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m okresu póńnolateńakiego 1 wpłymów rzymskich.

Przebadano obszar 4 arów. Na tej przestrsenl odkryto 21 gro
bów oraz 2 jamy o nieokreślonym charakterze. Przeważały groby .poplelnloowe /14/. Trzy z nloh zawierały po dwie poplelnioe. Pozosta
łe to 6 grobów jamowyoh oraz 1, który znajdował slą w łodzi pod
brukiem. W 14 grobach wystąpiły zabytki metalowe 1 inne, takie jak
fibule żelazne 1 brązowe, klucze, okucie do zamka, noże slerplkowate, bransolety brązowe, paoiorkl gliniane, przęśllkl.
Na szczególną uwagą zasługuje grób Nr 6 odnaleziony pod bru
kiem. Na głębokości około 2 m odkryto łódś-dłubankę, 2,5 m długą,
50 cm szeroką. Znajdowały się w niej trzy naczynia gliniane, jedno
naczynie szklane, bardzo dobrze zachowane, oraz paoiorek burszty
nowy. Około 1 m nad łodzią, w wypełnisku jamy grobowej, znajdowały
się dwa małe naczyńka zawierająoe niewielką llośó spalonych kości.
Ze względu na trudności techniczne łódś nie została wydobyta a
tylko zabezpieczona. Jej eksploracja będzie dokonana w przyszłym
sezonie wykopaliskowym.
Grób ten trudno nawet wstępnie datowaó ze względu na obeonośó
zabytków noszących oeoby póśnolateńskle i póśnorzymskie.
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Stanowisko badane było jad w lataob ubległyob /od 1964 r./
1 odkryto tutaj 444 groby grupy okeywsklej kultury wenedzklej z
okreeu p<5ino lateński ego. V toku tegorocznych badań odkrytych zo
stało 15 grobów ciałopalnych /od 445 óo 459/. w tym 4 popielnico
we. 10 Jamowych 1 1 symboliozny. Trzy groby posiadały pojedyncza
stela kamienna obrabiane 1 gładzona.
Wśród oeramikl wyróżniają eią naczynia jednouche, z brzuśoem
w formie odwróconej gruz dcl. z krótką, swążoną szyjką i wygiątą
na zewnątrz facetowaną krawędzią wylewui garnki jajowata osazaml
z 2 uchami pod krawędzią oras typowa kubki o jednym uchu. Zdobniotwo należy do rzadkości, a o Ile występuje to w poataol dookolnych
linii lub zygzaków, łącznie odkryto 10 zabytków śelmsnyob. Są to
zmukł# fibulo z kabłąklem zgiętym na obu końoaoh pod kątem ostrym
i duża fibula z wygiętym kabłąklem z górną oląolwą. Odkryte zosta
ły także 3 żelazne taśmowate klamry do pasa z zawiasami z końoaml
odgiętymi na tą azmą stroną.
V związku a trudnośoiaal teohnlosnyal jaki nastręcza taran
stanowiska badania zostały sakońozone.
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Materialnej PAM

Badania przeprowadziła mgr Bożena Danlelosyk. Plnanaował IHKM PAM» Owada s okrasa póinolateńsklego i
wpływów rzymskich»

