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n*<Lmła geofizyczne wykonano metodą elektrooporową stosując pro
filowanie symetryczne, trójelektrodowe oaiowe i poprzeczne. Pomiary
wykonano zmiennoprądowym aparatem geoelektrycznym typu PLH-02.
Próbnie wykonano dwa profile geotermiczne /pomiar temperatury
ziemi na głębokości 1 m i 1,20 m/.
W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania zjawisk akustycz
nych dla potrzeb archeologii oraz do rozpoznania wewnętrznej struktury
murów, po raz pierwszy zastosowano metodę geoakustyczną.
Badania geofizyczne umożliwiły zlokalizowanie szeregu anomalii,
które mogą łyd podstawą wstępnej lokalizacji grobów, bądź pustek gro
bowych oraz wskazały na istnienie negatywu konstrukcji murowanej. W ce
lu sprawdzenia wyników badań geofizycznych wykonano 9 wierceń małośrednicowych samojezdną wiertnicą typu HW-1. Wiercenia te potwierdziły wy
niki lokalizacji grobów odkrytych na omawianym terenie badań innymi me
todami.
Dzięki zastosowaniu metody geotermicznej uzyskano bardzo wyraźną
anomalię termiczną, która pokryła się z wysokooporową anomalią geoelek
tryczną. Odwiercopy w tym miejscu otwór /nr 9/ natrafił na pustki grobo
we na głębokości 0 ,8 -1 ,2 m i 1,3-2,2 m.
W trakcie badań geofizycznych uzyskano szereg doświadczeń meto
dycznych, a tpianowicle:
- możliwość zastosowania geotermiki do badań archeologicznych,
- celowość wykorzystania wyżej wymienionej wiertnicy /wiercenie metodą
rdzeniową i ślimakową/ jako środka szybkie) weryfikacji badań w okreś lonych warunkach archeologicznych i geologicznych,
- zastosowanie techniki ETO do szybkiego opracowania dużej liczby pomia
rów geoelektrycznych.
Zastosowana po raz pierwszy metoda geoakustyczna wskazała na r e 
alność jej wykorzystania do wykrywania różnic stanu zachowania murów
oraz badania struktury konstrukcji murowanych.
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Szósty sezon badań. Osada. Okres późnorzymski oraz neolit okres wczsnośredniowieczny i późnośredniowieczny.
Prace prowadzono w części wschodniej stanowiska 3 /osada z IIIV w. / na pograniczu ze stanowiskiem 8 /osada z okresu wczesnośrednio
wiecznego/ oraz w części zachodniej, w bezpośredniej styczności ze sta 
nowiskiem 6. Rozkopano również fragment południowo-wschodni osady oraz
jej część północno-wschodnią.
Na terenie 1.340,5 m^ odktyto 10 obiektów, w tym 3 paleniska 1 7
jam oraz większą ilość śladów po słupach budynków naziemnych. Spośród
nich 8 obiektów odsłonięto w części południowo-wschodniej osady, przy
skarpie piaśnicy zlokalizowanej na zboczu opadającym w kierunku Mogił nicy. Wśród jam, które posiadały w rzucie poziomym kształt owalny, wy
dłużony oraz nieregularny, znajdował się obiekt otoczony 8 jamkami po słu
pach, zawierający w wypełnisku fragmenty naczyń glinianych, kości zwie
rzęce, bryłki polepy, węgle drzewne oraz kamienie tworzące częściowo
obmurowanie ścian obiektu.
Łącznie znaleziono około 2.130 fragmentów naczyń głównie ręcznie
lepionych, pochodzących z osady datowanej na okres późnorzymski. W war
stwach wystąpiły również ułamki naczyń z okresu wczesnośredniowiecznego
pochodzące zapewne ze stanowiska 6 1 8 oraz fragmenty naczyń średnio
wiecznych i późnośredniowiecznych. Sporadycznie znajdowano ułamki na
czyń kultury amfor kulistych. Odkryto też fragment paciorka bursztynowe
go kształtu płaskokulistego oraz niewielki paciorek szklany nawiązujący
kształtem do okazów kubooktoedrycznych barwy ciemnoceglastej, jak rów
nież fragment grocika z łupku.
W celu uchwycenia relacji między stanowiskami 3 i 6 założono na
s ta n o w is k u 6 w y k o p y o p o w ie r z c h n i 4

, w k t ó r y c h o d k r y to 2 p ó łz ie m la n -

ki i 3 paleniska. Okazało się, że stanowisko datowane wcześniej na VI-VII w.
nawiązuje chronologicznie do okresu późnorzymskiego, niezależnie od wys
tępowania ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej.
W roku następnym przewiduje się zakończenie wykopalisk na stano
wisku 3 oraz kontynuację badań na stanowisku 6.
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