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Zaburzenia kriogeniczne w spągu osadów lessowych można wiązać z mak-
simum ostatniego zlodowacenia, akumulację lessów natomiast z młodszym 
pleniglacjałem.

Artefakty krzemienne znalezione w trzech poziomach należy połą-
czyć pod względem techniczno-typologicznych ze środkowym paleolitem. 
Środkowy i dolny poziom wiąże się z pozostałościami bogatych pracow-
ni krzemieniarskich bazujących na miejscowym surowcu. Usytuowane były  
wokół ognisk.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym stanowisku będą kontynuowane.

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w okresie li-
piec/sierpień przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki 
Zwierząt PAN). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Czternasty sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię  około 19 m².

Kontynuowano badania z lat 1968-1973, 1989, 1991-1994, 1996, 1997. Od-
słonięto dalszy ciąg dużego skupiska kości mamutów, którego prawdopodobnie 
znaczna część rozciąga się w kierunku zachodnim od dotychczasowych wyko-
pów. Zalegało ono w silnie solifluowanej warstwie 6 datowanej C 14 na okres 
pomiędzy 25 000 a 22 000 lat BP. Artefakty kamienne, występujące wśród kości 
(prawie wszystkich części szkieletu) mamuta, są związane z horyzontem z jed-
nozadziorcami kompleksu graweckiego. Można tu wyróżnić:

rdzenie – 10 okazów, w tym 2 krążkowate, prawdopodobnie środkowopa-
leolityczne, z przemieszanych warstw niżej zalegających.

narzędzia – 34 okazy, w tym 5 rylców, 2 noże typu Kostienki, 3 wióry retu-
szowane, 6 tylczaków, 7 jednozadziorców, 2 zgrzebła, 2 narzędzia wnękowe, 2 
retuszowane fragmenty termiczne, 4 wióry z retuszem użytkowym.

Ponadto rylczaki – 3 okazy, retuszer piaskowcowy – l okaz, wióry całe 
i fragmenty – 56 okazów, odłupki całe i fragmenty – 57 okazów, łuski – 37 oka-
zów, fragmenty termiczne odłupków – 60 okazów.

Wśród ww. artefaktów występowały pojedyncze egzemplarze, które moż-
na wiązać ze starszymi kulturami (zarówno oryniacką, jak i środkowopaleoli-
tycznymi).

Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne
Badania sondażowe, przeprowadzone w wrześniu, finansowane przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Ewolucji 
i Systematyki Zwierząt PAN. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego badania prowadził dr hab. Krzysztof Sobczyk (autor spra-
wozdania) przy współudziale V. Sitlivy z Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
z Brukseli oraz udziale paleontologów z Instytutu Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt PAN z Krakowa: B. Miękiny, P. Wojtala i G. Lipeckiego. Trzeci se-
zon badań. Przebadano powierzchnię  około 6 m².

Badania rozpoczęto w sezonie 1998 r. i są kontynuowane. Założono 4 
wykopy o charakterze sondażowym (l-4). Wykop l usytuowano na lewo od 
wejścia do jaskini w tzw. Schronisku Bocznym wg J. Czarnowskiego, wy-
kop 2 po lewej stronie końca korytarza wiodącego do właściwego wejścia 
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