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- 130 Odkryto 38 jam osadniczych z okresu wpływów rzymskich /II-III w n.e./* Były to w rzucie
pisak im koliste jamy o średnicy około 1 m 1 głębokości dochodzącej do 6Û-8Q cm od powierzchni, zlani·
Wypełniona były czarną przepaloną ziemią i dużymi kamieniami. Zawierały ona również ułamki naczyń
glinianych, przepalone kości zwierzęce, wieiorek brązowy, 5 fragmentów osełek, G glinianych ciężarkdw tkackich, drobiny polepy glinianej, 1 fragment kamienia Żarnowego, 1 nóż żelazny, wegiel drzewny.
Obok jamy nr 8 z okresu wpływów rzymskich znaleziono na głębokości oJtoio 50 cm od powierzchni
:lerni srebrny denar cesarza Hadriana, datowany na lata 128-132 n.e.
Natrafiono również na 18 jam osadniczych z okresu wczesnego średniowiecza /Kz-XlX w-»/* ft ich
wypełniskach znaleziono ułamki naczyń glinianych silnie obtaczanych, fragmenty polepy glinianej, grze
chotką z białej glinki, 6 noży żelaznych, żelazny rok do chodzenia po Lodzie, 3 fragmenty nieokreślo
nych przedmiotów Żelaznych, przęślik gliniany,'fragment glinianej prażull, kości zwierzęce, kilka frag
mentów żużla żelaznego.
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Stanowisko 2
Badania prowadził mgr Jacek Andrzejowski przy współudziale
mgr Anny Grochulsklej. PŁnansowało PMA* Drugi sezon badań*
Cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpły
wów rzymskich,
2
Przebadano 388,5 n , odkrywając 3 groby ciałopalne; zniszczony, jamowy i popielnicowy /oba bez
wyposażenia/* Ten ostatni z uwagi na formę popielnicy datować można ne fazę B^* Lufno znaleziono że
lazną klamerkę esowatą z dwiema skuwkami - klamerki takie, wzorowane na esowatych klamerkach .vielbarskich, znane są z kilku innych, cmentarzysk wschodnioprzevoxsklch z zespołów z fazy B^*
Badania pozwoliły na całkowite rozpoznanie zachowanej partii cmentarzyska, Rozmieszczenie 1
gęstość pochówków, stopień ich zniszczenia, rozrzut materiału luźnego oraz wielkość zniszczonej części
nekropoli pozwalają sądzić, że cmentarzysko to należało do grupy niewielkich, krótkotrwałych, peryfe
ryjnych cmentarzysk preworsklch z fazy B^* w przypadku nekropoli w Todzi pierwotna liczba pochówków
nie przekraczała 20-30 grobów. Chronologia dobrza datowanych materiałów zamyka się w ranach fazy B^*
Materiały złożono w Рмл,
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