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FritproNiiouo badania sondaż owa na słabo zaohowanya 
grodzisku pierdoleniowatya. Stwierdzono nawarstwiania osad— 
niosą o dużej miąższoóoi* Obfity materiał zabytkowy główni a 
w poataoi oaraaiki ora* innyoh przedmiotów, Ohronologlą 
obiakta ustalono na ZI1 - XIII wlak.
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Badania prowadslł prof« dr ffltold Hensel, finansował 
IBKM PAB,

Stanowisko w Odaroaoh w północno wsohodniej Bułgarii 
usytuowana jest na oyplu skalnya« Jest to niewialkla grodzis
ko nieregularnego ksstałtu o wymlaraoh ok. 100 z 65 a. s na
warstwieniami różnyoh okrosów, prsads wszystkim s epoki póź- 
norsyaskiej 1 wozeanobisantyjsklej oras s okresu wosasnago 
śradnioniaoza«

Badania aroheologlosne poprzedził zwiad geofizyczny do
konany metodą slektrooporową« Oostarozył on orientaoyjnyoh
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danych oo do stanu zaohowania umocnieć obronnyoh 1 zł bud owy 
wewnątrz grodziska, miąższości warstw kulturowych itd. V opar
ciu o uzyskane tą drogą dane założono eondaż w północno-zachod
niej ozęśol grodziska, który pozwolił poznać bliżej stratygra
fię grodziska* Katrefiono na warstwę rumowiska z dużą zawar- 
tośoią buduloa kamiennego 1 ceglanego. Pod nią mieściły elę 
warstwy ze szczątkami budowli mieszkalnych z wczesnego średnio
wiecza. Dohwyoono tutaj fragment ściany takiego domostwa wznie
sionego bez zaprawy murarskiej, tzw* suchy mur. Warstwa wozee- 
noćrednlowleoena byłe obficie nasycone zabytkaal ruchomymi. 
BUin* wymienić możno ozdoby takie jak pierścień brązowy z mo
tywem orła i sprzączki llrowate, datowane no v.lek 11-1. W ni
żej położonej warstwie wceeenoblzentyjekiej uchwyoono fragment 
obustronnie licowanego muru, łąozonego gliną, należący prawdo
podobnie do budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Poniżej 
•warstwy bizantyjskiej zalegała warstwa z materiałami późno- 
rzymakiml zawierająca również norożnlk dobrze zachowanego muru 
kamiennego budowli o niewyjaśnionej dotąd funkoji.

Tagoroozne badania pozwalają żywić nadzieję, że w toku 
dalezyoh prao wykopaliekowyeh na tym obiekole uzyska elę ważne 
materiały do studiów nad prooeeem adaptacji ludności słowiańs
kiej, przybyłej na Bałkany do wysoko rozwiniętych epołeozećstw 
późnoantyoznyoh 1 wczesnośredniowiecznyoh. Skromny pod wzglę
dem rozmiarów tagoroozny aondaż dostarozył licznych materiałów 
a zakresu budownlotwe, sztuki użytkowej 1 kultury materialnej 
wczesnośredniowiecznych Słowian zamieeekującyoh tę ozęśó 
Bułgarii*


