
Olena Prus

Zarzyca, gm. Kondratowice, woj.
wrocławskie. Stanowisko 2a
Informator Archeologiczny : badania 11, 146-147

1977



Materia* с· ranie cny charakter7*tyouiy Jest dla wczesnej fasy 
okresu иpływй» rzymskich! 1 * występowanie forte naozyń oatro profilowanych o powierzchniach liniąoych, czarnych огаз 2 » na- OEyä zasobowych, gruboźolennych o powierzchniach chropowaco- 
nych. Słaba ilady faoatowaala.

Materiał zabytkowy znajduje eię я Pracowni Archeologiczno- 
Konaereatorakiej PP FKZ Oddalał Warszawa·

Badania nie będą kontynuowane.
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Museim Arobeologicane 
we Wrooławiu

Badania prowadziła mgr Oleaa Prua.Plnanaowało Museum Archeologiem« *· Wrocławiu. Drugi se
zon badań. Osada я okresu późnoraymskiego /okres wędrówek luddw/.

Badaniami objęto caęćd północno zachodni* skłonu wzgdrsa 
o ok. 250 m na taohód od oantralnej partii wzniesienia, gdzie 
w 1975 roku odsłonięto fragment osady kultury pucharów lejko- 
watyoh /Infortaetor ка 1976, uzupełniania, «.329-330/·

Przebadano obasar ok* 3 arów. Tui pod waratwą humusu /na 
głębokoóoi 0,25-0,30 ■/ aaryeowaiy się obiekty aieruohona, któ- ryoh górne partie soatały naruszane prses orkę·

Szczególnie interesująco przedstawia się zarys chaty 
/ 3 , 6 0 x 5 m / o  czytelnych elementach konatrakcyjny oh « poataol
Îam poałupowyoh wyznaozaj ąoych zarysy iolan 1 wejtfola в loka- Izowanago w iolanie ssozytowej.
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V wypeinlaku chat; wystąpiła я i «ка za Ilość duży ob brył polepy z wyraźnymi odciekami konatrukcji drewnianych, ułamki ceramiki, 
osełka kamienne oraz przęślik gliniany*

Obiektowi mieszkalnemu towarzyszyło kilka płytkich mocno 
zniszczonych Jam a taki· płytki rów otaczający chatę od «trony zaohodnlej*

W wypełnieku chaty oraz rowu Wystąpiła licznie oeramika w poetacki fragment<5* Jednolitych stylistyczni· naczyń, zdobionych strefowym ornamentem, składającym się z rytyoh prostych i 
falistych linii oraz dużych naosyn zasobowyoh z masywnym zgrubiałym brzegiem. Wydobyto takie kilkadziesiąt silnie skorodowanych fragmentiw przedmiotów Żelaznych.

' Analiza ceramiki wykazującej wyraźne oechy ceramiki pói- 
norsymsklej analogiczne я tzw. "ceramiką typu Boegego" pozwala 
wstępnie datowad oały zespół osadniozy na 7 w. ne.

Materiały znajdują się w Muzeum Aroheologlozny· w· Iro- oławlu.
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