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ną polewą oraz nieliczne zabytki metalowe, jak np. żelazny tasak* 
Na wyróżnienie zasługuje całkowicie zachowany kubek z barwnym or
namentem oraz moneta z 1660 r* datująca warstwę.

Wydobyto* także XV-wieczny dzban z ceramiki atalowoazareJ.
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Badania prowadził mgr Andrzej Nowakowski•
Finansował Uniwersytet łódzki. Trzeci se
zon badań. Szałasy pasterskie nowożytne.

TT roku bieżącym kontynuowano badania nad zaginionym osadni
ctwem tatrzańskim oraz procesem niwelacji jego śladów w krajobra
zie zbliżonym do naturalnego. Tegoroczne badania miały na celu 
odkryoie najstarszych na Polanie Smreczyńskiej szałasów paster
skich, datowanych przez etnografów na XVII-XVIII w. oraz stwier
dzenie w jakim stopniu działalność środowiska naturalnego wpłynę
ła na ich proces niszczenia i zanikania śladów.

Badane stanowisko położone jest na terenie ścisłego rezerwa
tu przyrody, w  pofnocnej partii Polany, tuż przy wlocie drogi je
zdnej prowadzącej z Doliny Kościeliskiej.

Ponieważ na miejscu, gdzie przypuszczano istnienie poszuki
wanych obiektów, nie zachowały się żadne, choćby drobne ślady ro
ślinności ainantropijnej, wytyczono 4 rowy sondażowe o wymiarach 
15 x 0,f m. Już w pierwszym rowie udało 6ię uchwycić interesujące 
nas obiekty.

Po o<jsło>tięciu i ustaleniu wymiarów szałasu okazało się, że
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uległ on spalenia. Wypałnisko stanowiła sbita warstwa spalenizny 
złożona z grodek węgla drzewnego. największa miąższość nla prze- 
kraozała 24 om. W obrębieyepalenlzny nie udało alę odkryó żad- 
nyoh pozoetałośoi konetrukojl naziemnyoh. Z materiałów ruohomyoh 
znaleziono Jedynie ówltk żelazny. Przypaazocalne wymiary ozałasa 
wynoszą 8 x 12 m.

Tegoroczna wyndkl' badan są dość oblecująoe» ponieważ niedwu
znacznie dowodzą» że.roślinność elnantropljna zanika stosunkowo 
szybko 1 Już po ok. 250 - 300 latach następuje zmiana szaty roś
linnej porastającej dawna siedziby ludzkie.

PRZEMYŚL - m. patrz średniowiecza

RABOM - Stara Miasto patrz wczesne średniowiecze

RABOM - Mury obronne patrz średniowiecze

RAWA MAZOWIECKA - m. patrz średniowiecza

RAWA MAZOWIECKA - Zamek patrz średniowiecze

ROOOW, pow. Krapkowice patrz średniowieoze
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SANDOMIERZ - m. patrz wczesne średniowieoze


