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dużą koncentrację. W jej obrębie dwie jam y iluwium odznaczały s ię  więk
szym zagęszczeniem  wyrobów. W śród nich szczególnie in teresu jące  są dwa 
m ikro lityczne liśc iak i ahrensburskie o raz  ty lczako  prostym  tylcu. -Obecność 
tych form  je s t kolejnym dowodem złożoności kulturowego charakteru  zespo
łu, polegającej na ws pół wy 01 ę po w an iu elementów typologicznych św iderskich 
i ahrensburskich.

Badania będą kontynuowane.

LIPNICA WIELKA, gm. Jabłonka Uniwersytet Jag ie lb ń sk i
woj. nowosądeckie Instytut Archeologii
Stanowisko 2

Badania prowadzili Jacek Rydle weki i Paweł 
Valde-Nowak pod opieką naukową p ro f.dr.hab. 
Janusza K. Kozłowskiego. Finansowała Komisja 
Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie.
Pierw szy sezon badań. Obozowisko z paleolitu 
schyłkowego.

Stanowisko zajm uje kulminację cyplowato rozczłonkowanej wypuk
łej form y terenowej wyniesionej ponad podmokłe dno doliny Czarnej Orawy 
625 m npm, poniżej u jśc ia  potoku Lipnica.

2Wytyczano dwa wykopy sondażowe, o ogólnej powierzchni 20 m , 
Wykop 1/78, o powierzchni 16 m ^, dostarczył 39 wyrobów kamiennych. 
Wykop Π/78, oddalony od wykopu 1/78 o 12 m na wschód, dostarczył 6 wy
robów. Łącznie z zabytkami zebranym i z powierzchni stanowiska liczba 
wyrobów osiąga 80, W skład inw entarza wchodzą: 2 rdzenie, 17 wiórów,
23 odłupki, 24 fragm enty wiórów lub odłupków o raz  14 narzędzi. Wśród 
narzędzi wystąpił: 1 tylczak, 1 fragm ent tylczaka jokazy łukow e/, 3 pół- 
tylczaki, 4 krótkie drapacze, 4 ry lce  o raz  atypowe narzędzie ze złuszczo- 
nym wierzchołkiem , nawiązujące do noża typu Kostienki. Surowcem do 
produkcji wymienionych zabytków był krzem ień ju ra jsk i podkrakowski 
/74% /, czekoladowy /8% /, narzutowy /3% /, rad io lary t /10% /, inne skały 
/5% /,

S tratygrafia  wykopów; ok. 20 cm gleby współczesnej, ok. 30 cm 
żółto-brunatnej gliny piaszczystej. W arstwy te  nakrywają poziom skośnie 
warstwowanych siwych Iłów i plasków z wytrąceniam i tlenków żelaza. P ro 
file z pobliskich piaskowni wskazują, że skośnie warstwowane se rie  iłów 
1 piasków osiągają m iąższość p rzekraczającą 4 m . Mają one genezę prawdo
podobnie przedczwartorzędow ą i.mogą być wiązane z procesam i akum ulacji 
wodnej.

Trudno obecnie o określenie przynależności kulturowej zespołu, 
Cechy wyrobów zdradzają jednak wyraźnie związki z zabytkami znanymi 
ze stanowiska w Sromowcach Niżnych, woj. nowosądeckie. Najbliższą te ry 
torialn ie analogię tworzą stanowiska tzw. grupy O etrom er z terenu  Czech, 
Moraw 1 Słowacji.

Badania będą kontynuowane.


