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siln ie  przepalona glina I piasek /prawdopodobnie ślad po długotrwale palącej się  konstrukcji/. W  wypebijeka 
obiektu 2 - paleniska, które wystąpiło w odległości ok. 1, 90 m na południe od obiektu 1 - grobu, znajdowało 
się  w warstwie spalenizny! węgielków drzewnych kilkanaście kości zwierzęcych, a p rzy Jego krawędzi połud
niowej malezlCTio niew ielki fragment ceram iki.

Wyniki tegorocznych badań pozwoliły na Jechomaezb* stwierdzenie, śe przynajmniej część kopców to 
groby kurhanowe. Przebadany obiekt jest typem kurhanu o pochówku w ziemnym z nasypem piaszczystym. J e 
dyna znaleziona w kurhanie skorupa n ie  pozwala na precyzyjne określenie Jego chronologii,

Ebdanla będą kontynuowane,

T U R  DOLN Y-BUSINA, gm. Michałów Uniwersytet Jagieltońald
woj. kieleckie Instytut Archeologii
Stanowisko 3

Bhdanla prowadzili mgr Urazu la B ą k i  mgr Andrzej Matoga. F ina li
zował W OAK w Kielcach. P ią ty  sezon badań. Osada ku ltury trzd-  
nlecklej oraz osada 1 cmentarzy* ko ku ltury hi Cycki ej.

2 P ra ce  skoncentrowano w północno-zachodniej części stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 
180 m t eksplorując 23 obiekty osadowe /nr 263-280/ oraz 3 groby ciałopalne /nr 100-102/,

Wśród obiektów osadowych przeważały jam y kultury trzcinieckiej. Posiadały one w rzucie zarys koli
sty o śr* 90-120 cm. W  profilu były nieckowa te, trapezów ale łub cylindryczne l  osiągały 30*90 cm miąższości. 
M ateriał zabytkowy stanowiła głównie ceram ika /m.1n. fr . naczyń o esowatym profita, zdobionych dookolńjml 
żłobkami lub trójkątną listwą/ 1 kości zwierzęce; rzadko spotykano wyroby kamienne lub krzemienae.

Ja m y  kultury łużyckiej w rzucie koliste /średnica 70-160 cm/ w profilu posiattały ulec kowat y  kształt 
1 były nieco płytsze w porównaniu do obiektów w y le j opisanych. Na zaliczenie Ich do późnej fazy kultury łużyc
kiej pozwala znaleziony w nich m ateriał ceram iczny, składający się  m. lo. a fragmentów garnków jajowato- 
bec sutkowa tych zdobionych pod wylewem dookolnyml listwam i 1-rzędem dziurek.

T rz y  groby jakie w ye kopio row on o należały do kategorii pochówków ciałopalnych popielnicowych. Ze  
względu na charakterystyczny m ateriał ceram iczny /naczynia wasowate z im atzsm l poniżej największej wydę* 
tośc \f obiekty te można Łączyć z klasyczną fazą grupy górnośląsko-małopolski ej ku ltury łużyckiej datowaną na 
V  okres epoki brązu i  początki wczesnej epoki żelaza.

M ateria ły  zabytkowe znajdują alę w LA U J.
Badania będą kontynuowane.
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ïfedanla prowadził mgr Je rz y  Kuśnierz. Finansował W O A K  I Cukrow
nia Tyszowce, Drugi весов badań. Cmentarzysko kurhanowe kalter у 
irsctn lecklej.

Kontynuowano prace na stanowisku położonym na piaszczystym wzniesieniu nad rzeką Huccwą. Bada
niam i objęto ko lejie  kopce o numerach 16 1 23. Ogółem zdjęto około 903 ra pow ierzcłnL

Kopiec nr 18 o zachowanej wysokości względnej wynoszącej 65 cm 1 ś r. 16 m przebadano do gł. 110 cm 
/licząc od szczytu kopca/ z powodu warstwy kulturowej pozostałej po wczeenobrązowęj osadzie, a przykrytej 
przez nasyp kurhanu, W  kopcu nr 16 nie zarejestrowano szczątków ludzkich. Z aw iera ł on natomiast trzy  szkte- 
lety  zwierzęce oraz umieszczony w centrum kurhanu bogaty zespół sześciu naczyń, toporka kamiennego I 
Uśclowztego gródka brązowego. Znaleziono leż nie związane z zespołem dwa przęślltd gliniane 1 gładzoną 
siek ierkę krzemienną oraz liczne fragmenty ceram ik i I  krzemienie.

Kopiec nr 23 o wysokości względnej około 40 cm posiadał wygląd zdeformowanego kurhanu. W trakcie 
badań okazał się  wzniesieniem zaw ierającym  ziemiankę z resztkami paleniska, w obiekcie tym znaleziono 
sierp  brązowy z guzkiem, który można w przybliżeniu datować na IV  okres epoki brązu. W  odległości ok. 2 m 
na południe od ziemianki natrafiono na skupisko skorup różnych naczyń. Jedno z nich, w dużej częśc i zrekon
struowane wykasuje cechy wczeanohiźyckie.

W trakcie prac odkryto Jeszcze Jeden bardzo słabo widoczny kopiec t oznaczono numerem 27. Je s t  to 
ostatni ale zbadany kopiec ua stanowisku 25Л,

Badania będą kontynuowane.
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