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oczyszczono do рок tenu calce /bardiо Lotny p lasek z utworów sandrowych/ 800 * zniszczony 
spychaczem obszar osady, wyodrębniono 25 obiektów. Większość to paleniska goapodarcae, 6 stanowiło 
paleniska do obróbki mdy darniowej, И obrębie jednej » 3 ™  odnaleziono pozostałości po wara Etacie 
tkackim /ciężarki stożkowate/.

Caramit· wakatoje na XI-wieczną proweniencją osady, Nawarstwienia węgli drzewnych w znisz
czonej spychacz« warstwie kulturowej sugerują« ż* osada uległa spaleniu* te wzglądu na małą spois
tość podłoża ealoowego warstwy poziomu osadniczego zostały przemieszane spychaczem z humus en współ
czesnym. W związku z tym nié udato alg wydzielić zarysów domostw, poza nikłymi śladami pojedynczych 
ścian.

4 Konieczne jest przebadanie nie zniszczonej części osady w celu rozpoznania zabudowy 1 charak
teru oaady* Stanowisko to znajduje się w strefie granicznej, przejściowej, która podlegała wpływom 
z południa 1 t zachodu.

Heter lały znajdują tlą v ВД1Р1 w Olsztynie.

Sa dania będą kontynuowane.

Biuro Bedarf i Dokumentacji Sabytków 
w Olsztynie

Badania prowadziły dr Elżbieta Kowalczyk /instytut Arche
ologii UM/ i mgr Harla Wielgus /BB1DS Olsztyn/ przy współ- 
udziale mgr, Inż. Marcina Heymane. Pierwszy sezon bedarf.
Mai podłużny.

3ą to pierwsze, powojenne badania wałów podłużnych na obszarze Mazur, Obiekt,'położony jest 
w le sie 1 składa się s pary prawie równolegle idących pojedynczych wałów, zbudowanych z nasypu 1 ro
wów po obu jego stronach. Przebiega on, nieznacznie wijąc sią, po prawej stronie drogi wiodącej z 
Zimnej Mody do Mn łów, na długości około 3 km, z północnego zachodu na południowy wschód, częściowo 
wzdłui strumienia uchodzącego do jeziora Czarne,

Badania podjęto na mniejszym 1 krótszym wale, 41 m na północny zachód od miejsca przecięcia 
go przez drogę leśną, w pobliżu leśniczówki Słota Góra. Stwierdzono następującą konstrukcję wewnęt
rzną umocnienie, Nzdłuż centralnej części projektowanego umocnienia wykopano rów, głęboki na około
1 , 1  », trapezowatego kształtu, O szerokości około 1 m przy powierzchni i około Ο,ΐ m w spągu. W rów 
ten wbito co 1 m pionowe pole, między którymi umieszczono luśno leżące,'poziomo wzdłuż nasypu, bier
wiona, Całość zasypano ziemią wydobytą z rowów, zabezpieczają ją przed osuwaniem się. luśno leżący
mi bierwtónami, ułożonymi wzdłui nasypu, na obu skłonach.

Rów położony po północno-wschodniej stronie nasypu był nieco większy, co potwierdza wcześniej
sze przypuszczeni*, li umocnienie ;0с1ш*мепа było przeciwko zagrożeniu idącemu z głębi obszaru prus
kiego. Wymiary wału mierzona na poziomie humusu pierwotnego są następujące i szerokość - rów zewnę
trzny - 2 m, nasyp — 4,8 n, rów wewnętrzny *- 2 u, głębokość rowów odpowiednio — 0,95 m i 0,8 n, wy
sokość nasypu *- 0,5 m. Wstępna analiza wskazuje, ił umocnienie jest dwufazowe. Nie można jeszcze 
ustalić, czy owe dwie fazy są wynikiem przerwy w budowie, czy renowacji umocnienia po jakimś okresie 
jego użytkowani*« Pobrano próbki węgli drzewnych w celu określenia gatunku drewna użytego do budowy 
umocnienia oraz określenia jego chronologii metodą сц*

£e wzglądu ną zastraszające niszczenie obiektu dokonywane w trakcie prac leśnych, głównie 
przy wycince drzew t ponownym zalesianiu. Wykonano Inwentaryzację całego obiektu i wystąpiono i 
wnioskiem O wciągnięcie go do raj estru zabytków archeologicznych..
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