m 1 11 m* Kręgi te, zbu
dowane z dużych kamieni /średnicy 30-50 cm/ nawarstwiających
'się na siebie /3-4/, wzmocnione zostały drobnymi kamieniami po
zewnętrznej stronie lica* Wewnątrz.krągu mniejszego pod warstwą
plasku stwierdzono nawarstwiające się także bruki kamiennej
W części południowo-wschodniej kurhanu powyższe bruki zostały
przerwane* Wystąpiła tutaj komora grobowa obłożona kilku war
stwami kamieni, z dodatkowym małym kręgiem u podstawy /średni
cy 2 m/· Sama komora grobowa /0,45x0,60 u/ zbudowana z okrąg
łych kamieni posiadała jeden płaski kamień wystający ponad
powierzchnie w formie ewentualnej Stelli* W obrębie komory
stwierdzono ułamki dużego naczynia oraz przepalone kości ludz
kie* Liczne ułamki naczyń oraz jedno naczynie odkryto także
w Innych partiach kurhanu* Ha zewnątrz omawianego kurhanu wy
stąpiły kręgi kamienne o nieokreślonej dotychczas funkcji*
Uzyskany materiał ceramiczny datuje powyższy kurhan na IV
okres epoki brązu; Odsłonięty płaszcz kamienny kurhanu Z rysuje się w terenie w postaci kopulastego pagórka z podstawą
ułożoną z dużych kamieni o kolistym obwodzie* Dokumentacja i
materiał zabytkowy znajduje się w Pracowni Archeologicznej
IHKM PAN w Szczecinie*
Badania będą kontynuowane;
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