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Ze względu na dużą wartość poznawczą oraz duly stopień zagrożenia 1 zniszczenia przez głą- 
boką orkę, należy na stanowisku przeprowadzić badanie wykopaliskowe na szerwsę skalę.

ZASOBÓW patrz
woj, warszawskie okres wpływów rzymskich

ZAWADA, gm. Tarnów PP Pracownie Konserwacji 2abytków
woj. tarnowskie Pracownia Archeologiczno-ltonserwetoreka
Stanowisko 1 v Tarnowie

Badaлla prowadzilit mgr Andrsej Cetera i mgr Jerzy Okoń- 
ekl Autorzy sprawozdanie/· Finansował WK2 w Tarnowie,
Szdetv sezon badań. Grodzteko wczesnośredniowieczne.

Badania prowadzono na zewnętrznym, zachodnim wala rozległego założenia, zlokalizowanego aa 
zboczu łagodnie opadającym ku dolinie Białej Drainjoowej* Śachował alg on w terenie w postaci jedno
stronnej skarpy o wysokości ID m. Dyekaplorowanojwykop 67 ж 2,5 a 1 głębokości do 4,2 a. Ukształto
wanie terenu spowodowało konieczność usypania przeciwstoku 1 zniwelowania terenu* tfal q podstawy o 
szerokości 22 m wzniesiono w konstrukcji przekładkowej. Poprzedzała go od strony zewnętrznej fosa 
szerokości II π i głębokości 2 m. N warstwie kulturowej pod wałem oraz w poziomie próchnicy oddziela
jącej poziom niwelacyjny od właściwego wału znaleziono kości zwierzęce 1 trabanty cer^ifki *

ZDZIARKA, gm, Czekwińsk Polska Akodeela Hauk
woj. płockie Instytut Historii Kultury Materialnej
Stanowisko 2 w Warszawie

Badania prowadźliii dr Zbigniew Kobyliński /autor sprawoz
dania/ i mgr Marek Dulinicz. Finansował ifflW PAS* Badania 
ratownicze - pierwszy sezon. -.Wczesnośredniowieczna osada 
otwarta /Xl-ΊίΙΪ w./.

Stanowisko odkryte zostało podczas badań powierzchniowych wiosną 1967 r. Stwierdzono wówczas 
niszczenie obiektów osadniczych, na skutek eksploatacji piaśnlcy. stanowisko położone jest ok. 600 ш 
na zachód od centrum zwartej zabudowy vtl zdx lacka 1 ok* 350 m na południe od drogi i takroczym-Czer- 
4lńsk, na wschodniej krawędzi doliny niewielkiego deku zderzającego do Wisły, odległej o ok. 750 u,

W czasie ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzono eksplorację dwóch, częściowo-znisz
czonych obiektów osadniczych, kształtu owalnego w planie, o przypuszczałnycb wymiarach pierwotnych Ok. 
1,0-1,5 x 2,0 m, zagłębionych na ok* 0,75 m. W intensywnie przesyconych substancją organiczną wypeł- 
niakach obiektów odkryto liczne zespoły ceramiki naczyniowej i kości zwierzęcych oraz fragmentarycz
nie zachowany grzebień kościany i orgamentowaną oprawkę rogową, Zabytki te pozwalają wstępnie datować 
przebadane obiekty na okres χι-χιι w·

osada prawdopodobnie zajmowała obszar ok* 1 ha i uległa już obecnie znacznou zniszczeniu. 
Materiały przechowywane są v Zakładzie Epoki Metali ΓΗΚΜ PAN w Warszawie

Przewiduje się Kontynuowanie badań ratowniczych w razie postępu niszczenia obiektu*

ZIELKOHO, gm. Lubawa Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków
woj, olsztyńskie w Olsztynie

Badania prowadził Hlesł‘w Skro bot. Finansowało BBiDZ w 
Olsztynie· Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośredniowiecz
na /XI w./·

osada odkryta w wyniku penetracji Świeżo odsłoniętego wybierzyeka żwiru, stanowisko położone 
jost na krewędzi i stoku doliny rzeczki Tamka, na pierwszym te-asle górnej Drwęcy,


