


CZASZKA 
z jaskini Oborzysko Wielkie na lewym brzegu Prądnika pod Ojcowem. 

Sprawozdanie S. J. Czarnowskiego. 

(Z 2-ma rysunkami). 

Na lewym brzegu rzeki Prądnika (dopływ górnego biegu Wisły), 
pod Ojcowem, naprzeciw góry Chełmowki, leży góra Koronna, a w niej 
ogólnie znana turystom jaskinia Ciemna ojcowska. Przedłużeniem jej 
w stronę południową jest tunel skalny, zwany przez lud miejscowy Obo-
rzysko Wielkie. Tunel ten ciągnie się tuż poza wyniosłą skałę, zwaną Rę-
kawica albo pięciopalcówka—z powodu podobieństwa do ręki olbrzymiej. 
Pomiędzy tunelem a jaskinią Ciemną znajduje się mały taras kolisty, za-
walony wielkiemi odłamami skał wapienia jura białego, a porosły bujną 
roślinnością. Na taras ów dostać się można wprost z doliny Prądnika wąz-
kim żłobem skalnym, bardzo spadzistym, ciągnącym się obok Rękawicy. 
Na lewo od tarasu, czyli od północy, widać wielki czarny otwór jaskini 
Ciemnej, na prawo, ku południowi—jasne wejście do tunelu Oborzyska. 

Tuż pod owem wejściem, w głębokości 70 cm pod pierwszą warstwą 
czarnoziemu, na powierzchni warstwy spodniej gliny, odkryto wielkie 
ognisko przedhistoryczne, szerokie na kilka metrów i tyleż długie, złożo-
ne z dość grubej warstewki gliny przepalonej koloru ceglasto-czerwonego 
i z masy popiołu szarego z okruchami węgla. Ponad ogniskiem i wokół 
niego, w warstwie wierzchniej czarnoziemu, znalazłem mnóstwo narzędzi 
krzemiennych łupanych, nieco wyrobów z kości, dużo skorup od naczyń 
glinianych, lepionych w ręku, i kości zwierzęcych całych i łupanych, — 
słowem zwykły inwentarz warstwy wierzchniej czarnoziemu namułów ja-
skiniowych doliny Prądnika. 

Na skraju ogniska, tuż pod brzegiem sklepienia bramy wchodowej 
tunelu, w głębokości 70 cm, pod warstwą pierwszą, a na powierzchni war-
stwy spodniej gliny, przy rozkopywaniu namułu w lecie r. 1902, uka-
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zała się część czaszki ludzkiej, która mimo starannego i delikatnego od-
garnięcia ziemi małym nożykiem rozpadła się na kilka kawałków, które 
zaraz dokładnie skleiłem. Składała się ta część czaszki z kości czołowych, 
uszkodzonych nieco w okolicy prawej skroni i z przyległych części kości 

Eys. 133. 

ciemieniowych. W czaszce, niby na miseczce, leżało kilkanaście muszli 
bardzo zwietrzałych ślimaka sadowego (Helix pomatia), a spora ilość ta-
kichże muszli była rozrzucona wśród ogniska. Być może, iż owa część 
czaszki była używana przez pierwotnych mieszkańców za miseczkę, której 
łożysko pierwotne jest z tego powodu niewiadome. 

Rys. 134. 

Warstwa spodnia gliny, o ile dotąd została rozkopana, okrom gruzu 
skalnego, oraz kości zwierzęcych, całych i uszkodzonych, żadnych wyro-
bów ręki ludzkiej nie zawierała. 
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Znaleziona część czaszki, przedstawiona przezemnie w d. 11 listopa-
da r. 1902 w pracowni zootomicznej uniwersytetu warszawskiego, by-
ła dokładnie zbadana przez p. Kazimierza Stołyhwę. Ścisłe jej pomiary, 
o ile mogły być dokonane, są następujące: 
Łuk od Nazionu do Bregmy 134,5 ты 
Szerokość czoła najmniejsza (odległość punktów Front o-tem-

porale) 93 „ 
Odległość od Nazionu do końca wyrostka licowego (processus 

zygomaticus kości czołowej (os frontale) z lewej strony 49,1 „ 
Cięciwa od Nazionu do Bregmy 116,6 „ 

Charakterystyczne cechy tego okazu, jak to widać na załączonych 
odbitkach fotogr., są następujące: Czoło pochyłe, w tył podane. Łuki 
brwiowe i glabella mocno wydatne. Kresy półkoliste kości czołowej słabo 
rozwinięte. Nad Nazionem znajduje się resztka szwu czołowego, długa 
13 mm. Wcięcia nadoczodołowe (incisurae supraorbitales) bardzo wydatne, 
szczególnie prawe. Szew wieńcowy rozwinięty mocno, zwłaszcza ze strony 
lewej. W okolicy Bregmy zachowały się małe kawałki kości ciemienio-
wych. Budowa kości wogóle bardzo krucha. Po stronie wewnętrznej miej-
scami patena wapni sta, szarawa. 

Warszawa, d. 12 listopada 1902. 


