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budynkach odkryto fragmenty ludzkich szkieletów: w jednym kaloty dziecka, a w drugim trzy prawe 
kości udowe i prawą kość ramieniową. Być może są to ślady ofiar zakładzinowych. 

Na stanowisku odsłonięto również bogato wyposażony grób szkieletowy kultury lateńskiej. Na jego 
wyposażenie składały się: 2 bransolety z brązu, 2 zapinki z brązu i jedna z żelaza, 2 nagolenniki z brązu 
oraz łańcuch żelazny. Odkryte metale pozwalają ustalić chronologię pochówku na fazę LT B2a.

W trakcie przeprowadzonych badań odkryto liczne ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej 
datowane od wczesnego okresu wpływów rzymskich aż do przełomu z okresem wędrówek ludów. 
Na obecnym etapie badań rozpoznanych zostało 85 obiektów na okres trwania kultury przeworskiej. 
Oprócz licznych jam o nieregularnym kształcie, reliktów budowli słupowych i półziemianek, 
zadokumentowano także obiekty interpretowane jako tzw. prażaki oraz 2 studnie. Poza ceramiką 
naczyniową na stanowisku odkryto trzy fibule z brązu (dwie typu A 158 VI grupy i jedną zbliżoną do 
grupy VII serii 1) oraz żelazną sprzączkę od pasa.

Stosunkowo niewielka ilość materiału zabytkowego pochodzi ze średniowiecza. Pojedyncze 
fragmenty ceramiczne wystąpiły w 42 obiektach zlokalizowanych na terenie całego przebadanego 
obszaru.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we 
Wrocławiu, i są w trakcie opracowania.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologicznych Zeszytach Autostradowych Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN”.

Prace wykopaliskowe na stanowisku będą kontynuowane.

Zabrzezie, st. 5, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, AZP 77-48/59 – patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

Zakrzewska Osada, st. 1, gm. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 32-32/46 – patrz: młodszy 
okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

ZĄBIE, st. X, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, AZP 28-61/15
osada kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez dr Adama Walusia i mgr Dariusza 
Manasterkiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeci sezon badań. 

W trakcie badań odkryto warstwę kulturową oraz obiekty o charakterze sepulkralnym i osadniczym 
ze schyłku neolitu, wczesnego brązu, wczesnego żelaza oraz nowożytności. Pozyskano bardzo liczne 
fragmenty ceramiki naczyniowej oraz liczne artefakty krzemienne, kamienne, kościane rogowe 
i bursztynowe.

Nie stwierdzono śladów orki, co w znacznym stopniu przyczyniło się do stosunkowo dobrego 
zachowania warstw obiektów wczesnożelaznych i nie pogłębiło procesu destrukcji tych starszych.
Badania będą kontynuowane.

ZIELONA, st. 3, gm. Koniusza, woj. małopolskie, AZP 100-58/223
cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	


