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258 w oelu uohwycenią zewnętrznej 1 wewnętrznej krawędzi wala
założono dwa wykopy sondażowel 2 x 2 ■ (na zewnątrz), oraz
5 x 2,5 ■ (wewnątrz grodziska). Pomogło to uatallć, iż oała
konstrukcja obronna rozciągnięta była na azerokoćol ok. 18 a,
Baranie Jednak trudno stwierdzić, ozy Jest to szerokość pier
wotna wału, ozy poproatu uległ on zniszczeniu 1 elementy konstrukoyjne zalegają teren położony, u etćp wału. Wskazówką
przemawiającą za w/w zzerokoćolą Jeat umocnienie grunta za
pomooą faszyny. V wykopie przeoinająoya wnętrze grodziska

(5 x 2,5 a) odsłonięto fragment majdanu o gliniastej nawierzch
ni, W profilu wyraźnie rysuje się krawędź wału i początek najdanu. Istnieje jeszoze ewentualność dwu faz budowy grodu,
Objekt jeat interesujący 1 planowana jest kontynuaoje
badać w 1968 r,

HAGIB0H2-

IHEU PAB w Krakowie

- las "Obora"

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska, finansował
IHEM PAB.

Badania mają charakter eystenatyozny. W opurciu o wyniki
z poprzednloh lat ustalono ramową chronologię dla oałego cmen
tarzyska od V/7I

do Ylll/lX w. Prace w b,r. były kontynuaoją

1 ograniczyły się do przebadania jednego kurhanu.

Kurhan nr 7 znajduje się w centrum pierwszej grupy omentarzyska 1 należy w niej do najwlększyoh (rozmiary 7 x 7,6 m,
wya, 1,05 m), Nasyp kurhanu posiadał charakter jednolity (olemm
no-żółty piasek). Ba spągu nasypu wystąpiła warstwa szarego
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plaska prseslsssanago zapewne s popiołem c lloznymi wytrąoenlaml łelaslstyml, tworsąoa rodzaj soosewy ułożonej w poetaoi nie
regularnego kręgu współśrodkowego s kurhanom (śr.2,2 ■)• Warst
wa salaga bezpośrednio na oałou, o nla równaj powierzchni s
lloznymi zagłębieniami, Brak jest śladów humusu plarwotnago.
W obrębi« warstwy plasku s popiołem ni« snalaslono ułamków
przelcnyoh koćol. Występują ona w centralnej partii naaypu
kurhanu ponad opisaną warstwą, poosąwssy od asosytu aż do
głębokośol 60 om, a taki« na Jago abooayoh sapawna smyta aa
/

szosytu*
V południowo-saohodnlej partii nasypu kurhanu analeziono
kllkadzlaaląt ułamków poohodsąoyoh s jednego naocynia o duły«
rosrsuola w plonie 1 w posiomle. Fragmenty drugiego naosynla
o małym zasięgu występowania znaleziono na południowym stoku
kurhanu (być mołe w wypełnlsku rowu).
Fragmenty dwóoh naozyó (prawie oałyoh), ręoznle lepionych,
wykonane są z gliny sohudzanej gruboziarnistym tłuoznlem, s
nikłymi śladami obtaczania poniżej krawędzi i wklęsłym odoisklem osi krążka garncarskiego na dnie, nieornamentowane.
Planowana jest dalsza eksploraoja stanowiska, a mianowicie
przebadanie 4 dalszyoh kurhanów (dotyohozas wyekaplorowano 5)
w grupla Z 1 po jednym w grupaoh II i III. Każdy kurhan po
eksploraojl jest ponownie usypywany w oelu utrzymania pierwot
nego krajobrazu*
Cmentarzysko zagrożone Jest przez postępująoą wymianę
drzewostanu zwłaszcza w obrębia grupy II*

