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Uniwersytet Warszawski Instytut Ar
cheologii

Badania prowadzi! dr hab. Wojciech Nowakowski przy udziale Pawia
Szymańskiego {autor sprawozdania). Finansowane przez Instytut
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Urzędu
Gminy Mrągowo. Pierwszy sezon badań (sondaż). Osada z okresu
wpływów rzymskich {kultura bogaczewska) i okresu wędrówek lu
dów (grupa olsztyńska).
Stanowisko [włożone jest na dość rozległym półwyspie (średnicy ok. 130 m), leżącym po
wschodniej stronie jeziora Salęt, ok. 400 m na południe od cmentarzyska (st. IVa). Zostało
zlokalizowane w latach 1993-1994 podczas poszukiwań powierzchniowych prowadzonych
przy okazji badań na cmentarzysku. Znaleziono tu wówczas niewielką ilość ceramiki
pradziejowej oraz pogiętą brązową bransoletkę z gładkiej taśmy szerokości 1,3 cm.
Podczas badań wykopaliskowych wytyczono wykop sondażowy na południowym stoku
wyniesienia, w południowej strefie stanowiska. Zbadano w sumie ok. 160 m . Uwagę
zwraca bardzo mała ilość materiału zabytkowego z obiektów i z ziemi ornej, przy zupeł
nym braku warstwy kulturowej. W trakcie badań odkryto i wyeksplorowano 13 obiektów
pradziejowych. Do najbardziej interesujących należą 2 duże (średnicy 1-1,5 m, miąższości
0,8- 1,2 m) jamy zasobowe wypełnione resztkami organicznymi.
Nąjciekawszego materiału dostarczył obiekt 4 pochodzący z okresu wędrówek ludów.
Znaleziono w nim fragm. brzuśca i wylewy, nąjpewniej tzw. pucharka na pustej nóżce,
fragm. naczyń z ornamentem stempelkowym, a ponadto ok. 15 kg polepy z odciskami
żerdek będących pozostałością konstrukcji drewnianej. Natomiast z obiektu 8 pochodzą
liczne fragm. dwóch garnków z baniastym chropowaconym brzuścem i lejowatym wyle
wem (okres wpływów rzymskich).
Jedyny zabytek metalowy znaleziony podczas wykopalisk to ułamek brązowego druci
ka z obiektu 3.
Materiały i dokumentacja znąjdują się czasowo w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Badania będą kontynuowane.
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Muzeum Okręgowe w Chełmie

Badania prowadzili Teresa Mazurek i Wojciech Mazurek. Osada
z młodszego okresu przedrzymskiego.
‘ Literatura: Archeologia Polski..., s. 75-77.
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ficzne w Łodzi

Badania prowadził mgr Wojciech Siciński przy współpracy mgr. To
masza Prokopa. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych.

