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odkryto pojedyńoay grób szkieletowy, póśnolatenekl.

GRODZISKO, pow, Olkusz patrz okree neolitu

GZH, pow. Chełmno patrz okrea hala a tacki

JAKSICE, pow. Inowrooław patrz okrea halaataeki

JARNICE, pow. Węgrów Państwowe Muzeum Aroheologlozne
Stanowisko 1 w Warezawle

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antoelk. 
Finansowało FMA w Warszawie. Drugi eeson badań.
Osada i omentarzyeko póśnolateńekle 1 osada wozea-r 
nośredniowieozna.

Badania wykopallekowe /3*FIII-3*IX/ prowadzone były na stano
wisku nr 1, zwanym "Okopy”, położonym nad Llw.oem, na lekkim wznle-

2elenlu nad łąkami. Ogółem przebadano 200 m powierzchni.
Osada wczesnośredniowieczna
Ciemnobrunatna warstwa kulturowa, któ.ra występowała pod 20 om 

wapetwą ziemi ornej była bardzo znlazozona. Średnio, miąższość jej 
wynosiła 5 - 1 0  om, miejscami tylko dochodziła do 40 cm, w innych 
partiach nie było jej zupełnie. Podobnie znlezozone były obiekty 
oaady: jamy 1 paleniska. Odsłonięto loh 7 - 5  j*m 1 ? paleniska. 
Jamy o średnicy ok.120 - 140 cm 1 głębokośoi ok.40 cm wypełnione
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były bardzo ozarną. smolistą sienią s wągielkaml. grudkami polepy 
1 prsepnlonynl kamieniami. Materiał zabytkowy to głównie oerealka 
1 kośoi swlersąoe. Paleniska roswleosone prsas orką obarakteryzują 
•lą wystąpowanlen sporej lloóol prsepalonyob kamieni 1 ułamków os* 
ramlkl. Z przedmiotów znaleziono tylko dwa noże żelazne» gwośdsle 
1 kilka przedmiotów żelaznyob nieobarakterystyosnyob.
Materiał oeramlosny pozwala datowaó watąpnle ozad, w Jarnloaob na 
konieo XI - XII wiek* Była to osada otwarta typu wiejskiego.

Ozada póinolatsńeka
Warstwa kulturowa póśnolatańska mlejsoaml została zupełnie 

snissosona przez osadnlotwo wozeenoórednlowleosne. mlejeoaml gru- 
boóó jej doobodsiła do *0 om. Wyekaplorowano 12 Jam wypełnionyob 
szarą złamią o érednloaob powyżej 1 s. Materiał oeramlosny wyotą- 
pująoy w Jamaob to drobne ułamki ceramiki. Z warstwy kulturowaJ 
poobodai apora iloóó fragmentów naosyó póónolatadsklob.- wl ele" 
wtórni* prsepalonyob*

Omentarayeko nóżnolatedskis
Wyekaplorowano 3 groby olałopalne wypełnione osarną ziemią, 

w której wyztąpowały nieliczne ułamki spalonyob kolol oraz frag- 
menty naosyń, niektóre wtórnie przepalone.

Badania wykopaliskowe w Jaraicaoh nie dały apodzlewanyob re
zultatów. należy zaznaotyó Jednak, że zajmuje ona obazar ok. 1 ba 
1 przebadany odolnek stanowi niewielki prooent eałośol.

KAOZTlOSt pow. Malbork patrz okres neolitu

XXBTRZ. pow. Ołubosyoe patrz epok* brąsn


