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•	 ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witol-

da Migala (autor sprawozdania, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pol-
skich). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy „Orlen” SA. Przebadano 
powierzchnię 680 m².

Badania były podyktowane pracami związanymi z budową rurociągu pa-
liwowego, którego trasa koliduje ze stanowiskiem. Wytyczono 13 wykopów 
o wymiarach 10 m (północ-południe) x 8 m (wschód-zachód). Zlokalizowano 
6 obiektów. Wszystkie obiekty to współczesne wkopy. Stanowisko całkowicie 
zniszczone przez erozję i uprawę ziemi.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: paleolit

•	 grobowiec megalityczny, założenie kultowe?
Badania o charakterze ratowniczo–sondażowym, przeprowadzone na do-

mniemanym owalnym kurhanie położonym w lesie nad jez. Tyrkło pod kie-
runkiem Jerzego Marka Łapo (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 
i Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą 
w Ubliku. Przebadano powierzchnię 33,75 m².

Stanowisko było niszczone w trakcie ścinki drzew. Istniało domniemanie, 
że jest to kurhan z wczesnej epoki żelaza. Wykopy założono w obrąbie ćwiartek 
NE i SW, ich wymiary były uzależnione od rosnącego drzewostanu.

Podczas prac wykopaliskowych odsłonięto pojedynczy bruk zbudowany 
z kamieni o średnicach 10-40 cm. Zwarty nasyp kamienny, zorientowany dłuż-
szą osią wzdłuż linii N-E, miał wymiary około 15,50 m (w ćwiartkach NE i SW 
odsłonięto go na długości 7 m) x 2 m. Kamienie zalegały w stropie warstwy 
żółto-szarego piasku z bardzo drobnymi węgielkami drzewnymi. Warstwa ta, 
zalegająca na piaszczystym calcu, w obrębie kulminacji miała miąższość 30 cm. 
Kończyła się w odległości 6-7 m od osi nasypu. Ani w obrębie płaszcza kamien-
nego, ani też w warstwie szarego piasku nie odkryto żadnych zabytków

Zakres przeprowadzonych badań nie pozwala na jednoznaczne określenie 
funkcji obiektu, wykluczać należy jednak funkcję obronną (w ramach systemu 
wałów wokół pobliskiego krzyżackiego grodziska) oraz graniczną. Najprawdo-
podobniej jest to założenie związane ze sferą sacrum – grobowiec z pochów-
kiem w części pomocnej założenia lub miejsce kultu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia Angerburgica”, t. V.
Badania powinny być kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit)
osada z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 11 lipca do 9 
sierpnia przez Piotra Miturę (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rze-
szowie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzch-
nię 6 arów.

Stanowisko znajduje się na północnej krawędzi Pogórza Strzyżowskiego. 
Zajmuje wybitny cypel znajdujący się w widłach rzeki Bystrzycy i niewielkiego 
bezimiennego potoku. Teren stanowiska obejmuje powierzchnię około 13 ha. 
Prace wykopaliskowe były prowadzone w latach 1999 i 2000 i koncentrowały się 
w części północno-zachodniej stanowiska. Badania mają charakter ratowniczy, 
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spowodowany niszczeniem stanowiska przez głęboką orkę i erozję gleby. Tego 
potwierdzeniem mogą być regularne powierzchniowe penetracje, które ujaw-
niły około 120 obiektów różnej wielkości z różnych okresów, czytelnych jako 
ciemne plamy na tle jaśniejszej gleby. Łącznie w trakcie badań wykopaliskowych 
przebadano powierzchnię 600 m2, odkrywając 40 obiektów (nr ciągła, łącznie 
z sezonem 1999 r.) oraz liczne dołki posłupowe, przy czym nie numerowano 
dołków posłupowych występujących w częściach spągowych obiektów. Mate-
riał pochodzi z wczesnego neolitu – kultury ceramiki wstęgowej rytej i okresu 
wpływów rzymskich.

Do kultury ceramiki wstęgowej rytej, na podstawie materiału ruchomego, 
zaliczono obiekty 12, 14-16, 26A, 27, 29, 33, 39 i 41 oraz pozostałości dołków 
posłupowych tworzących prawdopodobnie zarysy trzech domów posłupowych, 
których ślady po słupach są bardzo słabo zachowane. Miąższość ich waha się 
od 2-3 cm do 15 cm. Część z nich ze względu na niewielką miąższość była tylko 
zadokumentowana w rzucie poziomym.

Z obiektów nieruchomych na większą uwagę zasługują pozostałości jam 
glinianek dostarczających materiału do wylepiania ścian budynków. Występują 
także obiekty mające kształt zbliżony do prostokąta, a pełniące pierwotnie funk-
cję piwnicy lub półziemianki. Na podstawie wstępnych ustaleń, tzw. stratygrafii 
horyzontalnej usytuowania obiektów oraz materiału ceramicznego, ustalono, 
że w przebadanej części stanowiska wystąpiły pozostałości osiedli z III faz chro-
nologicznych. Najstarsze są związane z końcem fazy nutowej III i początkiem 
fazy żeliezowskiej I. Środkowy etap zasiedlenia tej części stanowiska jest zwią-
zany z fazą żeliezowską IIa, a końcowy etap wyznaczają materiały, które można 
datować na koniec fazy żeliezowskiej IIa i początek Ilb?. Powyższe ustalenia są 
wstępne i dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy materiału będzie 
można je uściślić.

Z osadnictwem z okresu wpływów rzymskich należy wiązać obiekty 9/10, 
13, 19, 22, 24-26, 30-32, 34, 36-38, 40. W zdecydowanej większości są to obiekty 
zawierające stosunkowo niewielką ilość materiału ceramicznego. Obok obiek-
tów o dużych rozmiarach, 9/10 pełniących funkcje mieszkalną bądź gospodar-
czą występują jamy 26, 34 w rzucie pionowym zbliżone do kształtu trapezo-
wego pełniące prawdopodobnie funkcję piwnic oraz pozostałości budynków 
o charakterze słupowym. Włączonych do kultury przeworskiej na podstawie 
występującego w wypełnisku niektórych z dołków posłupowych materiału ru-
chomego pochodzącego z tego okresu oraz charakteru ich zabarwienia, różnią-
cych się bardzo wyraźnie od dołków posłupowych tworzących zarysy domów 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na podstawie fragmentów ceramiki oraz za-
bytków wydzielonych rozpoznaną część osiedla należy datować na fazę Cla.

Ze względu na bardzo dużą wartość naukową stanowiska oraz jego nisz-
czenie przez głęboką orkę i erozję przewidywana jest kontynuacja badań. Ich 
celem będzie rozpoznanie jak największej powierzchni stanowiska.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach z badań wykopali-
skowych w 2000 i 2002 roku na st. 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce”, Podkarpacka 
Teka Konserwatorska.

•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone 

w sierpniu pod kierownictwem dr. Jana Burdukiewicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 107-122 oraz 
„Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. XLIII, s. 95-118..
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