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wystąpiły natom iast żadne zabytki metalowe. Na podstawie m ateriałów  
ceram icznych osadę datować należy ogólnie na młodszy okres przed- 
rzym ski i późne fazy okresu rzym skiego /III-V  wiek n. e . / .

Badania będą kontynuowane.

MODLĄ, gm. Wiśniewo Muzeum Ziem i
woj. ciechanowskie Zawkr żeńskiej
Stanowisko I w Mławie

Badania prowadził m gr Andrzej Grzymkowski. 
Finansował WKZ w Ciechanowie. T rzec i s e 
zon badań. Cm entarzysko kultury przew orskiej 
z wczesnego okresu wpływów rzym skich / I — II 
wiek n. e. / .

Stanowisko usytuowane jes t na kulm inacji oraz na południowo- 
wschodnim zboczu wzgórza, w pobliżu niewielkiego strum yka bez nazwy.

Osiągnięto granicę południową cm entarzyska, by następnie p rzeba
dać teren  w kierunku północnym l zachodnim. Badaniami objęto 11 arów 
/1100 m ^/, odkrywając 42 obiekty, przede wszystkim groby ciałopalne 
/ponad 90%/, oraz szkieletowe i jam y. W śród grobów ciałopalnych domi
nowały pochówki obsypane stosem , chociaż było też klika czystych. Poza 
tym odkryto 1 wyeksploatowano kilka obiektów kamiennych, przypom inają
cych obudowę kamienną grobów, bez żadnej na ogół zaw artości wewnątrz. 
Sporadycznie znajdowano fragm enty 'ceram iki /najwyżej k ilk a /.

W iększość grobów posiadała przedm ioty codziennego użytku, głów
nie metalowe, jak; sp rzączk i żelazne, zapinki z brązu i żelaza, nóż, kół
ko żelazne, okucia; poza tym występowały w grobach: p rzęślik i gliniane 
różnych kształtów i wielkości, paciorki /w tym duże m elonowate/, frag 
menty bransolety, fragm enty Igły kościanej. W iększość m ateriału  wyposa
żeniowego zachowała s ię  w dobrym stanie.

M ateriały znajdują s ię  w Muzeum Ziem i Zawkrzeńskiej w Mławie.
Badania będą kontynuowane. Planujemy również przebadanie

osady.

NADKOLE, Państwowe Muzeum
woj .sied leckie  Archeologiczne
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Badania prowadziła m gr Anna Urbańska. 
Finansowało PMA. Drugi sezon badań. 
Cm entarzysko ciałopalne kultury w lei b a r
skiej z późnego okresu rzym skiego.


