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W pierwszym rzędzie kontynuowano prace wykopaliskowe na 
cm entarzysku ciałopalnym "łużycko-kloszowym", usytuowanym w "cen
tra ln e j"  części tego tarasu . Przekopano 3 a ry , które zlokalizowano 
wzdłuż wschodniej krawędzi ubiegłorocznego wykopu, celem uchwycenia 
na tym kierunku zasięgu cm entarzyska. Odkryto tylko jeden grób "kio- 
szowy", oznaczony kolejnym /w nawiązaniu do lat poprzednich/ numerem 
65. Smukły klosz "jajow.aty" nakrywał oryginalną baniastą urnę, zdobio
ną trzem a param i wypukłych "sęczków", rozm ieszczonych na wysokości 
b rzuśca . Duża m isa niemal w całości nakrywała niewielką urnę, zawie
ra jącą  "przem yte" po spaleniu szczątki kostne zm arłego ułożone w po
rządku anatomicznym.

Podjęcie prac wykopaliskowych na skraju  zniwelowanej krawędzi 
ta rasu  /około 160 m na północny »wschód od wspomnianego cm entarzyska/ 
spowodowane zostało uprzednim i nieprzewidzianymi pracam i. W tym 
eksponowanym m iejscu /w bezpośrednim  sąsiedztw ie podmokłych łąk / 
przekopano dalsze trz y  ary , odkrywając dziesięć obiektów osadniczych, 
związanych głównie z osadnictwem halsztacko-la te  As kim, w tym 3 pół- 
ziem ianki, 2 paleniska otw arte, 1 jam a gospodarcza /sp ich le rz  na p rze 
chowywanie żyw ności/, 2 jamy tzw. odpadkowe i najbardziej in te resu ją 
cy obiekt produkcyjny -  piec do prymitywnego wypału naczyń glinianych. 
W całości zachowała s ię  tylko dolna część pieca, obejm ująca duże pale
nisko wyłożone polnymi kamieniami i skorupam i wy le pianymi gliną 
/stanow iącym i zw artą m asę ceram iczną/. Część górną pieca stanowiła 
właściwa komora /zachowana niestety w form ie rum ow iska/, oddzielona 
od paleniska rusztem . Od strony północnej zachowały s ię  podwaliny 
kopuły pieca, w której wnętrzu znajdowało s ię  kilka potłuczonych naczyń. 
W profilu pozostałości pieca /jako obiekt n r 71 / ,  wyraźnie rysowały 
s ię  jak w form ie czarnej nieregularnej plamy na tle jasnego piasku.

W pobliżu odkryto naczynie gliniane /górna  część śc ię ta  spy
chaczem /, wypełnione m asą "że lazistą" , którego charakter określony 
może być po wykonaniu analiz specjalistycznych.

Na całej odsłoniętej części stanowiska / w dolnych piaszczystych 
w arstw ach/, stwierdzono pozostałości osadnictwa ze starszych  epok, 
w tym głównie bogato zdobionej ceram iki kultury pucharów lejkowatych.

M ateriały przechowywane są  w zbiorach PMA.
Badania będą kontynuowane.
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A rcheologiczno-K onser
w atorska
Oddział w Poznaniu

Badania prowadził m gr Edward K rause. F inan
sowała Okręgowa D yrekcja Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Pierw szy sezon bad art. Stanowisk? 
wielokulturowe: osady kultury łużyckiej i  p rze 
w orskiej, osada wczesnośredniow ieczna 1 póżno- 
ś r  edniowie czna-nowożytna.

Stanowisko położone je s t w obrębie wsi Jezio ra  ko, na jej pół
nocno-wschodnim skraju , na wysokości środkowej te rasy . W arty, w pob
liżu sta ro rzecza .

Badania wykopaliskowe poprzedzone zostały wykonaniem planu 
sytuacyjno-wysokościowe go, piani graf ii m ateria łu  powierzchniowego 
i badań wiertniczych. Objęty one obszar 20 arów. P rzy  użyciu spychacza 
zdjęto w arstw ę próchnicy ornej na głębokość około 0 ,4 0 /0 ,5 0  m . Wykona
no dokumentację rysunkową całej odkrywki o raz  wyeksplorowano obiekty.

W sumie na obszarze odkrywki wydzielono i wyeksplorowano 
około 200 obiektów nieruchomych w postaci różnego rodzaju i p rzeznacze
nia jam ,palenisk, ziem ianek, dołków po słupowych, skupisk ceram iki, 
wolno stojących naczyń, itp. Dotąd trudno ok reślić  szczegółowo chrono
logię znacznej liczby obiektów. Dla około 60 obiektów będzie niemożliwe 
z powodu braku m ateria łu  źródłowego.

Wystąpiły obiekty kultury hjżyckiej z V okresu epoki brązu 
i HC /jam y, dołki posłupowe/, kultury przew orskiej z okresu  późnola- 
teńskiego i star&zego po do kresu rzym skiego /jam y , obiekty m ieszkalne, 
pa len iska/, podobne z okresu wczesnośredniowiecznego o raz  nieokreślone 
jeszcze  bliżej co do funkcji /być może glinianki /obiekty późnośrednio
w ieczne/ nowożytne.

Ruchomy m ateria ł zabytkowy stanowiły ułam ki naczyń glinianych 
/około 5 ty s .s z tu k /, kości zwierzęce /1 ,600  sz tu k /, polepa /350 sz tu k /.
Z pojedyńczych zabytków wymienić należy szpilę brązową z łabędzią 
główką kultury łużyckiej, 5 fragmentów żaren rotacyjnych, grzebień, 
paciorek szklany, 2 fibule kultury przew orskiej o raz  toporek żelazny 
wczesnośredniowieczny.

2  obiektów pobrano 66 próbek glebowych na oznaczenie zaw artoś
ci fosforu.

M ateriały i dokumentacja z badań znajduje s ię  obecnie w PBAK 
P P  PKZ O/Poznart.

Badania zakończono.


