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strop gliny zwietrzeliskowej z poziomem struktur węglanowych w postaci płyt kalcytowych. 
W  nadległej warstwie gliny z domieszką brunatnego piasku, nadwietrzalego i obtoczonego 
gruzu oraz fragmentów kalcytowych „sopli”, wśród zwierzęcych kości znaleziono kręgi i kły 
lwa jaskiniowego. Nie natrafiono natomiast na kolejne poziomy kulturowe (dotychczas w ja
skini wydzielono 6 poziomów osadniczych). Powierzchnię przebadaną w Schronisku Gór
nym powiększono o 6 m2, zagłębiając się na 140 cm w lessowe namulisko. Jedynymi znalezio
nymi artefaktami były poroża renifera, noszące ślady obróbki.

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, doku
mentacja w tymże Muzeum oraz w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań będą opublikowane 
w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych (Badania archeologiczne na Górnym Śląsku)”.

Badania stanowiska nr 4 (Jaskinia Deszczowa) zakończono, badania stanowiska nr 4a 
(Jaskinia Deszczowa 11 — Schronisko Górne) będą kontynuowane.
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Kozia Wola, st. 5,
gm. Zakrzew, woj. radomskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
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Kraków-Bieżanów, st. 20 patrz: wczesna epoka żelaza
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ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
ślady osadnictwa mezolitycznego 
ślady osadnictwa neolitycznego 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
we wrześniu przez mgr mgr Joannę Arct, Elżbietę Chochorowską i Bożenę Reyman-Walczak 
(Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad w Warszawie. Przebadano powierzchnię 250 m2.

Stwierdzono brak obiektów i warstw kulturowych. Nieliczny materiał archeologiczny 
(wyroby krzemienne i fragmenty naczyń glinianych) wystąpił na powierzchni, w obrębie war
stwy ornej o miąższości od 18 do 35 cm, oraz w stropowej części piaszczystego iluwium. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-Zwierzy n i ec, st. 4,
ul. Spadzista BI,
AZP 102-56/110

obozowisko łowców mamutów, horyzont z jednozadziorcami, wschodni grawetien 
(górny paleolit)

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 28 lipca przez 
mgr. Krzysztofa Sobczyka (Zakład Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szósty 
sezon badań. Badania prowadzone były w zachodniej części stanowiska graweckiego z nagro
madzeniem kości mamutów i stanowiły kontynuację badań stanowiska Spadzista B, badane
go w latach 1968-1973 oraz stanowiska Spadzista BI, którego badania rozpoczęto w 1989 
roku. W  sezonie 1996 przebadano powierzchnię około 10 m2.

Materiały archeologiczne w postaci głównie wyrobów krzemiennych, wykonanych z miej
scowego krzemienia jurajskiego i nielicznych importów z południa, zalegały w warstwie 6, 
zaburzonej soliflukcją. Występował typowy inwentarz kostienkowski z jednozadziorcami 
i nożami Kostenki, liczne rylce, tylczaki oraz wióry i odłupki retuszowane.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Ar
cheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Musées royaux d’art et d ’histo
ire”, Bruxelles 1999.

Badania będą kontynuowane.

Krasice, st. 7, gm. Mostów, 
woj. częstochowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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