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OJCO#, pow. Olkusz 
Jaskinia Ciemna

Muzeum Archeologiozne 
w Krakowie'

Badania prowadził mgr Stanisław Kowalski. Finansowało Muzeum
Archeologiczne w Krakowie. Piąty sezon badań. Stanowisko Jas.
kiniowe z okresu paleolitu, *lady z okresu neolitu.

Prace wykopaliskowe w Jaskini CiemneJ-Oborzysku Wielkim na
wiązują do badań prowadzonych tu przez S.J.Czarnowskiego /1898 - 
1Q12 r./ i S.Krukowskiego /1918 -19 r./.

W bieżącym Bezonle /l.YII. - 20.IX./skoncentrowano się na 
próbie rozwiązania podstawowych problemów stratygraficznych Obo- 
rzyska Wlk., związanych z osadnictwem środkowopaleolityoznym. Z 
uwagi na znaczne rozmiary stanowiska, eksplorację ograniczono do 
Tunelu Pn. 1 jego pogranicza z Ogrójcem /wykop II/. Badania po
twierdziły spostrzeżenia poczynione w latach ubległyoh, iż na 
pewnym odoinku występują dwa poziomy lessu z gruzem. Poziom dol- 
Qy, zachowany szczątkowo, zawiera warstwę kulturową, związaną z 
młodszą fazą osadnictwa kultury prądnickiej, występującego w Jas
kini Ciemnej. Od górnego poziomu lessu oddziela go seria gliniasta, 
złożona z trzeoh części. Nie udało się dotąd uetalló wzajemnego 
stosunku obu poziomów lessu z gruzem.

W eksplorowanej części obiektu wyróżniono 15 zasadniczych po
ziomów l warstw, z czego 12 obejmuje osady plejstoceńakie. Zabyt
ki paleolityczne stwierdzono w 8 poziomach.

W wyniku badań uzyskano dalsze materiały zabytkowe kultury 
prądnickiej. Prócz nowych form noży typu prądnickiego znaleziono 
dtosunkowo znaozną ilość zgrzebeł, które w Inwentarzu Ciemnej są 
'^rmą zanikającą.

W czasie prac znaleziono również pewną ilośó zabytków z neo- 
1 i tu i czasów późniejszych.
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Badania będą kontynuowane w lataoh przyszłyoh

POBIEL, pow. Odra Śląska 
Stanowisko 10

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewskl. Finansował 
Uniwersytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Stanowisko 
tarasowe z okresu mezolitu.

Stanowisko położone jest około 800 m na południe od wsi, na 
taraBle nadzalewowym rzeki Orli /Orla/, przylegającym do starorze
cza. Taras ozęściowo zwydmlony.

Wykop 1/68, usytuowany przy krawędzi tarasu, dostarczył og6- 
łem 17091 zabytków z łącznej powierzchni 64 m . Największą ilość 
okazów wydobyto z poziomu gleJowo-lluwialnego, ailnle zakłócone
go ingerencją wody» na głębokości ód 30 do 90 cm. Pojedyńcze krze
mienie występowały do głębokości 140 cm.

Vykop doatarozył 213 rdzeni» wśród których dominują okazy ma
łe i mikrolityczne» Jednopiętowe, wiórowe oraz wiórowo-odłupkowe. 
Wśród narzędzi najliczniejazą grupę stanowią zbrojnikl/37 tylcza- 
ków Stawinoga» 5 fragmentów tylczaków, 19 półtylczaków Komornioa. 
19 półtylczaków "innych", 1 nóż typu Koatlenkl, 106 trójkątów,
0 półksiężyoów, 6 trapezów, 77 fragmentów zbrojników, 7 półproduk
tów zbrojników, oraz 140 rylcowców/. Z innych narzędzi znalt: -•.• ot 
72 drapacze, 8 ekrobaczy, 3 pazury, 3 przekłuwacze, 11 rylców, 2 
piłki, 4 obłęoznlki. 1 narzędzie mixte, 3 narzędzia nieokreślone, 
18 fragmentów, 3 wióry z wnęką, 46 wiórów i 25 odłupków mikrołus- 
kanyoh.

Inwentarz reprezentuje więc starszą fazę mezolitu w Polsoe,


