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MA SŁOMĘ C Z, gm. Hrubieszów Uniwersytet
woj.zamojskie im. M arii Curie-Skłodowskiej
Stanowisko 8 Zakład Archeologii Polski

w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Kokowski. 
Finansowała Rada Uczelniana SZSP UMCS.
T rzec i sezon badań. Osada wielokulturowa, 
okres późnolateńsłd 3 - okres wpływów 
rzymskich C2.

T rzec i sezon badań miał przyczynić się do określenia struktury 
zabudowy osady. Wykop o powierzchni 50 m2 zgodnie z przewidywa
niami dokonanymi na podstawie szczegółowej inwentaryzacji materiału 
powierzchniowego, odsłonił przerwę między zabudowaniami o szero
kości około 6 m, którą można interpretować jako wewnętrzną ulicę /?/. 
Na je j obrzeżach odkryto trzy rozbite naczynia i duże skupisko /0 cha
rakterze wysypiska/ kości zwierzęcych. W części północnowschodniej 
wykopu odsłonięto kopułę pieca glinianego, prawdopodobnie odsuniętą 
przez orkę z obiektu badanego w roku ubiegłym. Natrafiono też na ma
ły wkop gospodarczy zawierający sporą ilość kości. Materiał ceramicet· 
ny w większości należał do kultury czerniachowsklej.

Materiały przechowywane w ZA UMCS.

Badania będą kontynuowane.

MASŁOMĘCZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 22

Uniwersytet
im . M arii Curie-Skłodowskiej 
Zakład Archeologii Polski 
w Lublinie

Badaniami kierował mgr Andrzej Kokowski, 
Finansowała Rada Uczelniana SZSP UMCS. 
Drugi sezon badań. Osada kultury zarubi- 
nieckiej z okresu późno lateński ego 3.

Badaniami objęto zachodnią część wyniesienia na powierzchni 
62^5 m2. Stwierdzono całkowite zniszczenie górnych warstw. Obecny 
humus tworzy gleba przeobrażona w wyniku uprawy. Odcina się ona 
jednoznacznie od glinianego calca, W jego tle stwierdzono obiekty 
o charakterze gospodarczym zawierające niewielką ilość materiału, 
W większości byty to okrągłe jamy zagłębione do 1, 4 m w calec.

Brak naturalnego humusu, czy też warstwy kulturowej potwier
dza wcześniejszą tezę o je j spłynięciu - stąd duża ilość materiału 
zarejestrowana w roku ubiegłym. Zsunięta ziemia zebrała się być 
może w gliniance u stóp osady.

Materiały przechowywane w ZA UMCS.

B adan ia  będą  kontynuowane.


