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23
tzw« przemysł koraornioki.
Stanowisko rokuje duże nadzieje na uzyskanie dat przyrodnlczyoh. W nadchodzącym sezonie przewiduje się eksplorację dna sta
rorzecza» gdzie znaleziono zabytki pod brekcją organiczną /dęby/«

SASPOW, pow. Olkusz

Katedra Archeologii Pradziejowej

Jaskinia Tunel Wislkl

i Wczesnośredniowiecznej

Schronisko nad J.Niedostępną

Uniwersytetu Warszawskiego

Schronisko pod Tunelem Wielkim

Badania prowadzili doc.dr Waldemar Chmielewski 1 dr Stefan
Kozłowski przy udziale geologa - dr Teresy Nlklewsklej z
Pracowni Geologu Czwartorzędu ZNGeol.PAN w Warszawie« Fi
nansował Uniwersytet Warszawski« Drugi sezon badań« Stano
wisko jaskiniowe z okresu paleolitu 1 neolitu«

Trzy wymienione obiekty znajdują się w ostańou wapiennym
wschodniego zbooza wąwozu Koziarnia» łączącym się z doliną rzeki
Sąspówki ok 900 m na SW od omawianych stanowisk«
W ubiegłym roku stwierdzono w Tunelu Wielkim ślady osadnlotwa
neolitycznego, górno- i środkowopaleolitycznego. W roku bleżąoym
zakończono badania warstwy środkowopaleolitycznej, pozyskująo ko
lekcję 50 wyrobów krzemiennych« Reprezentuje ona krótkotrwałe prze
bywanie w jaskini gromad myśliwskloh z wczesnej fazy ostatniego
okresu zimnego /Wdrmu/. Wyroby krzemienne mają charakterystyczne
z;ii8zczenia krawędzi, uważane dawniej za oeohę tzw. kultury tajacko-dupickiej. W rzeczywietośoi są to jednak zniszczenia wtórne,
bez wynowy kulturowej. Zespół ten posiada analogie w zespołach z

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
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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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Katedra Archeologii Polski
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

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

