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Być może - jak to stwierdzono w trakcie badari realizowanych, na tym obiekcie v latach 1958-1961 - 
wał obronny otaczał tylko południowo-zachodnią cząśó osiedla. Próba ostatecznego ustalenia charak
teru umocnierf obronnych osiedla w Sobie juchach pod ją ta zostanie w 1988 r. Równolegle z pracami eks
ploracyjnymi prowadzono na całym majdanie osiedla badania elektro-oporowe mające na celu ustalenie 
zasiągu 1 miąższośći zalegania warstw kulturowych. Uzyskany w ten sposdb komputerowy obraz okładu 
warstw kulturowych umożliwi bardziej sensowe rozpoznanie charakteru zabudowy. osiedla.

stanowisko 5;
Badania na tym stanowisku miały charakter ratowniczy, ich. celem bało ustalenie metryki chronologicz
nej stanowisk archeologicznych występujących, na terenie przeznaczonym pod zabudową w ΊΪ88 r. W trak
cie eksploracji warstw kulturowych prowadzonej w remach wykopów sondażowych odkryto dwa paleniska 
i trzy jamy z materiałem ceramicznym datowanym na młodsze fasy wczesnego Średniowiecza /"faza 0/B/V 
dwie jamy z materiałem ceramicznym kultury łużyckiej /y EF/HaC/ oraz fragmenty dwóch długich- do
mostw kultury lendzielskiej.

Badania przyrodniczą
Realizowano je równolegle z badaniami archeologicznymi zarówno w rejonie osiedla obronnego w Sobie- 
juchach^ jak 1 na przesmyku miądzy jeziorami: Sobiejusklm 1 Sądowskfrn. Głównym ich celem jest odtwo
rzenie zarówno charakteru jak i przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym na przełomie okre
sów suhborealnego 1 subatlantyckiego. W tym calu poSrano szereg próbek* pałynologicznych, malafcolo
gicznych, paleobotanicznych, dendr ochnologlcznych. łtp. przy pobieraniu prób zastosowano specjalnie 
skonstruowaną w Wielkiej Brytanii aparaturą. Próby pobierano z odległego o 3,5 i öd współczesnej linii 
brzegowej klifu brzegowego i przepuszczano przez specjalny zespół filtrów i różnej wielkości sit· 
Uzyskano w ten sposób bardzo znaczne ilości stosunkowo mało zanieczyszczonych szczątków pochodzenia 
organicznego.

Badania w mikroregionie bgdą kontynuowane.

SОСНАСZ EW-BORYSZ EW 
woj* skierniewickie 
Stanowisko 1

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
V Sochaczewie

Badania prowadził mgr Andrzej KostoreR, Finansował Rejon 
Dróg Publicznych Sochaczew. Pierwszy sezon Badad. Osad— 
nicturo kultury łużyckiej 1 przeworskiej *

Prace sondażewo-ratownicze prowadzono na zlecenie. Rejonu Dróg Publicznych w Sochaczewie w 
bliskim sąsiedztwie osady kultury przeworskiej. Przebadano łącznie ok. 5d m 2 oraz i dokonano 18 odwier
tów świdrem geologicznym. Nie stwierdzono rstw kulturowych, sporadycznie pojawił sią materiał ce
ramiczny kultury łużyckiej t przeworskiej. Planowana inwestycja nie zagraża obiektowi archeologicz
nemu.

Dokumentacja w Archiwum RDP Sochaczew, materiały t sprawozdanie w BEiDZ 5Ł«e,

ŚMIGIEL
ul. Ogrodowa 34/25 .
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia ArcheologieznoTKonsenatoraka 
Oddział w Warszawie

Badaniami kierowała mgr Marle Khliaiewtcz'^ubielą. Finan- 
»wał Konserwator Zab tóir m. st. Warszawy. Pierwszy sezon 
bedarf► £lady- osadnictwa kultury Łużyckiej z okresu hal
sztackiego.

Stanowisko zostało odkryte w  197S r. w trakcie realizacji ΛΖΡ. połołone jest na prawobrzei- 
nej tera.ie Wisiy, « .trefle paea niewielkich wydzi. » ranach adari z weryfikacyjnych otwarto wykopy


