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ręoznle lepionyoh, niekiedy słabo obtaczanych. Materiał oerami-
i

ozny reprezentowany jaet głównie przez formy dwufctożkowate, do-
t

nioowate i jajowate. Ornamentyka naczyń jest różnorodna. Prze
ważają zdobienia faliste, zygzakowate lub motywy ukośnej kratki. 
Spotykamy także prostokątne 1 okrągłe odoieki stempelkowe. Te
chnologia, teohnlka wykonania, zdobniotwo 1 formy naozyń ohara- 
kteryatyozne aą dla VII i VIII wieku, mają taż analogie wśród 
materiałów z Pomorza Środkowego.

Brak śladów stałego osadnictwa może świadozyó o aohronie- 
niowym charakterze grodziska. Należy wziąśó także pod uwagą 
możliwość funkcji refugialnej. Aroheolodzy niemieooy odnaleźli 
tu kamienną figurą, tak zwaną "babę", której ścięła lokallzaoja 
nie jest znana. Byó może ustawiona była na środku majdanu, 
gdzie odkryto niewielki wzgórek wybrukowany głazami granitowy
mi.

Odkrywki archeologiozne uzupełnione wieroeniami ręoznyml, 
które w ilośol ponad 100 otworów /o średnicy 12,5om/ całkowloie 
potwierdziły stratygrafię obiektu.

Z uwagi na planowane zatopienie grodziska w roku 1969, ba
dania nie będą kontynuowane.
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Grodzisko położone jest w dolinie rzeki Nidy, na prawym 
brzegu jej obecnego biegu, w połowie drogi między wsiami Stawy 
1 Umlanowice w powiecie plńczowskim, na zachodnim krańcu wzgó
rza.

Faza starsza - osada, prawdopodobnie otwarta. Wyeksploro- 
wano kilka jam 1 -fragmenty dwóch ziemianek, wkopanych w caleo 
do głębokości 1 m. Znaleziono w tej warstwie kilka noży 1 prsę- 
śllków, szydło kościane 1 fragmenty żużla żelaznego. Osada zo
stała spalona, czego dowodem jest jednolita warstwa próohnlcy 
z węglem drzewnym /1 ceramiką/, która zalegała nad ziemiankami 
a pod wałami grodu.

Faza młodsza - gród. Przecięto pozostałości silnie zniwe
lowanego przez orkę wału wschodniego, usypanego e plasku i 
próchnicy oraz dwie współczesne sobie fosy po dwóoh stronach 
wału. Wał miał 10 m szerokości u podstawy, natomiast fosy około 
8 - 9 m szerokości u góry.

W nasypie wału 1 na dnie fos znaleziono bardzo małą ilośó 
oeramlki oraz grot strzały. Nie stwierdzono również warstwy od
powiadającej użytkowaniu grodu. Świadczyłoby to o krótkim okre
sie istnienia grodu lub o jego charakterze schronlenlowym. Na 
stanowisku tym nie znaleziono oeramlki późniejszej niż s XII w. 
co pozwala przyjąć za datę wybudowania grodu wiek XI/XII.
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