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padku grobu nr 4» gdzie kolisty bruk z dużych otoczaków przy
krywał jamę grobową.

W centrum stanowiska» w najwyższym punkcie wydmy, natra
fiono poza dwoma grobami jamowymi» na dużą /1*5 x 0,8 m/ pro
stokątną jamę sięgającą do głęb. 160 cm, zswlerająoą dużą ilość 
węgli drzewnych, popiołu 1 silnie przepalonej ziemi oraz około 
4 kg ceramiki 1 niewielkie ilości spalonych kości ludzkloh.
Wśród ceramiki były fragmenty czernionej szerokootworowej wazy 
dwustożkowej, o wyodrębnionym dnie 1 brzegu wychylonym na zew
nątrz. Większość ceramiki była przepalona. W obrębie jamy zna
leziono okucie pasa oraz fibulę żelazną, z prostokątnym kabłą- 
kiem, wysoką nóżką i grzebieniem na główoe.

Na podstawie fibuli 1 wstępnej analizy ceramiki chronolo
gię stanowiska można określić na początek III wieku n.e. Trud
no na razie określić okres trwania cmentarzyska, równie niewiel
ka ilość luźnego materiału kultury trzcinlecklej /charaktery
styczne brzegi, fragm. naczyń sltowatych/ nie pozwala na usta
lenie charakteru stanowiska tej kultury.
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Stanowisko znajduje się na niewielkim wzniesieniu drugiej 
terasy Raby na jej lewym brzegu. Przebadano teren o powierzch-
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ni prawie 3 arów. W trakcie badań pod 20 om warstwę ziemi ornej 
natrafiono na warstwę kulturową zalegająoą do głębokoial 40 om, 
bogatą w ceramikę i grudki polepy. Poniżej na głęb. ok. 40 cm 
występował oalec, na którego tle rysowało się 10 kolistych lub 
owalnych zaciemnień o średnicy od ok. 1 m do 2 m. Były to nie- 
głębokle jamy sięgające przeważnie do ok. 90 cm, których wypeł- 
niaka stanowiła ziemia zawierająca drobne grudki polepy» trochę 
ceramiki, niekiedy węgielki drzewne. Były to przypuszczalnie ja
my typu gospodarczego, wśród których na wyróżnienie zasługuje 
dużych rozmiarów jama nr 54 /2,20 x 1,70 m/. W wypełnlaku tej 
jamy znajdowała się duża llośó materiału ceramicznego, wiele byó 
może przepalonych kamieni oraz drobne fragmenty kości zwierzę
cych.

Największą llośó zabytków na tym stanowisku stanowi cerami
ka. Procentowo najliczniejsze są fragmenty dużych naczyń zasobo
wych z późnego okresu rzymskiego. Znaleziono także fragment na
czynia grafitowego. Ponadto znaleziono szereg drobnych ułamków 
przedmiotów żelaznych, wśród nich fragment żelaznego noża.

W odległości około 30 m na północ od omawianej oeady natra
fiono na jamę kultury lendzlelsklej.
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