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siły ok.

15

cm. Układ i kształt odsłoniętych zaciemnień skłaniają

do przypuszczenia, iż mamy tu do czynienia ze śladami orki. Wystę
powanie rzekomych śladów orki na głębokości ok.60 cm pod powlerzohnią oraz oddzielenie loh od dzisiejszej próchnicy ornej warstwą
przemieszanej z plaskiem jasnej próchnicy. zdaje się wykluczać loh
nowożytność. Wobec takiego stanu rzeozy można je wiązać z osadniotwem wczesnośredniowiecznym.

BYTÓW - powiat

Katedra Archeologii Pradziejo
wej i Wczesnośredniowiecznej
Uniwersytetu im.Adama Mickie
wicza w Poznaniu.

Badania prowadzilit dr Jerzy Olczak 1 dr Kazimierz
Sluohniński przy współudziale mgr Franciszka Lacho
wicza i mgr Mateusza lastowieoklego. Finansował WKZ
w Koszalinie. Oemy sezon badań. Grodziska wczesno
średniowieczne 1 średniowieczne.

Charakter badańs Archeologlozna weryfikacja grodzisk /badania
powierzchniowe, sondażowe, pełna dokumentaoja rysunkowa, fotogra
ficzna 1 opisowa/ 1 powierzchniowa penetracja loh najbliższego
zaplecza /do 3 km/ w północnej 1 wschodniej części powiatu bytom
skiego /znajdujących się niegdyś w obrębie pow. Słupsk, woj. ko
szalińskie 1 pow. Kartuzy, woj. gdańskie/, w nawiązaniu do badań
przeprowadzonyoh w 1961 r.
Na podstawie danyoh z literatury przedmiotu, archiwów muzealnych i informacji lokalnych badaozy do prac weryfikacyjnych zakwa
lifikowano 14 obiektów uznawanych Jako grodziska. W wyniku przepro
wadzonych badań poszczególne obiekty określono jako:
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•/ grodziska woz«enośrednlowie< znai 1. Budowo /stan.}/.
2. Budowo, /etn.4/. 3. Oołozewo /atta.l/» 4. Parchowo /stan.1/.
b/ domniemana grodsiaka wozeencśrednlowieoznei 1. Jamno
/stan.1/, 2. Jawory /stan.4/.
c/ grodziska zapewne póśnośredtiowleozne /etośkowate/i
1. Jamno /stan.5/. 2. loklty /stan. 2/.
d/ grodslska o nls ustalonej ohronologiii 1. dałądnia lata
/stan.12/.
e/ obiekty skreślone b rejestru grodsiskt 1. Oałąśnla Mała
/stan.ll/. 2. Motyno /stan.3/. 3« Podkomorzyoe /stan.3/. 4« Ubi»
ohowo /stan.4/.
f/ obiekty bes lokalisaojl, nie zidentyfikowane w tereniei
1. 8kotawsko /stan. nieokreślone/.
Ponadto na sapleosu sweryfikowanyoh oblektdw obronnyoh od
kryto 74 otwartyoh stanowisk aroheologlosnyoh z rddnyoh okresów
obronologio snyoh*

OBDTKIA, pow. Ohojny

patrs okres balsBtaakl

OHLEBIZAi pow. Orodslsk Masowieoki Zakład Badań Polskiego Bredniowieoza Uniwersytetu Warszawskie
go i Pollteohnikl Warszaweklsj

Badania prowadziłyi doo.dr Zofia Wartołowaka 1
mgr Zofia Wośnioka. Pinaneował Zakład Badań Pol
skiego Bredniowiaoaa UW. Drugi aaaon badań. Orodeiako wczesnośredniowieczne /XIX w./.

