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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od lipca do 
sierpnia pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr. Valéry Sitlivy (Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Stanowisko jest usytuowane na północnym zboczu doliny Wisły w Bra-
mie Krakowskiej. Wisła przepływa tutaj pomiędzy dwoma zrębami: Wzgórzem 
Bł. Bronisławy na północy i Skałkami Twardowskiego na południu. Wapienie 
jurajskie budujące zręby i iły mioceńskie wypełniające obniżenia przykrywają 
osady czwartorzędowe. Wykopy archeologiczne były zlokalizowane przy zbie-
gu ulic Księcia Józefa i Jacka Malczewskiego. Miąższość lessów nad wykopem 
została wcześniej sztucznie, antropogenicznie zredukowana, czego ślady za-
chowały się w morfologii. W profilu stanowiska można wyróżnić trzy główne 
serie osadów o różnej genezie i składzie mechanicznym. Kolejno od stropu jest 
to pokrywa eolicznych lessów, seria mułków pozakorytowych i wreszcie pia-
ski korytowe. Każdą serię można podzielić na kilka ogniw lub warstw. Seria I: 
pokrywa lessowa (osady eoliczne), którą budują lessy węglanowe o miąższości 
2,25-2,50 m. W stropie występuje słabo zaznaczony i antropogenicznie silnie 
zaburzony poziom humusowy (do 0,50 m). W jej obrębie można wyróżnić trzy 
główne ogniwa:

Ogniwo I-1 – lessy górne.
Ogniwo 1-2 – lessy oglejone.
Ogniwo 1-3 – lessy zaburzone kriogenicznie.
Seria II: mułki pylaste (osady pozakorytowe)
W serii tej występują rozproszone artefakty krzemienne górnego poziomu 

kulturowego. W jej obrębie wyróżniono dwa ogniwa oraz warstwy:
Ogniwo II-1 – górne mułki warstwowane poziomo, rozdzielone na dwie 

warstwy: II-1A i II-1 B.
Ogniwo II-2 – dolne mułki bez wyraźnego warstwowania, ze śladami ry-

nien erozyjnych, rozdzielono na dwie warstwy II-2A i II-2B.
Seria III: piaski (osady korytowe). W jej obrębie występują dwa ogniwa:
Ogniwo III-1 – piaski oglejone, słabo zaglinione, przewarstwione silniej 

zaglinionymi. W jego obrębie występuje bogaty środkowy poziom kulturowy.
Ogniwo III-2 – piaski różnoziarniste W stropie tego ogniwa występuje 

bardzo bogaty dolny poziom kulturowy.
Najwyższe partie serii piasków fluwialnych musiały być akumulowa-

ne przez rzekę roztokową w warunkach zimnego klimatu (występujące 
w nich porwaki były scalone wieczną zmarzliną ogólnie okresu vistulia-
nu). Terasa może być jednak starsza niż wczesny vistulian i starszy pleni-
glacjał, za czym przemawia jej wysokość. Terasa Wisły poniżej Krakowa 
w Trawnikach datowana TL na 69+-9 ka BP oraz terasa w Brzesku Nowym 
datowana C-14 na starszą niż 31 800+-700 BP są wzniesione tylko kilka me-
trów ponad poziomem rzeki, są więc znacznie niższe niż stanowisko na  
Księcia Józefa.

Seria powodziowych osadów mułkowych sedymentowała prawdopodob-
nie w interpleniglacjale. Podobnie jak na innych stanowiskach w dolinie Wisły 
poniżej Krakowa, skąd pochodzą daty w granicach około 30 000 lat. Koryto 
Wisły znajdowało się wtedy stosunkowo nisko, jak dowodzi data z wypełnienia 
starorzecza w Nowej Hucie, i wody powodziowe stagnowały w basenach przy 
zboczach doliny.

Jordanowo, st. 12,  
gm. Świebodzin, woj. lubuskie, 
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Zaburzenia kriogeniczne w spągu osadów lessowych można wiązać z mak-
simum ostatniego zlodowacenia, akumulację lessów natomiast z młodszym 
pleniglacjałem.

Artefakty krzemienne znalezione w trzech poziomach należy połą-
czyć pod względem techniczno-typologicznych ze środkowym paleolitem. 
Środkowy i dolny poziom wiąże się z pozostałościami bogatych pracow-
ni krzemieniarskich bazujących na miejscowym surowcu. Usytuowane były  
wokół ognisk.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym stanowisku będą kontynuowane.

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w okresie li-
piec/sierpień przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki 
Zwierząt PAN). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Czternasty sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię  około 19 m².

Kontynuowano badania z lat 1968-1973, 1989, 1991-1994, 1996, 1997. Od-
słonięto dalszy ciąg dużego skupiska kości mamutów, którego prawdopodobnie 
znaczna część rozciąga się w kierunku zachodnim od dotychczasowych wyko-
pów. Zalegało ono w silnie solifluowanej warstwie 6 datowanej C 14 na okres 
pomiędzy 25 000 a 22 000 lat BP. Artefakty kamienne, występujące wśród kości 
(prawie wszystkich części szkieletu) mamuta, są związane z horyzontem z jed-
nozadziorcami kompleksu graweckiego. Można tu wyróżnić:

rdzenie – 10 okazów, w tym 2 krążkowate, prawdopodobnie środkowopa-
leolityczne, z przemieszanych warstw niżej zalegających.

narzędzia – 34 okazy, w tym 5 rylców, 2 noże typu Kostienki, 3 wióry retu-
szowane, 6 tylczaków, 7 jednozadziorców, 2 zgrzebła, 2 narzędzia wnękowe, 2 
retuszowane fragmenty termiczne, 4 wióry z retuszem użytkowym.

Ponadto rylczaki – 3 okazy, retuszer piaskowcowy – l okaz, wióry całe 
i fragmenty – 56 okazów, odłupki całe i fragmenty – 57 okazów, łuski – 37 oka-
zów, fragmenty termiczne odłupków – 60 okazów.

Wśród ww. artefaktów występowały pojedyncze egzemplarze, które moż-
na wiązać ze starszymi kulturami (zarówno oryniacką, jak i środkowopaleoli-
tycznymi).

Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne
Badania sondażowe, przeprowadzone w wrześniu, finansowane przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Ewolucji 
i Systematyki Zwierząt PAN. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego badania prowadził dr hab. Krzysztof Sobczyk (autor spra-
wozdania) przy współudziale V. Sitlivy z Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
z Brukseli oraz udziale paleontologów z Instytutu Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt PAN z Krakowa: B. Miękiny, P. Wojtala i G. Lipeckiego. Trzeci se-
zon badań. Przebadano powierzchnię  około 6 m².

Badania rozpoczęto w sezonie 1998 r. i są kontynuowane. Założono 4 
wykopy o charakterze sondażowym (l-4). Wykop l usytuowano na lewo od 
wejścia do jaskini w tzw. Schronisku Bocznym wg J. Czarnowskiego, wy-
kop 2 po lewej stronie końca korytarza wiodącego do właściwego wejścia 

KRAKÓW, ul. Spadzista B1 
(Kraków-Zwierzyniec, st. 4), 
woj. małopolskie, AZP 102-
56/110

Naszacowice, st. 1, gm. 
Podegrodzie, woj. małopolskie 

OJCÓW, Jaskinia Łokietka, 
st. 24, woj. małopolskie, AZP 
99-55/22
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