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w Civita di Ogliara. Stanowią ona jeden z największych i najlepiej za
chowanych wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych w południowych
Włoszech. Wykonano 8 sondaży rozpoznawczych, zlokalizowanych we
wschodniej części w rejonie bramy wejściowej oraz w rejonie drugiej
bramy, znajdującej się w północnej części obiektu.
Sondaże umożliwiły pełne rozpoznanie stratygrafii osadnictwa w ob
rębie umocnień obronnych. Stwierdzono ślady osadnictwa prahistorycz
nego oraz jednofazowy poziom osadniczy z wczesnego średniowiecza, wią
żący się z okresem funkcjonowania umocnień obronnych. Siady później
szej działalności ludzkiej są znikome. Bogaciej reprezentowana jest je 
dynie faza osadnictwa nowożytnego z okresu, kiedy obiekt eksploatowa
ny był jako teren uprawny.
Uzyskane materiały, głównie ceramiczne, umożliwiają datowanie
umocnień obronnych na okres wczesnego średniowiecza, eliminując istnie
jące w literaturze hipotezy o wczesnym, preklasycznym lub rzymskim ich
pochodzeniu.
Przeprowadzono także, we współpracy z Politechniką w Neapolu,
badania geofizyczne, dzięki któtym udało się ściśle zlokalizować cmenta
rzysko związane najprawdopodobniej z okresem funkcjonowania murów ob
ronnych w Civita.

COTTBUS i HERZBERG /NRD/

Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN
w Warszawie

Badania prowadzili dr hab.Kazimierz Blelenln /Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie/, dr Jacek P rze
niosło /BłKM PAN/, mgr Andrzej Iciek, mgr N.
inż.N.Bochnia, mgr inż.Jacek Crodnicki /wszyscy
z PPG w W arszawie/, dr Gńnter Wetzel /Muzeum
w Poczdamie/. Finansowały: Muzeum Prehisto
ryczne w Poczdamie 1 IHKM PAN. Pierwszy s e 
zon badań. Dymarki z okresu wpływów rzymskich.
Badania archeologiezno-geofizyczne zostały przeprowadzone na za
proszenie Muzeum Prehistorycznego w Poczdamie. Zadaniem było roz
poznanie stanowisk żużla żelazistego występującego w Okręgu Cottbus
1 Herzberg.
Badania prowadzono metodami geofizycznymi i archeologicznymi.
Przeprowadzono rejestrację stanowisk żużla żelazistego w Bahren, okręg
Cottbus, gdzie odkryto 12 stanowisk żużla. Na trzech z nich / nr 1 ,2 ,9 /
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przeprowadzono pomiary geofizyczne /metodą elektroindukcyjną i magne
tyczną/, które pozwoliły ustalić zasięg poszczególnych stanowisk pieców
dymarskich. Na stanowisku 1 odsłonięto piecowisko dymarskie z pozos
tałościami 19 k o tlin e k p ie c ó w do wytopu żużla. Na stanowisku 9 odkryto
na głębokości 30 cm zespół pieców dymarskich z pozostałościami 15 kotli
nek piecowych.
Kontynuowano badania stanowisk żużla w okręgu Herzberg. Rozpo
znanie archeologiczne połączono z badaniami geofizycznymi, sondążem a r 
cheologicznym oraz inwentaryzacją znajdujących się w terenie kloców żu
żla. Badania przeprowadzono w następujących miejscowościach: Friedrichaluga - zinwentaryzowano 12 kloców, Wiederau - 7 kloców /przy czym naj
cięższy ważył 215 k g/, Uebigau - 20 kloców.
Badania pozwoliły ustalić: l / na terenach okręgu Cottbus występu
ją Ślady żużla żelazistego, 2/ stanowiska żużla związane są z ówczesnymi
piecowiskami dymarskimi, 3/ piec dymarski, w którym wytapiano żelazo
należy do typu pieca zagłębionego /kotlinkowatego/, służył on do przepro
wadzenia jednego wytopu, 4/ piecowiska dymarskie mają charakter nieu
porządkowany, należą do grupy piecowisk średniej wielkości, 5/ w obrę
bie piecowisk dają się wyróżnić dwie wielkości kotlinki, tj. typowa /śre d 
nicy około 45 cm/ oraz duża /średnicy do 60 cm ./.
Niezależnie od tego ustalono pewne nowe elementy związane % kon
strukcją pieca.
W warstwie kulturowej badanych piecowisk w Bahren nie znaleziono
żadnych materiałów datujących. Zebrany z kotlinki pieca nr 9 węgiel drzewąy został przeznaczony do analizy C-14. W warstwie piećowiska w Wiede rau występuje materiał z okresu rzymskiego.
Odkryte w Bahren, okręg Cottbus, piecowiska dymarskie są pierwszy
mi tego typu na terenie NRD. Przeprowadzone rozpoznanie wnosi bardzo
istotny materiał do badań nad historią rozwoju rzemiosła i przetąysłu dy
marskiego na terenach europejskich w czasach starożytności.
DEBRBŚTE /S.R.M acedonia,Jugosławia/

Instytut Historii Kultoiy
Materialnej PAN
w Warszawie,
Muzeum Narodowe w Prilepie

Badaniami ze strony polskiej kierowała dr Jadwiga
Rauhut, ze strony macedońskiej Bośko Babić. Kon
sultantem był prof.dr Witold Hensel. Badania fi
nansowało Muzeum Narodowe w Prilepie. Drugi s e 
zon badań. Osadnictwo późnorzymakie i wczeanoblzantyjakie oraz wczesnośredniowieczne.

