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BADANIA PA LEO EK O LO G IC ZN E ŚREDN IO W IECZNEG O  ZESPOŁU  
O SADNICZEG O  W  G Ó RZE, GM. POBIEDZISKA

W czesnośredniow ieczny zespói osadniczy w Górze (stan. 1, gm. Pobiedziska) sta
nowi przedm iot badań Instytutu Prahistorii UAM  w Poznaniu, prowadzonych pod k ie
runkiem  prof, dr hab. Hanny Koćka-Krenz. Badania wykopaliskowe pozw oliły odsłonić 
pozostałości osady otwartej datowanej na VI/VII —  XI wiek, której od X w. tow a
rzyszył gród schronieniowy, zastąpiony w XIII w. w ieżą mieszkalno-obronną. Dostęp 
do grodu otoczonego wodami jeziora Góra oraz rozlewiskam i rzeki Cybiny, um ożli
w iała przepraw a poprow adzona przez zabagnione przewężenie, z funkcjonującą w prze
szłości groblą łub m ostem  (Koćka-Krenz, Sikorski 1992, 1995) .

W  1997 roku zespół Zakładu Paleoekologii Czwartorzędu UAM  we współpracy 
z Instytutem  Prahistorii podjął studia nad uwarunkowaniam i środowiskowym i osad
nictw a w Górze. W pierwszym  etapie badań zaplanow ano —  rozpoznanie rozm iesz
czenia osadów torfow ych i lim nicznych w otoczeniu stanowiska. W ytyczono trzy trans- 
ekty poprow adzone przez (1) stanowisko z grodem , (2) przepraw ę wiodącą przez 
groblę-m ost oraz (3) w yniesienie z obiektam i archeologicznym i na stanowisku 2. Prze
prowadzone dotąd analizy litologiczne rdzeni osadów pozyskanych z odwiertów po
zwoliły ustalić następujące fakty:
—  przeprawę zlokalizow ano w miejscu najwęższym, w którym grunt stały jes t także 

najwyżej wyniesiony. W  sąsiedztw ie przeprawy głębokość zalegających osadów 
biogenicznych wzrasta dochodząc do głębokości 6 m etrów poniżej współczesnego 
poziomu

—  osady otaczające przepraw ę form ują w stropowych partiach torfy, w niższych gytie 
w apienne grubo i drobnodetrytusowe wskazujące na obecność w przeszłości otw ar
tego lustra w ody otaczającego wzniesienie objęte osadnictwem

—  występujące w osadach, pow tarzające się w kolejnych profilach, przew arstw ienia 
wykształcone w postaci gytii m uszlow ych, stanow ią litologiczne wskazówki wahań 
poziom u wody w jeziorze Góra oraz przepływ ającej przez nie rzece Cybinie i jej 
rozlewiskach.

—  w iercenia u podnóża w zniesienia grodowego w ykazały obecność dawnych osuwisk, 
pochodzących z okresu, kiedy wzgórze pozbaw ione było pokrywy roślinnej, na
kładających się na osady biogeniczne wykształcone w postaci torfów.
Po ukończeniu rozpoznania geologicznego, wytypowany zostanie reprezentatyw ny 

profil przeznaczony do analiz szczegółow ych m etodam i paleobotanicznym i, zm ierza
jącym i do naśw ietlenia historii przekształceń szaty roślinnej w otoczeniu stanowiska
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oraz datowania obserwowanych zjawisk. Przeprow adzona zostanie analiza zdepono
wanych w osadach tafocenoz m ięczaków oraz występujących w stanie subfosylnym  
pozostałości Chlorophyta  i Cyanobacteria  w celu ustalenia zmian poziom ów wody 
oraz ewentualnych wnioskowań na temat eutrofizacji wód. A nalizie paleobotanicznej 
poddane zostaną wybrane obiekty archeologiczne.
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