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pobliskiej jaskini Koziarni. Występują w nim elementy teohniki lewaluaskleJ.
Podchodzące pod Tunel Wielki schronisko nie zamiera poziomów
archeologicznych. Łączy się dno szczeliną śródskainą z sąsiednim
schroniskiem» znanym pod naząą "schronisko nad Jaskinią Niedostępp
ną”. To ostatnie zostało zbadane na przestrzeni 4 m do głębokośol

2

3 m. Schronisko to, o powierzohni 12 m • wbrew oczekiwaniom zawie
rało bogatą warstwę kultury nadoisańskiej• a na głębokości 100 113

om od powierzchni - pozostałości paleolitycznej warstwy kultu

rowej. Prawdopodobnie jest to warstwa z osoylacji ohłodnej schyłku
ostatniego zlodowacenia. Zawiera około 100 wyrobów krzemiennych
drobnyoh rozmiarów oraz fragment narzędzia kościanego. Charakter
kulturowy tej warstwy na podstawie pozyskanych materiałów nie może
byó obecnie ustalony. Obiekt wymaga dalszych badań.
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Badania prowadził dr Bolesław Ginter, przy współudziale
mgr Anny Dagnan i studentów archeologii Polski U.J. Fi
nansował U.J. Pierwszy sezon badań. Pracownia krzemieniarska z okresu późnego paleolitu.

Przeprowadzono krótkie, sondażowe badania wykopaliskowe na
stanowisku 3« Położone jest ono na załomie ośmiometrowego tarasu
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pia.aoayato-dwirow.go prawego braaga Warty, napra.oiw •tanówlaka
1. w Oojóoiu.
T.goroosn. praoa ograniosyły .i, do przebadania tarana o

o

powierzohni parunaetu m • Wykop dostarczył kilkuset wyrobów krze
mienny oh, zalegająoyoh we wepółozesnej próohnloy i osędolowo g iluwium piaaeozystym, którego górna ozędó uległa zniesoaeniUo Wóród
wyrobów przeważają odłupki zaprawlakowe# odpadki 1 fragmenty wió
rów. Znaleziono także dwa rdzenie w typie dwuplętowyoh«
Odkryty Inwentarz etanowi częóó uezkodzęnej krzealenloy pra
cownianej, zapewne należącej do cyklu mazowezańekiego.
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Badania prowadził dr Bolesław Ginter, przy współudziale
mgr Anny Dagnan 1 studentów archeologii Polski U.J. 1
U.A.I1 • w Poznaniu. Finansował U.J. 1 W.K.Z, w Opolu* Trze
ci sezon

badań. Stanowisko otwarte z okresu górnego paleo-

lltui ćlady z okresu wozesnego drednlowleoza.

Stanowisko A położone jest na wysoozyinle lewego brzegu Hysy
Kłodzkiej, na półnoo od wsi. Badania objęły obszar o powierzohnl
ponad 100 m . Dostarczyły on. około 1 000 wyrobów krzemiennych,
zalegających główni, w warstwie aollflukcyjnej, ekładająo.j ei.

