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tfykop Π  zlokalizowany zo*tał ад *xz« 207, dw, a/D i Die był związany s architekturą* Ce
l a  takiego usytuowania «ykopu było rozpoznanie «tratуgraf11 od północnej strony kościoła· Miąższość
ogólna silnio спя^еашдусЬ warst« wynosiła tylko d,90 m. Ha całej przestrzeni wykopu o rozmia
rach 4 x 2,5 я zaobserwowano znaczną Ingerencją nowożytną·

Prace bądą kontynuowane*

TULlGŁOtfl, gm. Rokietnicą Oąlwersytet Jagielloński
woj, przayskle Instytut Archeologii

w Krakowie

Badania prowadziła dr hab, Maria Cabalska* Finansował ϋκζ 
w Przemyślu, UJ. Trzynasty sezon badań, Wielkie wieloczło- 
nowe grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII-XI w*/,

W 190? r, badania wykopaliskowe na grodzisku dotyczyły weryfikacji przebiegu wałów na zachod
nie stoku. Stok opada ku łąka tworząc kilka rynien rozmywania podłoże oraz związanych z nimi stoi - 
ków akumulacji ziemi. Poszukiwania wałów zamykających od tej strony grodzisko przeprowadzono wytycza
jąc dziesiąć wykopów rozmieszczonych na różnej wysokości* Na czterech wykopach umieszczonych poniżej 
wału obwodowego I pokazała się warstwa fliszu karpackiego, złożona z drobnych kamieni, budująca z tej 
strony wzniesienie* Gliniana nakładka,bardzo cienka,zalegająca pod warstwą humusu zachowała się w 
wykopach położonych w środkowym pasie stoku,

V tych warunkach, nie istniała możliwość znalezienia wału II środkowego in situ* ślady po tym 
wale odsłonią to w wykopie VII przecinając zwał gliny stożka osuwiska* Ma głębokości 100 cm odsłonięte 
duża głazy bezładnie zgrupoaae, przy których pojawiły się ułamki skorup oraz warstwą zsuniętego wa
łu przylegającą do kamieni, stanowiących zewnętrzną obudową konstrukcji* Grubość warstw wału dochodzi
ła do 60 cm,wyklinowując slą przy kamieniach, łtf dolnych pot lianach na granicy z gliną calca odsłonlątc 
dwa skupiska kości zwierzęcych. Nie obserwowano zniszczenia wału przez pożar.

Wał III zewnętrzny uchwycono w dwu wykopach położonych w niższej partii stoku* W wykopie IV, 
umieszczonym na półce poniżej połowy .wysokości, wał został przecięty skośnie do swego biegu. W zbi
tym fliszu skalnym wydrążono podstawą wkopując konstrukcją do 50 cm w skałą* Następnie nasypano glim 
czerwono*pomarańczowego koloru Î dopiero na tej warstwie wyrównawczej posadowiono konstrukcję chyba 
rusztową, bardzo Śle zachowaną* Ten sam wał przecięto wykopem III posadowionym w dolnej partii stoku. 
Tam obserwowano zewnętrzne mocnienia wału, po którym zachowała się rozwleczona warstwa kamieni skoś
nie zarysowana na poziomie, Rozwleczone były również przepalone belki równolegle ułożone do warstwy 
kamieni* Całość Śladów pozwala wnioskować, że wał posadowiono wyżej, o czym świadczy zachowana warstwa 
czerwonej gliny użytej na podsypką, której ślady obserwowano na początkowych »strach omawianego wykop j.

Wszystkie opisane ślady upoważniają do przyjęcia rozbudowanego systmu obronnego w postaci 
trzech wałów grodu właściwego, dwóch wałów zaporowych oraz wału prostopadłego. Rekonstruowanie podob
nych założeń « strefie przykarpacklej nie powinno nastręczać Żadnych wątpliwości, obiekty z Sieinicy 
i Aksamanlc mają podobne rozplanowanie i można wnosić, ża tworzą razom strategiczną jednostkę odpowia
dającą w swej istocie pojęciu * grodów Czerwieńskich* znanych ze wzmianek histerycznych*
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