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Na odcinku 20/10 ćw.D odsłonięto 3 skrzynie walu, p rzy legają
ce do drogi wjazdowej. Zbudowano je z dębowych pali łączonych na zrąb 
i wypełnione piaskiem  o raz  kam ieniam i. U podstawy wał wzmocniony 
został podłużnymi le garam i 1 dodatkowymi poprzecznym i belam i, two
rzącym i te ra sę . Konstrukcję tę  od zewnętrznej strony  zabezpieczały 
gęsto wbijane pale /tzw . p ilo ty /, do których bezpośrednio przylegał fa 
lochron. Do budowy te ras  palisadowych w Izdebnie użyto dyli kluczowato 
lałtoicionych* Do gfcęzyń dostawiono trapezowy klin stanowiący naro 
żnik walu. Między tym klinem a  drogą poprzeczną odsłonięto dużych 
rozm iarów  słup dębowy wzmocniony kam ieniam i, być może stanowiący 
elem ent związany z umocowaniem właśnie w tym m iejscu w rót, tj. na 
wewnętrznej linii wału.
W trakcie  wykopalisk wydobyto liczny m ateria ł ruchomy - fragm enty 
naczyń, kości zw ierzęce i fragm enty przedmiotów metalowych, datowa
nych na okres halsztacki.
Równolegle z pracam i na lądzie, realizowano badania podwodne przy 
wschodnim brzegu półwyspu. Za pomocą motopompy, z odpowiednio 
zredukowanym ciśnieniem  wody, odsłonięto na odcinku ca 16 m om awia
ną już uprzednio - ulicę okrężną, biegnącą poza wałem oraz falochron 
- zlokalizowany między tą  ulicą a wałem.

Wydobyto, w ram ach wytycznych sektorów prac podwodnych, 
w obrębie omawianych konstrukcji, zabytki ruchom e - fragm enty c e ra 
m iki, zabytki metalowe /hak i, okucia, fragm enty noży/ - datowane na 
okres halsztacki /93% zabytków/ i na okres wczesnego średniow iecza,
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Badania prowadzili dr Je rzy  Głosik i m gr Michał 
Dessoulavy, Finansowało PMA, T rzec i sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne typu 'lużycko- 
kloszowego", późno - halsztackie o raz  z w czes
nego i środkowego okresu lateńskiego epoki 
żelaza. Osada współczeąna cm entarzyska o raz 
ślady osadnictwa ze starszych  epok, m iędzy in 
nymi kultury pucharów lejkowatych.

P race  wykopaliskowe prowadzone były jednocześnie w dwóch 
partiach  rozległego /znaleziska archeologiczne na p rzes trzen i kilku 
hektarów / tarasu  nad zalewo we go s ta ro rzecza  Narwi, obejmującego s ta 
nowisko 1,
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W pierwszym rzędzie kontynuowano prace wykopaliskowe na 
cm entarzysku ciałopalnym "łużycko-kloszowym", usytuowanym w "cen
tra ln e j"  części tego tarasu . Przekopano 3 a ry , które zlokalizowano 
wzdłuż wschodniej krawędzi ubiegłorocznego wykopu, celem uchwycenia 
na tym kierunku zasięgu cm entarzyska. Odkryto tylko jeden grób "kio- 
szowy", oznaczony kolejnym /w nawiązaniu do lat poprzednich/ numerem 
65. Smukły klosz "jajow.aty" nakrywał oryginalną baniastą urnę, zdobio
ną trzem a param i wypukłych "sęczków", rozm ieszczonych na wysokości 
b rzuśca . Duża m isa niemal w całości nakrywała niewielką urnę, zawie
ra jącą  "przem yte" po spaleniu szczątki kostne zm arłego ułożone w po
rządku anatomicznym.

Podjęcie prac wykopaliskowych na skraju  zniwelowanej krawędzi 
ta rasu  /około 160 m na północny »wschód od wspomnianego cm entarzyska/ 
spowodowane zostało uprzednim i nieprzewidzianymi pracam i. W tym 
eksponowanym m iejscu /w bezpośrednim  sąsiedztw ie podmokłych łąk / 
przekopano dalsze trz y  ary , odkrywając dziesięć obiektów osadniczych, 
związanych głównie z osadnictwem halsztacko-la te  As kim, w tym 3 pół- 
ziem ianki, 2 paleniska otw arte, 1 jam a gospodarcza /sp ich le rz  na p rze 
chowywanie żyw ności/, 2 jamy tzw. odpadkowe i najbardziej in te resu ją 
cy obiekt produkcyjny -  piec do prymitywnego wypału naczyń glinianych. 
W całości zachowała s ię  tylko dolna część pieca, obejm ująca duże pale
nisko wyłożone polnymi kamieniami i skorupam i wy le pianymi gliną 
/stanow iącym i zw artą m asę ceram iczną/. Część górną pieca stanowiła 
właściwa komora /zachowana niestety w form ie rum ow iska/, oddzielona 
od paleniska rusztem . Od strony północnej zachowały s ię  podwaliny 
kopuły pieca, w której wnętrzu znajdowało s ię  kilka potłuczonych naczyń. 
W profilu pozostałości pieca /jako obiekt n r 71 / ,  wyraźnie rysowały 
s ię  jak w form ie czarnej nieregularnej plamy na tle jasnego piasku.

W pobliżu odkryto naczynie gliniane /górna  część śc ię ta  spy
chaczem /, wypełnione m asą "że lazistą" , którego charakter określony 
może być po wykonaniu analiz specjalistycznych.

Na całej odsłoniętej części stanowiska / w dolnych piaszczystych 
w arstw ach/, stwierdzono pozostałości osadnictwa ze starszych  epok, 
w tym głównie bogato zdobionej ceram iki kultury pucharów lejkowatych.

M ateriały przechowywane są  w zbiorach PMA.
Badania będą kontynuowane.
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