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Badania prowadzili doc. d r  K azim ierz Siuchniński 
i Stanisław Kukawka, Finansowało P ilskie Towa
rzystwo Kultury. Pierw szy sezon badań. Pozosta
łośc i osadnictwa kultury pufcharów lejkowatych) 
cm entarzysko typu Dobre, osada? kultury wschod
nio pom orskiej.

Badania prowadzono w ram ach program u studiów nad przem iana
m i kulturowymi na przełom ie neolitu i epoki brązu w s tre fie  pojeziernej. 
Głównym celem eksploracji wykopaliskowej było określenie wielkości 
i  stanu zachowania cm entarzyska typu Dobre dla programowania dalszych 
badań. , 2 ,Stanowisko znajduje się  w obrębie niewielkiej /około 2.000 m /  
spłaszczonej formy terenowej pochodzenia dennomorenowego, zbudowanej 
z utworów piaszczystych. Wykopaliskami objęto około 10% tej powierzchni.

Badania nie ujawniły grobów wczesnobrązowych. W partiach 
szczytowych wzniesienia odkryto jedynie kilka nieokreślonych funkcjonal
nie i chronologicznie obiektów /niewielkie "jam y" ze spalenizną; jedyny 
inwentarz: kilka spalonych kości zwierzęcych? /  o raz  nieregularne /in ten 
cjonalne? /  ugrupowanie otoczaków.

Nieliczny m ateria ł archeologiczny /ce ram ika , polepa, a rtefak ty  
krzem ienne, rozcieracz  kamienny/ odznacza się  cecham i charakterystycz
nymi dla kultury pucharów lejkowatych, typu Dobre i kultury wschodnio- 
pom orskiej.

Dotychczasowe obserw acje pozwalają na sformułowanie kilku uwag
0 charakterze i etanie zachowania cm entarzyska wczesno brązowe go:
1 /  najprawdopodobniej było ono nieduże, liczyło kilkanaście grobów 1 nie

było ograniczone do kulminacyjnej części wzniesienia; 2 / skutkiem in
tensywnej uprawy » a w przeszłości tak ie  eksploatacji piasku -  zostało 
ono w znacznym stopniu /o  ile nie całkow icie/ zdewastowane; 3 / kontynua
cja badań system em  в zero płaszczyznowym nie wydaje się  celowa z uwagi 
na szeroki m argines ryzyka.

M ateriały znajdują się  czasowo w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu.

Nie przewiduje s ię  kontynuacji badań.


