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W układzie przestrzennym elementów powyższych kultur stw ier
dzono wyraźne zróżnicowanie. Uwagę zwraca przede wszystkim praw
dopodobnie całkowicie zbadane cmentarzysko kultury oksywskiej,
W układzie osadniczo-kulturowym Pom orza środkowego stanowi ono
istotny przyczynek dla określenia wielkości populacji, je j ewentualne
go wewnętrznego zróżnicowania /1 grób tzw. pełno zbrojne go wojowni
ka/, sposobów krem acji /m iejsce ciałopalenia zlokalizowane na obrze
żu skupiska grobów/, a także dla określenia przemian kulturowych, tj,
zaniku kultury oksywskiej i kształtowania się kultury w ielbarskiej z po
czątkiem fazy B I okresu rzym skiego.
M ateriały przechowywane są w Katedrze A rch eologii UAM
w Poznaniu,
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Badania prowadził mgr Henryk Machajewski.
Finansował UAM w Poznaniu, Drugi i ostatni
sezon badań. Osada ludności kultury łużyckiej
z IV -V okresu epoki brązu.
Badania skoncentrowano w południowo-wschodniej c zęści stano
wiska, Celem było określenie charakteru stanowiska w układzie osad
niczym rejonu środkowej Parsęty, Na obszarze 285 m2 zarejestrow a
no 30 obiektów w dwóch poziomach osadniczych:
I - 2 0 obiektów, 3 budynki słupowe zorientowane na lin ii N-S i N/WS/O na planie regularnego prostokąta o wymiarach 5 x 3 m,
względem siebie usytuowane szeregow o. Z układu jam posłupowych sugerować można, że stosowano konstrukcję sumikowołątkową. Podłogę budynków - wewr.ątrz nie stwierdzono palenisk stanowi zwarty układ kamieni ułożony na warstwie gliny. Dalsze
obiekty - 2 półziemianki oraz 15 jam o nieokreślonym charakte
r z e , Poza jednym egzem plarzem brązowego sierpa z guzkiem
i naczyń ceramicznych nie stwierdzono innych przedmiotów,
I I - 1 0 obiektów, fragmenty nieregularnych budowli słupowych. Poza
naczyniami ceram icznym i nie stwierdzono innych przedmiotów.
M ateriały przechowywane będą w Katedrze A rch eologii UAM
w Poznaniu.
Nie przewiduje się dalszych badań.
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