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K R A K Ó W -ZWIERZYNIEC Katedra Archeologii Prądzie jo-
Stanowisko 1 wej i Wczesnośredniowiecznej

U. W. ,  Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie

Badania prowadził prof.dr Waldemar Chmielews
ki przy współpracy: dr Teresy Madeyskiej, mgr 
Anny Dagnan-Ginter, mgr Stanisława Kowalskie
go, mgr Krzysztofa Sobczaka i 6 studentów Ka
tedry. Finansował Komitet Badań Czwartorzędu 
PAN. Trzeci sezon badań. Osadnictwo środkowo 
gómopaleolityczne.

Dawniejsze badania A.Juty i L.Sawickiego wskazywały na istnienie 
osadnictwa środkowopaleolitycznego na stanowisku, ale jegh charakter kul
turowy i chronologia były niejasne. W celu ich uściślenia wykonano najpierw 
26 wierceń rozpoznając przy ich pomocy budowę geologiczną. Natrafiono przy 
tym na skupienie węgla drzewnego. Wykop założony w tym miejscu doprowa
dził do odkrycia pieca ziemnego-wędzami /1972 r . / ,  a następnie,obok,koli- 
stego skupienia wyrobów krzemiennych o średnicy 6 m /1973 r . / należącego 
do zespołu lewaluasko-mustierskiego. O jego jednorodności świadczą liczne 
składanki odłupków i wiórów ze zgrzebłami, głównymi formami narzędzi obok 
ostrzy i noży.

W badaniach roku 1974 ustalono wyraźną izolację przestrzenną skupie
nia, ale w odległości 7-10 m od niego wystąpiły 3-4 m średnicy pracownie l i 
czące do 30 wytworów krzemiennych również składających się wzajemnie i z 
narzędziami podobnymi do odkrytych w skupieniu. Tak jak skupienie główne 
występowały one w stropie kopalnej gleby bielicowej. Przeprowadzone obser
wacje terenowe i badania laboratoryjne wykonane przez doc.dr Krystynę Ko- 
necką-Betley, uzasadniają odnoszenie wieku tej gleby do schyłkowej części 
intergacjału eemskiego. Powyżej gleby tego wieku, a pod glebą kryjącą po
zostałości osadnictwa gómopaleolitycznego, znanego od dawna ze stanowiska, 
odkryto 3 poziomy glebowe datowane na wczesny W&nn. Dolna z tych gleb za
wiera pojedyńcze wyroby krzemienne, sugerujące istnienie młodszego osad
nictwa środkowopaleolitycznego.

Poniżej /40 cm/ stropu gleby eemskiej znajdowano w czasie badań ostat
nich dwóch sezonów rozproszone wyroby krzemienne starszego zespołu, za
pewne ze schyłku zlodowacenia Środkowopolskiego. W tym skromnym zbiorze 
zastanawia znaczna ilość poprawnych wiórów, ale narzędzia są  reprezento
wane zaledwie przez 1 zgrzebło częściowo obustronnie retuszowane.

Badania będą kontynuowane.


