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od aabudowad PQH Kacmynos. Znano jest a literatury i badań powie- 
raebnlowyob jako oaada wielokulturowa.

Wytyoaone w najbardslej zagrożonej, saobodnlej osąćol osady 
trsy ćwiartki o wynlaraob 5x5 ■ dostaroayky kilka drobnyob na- 
rsądsl krsenlennyob oram nlawlelką Uoćć oaraalkl neolltyoanej, 
lateńskiej 1 wosaanoćrodnlowlooanaj.

Badania mlaky obaraktar prao ratownlcsyob 1 bądą kontynuowa- 
na w prsysakym roku.

KTiłMKHtOWIOB, pow. Puławy Państwowe luseum irobaologloana
Btanowlako 711 w Tarsaawla
Stanowisko ZI7

Badania prowadnika mgr Anna Usarowlos. Pinanaowako PKA. 
Cawarty aaaon badać. Onentarayako a okrasa neolitu /kal- 
tura puobarćw lejkowatyoh/.

Praoa wykopaliskowa prowadaono od 23*711 do 15.7111.
Stanowisko nr 711

Kontynuowano badania osady kultury puobarćw lejkowatyoh. Pras» 
badano powlersebnią 1.17 ara* na której odkryto dudą Jan» a war
stwą spalsnlany prsy dnia 1 a fragmentami naoayń a tak*# kilka aku- 
plsk waplsnnyob kamieni. Praoa bądą kontynuowane w prayaakym roku.
8tanówlako nr 117

Praebadano onentarayako kultury puobarćw lejkowatyoh, snajdu-
jąoe slą na jednym a wlsraobokkćw dużego płaakowsgóraa. Odsłoniąto

2  _______powierzchnią 5 arćw oras przekopano 35 ■ rowów sondażowych.
Odkryto 15 grobów 1 dudą jamą kultury puobarćw lejkowatyob.

Konstrukcje grobów składały slą a płaskloh, jedno lob klikówarstwo-
wycb pokryw z kamieni waplennyob, pod którymi znajdowano szkielety
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ludzkie.
W siedmiu grobaoh atwierdzono obeonośó jednego osobnika, w 

ozterech odkryto po dwa szkielety i a w jednym groble natrafiono 
ad na trzy. Pozostałe groby, ezczegdlnle znajdująoe się na kulmi- 
naojl terenu, uległy prawie zupełnemu snlszoseniu.

Dary znalealono w trzech grobaoh. Były to bardao dobrze aa- 
chowane naczynia /puchar, puchary lejkowate, amfory a kryzą 1 ku
bek z uchem w kształcie głowy bsrana/ oraz naraędsla 1 odpadki 
krzemienne.

KRAKÓW - ZAKRZOWKK patrz wozaane średnlowleoze

KULIK, pow. Oheła Lubelski Koneerwator Zabytków
Aroheologloznyoh w Lublinie

Badania prowadslł mgr Andraej Kutyłowakl. Finansował 
WKZ w Lublinie. Plerwezy eezon badań. Cmentarzysko z 
okresu neolitu /kultura oeramlkl malowanej/.

Praoe podjęto ze względu na atał# niszczenie stanowiska prasa 
ekeploetaoję pisaku. Cmentarzysko zoetało w wlękezośol snlezosone 
w latach poprzednich. Przebadano obesar o powierzchni 170 m • na 
którym odkryto 4 jamy grobowe 1 dwie jamy goapodaroze.

Jamy grobowe miały kaztałt trapezowaty lub prostokątny, a głę
bokość loh sięgała od 40 do 70 cm. Szkielety ni# saohowały się. i 
dwu grobów wydobyto naozynla typowe dla kultury oeramlkl malowanej 
/naozynla o kształcie donlozkowatym 1 oaarkl gruezkowate/ oraz na
rzędzia krzemienne wykonane z eurowoa nadbużańeklego /noże z wiórów, 
ekrcPaoze/. Dwie jamy grobowe nie miały ładnego wyposażenia.


