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glych do ni «go pięciu wąskich pomieszczeń o wy», В x 2 m każde- Na powierzchni każdego dziedziń
ca zlokalizowane były po dwa piece o średnicy 1,58 - Ï,ÛÛ », służące do przygotowania pożywienia 
1 wypieku Chleba. Osada użytkowana była do końca li Okresu Przejściowego,

Badania będą kontynuowane,

HISZPANIA

GHANA, okręg Melide Uniwersytet Łódzki
Gallcia Katedra Archeologii

Badania prowadziły ekspedycje Instytutu Archeologii Uniwer
sytetu Santiago da Compostela i Katedry Archeologii Uniwer
sytetu Łódzkiego. Pierwszy sezon badań. Osada obronna kul
tury Castro /II w, p.n,e, - II w* ń.e«/, Sprawozdanie przy
gotowała dr Małgorzata Kowaletyk-Kmiecińska.

Tema tam współpracy obu uniwersytetów są studia mikroregion* Inę nad rozwojem osadnictwa,
Za podstawę takich studiów w Galleli wybrano kulturę Castro koncentrując alę na okresach halsztac
kim, lateński» i rzymski». Przedmiot en zainteresowań grupy badawczej jest również genezą tej kul
tury, jak Ł jej dalsze transformacje w głąb średniowiecza. Charakterystyczną cechą tej kultury są 
obronne osady różnej wielkości sytuowane na daturalnych wynŁat1salach. Jednym z punktów wielolet
niego programu jest realizacja badań wykopaliskowych grodziska Grana położonego 7 кд na północ od 
miasta Melide w dolinie Furąlos, w centralnej części Galicii przy zastosowaniu metod pozwalają
cych poznać stratygrafie i strukturę uwarstwień kulturowych 1 sedymentów naturalnych, w celu us
tanowienia dok ładne i chronologii 1 funkcji obiektu.

Wykopy wytyczono w jednym ciągu tak, aby uzyskać wstępne informacje O wszystkich podstawo
wych częściach osiedla, cały 'iąg podzielono na działki 4 x 4 » /w sumie 15 działek/, z czego 
zbadano 5 na sachodnim krańcu wytyczonego ciągu. Odsłonięto fragment zewnętrznego muru obronnego 
formowanego bez użycia zaprawy z dość nieregularnego materiału kamiennego z miejscowych złoży.
Z wewnątrz j zabudowy odkryto fragmenty budowli pełniących funkcje zarówno mieszkalne jak 1 gos
podarcze, Ustalono wstępnie dwie fazy istnienia osiedla z budynkami o zarysie zarówno owalnym, 
jak 1 prostokątnym. Bardzo interesującym okazało alę palenisko, a w pierwotnej fazie piec ze Ścia
nami o konstrukcji kamiennej i glinianym klepisku. Materiał zabytkowy stanowiły fragmenty naczyń 
glinianych zarówne lepionych ręcznie, jak i obtaczanych na kole, praęśllki gliniane, paciorki ze 
szkliwa, złoty kolczyk oraz toporek kamienny, najprawdopodobniej wtórnie użyty. Całość materiału 
pozwala datować odsłonięte warstwy na wieki od II p.n.e. do II n.e.

Równolegle z pr*-ami wykopaliskowymi prowadzono badonią archiwalne 1 historiograficine 
w celu potwierdzenia lun wykluczenia związków między etrukturami osadniczymi funkcjonującymi w 
okresie okupacji rzymskiej, w średniowieczu 1 współczesności na terenia badanego mikroregionu.

Rozpoczęto też badania paiinologiczne cele» rekonstrukcji środowiska maturalnego 1 jego 
zmian w czasie.

Badania będą kontynuowane.


