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DR1ANOWSK1 MONASTYR /Bułgaria/ Instytut Archeologii Uniwersy-
okręg Gabrowo tetu Jagiellońskiego w Krakowie
Jaskinia Baczo Kiro Instytut Archeologii Bułgarskiej

Akademii Nauk w Sofii

Badania prowadzili dr Nikolai Dżambazow /BA N /, 
doc.dr hab.Janusz K.Kozłowski, dr hab. Bolesław 
Ginter, mgr Barbara Drobnie wic z /U J/. Finansowa
ło Muzeum Okręgowe w Gabrowie. Czwarty sezon ba
dań. Stanowisko jaskiniowe środkowo- i gómopaleo- 
lityczne.

Kóntynucwano prace wewnątrz jaskini, poszerzając wykop załóżony w 
jej partii przyotworowej. Stwierdzono wyraźne podnoszenie się dna skalne
go w kierunku wnętrza jaskini i związane z tym zmniejszenie miąższości 
dolnych poziomów pełniska jaskiniowego. Wpłynęło to na zubożenie ilości 
wyrobów środkowopaleolitycznych, pochodzących z warstw 14-12. Z bar
dziej charakterystycznych można wymienić narzędzia - głównie zgrzebła i 
ostrza mustierskie i retuszowane lewaluaskie. Na uwagę zasługuje odkry
cie kościanego szydła.

Z poziomów gómopaleolitycznych najliczniej reprezentowany jest po
ziom najwcześniejszy, zalegający w warstwie 11. Odkryto dwa nowe ogniska 
i skupione wokół nich liczne wyroby krzemienne. Wyższe poziomy /od warst
wy 9 do 4/ dostarczyły mniej licznych wyrobów krzemiennych, a także poje- 
dyńczych fragmentów płoszczy kościanych. Odkryte poziomy kulturowe re 
prezentują sekwencję rozwojową przemysłów oryniackich i tradycji orynia- 
koidalnych, wyznaczoną m.in. występowaniem kolejno płoszczy kościanych 
o przekroju owalnym, okrągłym i trójkątnym. W warstwach 11, 6b i 7 znale
ziono pojedyńcze ozdoby z kości i zębów zwierzęcych, oraz zęby i kości 
ludzkie.

KADERO /Sudan/ Polska Stacja Archeologii
Śródziemnomorskiej w Kairze 
Muzeum Archeologiczne 

 ̂ w Poznaniu

Badania wykopaliskowe prowadził dr Lech Krzyżaniak, 
badania antropologiczne prof.dr Tadeusz Dzierżykray- 
Rogalski i dr hab.Elżbieta Promińska. Finansowała 
Polska Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej w Kai
rze. Trzeci sezon badań. Osada wraz z cmentarzys
kiem z przełomu IV i 111 tysiąclecia p .n .r .

Kontynuowano eksplorację wykopaliskową w osadzie i na współczesnym 
jej cmentarzysku, które położone jest na tym samym stanowisku /pagórek


