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Badania ртмм!М 11 dr Paweł Vald«*Mowak i dr Ad am Kadachowaki 
Finansowo! NKZ w Nowym Sączu. Trzeci sezon badań* GÓrnopale- 
olitycin« schronisko jaskiniowe; ślady osadnictwa z początku 
epoki brązu i okresu nowożytnego.

Badania były skoncentrowane na eksploracji wypełńlska komory jaskini w jej części przyot- 
worowej, w obrąbie 5 m2, Sukcesywnie odsłaniany był także pierwotny otwór wejściowy do jaskini* 
Podjęte zostało również kruszenie skalnego bloku poważnie utrudniającego dotychczasowe badania 
wnętrza obiektu.

Uzyskano «zereg informacji stratygraficznych. Część z nich łączy się z wyodrębnieniem w o- 
sadach facji powodziowej /w-wa X/ z drobno wysortowonym materiałem pochodzenia tatrzańskiego, 
kontrastującym z materiałem "skałkowym*« który jest podstawowym litologicznym składnikiem nad Le
głych warstw.

Pozyskano dane o paleolitycznym osadnictwie w jaskini. Odsłonięte zostały kolejne partie 
konstrukcji z granitowych 1 kwarcytowych otoczaków, stanowiących charakterystyczny element naj
niższej z dotychczas odkrytych warstwy kulturowej /VIII/- W liczącym kilkadziesiąt artefaktów 
kamiennych inwentarzu zabytków ruchomych, związanych i tym osadnictwem, zwracają uwagę drapacze 
/jeden wykonany z kryształu górskiego/, formy tylcowe, wiórowiec z plłkowatym retuszem, rdzenie 
oraz tłuczki. Ponadto znalenone została kość ludzka oraz duży fragment rozłupanej kości zwierzę
cej z wyraźnym zagładzaniem krawędzi. Materiałom tym towarzyszą bogate zespoły faunistyczne* и po* 
równaniu do prób z lat 1965*1966 nowymi elementami w Ich obrębie są kości lwa jaskiniowego, noso
rożca włochatego i Żubra stepowego. Maine sa takie znaleziska kompletnych żuchw renifera Ł poroży 
tego zwierzęcia.

Msinym ustaleniem wynikającym z badań Jaskini w Obiazcwaj, jest udowodnienie przebywania 
w niej Ludności Z początku epoki brązu* Do tej fezy zasiedlenia jaskini odnieść należy skromny 
ilościowo zespół wyrobów kamiennych, wśród których znajduje się groclk seroowaty wykonany z ra
diolarytu* M stropowych warstwach namuliska odkryto też pojedyncze fragmenty nowożytnej ceramiki*

W trakcie badań nie został odsłonięty skalny spąg jaskini.

Badania będą kontynuowane,

OBRA, gm* Holsztyn 
wo j, zie LonogÓrsk1e 
Stanowisko 73

PftÛSTÏHIA, gm. Kalisz Poccrskl 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 16

Badania prowadził dcc. dr hab. Zbigniew Bagniewskl, 
Finansował Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań* 
Obozowisko mezolityczne.
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H wyniku badań powierzchniowo-poszukiwawczych zrealizowanych w latach 19B2-S5, na terasach 
licznych jezior oraz rzeki Drawy i jej dopływów natrafiono na wiele pozostałości obozowisk meto-


