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badań. Osada kultury łuAyoklej z okresu halsztaokiego 1  cmentarzyako z okresu wpływów raymaklch;

V 1977 roku przebadano powierzchnię 656 Badania koncentrowały sią w półnoonej czyści stanowiska. tfykaca*7 one, że osadnictwo paleolityczne nie wyetąpuAe dalej na północ od krtanianlo 
odkrytyob w latach poprzednich; « wftratwaofa wytej połoZonych, w tej a*»ej csąści stanowiska odkryto dalsze ślady praootmi odlew nietwa brązu. Znaleziono jeden cały tygielefe gliniany z zastygły- ■i kropelkami brą^u, kilkadziesiąt fragmentów podobnych tygli, glinianych for« odlewni czyoh 1 stofnioiie£9 brąjni wraz liczne ka- włki zsufclonej polepy; Natrafiono taki« na Мика bryłefe ftu&la telazneeo* śledząc przebieg rowów odkrytych w latach poprzednioh w zachodniej cząaci etanowiaka ustalano, te w dalezye ciągu biegną one w kierunku połuAidAwo-saehwtainu Оргбо* dwóofc aasnyefa jue rowów odkryto kilka dalszych krzytujecyoh eiq z powy&sxymi· loh fiAtkcja jert jessoze niesbyt jasna. wsrretkle odkryte rowy były maomle głąbaze i wyraźniej ocytelee sift w latach poprzednich.

Wykopy usytuowane na wybiegający» w kierwfcu północno-zm- obodtalz, nieoo wyniesionym ponea teren cyplu, wyttaasły, Ae Ist
niała tam osada* Z olekawazyoh obiektów odkryto tu и е ц Ш  jr»»· 
dopodotmie pieea /Ноям kawałki polepy s odoisksiil gałasefc/oraz dwie sąsiadujące ze sobą jamy, z których jedna była proddteyjną /mrrtory opalenizny, przepalonej polony oraz gilny/f w drugiej netomiaet znaleziono bardzo dutą ilonS с « г м Ш  sacfcewaoaj w Su
tych fragnentach, pochodzi ona z kilku roabityoh naczyń w południowo zachodniej czyści 8 tanowi sita natrafiono aa lioshe obiekty związane z kulturą łuiyoką; Rozmiary JeAwgo « nieb wskazują na ne&liwoAÓ pełnienia przez niego fieikejl Kleaekalnej,

Ne całym badany» obesarze natrafiono aa miej lub więcej uiszczoną warstwą kulturową oraz lioaae, ozęeto bardzo dobrze zachowane Заву. Oprócz wymienionych już malezi.sk odbyto liozne prząśliki, Miniaturowe naczynka, paciorek gliniany, fraga. fi-r ki antropoetorf i dim J /noga/, fraga. ornamentowanego przedmio- B brązu, szczypozyki żelazne oraz *rozoieracze*·
Cmentarzysko z okreeu wpływów rzymski oh reprezentowane było 

przez jeden./?/ grób jamowy oraz nieliczne luAse zabytki pochodzą o* z grobów zniezozonych.
Badania będą kontynuowane;
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wał WKZ w Szczecin!·, Trzeoi sezon badarf. 
Osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada z poozątku okresu 
wpływów rzymskich·

Wielokulturowe stanowisko 3 w Żukowie znane jest od XIX w. Odkryto na nia ślady osadnictwa od neolitu do wczesnego średnio
wiecza· Już w ubiegłym stuleciu było ono niszczone przez wybieranie plasku, co aktualnie zostało wstrzymane, Zabezpieczono takie krawędzie wybierżyska.

V ramach tej akcji rozkopano w 1977 r· 1 arowy odcinek we wschodniej partii piasnicy narażony na zniszczenie wskutek pod· kopania krawędzi. Bezpośrednio pod humusem występowała czarno - szara warstwa kulturowa o grubości 70-80 cm, przesycona kośćmi zwierzęcymi, ułamkami naczyń i grudkami polepy; Znaleziono w 
niej także żelazne szydełko i przęśliki; Ha głębokości ca 0*60 ■ 
od powierzchni zarysowało się wydłużone, nieckowate zagłębieni·, o wymiarach 3,0 x 2,0 m 1 głębokośoi oa 0,3 - 0,4 a. Wypełniała go intensywnie ożarna, piaszczysta ziemia z dużą Ilością humusu.

V zagłębieniu, będącym prawdopodobnie pozostałością małej budowli odkryto liczne ułamki naczyń i grudki polepy· Ceramika 
z zagęblenia i warstwy kulturowej reprezentuje bardzo jednolity zespół datowany na poozątek okresu wpływów rzymskich. Datowani· to potwierdza także data C14 uzyskana z analogicznego obiektu odkrytego na tym stanowisku w roku ubiegłym.

Poniżaj warstwy kulturowej z okresu wpływów rzymskich zalegała warstwa kulturom z ceramiką kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego. Ha piaszczystym calcu nie zarysowały się wyraźniejsze ślady po słupach, obserwowane w skarpie piaśnicy w odległości kilku metrów od wykopu.

Badania będą kontynuowane.


