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Stosowania Metod Geofizycznych
Badania prowadzili: dr Jacek P rzen iosło, mgr in i.A le k 
sander Jagodziński, mgr Iwona M odrzewska-M arciniak
/autorka komunikatu/, mgr Tomasz Herbich, mgr K rz y sz 
tof M isiew icz. Finansował Zakład Epoki Kamienia i SSM G .
Pierw szy sezon badań geofizycznych. Osada kultury łu
życkiej.

Poszukiwano przebiegu konstrukcji drewnianych osady oraz cmenta
rzyska. Badania prowadzono metodą profilowań elektrooporowych i sonda
ży geoelektrycznych, kompensatorem stałoprądow ym PKE, miernikiem
zmiennoprądowym PLH-03 oraz wykrywaczami metali: "M etal" /zasad a
clektroindukcyjna/ i "wykrywacz górniczy" /wzbudzanie prądów w iro
wych/. Wykonano 17 mikrosondowań geoelektrycznych w Układzie Schlumb crg cr'a. Przebadano łącznie obszar 50 arów. Metodę mikrosondowań l i 
niowych zastosowano po raz pierw szy do badań archeologicznych. Dzięki
wprowadzeniu ciągów profilowań liniowych uzyskano obraz pełnego r o z 
kładu oporności, co pozwala na określenie głębokości i charakteru warstw
kulturowych. Ustalono zasięg cmentarzyska położonego na północnywschód od osady. Nie stwierdzono natomiast możliwości zastosowania me
tody profilowań elektrooporowych przed weryfikacją archeologiczną.

GZ1N
woj.bydgoskie

Uniwersytet im .M .Kopernika
w Toruniu
Instytut Archeologii i Etnografii
Badania prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finansował
Instytut Archeologii i Etnografii UMK Toruń. Dziewiąty
sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej /H aD /W L/.

P race badawcze kontynuowano w b .r . na niedokończonym w sezonie
1975 wykopie, zlokalizowanym na arze 353. Wykop ten zamykał połowę
wzdłużnego cięcia krzyżowego przez majdan grodziska. Następne wykopy
założone na arze 139 i 119, usytuowane były wzdłuż wewnętrznej krawędzi
wału, celem uzyskania pełniejszego obrazu zagospodarowania przestrzen 
nego wnętrza grodziska.

- 84 Na arze 353 zanotowano występowanie bardzo dobrze zachowanych
śladów spalonych konstrukcji wału. Poza obrębem wewnętrznej linii w a
łu wystąpiły ślady po słupach w regularnym układzie, biegnące wzdłuż
wału na linii północ-południe. S ą to przypuszczalnie słupy należące do
c zę śc i konstrukcji zabudowań mieszkalnych. Analogiczne odkryto w pół
nocnej partii grodziska, również przy w ale. Tam jednak zachowane były
ślady półziemianek, których tu nie stwierdzono. W warstwach poza ob rę
bem wału odkryto znaczne ilo ści ułamków naczyń, zabytki metalowe / o z 
doby brązowe i Ż elazn^oraz przedmioty codziennego użytku,pochodzące
z okresu H allstatt D/wczesny okres lateń sk i. Natomiast w obrębie warstw
wału grodu zanotowano minimalną ilo ść ułamków naczyń datowanych na
HA D.
W obrębie wykopu na arze 139 odkryto dość wyraźne ślady budyn
ku mieszkalnego naziemnego oraz również ślady po słupach. Zachowane
fragmenty konstrukcji drewnianych były silnie spalone. W obrębie do
mostwa odkryto duże palenisko. Poza obrębem domu w południowo-wschod
niej c zęści wykopu zanotowano występowanie dwóch, niewielkich nieckowatych jam śmietniskowych /n r 84, 8 5 /. W skład zaw artości jam wchodziły polepa, węgielki drzewne, nienńelka ilo ść ułamków naczyń oraz k o śc i.
M iąższość warstw kulturowych na tym wykopie dochodziła do, 175 cm.
W obrębie aru 119 nie zaobserwowano, jak dotąd, żadnych śladów ,
które możnaby jednoznacznie zaliczyć do reliktów budownictwa m ieszkal
nego. Odkryto tu natomiast dużą jamę nr 86. W obrębie jamy wystąpiła
znaczna ilo ść materiałów kostnych. Funkcja jamy nie może być w tej chwi
li określona ze względu na nie zakończoną ek sp lorację, zarówno jamy, jak
i całego wykopu na arze 119. Wschodnią c z ę ść wykopu /p rzy wale/ zajmuje
regularny wydłużony ślad spalenizny oraz duże ilo ści popiołu, w yznaczają
ce wewnętrzną krawędź wału.
Planuje się zakończenie prac na majdanie grodu oraz podjęcie badań
w miejscu przypuszczalnego pierwotnego wjazdu na teren grodu.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabowska
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