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PROBA OCENY S T O S U N K ~ WSPOEECZNO-DEMOGRAFICZNYCH
SRODKOWEGO
NADODRZA W OKRESIE HALSZTACKIM

W~cinskimikroregion osadniczy ludno6ci kultury luzyckiej wydzielony zostal po szczegolowych badaniach archeologicznych wytypowanego do badan obszaru. Jako date poczqtkowq tych badan przyjqk mozna
rok 1965, w kt6rym to po przeprowadzeniu w Wicinie gm. Jasien badan
powierzchniowych i weryfikacji znanego z literatury przedmiotu grodziska z okresu halsztackiegol, zapadla decyzja o podjeciu systematycznych badan wykopaliskowych. Wcze6niej prowadzone byly na tym terenie ratunkowe prace wykopaliskowe w Bialkowie i Starej Wodzie2,
a przed I1 wojnq swiatowq niemieccy archeolodzy badali zwiadowczo grodzisko w Wicinie oraz ratunkowo szereg stanowisk kultury luzyckiej
w granicach mikroregionu3. W latach 1965-1988 stwierdzono na podstawie badan powierzchniowych, sondazy i prac wykopaliskowych oraz
po kwerendzie archiw6w polskich i niemieckich, wystepowanie w promieniu 12 km (450 km2) od osady obronnej w Wicinie prawie 200 miejsc
osadniczych kultury luzyckiej, z czego 123 datowanych na schylkowe
fazy epoki brqzu i okres halsztacki.
Przed przystqpieniem do badari analitycznych zebranych material6w archeologicznych oraz interpretacji danych pochodzqcych z ekspertyz specjalistycznych, sformulowano ogblne zalozenia teoretyczno-metodyczne badan mikroregionalnych.
Dla identyfikacji regul przestrzennego funkcjonowania populacji
ludzkich, znaczenie podstawowe ma twierdzenie o istnieniu dopuszczalnej (ze wzgledu na mozliwo~ciprzezycia) gesto6ci zaludnienia, kt6rej
konkretna warto& liczbowa jest zawsze wypadkowq:
1. potrzeb energetycznych, materialnych i informacyjnych grupy ludzkiej,
2. zdolnosci eksploatacyjnej grupy,
3. zasobno9ci 6rodolwiska.
Gesto6k zaludnienia, wlagciwa dla danego systemu kulturowego,
okre6la zarazem minimalny areal osadniczy, a wiec wielko66 fragmentu
1 C . S c h u c h h a r d t , Wttzen und Starzeddel
zwei Burgen der Lausltzer Kultur ,,Niederlausitzer Mittetlungen", t. IS: 1927, tabl. 1-4.
A. K o l o d z i e j s k i, Badania archeologiczne Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona G6ra
1966, s. 51-52 i 54.
3 W. K r o p f , Die Biltendorfer Kultur auf G ~ u n dder G ~ a b f u n d e Leipzig
,
1938, s. 4 i n.,
s. 16 i n., s. 45; R. Behla, Die UrnenfriedhSfe mit Thongeftissen des Lausitcer Typus, Luckan
N.-L, 1892, s . 80; W. La Bohm, Die Bltere Bronzezeit in der Mark Brandenburg, BerlinLeipzig 1936, s. 13.
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powierzchni ekumeny, ktora musi przypadab na jednego czlonka danej
spolecznoSci. Cechq gatunku ludzkiego jest iycie spoleczne zatem zagadnlenie arealu niezbednego do zycia naleiy rozpatrywak na poziomie
pcpulacji, czyli w aspekcie organizacji spoleczno-gospodarczej, przyjmujqc jako podstawowq jednostkq podzialu grupe ludzi wyodrebniajqcq sic
w ramach populacji dane j kultury, jako na jmniejszq samodzielnq wspolnote gospodarczq. W warunkach spoleczenstw pradziejowych byla to
najczqSciej grupa liczqca kilka lub kilkanascie rodzin podstawowych
(wspolnota rodowa), przebywajqca ze sobq ,,na codzieri", ze wzgledu
na miejsce zamieszkania, wspoldzialranie gospodarcze itp. Areal kontrolowany przez takq grupe, zapewniajqcy jej zaspokojenie potrzeb energetycznych i materialnych, okreslaliSmy jako mikroregion osadniczy (terytorium grupy lokalnej).

Giowne zaioienia badawcze

Zalozenia przyjmowane dotychczas w badaniach struktury spoleczno-gospodarczej populacji ludzkich z okresu halsztyckiego mozna streScic
nastepu jqco:
1. przy jmowano jako obowiqzu jqcq relacje, ze jedne j osadzie odpowiada jedno cmentarzysko,
2. wokol osady obronnej wystepuje kilkanascie cmentarzysk, chronologicz~iezwiqzanych z osadq obronnq,
3. stosowane dotychczas relacje osada-cmentarzysko nie pozwalajq na
okreslenie struk.tury osadnictwa w okresie halsztackim,
4. centrum stref eksploatacji stanowily osady obronne, w ktorych
zamieszkiwala tylko czesk populacji lokalnej,
5. jednostkq podstawowq stanowila grupa lokalna o okreslonej strukturze spoleczno-gospodarczej, uzytkujqca mikroregion osadniczy,
6. grupa lokalna rozmieszczona byka w roznych punktach mikroregionu, a kryterium rozmieszczenia bylo kryterium gospodarcze,
7. grupa lokalna uiytkowaka jednoczesnie kilka cmentarzysk, a poszczegolne cmentarzyska naleiy wiqzak prawdopodobnie z poszczegolnymi gruparni rodowymi.
Analizu jqc strukture osadaictwa badanych populacji przyjeto wiec
nastepu jqce twierdzenia wyjsciowe:
1. osadnictwo kultury luiyckie j z okresu halsztackiego zwiqzane by10
ze specyficznq formq organizacji struktury mikroregionu, uzytkowanego
przez grupe lokalnq skladajqcq sie z podgrup (prawdopodobnie grup rodowych), ktore uzytkowaly cmentarzyska rodowe, wspolpracujqc gospodarczo z innymi grupami,
2. centrum mikroregionu stanowila osada obrowna, ktorej funkcje
spoleczne, gospodarcze i ideologiczne pozostawaly w okreslonej relacji
do innych punktow odadniczych,
3. relacje pomiedzy grupami rodowymi stanowily istotny czynzlik
ksztaltujqcy strukture spoleczno-gospodarczq grupy mikroregionalnej.
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Struktura mikroregionu

I
I
i

Mikroregicrn osadniczy wicinski ludnokci kultury luiyckiej z okresu
halsztackiego sklada siq z 5 koncentracji osadniczych:
1. koncentracja osadnicza wicinska obejmujqca obszar 95 kmz i sklada sie z 2 skupisk osadniczych: a) w Wicinie z Guzowem; b) w Bialkowie - te ostatnie wraz z punktami osadniczymi w Starej Wodzie, Tucholi Zarskiej, Malowcu,
2. koncentracja w Zablociu obejmujqca obszar 40 km2 posiada jedno
skupisko zablockie,
3. koncentracja bialowicka obejmujqca obszar 95 km2 i ma 3 skupiska w: a) Bialowicach; b) Wlostowie i Dqbrowcu; c) Biedrzychowieach Dolnych,
4. koncentracja lubska - obejmujqca obszar ca 115 km2 ze stanowiskami w Lubsku, Chelmie earskim, Dluzku, Jasieniu, Lutolu, Osieku, Mierkowie i Tornie4,
5. koncentracja bronicka - obejmujqca obszar 65 km2 ze stanowiskami w Jesionnej, Bronicach, Golinie, Lisiej Gorze. Kazda koncentracja posiada przynajmniej jedno stwierdzone cmentarzyska, a w wiekszoici powyiej dw6ch.

Zr6dla archeologiczne jako podstawa rekonstrukcji cech biologicznych
i kulturowych populacji lokalne j
Z rozrzutu poszczegolnych koncentracji i ich organizacji wewnetrznej wynika, i e w stosunku do osady obronnej w Wicinie mikroregion
podzielik nalezy na 2 strefy.
Strefa pierwsza, centralna (bezpokredniej dzialalno6ci gospodarczej),
obejmuje obszar o promieniu 5,5 km, a wiec okolo 95 k m z . Znajduje
sie w nie j koncentrac ja wiciliska, o na jwiekszym skupieniu osadnictwa
w bezpoirednim sqsiedztwie osady obronnej i z rozrzedzonq sieciq osadniczq w promieniu 3-4 krn od niej. Strefa pierwsza posiada potwierdzonq badaniami ciqgloSk osadniczq od IV okresu epoki brqzu do mlodszego podokresu halsztackiego.
Strefa druga, satelitarna (ogrodkbw wspblpracujqcych), obejmuje obszar pozostaly, zamykajqc sie w promieniu 12 km od osady obronnej.
Strefa ta charakteryzuje sie zwartymi skupiskami tworzqcymi poszczegblne koncentracje. Kaida z tych koncentracji posiada zapewne wlasnq
osade o wyraznie stalym charakterze i dlugotrwalym uzytkowaniu, bedqcq centralnym punktem, w zaleznosci od wielkokci obszaru zasiedlonego, okreglonq liczbq cmentarzysk i wlasnq organizacje produkcji pozarolnicze j.
0 zwiqzkach poszczegolnych koncentracji miedzy sobq i osadq obronnq wnioskowab mozna z bliskich odleglosci, dajqcych bezpokredni kontakt, nie przekracza jqcych moiliwokci komunikacji pieszej w ciqgu jedW koncentracji lubuskiej nie dale sic odtworzyf sief osadniczq, ze wzglgdu n a objecie
znacznej czt$ci obszatu zabudowq miejskq, a takte ze wzgledu na zniszczenle znacznej czeSc1
terenu eksploatacjq gliny dla licznych w tym rejonie cegielni.
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nego dnia; z podobieristwa organizacji, wyrainego oddzielenia strefq
ograniczonej aktywnosci gospodarczej od innych mikroregionow i z lroncentrycznego ukladu w stosunku do osady obronnej. Podobny schemat
organizacyjny powtarza siq w innych badanych wstqpnie mikroregionach wschodniej czqsci Dolnych Luiyc.
W mikroregionie wicinskim stwierdzonych do chwili obecilej jest
12 cmentarzysk datowanych na okres halsztacki5.
0 wielkosci obszaru zajetego na cmentarzyska moiemy wnioskowac
z calkowicie ro,zpoznanego miejsca pochowkow w Wicinie craz czesciowo w Bialkowie. Oba cmentarzyska posiadajq stwierdzonq ciqg~oscchronologicznq od IV EB do okresu halsztackiego i grupowaly zapewne ponad 1000 grobow.
Z badan powierzchniowych i niemieckich badan wykopaliskowych wynika, ze cmentarzyska w Jasionnej, Bialowicach i Lubsku zajmujq POwierzchnie powyiej 1 ha. Z publikacji przedwojennych wiadomo, ze
rozlegle cinentarzyska w Jesionnej i Bialowicach dostarczyly po ponad
100 grobow z okresu halsztackiego.
Wobec powyiszych danych zaktadamy, ze liczba grobow na kaidym
-z cmentarzysk .jest zbliiona do. okreslonej w Wicinie i Bialkowie i waha
sic od 800-1000 jednostek, z czego w okresie halsztackim nalezy liczye
sic liczbq 400-450
grobow na kazdym cmentarzysku. Charakterystycznq cechq jest jednolitosc kulturowa uzyskanego wyposazenia grobow,
wyso,ki -sto8pienporbwnywalnosci ceramiki zarowno z okresu epoki brqzy,
jak i z okresu halsztackiego. Dalsze informacje o wielkosci grupy zamieszkujqcej mikroregion przynoszq badania osady obronnej oraz duiych osad stalgch.
Osada obronna obejmuje z waiami obszar przeszlo 300 arow, z czego
okolo 150 arbw przypada na wnqtrze grodu. Zabudowa mieszkalna byla
rozmieszczona w 2 rzedach rownolegle do wal6w. Majdan byl wolny
od zabudowy, czqbciowo wykorzystywany do celow produkcyjnych. Pozostalosci budynkow sugerujq ich wielkosc na 10-12 m dlugosci i okolo
6 m szerokosci. We wnqtrzu osady istnialo przypuszczalnie 40-50
takich budynkow. Z rozmiarow wynika, ze w jednym budynku zamieszkiwaka 1 rodzina, ktorej przeciqtng wielko66 przyjmujemy na 6 osob.
Moina przyjqc, i e osade zamieszkiwalo okolo 300 osob. Do osady obronnej
przylega w odleglosci 50 m od walow osada stala o wielkosci 120 arow,
ktorq zamieszkiwak moglo okolo 100 osob. W ten sposob w kompleksie
osada obronna i zlqczona z niq osada otwarta miescily okolo 400 osob.
Obie osady badane metodami wykopaliskowymi posiadajq ten Sam stopien zagqszczenia tresci materialnej wskazujqcy na identyczng inten-sywnosc zamieszkiwania. Obie t e i wykazujq ten Sam okres trwania
-wynoszqcy okolo 200 lat, a przypadajqcy na starszy i mlodszy podokres
halsztacki.
Okolo 400 m na polnoc od grodziska w Wicinie polozona jest osada
ktora z racji polozenia mogla miec polobronny charakter. Badania sons Liczba ta mote ulec zrnlarlle po szczeg6lowym rozpoznaniu dalszych znacznych cmentarzysk kultury Iutyckie-j. Og6lem notowanych jest w mlkroregionie 36 mlejsc poch6wkbw,
z ktbrych jedynie 18 ma pewne dadowanie na okresy wezeSniejsze, 14 cmentarzysk m g eie
pewnq chronologiq 1 nle zweryfikowane wystqpowanie grob6w.

dazowe ujawnily tam warstwe o nlzszym stopniu nasycenia tresciq kulturowq niz we wspomnianych poprzednio osadach, ale wskazujqcq na
stale zasledlenle w okresie halsztackim. Jest prawdopodobne, ze uzytkowala jq gospodarczo ludnosk wykorzystujqca teren dzisiejszych wsi
Bialkow 1 Tuchola, lub tez, co w chwill obecnej nie jest udowodnione,
ze uzytkowano jq do celow produkcyjnych, np. wytopu brqzu. Drugq
osadq stalq, ze sladami produkcji, zapewne wytopem brqzu, stwierdzono
badanlami wykopaliskowymi 500 m na poludnie od grodziska, na krawqdzi wysoczyzny.
Badania zwiadowcze przeprowadzone na obszarach koncentracji blalowickiej 1 zablockiej dowodzq, ze kazda z nich posiada przynajmnlej
1 osadq o wyraznie dlugotrwalym 1 lntensywnym zamieszkiwaniu.
WnloskowaC z tego nalezy, ze o ile osada obronna wiciriska byla dla
koncentracji satelitarnych rqkojmiq bezpieczenstwa 1 pewnego rodzaju
centrum w sensie organizacyjno-spolecznym, to odleglosc 1 rozbudowana
wlasna struktura spoleczno-gospodarcza wykluczaly rnozliwosk zamieszliiwania stalego w W~ciniecalej grupy uzytkujqcej mlkroregion.
W Wicinie przedmiotem badan byly, oprocz cmentarzyska, osady
obronnej 1 polozonych w jej poblizu 2 osad stalych, 2 punkty osadnicze na krawedzi Wysoczyzny 1 2 w Pradolin~e Na Wysoczyznie w wyniku prac wykopaliskowych stwierdzono lstnien~eosadn~ctwao charakterze czasowym, ale wykazujqcego cechy stosunkowo dlugiego uzytkowania. Wydaje siq, i e osadnictwo tego typu zwlqzane jest z okresowym
uzytkowanlem pol przez owczesnych rolnik6w. Po wyjalowieniu uiytkowanego gruntu grupa przenosila SIC w nastqpne miejsce, przebywajqc stale w poblizu swolch upraw M6gl to byc zatem cykl np. okolo
5-letni zamieszkiwanla jednego punktu

Charakterystyka biologiczna populacji lokalnej
Rekonstrukcja stanu biologicznego grupy ludzkiej oparta zostala na
danych dotyczqcych okreslen wieku w chwili smierci 465 csobnikow,
ktorych szczqtki kostne odkryto na jedynym zbadanym dotqd systematycznie cmentarzysku.
Wedlug tablicy wymieralnosci dalsze oczekiwane trwanie zycia noworodka (eQ0)wynosi 26,5 lat, a u osobnika w wieku 20 lat - 19,s lat6.
Wartosc eoOjest dosc wysoka, lecz wynika stqd, ze stwierdzona frekwencja wyrnieralnosci w kategoriach wieku dzieciqcego nie oddaje faktycznego nateienia zgonow w tym okresie ontogenezy.
Wykorzystujqc ilosciowe zaleznosci pomiedzy roznymi skladowymi
struktury wymieralnosci oraz informacje o plodnosci w .populacjach niemaltuzjanskich, okre6liliSmy prawdopodobnq czqstoBC zgonow w wieku
dzieciqcym, uwzglqdniajqc jq nastepnie w rozkladzie wyrnieralnosci osobnikow doroslych. Dalsze oczekiwane trwanie zycia noworodka w tej tablicy wymieralnosci r6zni sic znacznie od obliczonego na podstawie ,,bezJ . P i o n t e k , Charakteryatyka bzologzcrna lokalnej spolecznofct r okresu hal?ztack~ego
znmteszkujqcej mtkroregion osadntczy w Wtctnte, w o j . aelonogorskzc S t u d . Demograf. 1979,
t

55, s

137-144.
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TABELA 1

1. TABLICA WYMIERALNOSCI OBLICZONA NA PODSTAWIE
OGOEU DANYCH N = 465

TABELA 2
2. TABLICA WYMIERALNOSCI

OBLICZONA NA PODSTAWIE DANYCH
UWZGLE;DNIAJqCYCH SKORYGOWANq LICZBg ZMARLYCH
DZIECI N = 778

poSrednich danych" i wynosi 17,5 lat. Ze wzgledu na przyrost naturalny
dalsze oczekiwane trwanie iycia noworodka wynosilo prawdopodobnie
19,3 lat.
Badanq populacjq m6gl cechowac umiarkowany potencjal reprodukcyjny, gdyz okofo 30% urodzonych mialo szanse na pelne uczestnictwo
w odtwarzaniu nastepnego pokolenia, a ze wzglqdu na wymieralnoS6
w okresie reprodukcyjnym okolo 70% doroslych osobnikow mialo szansq
zrealizowania calkowitej - mozliwej w warunkach plodnoSci niemaltuzjaliskiej - liczby urodzen. Odtworzono takie strukture populacji zyjqcej. J e j cechami charakterystycznymi sq: 28% cale j populac ji stanowily dzieci w wieku 0-7 lat, osoby w wieku pelnej sprawiioSci reprodukcyjnej (15-40 lat) stanowily okolo 44%, natomiast nieco ponad 1%
osob pozostawalo w wieku poreprodukcyj~ym.WielkoSc grupy uiytkujqcej crne~ltarzyskowj-nos~laokolo 100 os6b.
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TABELA 3

3. TABLICA WYMIERALNO~CI OBLICZONA N A PODSTAWIE DANYCH

UWZGLE;DNIAJqCYCH SKORYGOWANq LICZBE; ZMARLYCH DZIECI
ORAZ PRZYROST NATURALNY r = +0,004

System gospodarczy a struktura ekologiczna populacji lokalnej

Analize struktury systemu gospodarczego rozpoczelismy od oceny
ogolnych zapotrzebowan energetycznych badanej grupy ludzkiej zamieszkujqcej mikroregion osadniczy w Wicinie. Nasze postepowanie opiera sie na propozycji modelowej analizy zagadnien gospodarczych populacji z okresu halsztackiego, przedstawionej przez M. Henneberga,
J. Ostoje-Zagorskiego7. Szacunek ogolnego zapotrzebowania kalorycznego w y k o n a l i h y dla dw6ch wariantow wielkosci grupy - 600 osob
i 1000 osob. Badana grupa ludzka dla zabezpieczenia swojej egzystencji
musiala otrzymywai: okolo 140 tys. Kcal na jeden dzien (w przypadku
1iczebnoSci 1000 osob - okoio 230 tys. Kcal na jeden dzien).
ZdolnoSk eksploatacy jna populac ji

Przedstawiajqc bilans zapotrzebowan energetycznych, przyjelihmy
nastepujqce zaloienia w stosunku do zdolnoscl eksploatacyjnej populacji halsztackich. Zaspokajanie potrzeb pokarmowych by10 realizowane
poprzez uprawe ziemi i hodowle zwierzqt, a tylko nieznacznie bylo uzupelnienie zbieractwem, rybolowstwem i lowiectwem. Wydajnosc rolniczq
przyjelismy na poziomie 4,5 q z 1 ha brutto. W Swietle tego ciekawie
przedstawia sie porbwnanie teoretycznych obliczen zapotrzebowan pokarmowych z ustalonymi na podstawie badan powierzchniowych obszarami aktywnoSci gospodarczej. Dla mikroregionu wicinskiego dysponujemy dla 3 koncentracji zdjqciem archeologicznym dajqcym obraz granic przypuszczalne j dzialalnoSci gospodarcze j.

'

M. H e n n e b e r g, J. 0 s t o j a-Z a g 6 r s k 1. Proba ncodelowe] rekonstrukcjc gospodatkl mteszkancow halsztackzch grod6w t y p u haskupensk%ego. Kwartalnik Historkl Kultur y
Matexialnej, Warszawa 1977, nr 3, s. 319-340.
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W koncentracji wiciliskiej jest to teren o promieniu 1,75 km, co daje
obszar o wielkosci 10 krn2; w Bialkowie teren o promieniu 1,5 km co
daje obszar 7 km2. Przyjmujqc tu grupe ludzkq o wielkoSci 400 osSb
wyliczamy, zgodnie z poprzednimi danymi, ze na jej utrzymanie konieczne bylo uzyskanie plonbw, przy zagwarantowaniu ziaren na zasiewy, z pola o wielkosci 260 ha, czyli 2,6 km2. Przy piecioletnim cyklu
upraw i 15 latach odlogowania pod uprawq musiafo siq znajdowa6- 104
tys. ha, czyli 10,5 km2. Pod zamieszkiwanie i uprawq uzytkowany byl
lqcznie w Wicinie i Bialkowie teren o wielkosci 17 km2, a wiec praktycznie uzyskiwane plony mogly by6 wieksze od minimum zapotrzebowan. W koncentracji zablockiej dla 100 osob potrzebny byl obszar
rolniczy o wielko6ci 2,6 km2, a wynosil on w rzeczywistoici okolo 7 km2.
Odpowiednio dla koncentracji bialowickiej dla 300 osob potrzebny by1
obszar wielkoSci 7,8 km2, a objety aktywnoSciq gospodarczq byl teren
okolo 17 kmz.
Dla calego mikroregionu na 1000 osob potrzebowano okolo 26 km2
pod uprawq, a jest prawdopodobne, ze aktywnie uzytkowano okolo
100 km2. Wbrew pozorom podane tu wielkoSci mogly by6 wykorzystywane w caloSci. Dawaloby to znaczne nadwyzki zb6i moiliwe do uzyskania przy pracy podanych tu wielkoici grup ludzkich. Zmagazynowanie tej ilo6ci plonbw bylo rowniez moiliwe przyjmujqc, ze tylko czqSC:
plonow trafifa do magazynow - jam w osadzie obronnej. Znaczna bowiem ich czeS6 pozostawala na potrzeby biezqce osad czasowych.
Z teoretycznych zalozen wynika, ze chbw zwierzqt w mikroregionie
musial zapewni6 okolo 150 ton miesa rocznie, przy czym masa ta stanowi okolo 60% zywej wagi zwierzqt. Wynika z tego, ze ub6j zwierzqt
ksztaltowal sie w granicach 210 ton zywej wagi. Bydlo i Swinie wypasane byly w lasach, ktore zapewne obejmowaly okolo 75% powierzchni
mikroregionu i na lqkach (naturalnych lqkach i mokradlach - szczeg61nie w okresie zimowym), kt6rych w mikroregionie bylo okolo 60 krn2.
Ekumena badanej grupy, ze wzgledu na jej strukturq geomorfologicznq, pozwalala na uprawe ziemi oraz zapewniala dobre mozliwo6ci
hodowli, czyli sprzyjala gospodarce ro6linno-hodowlanej. Dla takich, jakie podaliSmy, cech Srodowiska oraz cech zdolnoSci eksploatacyjnej populacja mogla byc zagqszczona w strefie eksploatowanej gospodarczo
do 40 osob na 1 km2.
Na podstawie aktualnie zbieranych danych o rozrnieszczeniu i gestoSci osadnictwa w okresie halsztackim, mozna przypuszcza6, ze grupy
ludzkie zwiqzane z osadami obranymi obejmowaly swq penetracjq obszar ekumeny nie wiqkszy niz 500 krn kwadratowych8. Analiza porbwnawcza wielkoSci ekumen grup zwiqzanych z osadnictwem grodowym
i osadnictwem otwartym dla kilku stanowisk archeologicznych przynosi
8 J. 0 s t o f a-Z a g 6 r s k 1, Grdd halsztackt w Jankowte nad Jezto~ern Pakoskim. Wroctaw-Warszawa-Krak6W--Gdafisk,
1978; D 3 b r o w s k i J., Worytay - studium archeologiczno-przyrodnicze zespolu osadn~czego kultury lukyckeij, Wroclaw-Warszawa-Krakow-t6di,
1981; M. H e n n e b e r g , J. O s t o ~ a - Z a g 6 r s k i ,op. cit.; M. H e n n e b e r g , K i l - S z y -

m a n s k a, Wstepna ocena sytuacji d e m ~ g ~ a f t ~ Z n ~ - g ~ S w
p ~,,tuzycktejfl
d ~ ~ Z e ) gl-uyze halsztacktej w Gntewowte, gm. Smzgiel, (w:) ,,Rola oddzialywati krcgu halsztackiego w rozwoju
spokczetistw epokl tetelaza w Polsce Zachodniej na tle Brodkowo-europejskim", PAN, Wroclaw 1980, s. 111-122.

TABELA 4
4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA LOKALNYCH POPULACJI
HALSZTACKICH z MIKROREGIONOW OSADNICZYCH z GRODAMI
I BEZ GRODOW

I
Cecha ekologiczna

Wicina
1. WlelkoSC populacji

2. WielkoSC ekumeny (km2)

I

3. WielkoSE strefy
eksploatacji w k m 2
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1
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JanWoryGnieBiskukowo
ty
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4. Procent wykoxzystania
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6%
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5. GestoSC zaludnienia strefy
eksploatacjl os6b k m P

6. GestoSC zaludnienia
rnikroregionu

40
4,O

J,3%

11

1,246
40

40
03

0,s

ciekawe rezultaty. Z analizy tej wynika, ze znacznle nizsze wykorzystanie ekumeny cechuje osadnictwo ludnohci kultury luzyckiej nie zwiqzane z grodami. W chwili obecnej dysponujemy danymi dla 3 mikroregionow z grodami 1 dwoch bez grodow. Przy zalozeniu, z populacje
te cechowaly podobne wla5ciwoSci biologiczne oraz podobna zdolnosC
eksploatacyjna, stwierdzamy, ze populacje zwiqzane z grodami wykorzystywaly do 10% ekumeny, a populacje bez osadnictwa grodowego
jedynie do 1,5%. Sqdzimy zatem, ze specyflczne rozmieszczenie ludno3ci
w eksploatowanej ekumenie, takie jakie bylo wla5ciwe ludnoBci zwiqzanej z osadaml obronnymi, wymuszalo bardziej intensywnq eksploatacje
srodowiska przyrodniczego dla cel6w rolniczo-hodowlanych. Dane o zdolnoSci eksploatacyjnej populacji mozna porownywai. mi~dzykulturowo,
nawet gdy grupy porownywane rozniq sic istotnymi cechami systemow
kulturowych, osadniczych itp. Z badan J. Piontka 1 L. Czerniaka wykonanych dla populacji p 6 i n e ~ ceramiki wstegowej (neolit) na Kujawachg wynika, ze grupa ludzka liczqca 50-60
osob eksploatowala gospodarczo obszar od 40 do 50 km2, co w stosunku do grup z okresu halsztackiego stanowi dwukrotnie wiekszq powierzchnie 'eksploatowanej
ekumeny. Na podstawie tego porownania mozna przypuszczak, ze w stosunku do grup kultur p6inowstegowych, zdolnoSC eksploatacyjna populacji halsztackich zwiqzanych z osadnictwem grodowym byla dwukrotnie wyzsza, przy czym nalezy dodatkowo oczekiwak, ze ,,naturalnaM
9 C z e r n i a k L., J . P i o n t e k , Proba
modelowego optsu form organzzacjt spoteczncj
gospodarczej ludnodci ,,kuLtur wstegowych" nu podstawze analtzy zcspotow osadniczych typu
BrzeSc Kujawski, Archeologia Polski, 1980, t . 24, s. 335--361.
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zasobnoA6 pokarmowa Srodowiska w okresie halsztackim byla nizsza nii
w okresie neolitu. Stqd wzrost p o j m n o k i ekologicznej ekumeny musial by6 osiqgany prawie wylqcznie poprzez zwiekszonq i bardziej skutecznq aktywnosc gospodarczq grup halsztackich. Trudno bowiem oczekiwaC, ze na takim samym co do wielkosci terenie mozliwosci zaspokajania zapotrzebowan ze zrMel rolniczych i hodowlanych sq takie same,
gdy grupa ludzka liczy 50 lub 1000 osbb. W rzeczywisto6ci wiqc zdolno66 eksploatacyjna populacji halsztackich, w stosunku do poinoneolltycznych byla wyzsza trzy, a moze czterokrotnie.
Struktura osadnicza w skali makroregionalnej

Odtworzenie struktury osadniczej mikroregionu wicinslriego stworzylo moiliwo6C analizy osadnictwa halsztyckiego Srodkowego Nadodrza.
W pierwszej kolejnoSci poddano analizie rozmieszczenie osad obronnych
oraz duzych skupisk osadniczych (koncentracji stanowisk archeologicznych). Stwierdzono, ze osady obronne lezq od siebie w przecietnej odlegloSci 30 km, a wokol nich skupiajq sie intensywne Slady osadnictwa
oraz cmentarzyska cialopalne. Wyznacza jqc poszczegolnym osadom
obronnym ekumeny podobne do mikroregionu wicinskiego otrzymano,
na terenie miqdzy rownoleznikowym odcinkiem Brodkowej Odry na polnocy, a Borami DolnoSlqskimi na poludniu oraz poludnikowym odcinkiem Srodkowej Odry na wschodzie, a Nysq Euiyckq na zachodzie, 10
mikroregion6w osadniczych. Pie6 mikroregionow poiozonych miqdzy Bobrem a Nysq Euzyckq tworzy makroregion wschodniodolnoluzycki, pozostale pi&, polozone miqdzy Bobrem a Odrq makroregion polnocnodolnoSlqski.
Przyjmujqc, podobnie jak dla mikroregionu wicinskiego, zaludnienie w granicach 1000-1200 osob na jeden mikroregion osadniczy, dochodzimy do wniosku, ze badany teren zamieszkiwany byl w okresie
halsztackim przez okolo 12000 os6b w dwoch rozniqcych sic ltulturowo
makroregionach. Mozna wiec stwierdzib, ze spolecznoSc lokalna zamieszkujqca mikroregion osadniczy tworzyla zbior rodow (szczep) liczqcy 1000
do 1200 o d b , a spolecznos6 zamieszku jqca makroregion plemie liczqce
okofo 6000 osbb. Jednostkq podstawowq byi prawdopodobnie rod liczqcy
okolo 100 os6b.
Z punktu widzenia analiz ekologicznych 10 mikroregionow osadniczych za jmowalo powierzchnie 4500 km2, na obszarze obe jmujqcym
okolo 22000 km2. GestoSC. zaludnienia mikroregionow siegala 2,2 do 2,7
osoby na kma. lSqstoS6 zaludnienia calego obszaru siqgala natomiast
0,4 do 0,5 osoby na km2.
Przedstawiona proba analizy makroregionalnej wymaga niewqtpliwie dalszych analiz charakteru rozmieszczenia i skupiskowoSci stanowisk archeologicznych. W szczegblnoSci nalezaloby poddab weryfikacji
informacje o liczbie cmentarzysk oraz zweryfikowac chronologiq i funkcje zlokalizowanych punktow osadniczych, a takie zasady organizacji spoleczno-gospodarczej mikroregionow nle posiadajqcych osad obronnych.

