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ж okresu wpływów rzymskich.

Przekopano obszar 175 m2, odkrywająo 20 dalszych grobów 
jamowych /łącznie 40 obiektów/, W częśoi południowej etanowi— 
eka znajduje się 3/4 ogólnej liczby pochówków. Są to groby wyłąoznie jamowe, w przekroju nieckowate, workowate, koliete 
o różnej głębokości. Zawierają «porą ilośó ułamków ceramiki /w znacznym stopniu przepalonej/, fragmenty drobnych przedmio
tów z żelaze 1 brązu, paciorki 1 ułamki naczyń szklanych, fragmenty zdobionych grzebieni kościanych oraz dużo ułamków to
czonych na kole,Я pozoetałyoh grobach /w części północnej/ występuje ceramika 
Wyłącznie lepiona ręcznie.

Oprócz materiału charakterystycznego dla kultury prze
worskiej natrafiono na kilkanaście ułamków ceramiki kultury pucharów lejkowatych, fragment ostrze toporka kamiennego 1 
ozęóó płaskiego przęśllka glinianego. Zabytki te znajdowały się w materiale luźnym z warstw poszczególnych odcinków. Sta
nowią cne nieznaczny procent ogólnej Ilości zabytków.

Wydaje się, że w materiale z tego omentarzyaka można wy
dzielić dwie fazy ubytkowania - starszą w części północnej 
/II w. не/ oraz młodszą - III-IV w. ne, która nawiązuje do 
cmentarzysk typu dobrodzleńskiego.

Badania będą kontynuowane.

Kontynuowano ratownicze badania. Wykop nawiązano bezpośrednio do zeszłorocznego. Przebadano około 90 m2, odkryto 
oztery niewielkie jeny oraz obiekt częściowo odkryty w roku ubiegłym. Są to resztki budowli mieszkalnej bądź gospodarczej 
o silnie wydłużonym kształcie, 1 Wymiarach 9,20 z 2,60 m, w znacznej części zniszczonej wkopaml nowożytnymi. Zachowały 
elę ślady kilku kołków /brak śladów po ełup&ch/. Wewnątrz obiektu znaleziono kawałki polepy, kości, żużla oraz liczne fragmenty ceramiki.
Ha podstawie materiałów, obiekty datować można na fazy B2,C1, C2 okresu wpływów rzymakioh,

Opraoowane materiały s badań będą złożone w Muzeum Opolskim*
Stanowisko w chwili obeonej nie jest zagrożone, jednak 

wskazana jest Jego kontrola, 1 ewentualne prowadzenie badań ratowniczych.
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Badania prowadził Wiesław Piezcaełowekt. 
Finansował WCZ w Opolu. Trzeol sezon badań. Oeada z okresu wpływów rzymskich.


