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î.toiono trzy Odrębna wykopy, obejBujęc* tra-jMnty oboeam badanego poprzednio oraz ni· 
kopana dotychcza* dtlałkl na pdłnoc i wzciuSd od m«ęo. baczna powierzchnia aykopdir wynoalla 37S,S я , 
a ich dradnla głęboko« - ok. Im. EkęplorDwano pozostałości 1* obiaktdtfi 14 Ja· t 3 rowdwi przeba
dano Jo v сadodci /jamy/ lub w obrębie wybranych odcinkdw /rowy/. Ponadto skaplorowano warstwę czar
no- 1 clennobrwnatna na akraju pdłnocnym wykopu.

H wyk. Ï/S7 prześledzono da liry, niewielki fragment rowu /6Ь. 14/30/, będący prządłeś en iea 
w kierunku północno-wschodnia odcinka odkrytego poprzednio, a zaraz» - najprawdopodobniej kodcowya 
odcinkiem tego obiektu. Nie potwierdziły alę ubiegłoroczna augeette co do istnienia rowu r dwu lei od 
strony wschodniej wzgdrza - wydaje się, ie rdw ten nie otaczał osady, a tylko oddzielał jaj teren od 
pozostałej części wzgórza*

Pc wewnętrznej stronie rowu, v odległości 2-7 m, natrafiono tie wąski rowek, biegnący równo
legle do niegona odcinka ok* 20 и i wchodzący w profil północny wykopu* Rovek ten miał niewielkie wy
miary: eier, 30-7Û cm, głąb. do 50 cm. Jeat to sytuacją analogiczna do obserwowanej poprzednio oa SW 
odcinku rowu*

w pobliżu rowka znajdowało alę skupisko kilku niewielkich, kolistych jam, będących prawdopo
dobnie dolani po słupach.

Pozostałe jamy — to obiekty o średnich wymiarach /średn* 0,56 - 3,<Ш m, głąb* 0,40 — 1,00 o/, 
owalnych zarysach i profilach trepesowatych Lub nieckowatych* Wypełń Loka ich były przeważnie jedno
warstwowe, zawierały niezbyt dużo materiału zabytkowego*

w wyk* 11/87 badano szczegółowo jeden z odcinków rowu 14/30 oraz sekwencję stratygraficzną 
rowu i jamy nr 54*

Myk. XII/87, założony we wschodniej części wzgórze, był prawie całkowicie pozbawiony znale
zisk: odkryto w nim tylko pozostałości jednego obiektu - części przydennej niewielkiej jamy, nie za
wierającej materiału archeologicznego* Fakt ten potwierdza poprzednie obserwacje nt* osadnictwa neo
litycznego w tej części wzgórza.

Wykopy dostarczyły mniejszej niż w latach poprzednich, ilości materiału archeologicznego* 
Przeważała w nim zdecydowanie ceramika, w swej głównej masie związana - podobnie jak poprzednio - 
z późnymi fazami cyklu tendzielsko-polgarsklego. Analogiczny był też zestaw form naczyń*

N materiale krzemiennym utrzymuje się przewaga krzemienia czekoladowego i Świeclachowskiego, 
w porównaniu do lat ubiegłych miej jednak było narzędzi*

Zdecydowani« uboższy w stosunku do lat poprzednich był też materiał organiczny, na który 
składa się niewiele fr. kości i zębów zwierzęcych oraz szczątki ryb /ości, łuski i kręgi/.

Materiały przechowywane są w IKXM pan w Нагаzawie*

Badania będą kontynuowane.

serebrvsücîiï, gm* Chełm 
woj. chełmskie 
5tanówlako 23

Badania prowadź11it mgr Stanisław Gołub /autor sprawozda
nia/, mgr Salina Wróbel t mgr łT* Rataje ryk* Finansowali t Mu
zeum Okręgowe 1 BB1D2 w Chełmie. Pierwszy sezon badań ra
towniczych. Owa groby /ludzki £ zwierzęcy/ /kultura amfor 
kulistych/.

Muzeum Okręgów« | w  Chełmie
Biuro Badać 1 Dofamentacjł Zabytków
w Chełmie

Grób odkryli i częściowo wyeksplorowali Z*Szluga i M, Mikulski -mieszkańcy wsi Serahryazcze* 
wskutek niefortunnych działań administracyjnych, wyjęto baz zadokumentowania jego wyposażenie.
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Badania ratownicze polegały ha2 zadokumentowaniu konstrukc]£ komory grotowej, przesianiu 
pozostałej zawartości £ częściowym zbadaniu otoczenia grobu»

Założono wykop 1 o wymiarach 3 x 4 z, zgodnie z kierunkiem N*S £ przedłużenie IA /1Q0 x 
120 cm/* t

Stanowisko znajduje się w terenie pofałdowanym na niewielkim wznieeimntn, kilkadziesiąt metrów 
na zachód od zabudowań gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie sadów-*

Grób nr 1 w kształcie prostokąta zwalającego *ię ku dołowi | orientowany był w kierunku N-N na 
S-E* Wymiary zewn. skrzyni w gdrnej części 220 x 139 ca. Składał się z 11 dużych kamieni, ustawionych 
ściśle obok siebie ze szczelinami dokładnie zapełnionymi tzw. klinami /dwa kamienie zostały uszko
dzone przez pług 1 wyciągnięte/ Oraz kilkunastu mniejszych, wspierających na zewnątrz ciężką konstruk
cją. Sie wyróżniono zarysów jamy grobowej. Na dnie komory grobowej znajdował się częściowy bruk z 
malejszych kamieni. Nie znaleziono śladów pokrywy grobu.

zniszczone w dużym stopniu szczątki kostne należą /analizy dokonała dr W, łachman/ do mężczyzny 
zmarłego w wieku 30*40 lat /Naturus/ 1 prawdopodobnie kobiety zmarłej w wieku około 40 lat /Maturus/. 
Przypuszczalnie zmarłych złożono do grobu w sposób selektywny, dominuje brak kości długich. Orientowa
ni byli głowami na połodnioyy-wschód, a nogami na północny*zschód.

wyposażenie stanowiły? dwie nlezdoblona amfory /jedna dwuoezna/, fr. rozbitych /?intencjonal
nie/ kilku naczyń, takie zdobionych /trzy pozlotne rzędy dołków 1 trójkątów^ * pobliżu amfor znalezio
no siekierkę kr zmienną gładzoną* Naczynia 1 siekierka znajdowały się /z relacji odkrywców/ na bruku 
kamiennym w północny zachód komory grobowej.

Ma N w niewielkiej odległości od grobu nr 1 płytko pod powierzchnią ziemi odkryto grób zwie
rzęcy *■ nr 2, składający się z kilku niewielkich kamieni tworzących rodzaj obstawy kamiennej. Według 
analizy dr hob, A.Lasoty-Moskalevsklej kości należały do psa /osobnika dorosłego, wy в. w kłębie ok. 
53-55 cm/, złożonego do grobu przypuszczalnie selektywnie. W części spągowej znaleziono szydło/?/ wy
konane prawdopodobnie z części poroża sarny lub jelenia*

<5roby zostały zabrane do rekonstrukcji w Muzeum okręgowym w Chełmie.

Badan ta będą kontynuowane.

SŁOHOWICE, gm. Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko 6

SOBTEJÜCHY, gm. *nin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5

STEFANOM, gm. Gostynin Wojewódzki Konserwator labytków
woj, płockie w płocka
Stanowisko 4

Badania prowadtllt mgr Małgorzata Rybicka i mgr Krzysztof 
Sowim, Finansował YKZ w Płocku* Pierwszy sezon badań. Osa
da kultury pucharów lejkowatych.

Osadę rozposnano w czasie badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach N.2.1«, ns obszarze 
52 - 52. Stanowisko położone jest około 2Û0 m na południe od bezimiennego cieku, ok. 50 m na północ 
od drogi Gostynin * Płock, U poduża pasma wzgórz morenowych, na obszarze częściowo zalesionym.

2otworzono wykop o powierzchni 1 1Û 1  , zorientowany na osi N*6, zlokalizowany w miejscu wystę
powania na powierzchni koncentracji materiałów ceramicznych kultury pucharów lejkowatych.
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