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niedźwiedzia jaskiniowego, renifera, jelenia, konia, hieny jaskiniowej, wil-
ka, koziorożca, nosorożca włochatego, tura, żubra, kozicy piżmowołu i lwa  
jaskiniowego.

Badania w Jaskini Łokietka pozwoliły wstępnie zidentyfikować zespoły 
zaawansowanej fazy środkowego paleolitu występujące w lessie gruzistym 
zapewne pochodzącym z okresu dolnego vistulianu, charakteryzujące się 
technologią lewaluaską (być może z domieszkami górnopaleolitycznymi) 
i techniką mustierską.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Zakładzie Epoki 
Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w sesji posterowej Ojcowskiego Par-
ku Narodowego.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko ludności kręgu kultur o tradycji tylczakowej, schyłkowy •	
paleolit, interstadiał Alleröd

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Jerzego Liberę 
i Annę Zakościelną z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Finansował WKZ w Kielcach, Katedra Archeologii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej i UMiG w Zawichoście. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 88,10 m2.

Badania stanowiły kontynuację prac z 1999 r. Głównym ich celem było roz-
poznanie zasięgu stanowiska w kierunku suchej doliny okalającej obozowisko 
od strony północno-zachodniej. Odkryto tylko jedną zwartą owalną krzemie-
nicę o wymiarach  około 1,80 x 0,60 m. W krzemienicy i poza nią, wraz z ma-
teriałami z powierzchni, odkryto ponad 6900 zabytków krzemiennych (z czego 
95% w obrębie krzemienicy). Wśród odkrytych zabytków dominują półsuro-
wiec odłupkowy, najczęściej niewielkich rozmiarów, oraz odpadki produk-
cyjne. Narzędzia stanowiły jedynie 0,3% znalezionego inwentarza krzemien-
nego. Potwierdza to produkcyjny charakter rozpoznanej dotychczas części  
stanowiska.

Dokumentację i zabytki, do czasu pełnego opracowania wyników badań, 
złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. 6, 2001, s. 9-13.

Badania będą kontynuowane.

stanowisko pracowniane z okresu paleolitu•	
Wykopaliskowe badana archeologiczne, przeprowadzone od lipca do sierp-

nia przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania – Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr. Valéry Sitlivy (Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i MRAH. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię  około 60 m².

Prace prowadzono na badanym wcześniej przez W. Morawskiego stanowi-
sku, w obrębie niedokopanego wykopu XIII i prawdopodobnie XII, wytyczając 
w tym miejscu poszerzony wykop XXI/2000. Sytuacja stratygraficzna przedsta-
wia się następująco:

Warstwa l – współczesny humus do miąższości 0,5 m
Warstwy 2 i 3 – dwa poziomy deluwiów lessowych
Warstwa 4 – deluwium lessowe z poziomem inicjalnej gleby
Warstwa 5 – less węglanowy z koncentracjami węglanu wapnia
Warstwa 6 – less z deformacjami pochodzenia soliflukcyjnego
Warstwa 7a – less ze śladami krioturbacji i formowania gleby z licznymi 

węgielkami drzewnymi
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Warstwa 7b – spłaszczony less (lub deluwium lessowe wg Morawskiego) ze 
śladami krioturbacji i nielicznymi węgielkami

Warstwa 7c – piaski warstwowane
Warstwa 8a i 8b – piaszczysto-żwirowa formacja z przewarstwieniami zgli-

nionego piasku w spągu 8a
Warstwa 9 – stanowi ją silnie skrasowiała skała wapienna
Pierwszy z odkrytych poziomów archeologicznych znajdował się w war-

stwie 5. Tworzyło go bogate nagromadzenie kamiennych artefaktów stanowią-
cych pozostałości po pracowniach epigraweckich.

W warstwie 6 wystąpił następny poziom kulturowy związany z oryniackim 
kompleksem kulturowym. Oprócz licznych zabytków kamiennych pochodzą 
z niego również fragmenty oszlifowanych grudek hematytu z nacięciami.

Z warstwami 7a-ce były związane interstratyfikowane poziomy artefaktów 
kompleksu lewaluasko-mustierskiego reprezentowane przez kilka wariantów 
(w tym wariant z elementami wiórowymi, dawniej datowany na okres przed-
ostatniego zlodowacenia, a nowe datowania metodami TL umieszczają ten 
zespół w ramach późnych faz środkowego paleolitu w okresie około 50 000 
BP). Wydaje się obecnie, że cały zespół z warstwy 7 jest przemieszany, a wy-
stępująca w jej obrębie gleba, określana wcześniej jako interglacjalna, nie jest  
glebą in situ.

W warstwie 8 stwierdzono obecność materiałów środkowopaleolitycznych 
związanych z mikockim kompleksem kulturowym (wystąpiły m.in. 2 okazy kla-
sycznych noży prądnickich w typie przypominającym okazy ze Schroniska Wy-
lotne bez odbić pararylcowych).

Materiały z dokumentacji z badań są przechowywane w Zakładzie Epoki 
Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym etapie zostały zakończone. Należy wykonać liczne badania 

sondażowe w okolicach stanowiska II a.

obozowiska dolno- i środkowopaleolityczne•	
Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym ze względu na nie-

kontrolowaną eksploatację piasku oraz postępujące procesy stokowe prowa-
dzące do stałej degradacji terenu, prowadzone przez dr Edelgardę M. Foltyn 
(Uniwersytet Śląski) i Eugeniusza Foltyna. Finansowane przez WKZ w Opolu. 
Czwarty sezon badawczy.

Stanowisko jest położone na kulminacji zalesionego wzniesienia. 
Otwarto 3 wykopy i przebadano łącznie około 50 m² o głębokości do około 

3,50 m. Odkryto kilkadziesiąt zabytków krzemiennych.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 23-36.

obozowisko z okresu paleolitu środkowego•	
gleba kopalna z okresu paleolitu górnego (?)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
kompleks lendzielsko-polgarski (późny neolit ?)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 27 lipca do 
18 sierpnia przez dr. hab. Jacka Lecha (autor sprawozdania, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Ojcowski Park Narodowy). Finansowane przez In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Ojcowski Park Narodowy. Drugi  
sezon badań.

Celem podjętych w 1998 r. i kontynuowanych w 2000 r. badań sondażo-
wych było rozpoznanie charakteru osadnictwa neolitycznego na tym stanowi-
sku, grubości pokrywy lessowej oraz stwierdzenie obecności lub braku krze-
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