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warstwy kulturowej związanej z bardziej regularną zabudową mieszkalnej części
osady w północno-zachodniej partii wzgórza« na jego kulminacji i zboczu,

o
Przekopano łącznie 820 m « odkrywając 20 obiektów. Trzy spośród jam 

spełniały prawuopodobnie funkcje budynków mieszkalnych. Posiadały one kształty 
dość regularne« w przybliżeniu prostokątne o rozm iarach 4« 5 x 3 m« 4 i  2,5 rn. 
Miąższość wypełnisk wahała się w granicach od 0,2 do 0,7 m , W jednym z 
budynków zlokalizowano dno pieca glinianego o średnicy około 1«2 m« usytuowa
nego w południowej części obiektu. Inwentarz ruchomy stanowiły fragmenty naczyń 
1 kości zwierzęce. Charakter wypełni sk odkrytych obiektów wskazuje, iż były to 
budynki o konstrukcji półziemiankowej. Nie stwierdzono dotąd żadnych prawidło
wości w ich orientowaniu. Pozostałe obiekty to jamy o charakterze gospodarczym. 
Średnice ich wynosiły od 0.4 do 2« 5 m. Inwentarz ruchomy stanowiły fragmenty 
naczyń i kości zwierzęce obok przęślika i łyżew kościanych. Na uwagę szczegól
ną zasługuje Jam a 4/72« regularna w planie 1 w profilach« o średnicy 1« 6 m« 
miąższości wypełniaka 2« 35 m. Spełniała ona prawdopodobnie funkcję jamy spich
rzowej.

Wstępna analiza m ateria łu  potwierdza chronologię stanowiska na okres od 
końca VI do IX wieku.

Z uwagi na koncentrację obiektów mieszkalnych w części północnej wzgórza 
dotąd nieprzebadanej« a także konieczność uchwycenia północnej granicy osady 
prace wykopaliskowe winny być kontynuowane.
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Przebadano powierzchnię 1 ara.Odkryto 8 grooów/ numeracja od XVIII- do 
XXIV/.Występowały one na głębokości od 0« 5 do 1 m . Były poważnie uszkodzone. 
Szkielety były wydłużone po osi wschód-zachód. W śród inwentarza grobowego na 
uwagę zasługują srebrne kabłączld skroniowe oraz nóż żelazny z resztkam i pochwy. 

Badania będą kontynuowane.
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