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Półkolista hałda sejmuje obszar o średniej 50 m. Koło
niej odkryto zagłębienie a w nim piece hutnicze - dymarki.
Prawdopodobnie ze ścian zużytych dymarek odlupywano glinę

1

zużywano ją jeszcze raz przy budowie nowych pieców. Spowodowa
ne to było brakiem gliny w najbliższej okolicy osady.
Odkryty bogaty materiał ceramiczny datuje hałdę i całą
osadę na IV w*

n.e.

I*jnieważ prawie cale stanowisko zostało zniszczone przez
piaskownię» tegorooznymi wykopaliskami zakoftozono prace

na

tym obiekcie.
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Konserwator Zabytków Arche
ologicznych w Białymstoku

Badania prowadził dr Jerzy. Okulloz» finansował WKZ w Bia
łymstoku.
We wrześniu prowadzone były badania na grodzisku 1 osadzie
z okresu rzymskiego i początków wczesnego średniowiecza. Był to
już piąty z kolei» od 1956 r.» sezon wykopaliskowy na rozległym
stanowisku stanowiącym niewątpliwie jeden z ważniejszych punk
tów osadniczych terytorium jaówieskiego.
Badania skupiły się głównie na grodzisku» gdzie dokonano
przekopu /40 m długości i 2 m szerokości/ przez stok i wysokie
wały zaporowe. Biewielkie grodzisko /ok. 3,5 ara powierzchni
majdanu/ znajduje się na cyplu grzbietu morenowego. Ha jego
stromych stokach zachowały się ślady dwóch rzędów palisadowych
umocnień na wydzielonych "półkach", które od najbardziej

do

stępnej strony zachodniej zmieniają się w wysokie ok. 3 m wały
zaporowe.
Ustalono, że wały te kryją ślady conajmniej dwóch faz umoe--
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nień obronnych /letniord« trzeciej« najstarszej fasy jest nie-

pewne/* Paza starsza jest stosunkowo dobrze .czytelna w zaduma
nych warstwach.

Ha kulminacji walu zewnętrznego stwierdzono

głęboki rów« stanowiący wkop potężnego zasieku palisadowego*
Ha wale wewnętrznym i na stoku grodziska zalegała warstwa poża
rowa drewnianych umocnień o niezbyt czytelnej konstrukcji»' były
to zapewne płoty łączące układ palowy z plecionką lub faszyną
1 wzmocnione niewielkimi nasypami kamiennymi. Siady najpóź niejszej fazy umocnień występują bezpośrednio pod próohnloą
leśną i są mocno zniszczone. Kównież te umocnienia uległy pożar{
wi. Były one zbliżone do wyżej opisanych płotów plecionkowych
i na najlepiej zachowanym odcinku na obrzeżeniu majdanu stwier
dzono ślady podwójnego płotu o rzadkim rozstawieniu słupów.
Niewielka ilość ułamków ceramiki odkrytej w warstwach
umocnień daje słabe podstawy ich datowania. Wcześniejsza faza
pochodzi z późnego podokresu rzymskiego» późniejszą zaś należy
odnieść do okresu między T a VII w. Poza opisanym przekopem
przez wały grodziska dokonano 4 sondaży 5»5 m na terenie osady«
w rejonach dotąd niedostatecznie rozeznanych.
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Zakład Bpoki Metali
IHKM PAN

Badania prowadził mgr Witold Bender» finansował IHnil PAN
Stanowisko 1.
Kontynuując badania systematyczne z lat poprzednich« prze
kopano 2 ary osiedla otwartego "bagiennego" /domniemane miejsce
kultowe/ z późnego okresu rzymskiego /ewentualność starszej fa
zy - późnolateńskiej czytelna wyłącznie w materiale ceramicznym/

