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Muzeum Regionalne
w Jaśle

Badani* prowadził* mgr ElAblet* Pohoreка.Finan
sował WKZ w Krośnie. Trzeci seaon badań. Osada
z późnego okresu wpływów rsyraakich.
Kontynuowano badania w południowej części osady, gdzie
przebadano obszar o powierzchni 1 ara· Zarejestrowano 0 obiek
tów /7 Jan i 1 skupisko ceramiki/ analogicznych do odkrytych
w sezonie 197&· Jamy o keztsłtaoh najczęściej koliatyoh lub
owalnych o średnicy od 35 on βο 80 om, и profilu nieokowate
lub lejkowate o głębokości od 30 cn do 111 on, wypełnione były
dużą ilością bryłek polepy noszących odcieki drewnianych ele
mentów konetrukcyjnyoh. w trzech Jamach między bryłkami pole
py Wystąpiły fragmenty naozyń, głównie zasobowych, często ze
•ladami wtórnego przepalania.
Materiały znajdują się w Muzeum Begionalnym w Jaśle.
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FF PracownieKonaerwaoji Zabytków Pracownia Aroheologlozno-Konaerwatoreka
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Marla Kullslewioz przy
udziale mgr Agnieszki Kruk. Finansować Konser
wator Zabytków n.st.Warszawy. Drugi sezon ba
dań* Osada produkoyjna z wczesnego okresu wpły
wów rzymskich /I-II w. ne/·
Prace koncentrowały aię na wysoczyśnle taraau oraz w ozęńol północnej wzniesienia. Z&łoiono 12 wykopów o wymiarach 5 x
10 m i 5 X 5 m. Badaniami objęto obszar o powierzchni 470 m2*
Odkryto 19 obiektów archeologicznych, w tymi 1 chatę-półzleulankQ,
1 dymarkę, В Jam gospodarczych, pozostałe o
charakterze nierozpoznanym.
Obiekty koncentrowały się głównie w górnej partii stoku
1 układały się po linii północ - południe.
Ha uwagę zasługuje obata typu półziemiankowego o wymia
rach 2,5 x 3 m. W trakcie eksploracji znaleziono duże ilości
ceramiki, polepy, kości zwierzęoe oraz gliniane przęśllki.
W odległości ok* 4 » na południe od półziemlanki zlokalizowa
na została dyaarka typu kot linkowego.
Datowanie stanowiska mofcllwe Jest wyłącznie ns podstawie
ceramiki па Х-Х1 w. ne#

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 » naOEyä zasobowych, gruboźolennych o powierzchniach chropowaconych. Słaba ilady faoatowaala.

Materiał zabytkowy znajduje eię я Pracowni ArcheologicznoKonaereatorakiej 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 lejkowatyoh /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, któryoh górne partie soatały naruszane prses orkę·
Szczególnie interesująco przedstawia się zarys chaty
/ 3 , 6 0 x 5 m / o czytelnych elementach konatrakcyjnyoh « poataol
am poałupowyoh wyznaozaj ąoych zarysy iolan 1 wejtfola вlokaIzowanago w iolanie ssozytowej.
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