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mm

PAK w Warszawie

badania prowadził doc. dr Romuald Schild. Finansował IHDt
PAh. Szósty sezon badań /ostatni/. Stanowisko torfowo-piaskowe z okresu późnego paleolitu; mezolitu» 41ady s okre
su neolitu i z epoki brązu.

Stano«.lsko leży w centralnej częśel rocległegłego torfowis
ka /biegnącego łagodnym łukiem od Wilgi do Karozewla/« na wsohód
o<1 wsi Całowanie« ca 1000 m. na pn. wscb. od przysiółka Pąka tka.
J-..-t to wyspa aluwialno - wydmowa« wznosząca się od 1 do 3 a* po
nad poziom powierzchni torfowiska. Środek torfowiska charaktery
zuje sią występowaniem szeregu podobnych wysp.
Podczas £-oiu sezonów wykonano ogółem 13 wykopów badawozyohi
? wykopów torfowych oraz 1£ szurfów zwiadowczych. *obec «skończę-,
nia badan« wyniki ich omówiono nieco szerzej.'
Stratygrafia geologlozna
Uajniźezym stwierdzonym utworem są żwiry rzeczne» na nich le
ży zaburzona seria utworów mlneralno-organogenlcznych /torf 1 ma
dy »rzeczne/ z glebą inicjalną w stropie. Seria ta prpykryta Jest
przez utwory aluwialnej sedymentacji wyspowo - mieliznowej brze
gów koryta Tlały. Jej strop objęty jest glebą typu Ussslo« która
u brzegów wyspy przechodzi w dwudzielny torf. Spąg torfu otrzymał
datę C14« wskazującą na wczesna fazę drugiej połowy Allsrddu. W
strefie brzegowej wyspy torf Alleródu oraz nejniżej Dołożona gle

ba Uaselo na atokaoh przykryte są przez bardzo cienki pozlm gytll
piaszczystej z datami C U » określającymi jej wiek na przełom Alier0d/mł. dryae lab poozątek młodszego dryasu. Wymienione utwory
pokrywa seria eollozno-wydmowa» współczesna z dużą wydmą wałową
uformowaną na płd. od wyspy alowlalnej. W strefie brzegowej seria
eolicsna leży pod serią torfową /2*5-3 m./ z gytlą w spągu dato
waną przez C U na poozątkowy okres drugiej połowy.młodszego dryasu.
Stratygrafia aroheologlozna
Poziom.I- Najstarsze osadnlotwo paleolltyozne zalega w utwonaoh
aluwialnyob wyspy. Reprezentowane jest przez 3 /lub 4/ krsemlenioe» głównie o charakterze pracownianym. Przemysł nowy»
nieznany.
Poziom II - W stropowej oząśoi ąeril aluwialnej» ca 10-20 om. po
wyżej poziomu I spoczywają 3 lub 4 krzemlenlce nowego prze
mysłu z formami tylcowyml» nawiązujące do tzw. przemysłów
póśnomadleńskich Polaki.
Oba wymienione poziomy są datowane na pierwszą połową Alleródu lub jego oząśó środkową» zgodnie z datą C U

dla spągu

torfu kryjącego tą serią sedymentaoyjną w strefie brzegowej
*yspy.
Poziom III - Z poziomem tym związane jest osadnlotwo spoosywająoe w całej miąższości gleby UseelOt Stwierdzono obecność 5
krzemienie» z któryoh dwie należą do przemysłu z formami ^yl
cowyml /przemysł bliski przemysłowi katarzynowsklżmu/i dwie
do nowego przemysłu z liściakami typu Bromme 1 nlelioenymi
formami tylcowymli ostatnia krzemienlca reprezentuje prze
mysł par a tamowe ki.
Wiek wymienionych krzemienio oozlomu III mieści sią w dru
giej połowie AllerÓdu zgodnie z datowaniem i C U

dla spągu

torfu allerddzkiego i gytil kryjącej glebą Usselo /w stre-

fie brzegowej/.
Poziom IY - Osadnictwo tego poziomu spoczywa na powlerzohnl gleby
Ustelo i jest przykryte przez serię eollczną pierwszej poło
wy młodszego dryasu. Stwierdzono obecność 4 krzemienie. iłowy
przemysł« zawierający elementy cyklu mazowszańskiego« liś
ciaki typu.Bromme i zbliżone do ahrensburgsklch» wraz z nie
licznymi formami tyloowymi. v/iek osadnictwa jest równoczesny
wiekowi gytll kryjącej glebę Usselo w strefie brzegowej wys
py /początek młodszego dryasu/.
Poziom V - KaterlaÿV-go poziomu stratygraficznego» jak również
młodBzyoh poziomów» spoczywają bez zróżnicowania stratygra
ficznego» w ognlwaoh glebowyoh gleby blelloowej obejmującej
strop serii eoliczno-wydmoweJ. Podział stratygraficzny osad
nictwa młodszego od serii solicznej /a więc poozynająo od po
złomu V/» może być ustalony wyłącznie w strefie brzegowej.
Tak wlęo najstarsze materiały osadnictwa post-wydmowego leżą
tuż pod gytią tworzącą spąg serii torfowej 1 kryjącą > stre
fie brzegowej/ serię eollczną. Są to materiały cyklu mazowszańsklego. Pozycja stratygraficzna poziomu Y nie jest naj
pewniejsza. Z osadnictwem tym wiążą się jedna lub dwie krzemlenice.

'

poziom VI - U strefie brzegowej materiały zaliczone do poziomu
VI wystąpiły w spągu gytll stanowiącej spąg serii torfowej.
Należą one do przemysłu płudzkiego. Datowanie C14 wskazuje
na początkowy okres drugiej połowy młodszego dryasu.
Poza materiałami związanymi z poziomem VI na stanowisku od
kryto typologicznie nieco młodsze osadnictwo aa^owszańskle»
którego wiek nie został dotychczas ustalony. Spoczywa ono
również w gytii» której spąg zajmuje osadnictwo poziomu VI.
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Poziom ¥11 - Najstarsze osadnictwo mezollczne stanowiska związa
ne jest z cyklem narwiańskim W strefie brzegowej wystąpiło
ono w dolnej partii serii torfowej. Jego wiek może być pro
wizorycznie określony na wozesną fazą bprealu.
Poziom ¥111 - Również osadnictwo oyklu narwiańskiego. W strąfie
brzegowej materiały z nim związane wystąpiły w torfie powy
żej poziomu ¥11. Nleoo wyżej» nad poziomem ¥111» również w
strefie brzegowej wyspy» stwierdzono nlellozne materiały mo
zol ityczne. Ule ustalono ozy materiały te reprezentują młod
szy poziom osadnlozy ozy też są to materiały poziomu VIII ną
wtórnym złożu. Ponieważ ogółem stwierdzono obeonośó 3 krze
mienie cyklu narwiańskiego» z których jedna jest związana z
poziomem ¥11» przeto rozstrzygnięcie wątpliwości związanyoh
z materiałami występującymi ponad poziomem ¥111 może wpłynąó
na datowanie dwóch pozostałych krzemlenlo mezolitycznych.
Poza wymienionymi krzemienlcami. na stanowisku wystąpiły ma-,
terlały póśnopaleolltyozne» pokrewne tzw. przemysłowi groohalsklemu. Ponadto stwierdzono ślady osadnictwa kultury oeramlkl sznuro
wej oraz kultury trzolnieokieJ.

'Tobec unikalnej wartości stanowiska w Całowaniu należy postu
lować całkowite wywłaszczenie gruntów objętych przez to stanowis
ko oraz utworzenie rezerwatu archeologiczne.;,^. Kiestety w chwili
obeońej» mimo interwencji Konserwatora Zabytków Archeologicznych
na woj. warszawskie oraz zakazu pobierania plasku» stanowisko to
nadal podlega systematycznemu niszczeniu.

DEDltZACZKA* pov. • Kielce
Jaskinia "Raj"
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i.aledr-i \rcheologii Polaki
Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie

badanie prowadzi) doc. dr Janusz K. Kozłowski* Finansował
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Turystyki w Kielcach* Drugi
sezon badan. Stanowisko jaskiniowe z okresu paleolitu*

Kontynuowano badania ratownicze związane z zabezpieczeniem
osadów jaskini Haj przed pracami zmierzającymi do turystycznego
udostępnienia tego obiektu.
Wykonano wykop podłużny w korytarzu wstępnym* komorze wstęp
nej oraz komorze stalaktytowej. Uzyskano obszerny materiał do
stratygrafii osadów jaskini* który w sposób zasadnlozy potwier
dził wyniki badań 1967 r. oraz ich interpretację. !J toku badań Wy
dobyto liczne *materlały archeologiczne /609 okazów/ i paleontolo
giczne /ponad 1200 oznaozalnych fragmentów kości dużyoh ssaków i
wielka ilość kości drobnych gryzoni/, najniższe osady jaskini
zbudowane aa z serii spągowej* złożonej z glin zawierajaoych oto
czaki wapienne* w spągu i w stropie zabarwionej humusem. Seria ta
ma swój oopowlednlk w dnie doliny. ?yżej zrilegają dwa poziomy gli-

p

niasto-gruzowe* przedzielone w partii bliższej otworowi poziomem
utworu lessowatego. f obu poziomach występuję wyroby kamienne.
Wspomniane gliny pokryte są utworem gliniasto-gruzowym* silnie za
burzonym kriogenicznie* zawierającym gruz wyłącznie ostrokrawędz^aty* słabo zwietrzały, i.ad poziomem tym występuje - aż do koń
ca komory wstępnej - seria lessowstych mułków* zawierająca w spą
gu gruz wapienny, i a rozmytej powierzchni utworu występują war
stwowane piaaki* zanikające w głab jaskini. Pokryte sa one słabo
wykształconym poziomem humusowym w partii przyotworowej oraz sko
rupą naciekowa w* dalszych partiach jaskini.
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Badania dostarczyły istbtnyoh materiałów do charakterystyki
górnego poziomu kulturowego»jwskazując związki /w zakresie teohnlkl i typologii/ pomiędzy dpoma poziomami kulturowymi jaskini.

GOJSC, pow. Pajęczno

Zakład Archeologii Polski
Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie

Badania prowadził dr Bolesław Ginter, przy współudziale
mgr Anny Dagnan i studentów Archeologii Polski U. J.
Finansował U. J. Trzeci sezon badań. Pracownie krzemieniarskie z okresu późnego paleolitu.

Kontynuowano badania wykopaliskowe stanowiska położonego na
ośmiometrowym tarasie piaszozysto-żwirowym lewego brzegu Warty,
na zachód od wal Gojść. "tykop tegoroczny zajął powierzchnię około
p
40 m . Przylegał bezpośrednio do ubiegłorocznego wykopu 11/67* W
obrębie wykopu odkryto kilkadziesiąt tysięoy wyrobów krzemiennychf
zalegających przede wszystkim w iluwium piaszozystym» oraz ozęściowo we współczesnej próchnicy.
W materiale wykopaliskowym przeważały odłupkl z różnych faz
wstępnej i naprawczej obróbki obłuphl i rdzeni. 0 wiele rzadsze
były tzw. odpadki charakterystyczne rdzeni i wióryi te ostatnie
najczęściej nieregularne» lub uszkodzone. Obłupnie. rdzenie 1 na
rzędzia stanowiły grupę liczącą kilkaset okazów. Rdzenie w dużej
części zaczątkowe» przeważnie dwupiętowe, lub ze zmienioną orien
tacją, formowane na sposób rdzeni dwupiętowych» najczęściej o peł
nej zaprawie przygotowawczej. Narzędzia typu nakopalnianego /m.
In. ciosaki i narzędzie ciosakowate/ i parenaśole okazów narzędzi
podomowyoh.

