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•/ grodziska woz«enośrednlowie< znai 1. Budowo /stan.}/.
2. Budowo, /etn.4/. 3. Oołozewo /atta.l/» 4. Parchowo /stan.1/.

b/ domniemana grodsiaka wozeencśrednlowieoznei 1. Jamno 
/stan.1/, 2. Jawory /stan.4/.

c/ grodziska zapewne póśnośredtiowleozne /etośkowate/i 
1. Jamno /stan.5/.  2. loklty /stan. 2/.

d/ grodslska o nls ustalonej ohronologiii 1. dałądnia lata 
/stan.12/.

e/ obiekty skreślone b rejestru grodsiskt 1. Oałąśnla Mała 
/stan.ll/. 2. Motyno /stan.3/. 3« Podkomorzyoe /stan.3/. 4« Ubi» 
ohowo /stan.4/.

f/ obiekty bes lokalisaojl, nie zidentyfikowane w tereniei 
1. 8kotawsko /stan. nieokreślone/.

Ponadto na sapleosu sweryfikowanyoh oblektdw obronnyoh od
kryto 74 otwartyoh stanowisk aroheologlosnyoh z rddnyoh okresów 
obronologio snyoh*

OBDTKIA, pow. Ohojny patrs okres balsBtaakl

OHLEBIZAi pow. Orodslsk Masowieoki Zakład Badań Polskiego Brednio-
wieoza Uniwersytetu Warszawskie
go i Pollteohnikl Warszaweklsj

Badania prowadziłyi doo.dr Zofia Wartołowaka 1 
mgr Zofia Wośnioka. Pinaneował Zakład Badań Pol
skiego Bredniowiaoaa UW. Drugi aaaon badań. Oro- 
deiako wczesnośredniowieczne /XIX w./.
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Grodzisko badano w czasie od 10.VI do 26-VI. Założono wykop 
szerokośoi 2 m, na przedłużeniu zeszłorocznego wykopu, w kierunku 
zaohodnim. Wykonano przekop przez zewnętrzny wał grodziska dwudziel
nego.

Wał ziemny usypany był z plasku z próchnicą* W nasypie brak 
konstrukcji drewnlanyoh, sporadycznie występują ślady drewna. Znacz
ną llośó zwęglonyoh belek odkryto u podstawy zachodniego, wewnętrz
nego stoku wału. Prawdopodobnie są to zsunięte z wału szczątki drew
nianego płaszcza lub palisady. Szerokość wału u podstawy wynosiła 
oa 9 m, zachowana wysokość wału 2,30 m. Podłoże naturalne /caleo/ 
stanowi piasek ze żwirem. W nasypie wałowym występowała niewielka 
ilość ceramiki oałkowlole ob ta o tan ej /XII w*/. Przy wewnętrznym 11- 
ou wału odkryto półzlemiankę /przy profilu południowym/. Dno zie
mianki leży poniżej obeonego poziomu wody gruntowej* Występowała

2tu o.ramlka 8 XII/XIII w. Przekopano odoinek długodol 16 m /32 » ♦
264 m /• Wykonano dokumentaoję rysunkową.

OHODLIK, pow. Opole Lubelskie Katedra Archeologii Polski
Uniwersytetu Marli Ourll- 
Skłodowsklej w Lublinie,
Oddział Polskiego Towarzystwa 
Archeologloznego w Lublinie

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska pod kierunkiem 
prof.dr Aleksandra Gardawsklego. Finansowała WRW w Lu
blinie. Ósmy sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne /TI - TIII w./ 1 osada / U  w./.

W sezonie 1968 r. badano półnoony odcinek najpóźniejszego


