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sezon badań, Cmentarzyska kultury grobów kloszowych.

Kontynuowano badania ratownicze na polu Państwowego Kombinatu Gospodarstw Ogrodniczych.
Celem wykopalisk było zbadanie ewentualnej nie*niегоzonej części stanowiska i ustalenie
jego rzeczywistej wartości naukowo-poznawczej.
Łącznie przekopano 55Û az, w strefie północnej nadal rejestrowano ślady współczesnych
wkepów, stanowiących kontynuacją identycznych obiektów odkrywanych w ubiegłym roku. Nie notowano
Ich w najbardziej na wschód wysuniętym pasie, pozbawionym jednak również obiektów archeologicz
nych. Być może więc osiągnięty w tym roku wschodni (zasięg grobów stanowi w tym rejonie granicę
cmentarzyska.
Odsłonięto 18 obiektów i 16 grobów kultury grobów kloszowych, jedną niewielką jąnkę poz
bawioną materiału zabytkowego oraz jedno stałe skupisko przepalonych kości pochodzących zapewne
z pobliskiego zniszczonego grobu.
Oprócz czterech,w znacznym stopniu zdewastowanych obiektów zlokalizowanych w obrębie
współczesnych wkopów, pozostałe były zachowane w dobrym stanie, zalegały one na głębokości ok.
0,40-0,8$ я* Naczynia były posadowione bezpośrednio w warstwie żółtego piasku, па pokładzie
gliny. Poza dwoma przypadkami ślady.jam grobowych ale zachowały się. Obiekty głównie kloszowe
byty zlokalizowane w zespołach po dwa lub w jednym wypadku trzy groby, zapewne równocześnie zło
żone do ziemi, tf dwóch przypadkach były to pochówki osobnika "dorosłego /osobników dorosłych/
1 dziecka.
Groby zawierały popielnice nakryte odwróconą do góry dnem misą oraz ewentualnie kloszem.
N Jednym wypadku popielnica stała na misie.
Wśród najczęściej występujących, popielnic zdobionych karbowaną listwą oddzielającą gład
ką szyjkę od chropowaoc&ego brzuśca, niejednokrotnie rej·*trwano popielnice wyróżniające się
starannością wykonania, dekorowana motywami rytymi* Do tych ostatnich należą dzbany pełniące
funkcję popielnicy w dwu grobach dziecinnych. Na uwagę zasługuje też. kilka egzemplarzy mis zdo
bionych podobna do zarejestrowanej na powierzchni popielnic ornamentyka rytą. Jedna z nich była
wyposażona w trzy występy przy wylewie.
W obiekcie 17 odkryto jedyną jak dotąd przystawkę - miniaturowy, zdobiony dzbanuszek*
4
Groby jamowe miały formą niewielkiego skupiska przepalonych kości wsypanych bezpośrednie
do plasku.
w większości obiektów «twierdzono występowanie na kościach Śladów patyny brązowej czy teł
przylgniętych do nich kropel stopionego brązu, a ponadto stosunkowo licznych amorficznych grudek
brązu, małych, przepalonych drucików i blaszek brązowych, stopionych paciorków szklanych, н gro
ble 24 odkryto szereg kropel brązu w formie regularnych kuleczek przylgniętych do kości czaszki
- pozostałość diademu/?/.
W rejonie pozbawionym obiektów kultury grobów kloszowych znaleziono w warstwie plasku
dwupiętrowy wiór krzemienny.
Badanie będą kontynuowane.

