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Stanowisko położone jest na fałdzie terenowym 1 zajmuje powierzch
nię około 4, S ha. Jest ono największym tego typu na zachodnim obsza
rze  kultury zarubinieckiej.

Wykopy o łącznej powierzchni 40 m2 zlokalizowano na kulminacji 
fałdu. Odkryto m .in, jamę o płaskim dnie z ceramiką naczyniową oraz 
czaszkę psa. Zarejestrowano też szereg dołków po słupowych, w powią
zaniu z dużą ilością materiału na powierzchni i bardzo płytką warstwą 
gleby /- 25 cm/, może sugerować naziemną zabudowę.

Materiały przechowywane w ZA UMCS.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadzili Sylwester Czopek pod kie
runkiem mgr. Andrzeja Ku tyłów ski ego. Finan
sował WKZ w Lublinie. Cmentarzysko kultury 
grobów kloszowych /1/ i osada wielokulturowa.

Stanowisko 1 położone jest w dolinie rzeki Chodelki na lekkim 
piaszczystym wyniesieniu w południowo-zachodniej części wsi. Bada
nia ratownicze objęły około 110 m2. Odkryto 5 grobów typu kloszowe
go, z których”2 były zniszczone. Najciekawszym okazał się grób nr 2, 

symboliczny", nie zawierający kości w "popielnicy" znajdującej się 
pod kloszem. Całe cmentarzysko można datować wstępnie na wczesny 
środkowy okres lateński. Oprócz grobów kultury pomorskiej na stano
wisku stwierdzono ślady osadnictwa z innych okresów /kultura pucharów 
lejkowatych ?, kultura łużycka, kultura przeworska, wczesne średnio
wiecze/.

Stanowisko 2 zajmuje wyższe partie tego samego wyniesienia. 
Zlokalizowano tu osadę wielokulturową /kultura łużycka - V okres 
epoki brązu /?/, kultura pomorska, kultura przeworska z podokresu 
B oraz z późnego okresu rzymskiego, a także z wczesnego średnio
wiecza/, Badania miały charakter sondażowy, objęły 64 m2.

Materiały złożono w Zakładzie Archeologii UMCS,

B adan ia  będ ą  kontynuowane.


