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strukcja naziemna składająca się z 6 słupów /?/. W wypełniskach obiektów stwierdzono materiał ceramiczny, który na
podstawie cech techno-morfologicznych można zaliczyć w prze
wadze do VIII-1 pol.VIII wieku. Półziemianka - obiekt 665 zasługuje na szczególną uwagę ze względu na inwentarz, tzn.
fr.ceramiki typu Dziedzice /kilka z płytką ornamentyką nie
regularnie falisty/, brązowy wisiorek o kształcie gruszkowatym /?/, 2 przęsliki gliniane, 1 osełka. Wymienione obiekt
wstępnie datować można na VII-VII/VIII w,, dla przemian
technologicznych ceramiki w ramach typu Dziedzice ma walor
chronologiczny przemian stylistycznych ceramiki z najwcześ
niejszych faz wczesnego średniowiecza.
Materiały znajdują się w Instytucie Prahistorii
UAM w Poznaniu,·
Badania będą kontynuowane.
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Rozpoczęto prace na znanym z archiwaliów obiekcie
wczesnośredniowiecznym w rejonie rzeki Mo^ilicy /lewy dopływ
Parsęty/. Stanowisko zlokalizowano u podnoża i w dolnej
części długiego stoku rozległego wyniesienia, opadającego
w kierunku wschodnim, bezpośrednio nad szeroką strefą zale
wową rzeki Mogilicy.
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Zbadano powierzchnię ok. 85 m rejestrując 38
obiektów, w tym: 2 póiziemianki, 8 palenisk, 2 bruki kamien
ne o konstrukcji zwartej, wielowarstwowej ze^średnich i du
żych kamieni polnych, 3 jamy gospodarcze oraz 23 jamy posłupowe /w tym 8 tworzą naziemną konstrukcje słupową o powierz
chni użytkowej ok. 4 , 2
- pozostałe bez kontekstu/,
V/ wypełniakach obiektów stwierdzono wyłącznie ma
teriał ceramiczny, który po wstępnej analizie w zakresie
technologii i elementów mikromorfologlcznych zaliczono do
tzw.typu Dziedzice - 5 obiektów /w tym 1 półziemianka/ faza I wg W.Łosińskiego oraz typu Kędrzyno /odm.II/ i Szcze
cin /odm,III,IV war.l/ - faza Ila-IIb/III.
Materiał znajduje się w magazynach Instytutu Pra
historii UAM w Poznaniu.
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Badania będą kontynuowane.
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