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Jaskinia Biœnik po³o¿ona jest na lewym, zachodnim stoku Doliny Wod¹cej,
w obrêbie Pasma Smoleñsko-Niegowonickiego w œrodkowej czêœci Wy¿yny
Krakowsko-Czêstochowskiej (ryc. 2). Dotycz¹ce jej interdyscyplinarne badania
organizowane by³y od roku 1992 najpierw przez Zarz¹d Jurajskich Parków
Krajobrazowych woj. Œl¹skiego i Muzeum Archeologiczne i Enograficzne
w £odzi, a obecnie przez IA UMK w Toruniu (Cyrek 2002, 2003a; Cyrek i in.
2009; Cyrek, Sudo³ 2009).
Na strukturê jaskini sk³ada siê kilka komór po³¹czonych korytarzami,
schronisko i nawis skalny oraz kilka otworów wejœciowych (ryc. 1) (Polonius
1999). W interdyscyplinarnych badaniach, kierowanych przez K. Cyrka, uczestniczyli: T. Madeyska, J. Miros³aw-Grabowska, T. Wiszniowska, P. Socha,
K. Stefaniak, P. Wojtal, K. Kasprowska, A. Tyc, M. i M. Krajcarzowie, M. Sudo³
oraz £. Czy¿ewski. Eksplorowano wype³niska nastêpuj¹cych elementów systemu jaskiniowego: komorê g³ówn¹, schronisko boczne, komorê boczn¹ i obszar
pod nawisem oraz schroniska dolne i górne (ryc. 3). W sumie przebadano oko³o
260 m2, eksploruj¹c osady o zró¿nicowanej mi¹¿szoœci (od 1 m w schronisku

Ryc. 1. Plan Jaskini Biœnik (wg Poloniusa)
A plan of the Biœnik Cave (acc. to Polonius)
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górnym do 10 metrów w komorze g³ównej), w kilku zaledwie miejscach
osi¹gaj¹c skalne dno jaskini (Cyrek i in. 2009).
Jaskinia Biœnik jest w tej chwili najstarszym stanowiskiem jaskiniowym
w Polsce z zachowanym profilem osadów powsta³ych w poszczególnych fazach
klimatycznych od okresu poprzedzaj¹cego zlodowacenie Odry a¿ do Holocenu
(ryc. 4). Najstarsze œlady osadnictwa cz³owieka paleolitycznego siêgaj¹ ponad
400 000 lat. Najciekawsza œrodkowopaleolityczna sekwencja zasiedlenia jaskini
liczy co najmniej 18 poziomów kulturowych, zachowanych w postaci koncentracji kamiennych i koœcianych wyrobów, reliktów palenisk oraz fragmentów
koœci zwierzêcych o pokonsumpcyjnym charakterze (Cyrek 2002; Cyrek i in.
2009). Bardzo istotne s¹ próby datowania poszczególnych poziomów, wykonane
metod¹ uranowo-torow¹, elektronowego rezonansu paramagnetycznego (Hercman, Gorka 2000, 2002) i termoluminescencyjn¹ (Kusiak 2008).
METODA PRACY

W trakcie eksploracji poszczególnych rejonów stanowiska okaza³o siê, ¿e
zasiêg wystêpowania znalezisk archeologicznych i paleontologicznych w kolejnych warstwach by³ zró¿nicowany (Cyrek, Sudo³ 2009). Podstawow¹ metod¹
przy rekonstrukcji zasiêgu i lokalizacji kolejnych faz zasiedlenia jaskini przez
cz³owieka by³a analiza planigrafii kamiennych i koœcianych znalezisk, skorelowana z wnioskami p³yn¹cymi z analizy sedymentologicznej i paleozoologicznej.
Obserwowana wspó³czeœnie z³o¿ona struktura systemu jaskiniowego Biœnika
w przesz³oœci ulega³a najprawdopodobniej sporym modyfikacjom, które tylko
w du¿ym przybli¿eniu mo¿emy zrekonstruowaæ. Domyœlamy siê ich, chocia¿by
na podstawie zmian w wystêpowaniu znalezisk archeologicznych w poszczególnych rejonach stanowiska, przy za³o¿eniu, ¿e obozowiska zak³adano z regu³y
w pobli¿u otworów wejœciowych, czego mamy dowody na innych stanowiskach
jaskiniowych (Koz³owski 2004).
S¹ te¿ bardziej bezpoœrednie przes³anki œwiadcz¹ce o tych zmianach.
Chodzi tutaj przede wszystkim o obecnoœæ w danym fragmencie jaskini sedymentów o okreœlonej genezie (typowe jaskiniowe gliny pylaste, piaski wodne,
eoliczny b¹dŸ redeponowany less, ostrokrawêdzisty b¹dŸ obtoczony gruz czy
te¿ utwory ilaste), a tak¿e obecnoœæ w okreœlonym miejscu du¿ych g³azów
pochodz¹cych z oberwanego stropu.
Ogromne znaczenie dla zmian w morfologii obiektu skalnego, jakim by³a
Jaskinia Biœnik, mia³y warunki klimatyczne panuj¹ce na zewn¹trz jaskini, wœród
których do najwa¿niejszych nale¿a³y: dobowe i sezonowe zmiany temperatur,
iloœæ opadów i zwi¹zany z tym poziom wód gruntowych, poziom wód w dolinie
oraz kierunek i si³a wiatru.
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Niemo¿liwe jest zrekonstruowanie wszystkich stopniowych lub gwa³townych zmian w morfologii jaskini, mo¿na natomiast wyodrêbniæ niektóre
z g³ównych faz wyraŸnie siê ró¿ni¹cych, które mia³y wp³yw na ludzkie osadnictwo. Jest to mo¿liwe dziêki szczegó³owej analizie zasiêgu i lokalizacji
archeologicznych i paleontologicznych znalezisk w obrêbie poszczególnych
warstw naturalnych, z których ka¿da powsta³a w okreœlonych warunkach
klimatycznych. Badania w jaskini trwaj¹ i w poszczególnych jej partiach s¹
ró¿nie zaawansowane, dlatego nie zawsze jest mo¿liwe uchwycenie etapów jej
morfologii i faz zasiedlenia na ca³ym obszarze stanowiska, a tylko na okreœlonych fragmentach.
ANALIZA Z NALEZISK I DYSKUSJA

Œladem najstarszego etapu ludzkiej penetracji jaskini s¹ wyroby krzemienne, koœci zwierzêce i skupiska wêgli drzewnych, znalezione w warstwie
19abc i oznaczone jako inwentarz A7 (ryc. 5). Warstwy 19abc to kompleks glin
pylastych z niewielka domieszk¹ zwietrza³ego i pokrytego wtórnymi wytr¹ceniami mineralnymi gruzu i pojedynczymi wiêkszymi blokami skalnymi
(ryc. 6) (Miros³aw-Grabowska 2002a, b; Cyrek i in. 2009). Istotne s¹ tutaj dwie
daty TL, sugeruj¹ce dla tej warstwy wiek powy¿ej 500 000 lat (9–14 OIS ?)
(Kusiak 2008). Trudno w tej chwili wskazaæ, czy chodzi tutaj o piêtro w obrêbie
interglacja³u wielkiego, czy te¿ w obrêbie zlodowaceñ po³udniowopolskich?
Wspomniane znaleziska w liczbie 25 wyrobów krzemiennych oraz stu
kilkudziesiêciu fragmentów koœci wyst¹pi³y w poziomie o mi¹¿szoœci 45 cm, na
powierzchni ok. 7 m2, tworz¹c dwa skupiska rozdzielone skalnym wystêpem.
Takie usytuowanie znalezisk oraz towarzysz¹ce im cztery niewielkie skupiska
s³abo zachowanych wêgielków drzewnych, które mo¿na interpretowaæ jako
pozosta³oœci palenisk, sugeruj¹, ¿e w pobli¿u znajdowa³ siê otwór wejœciowy do
jaskini, u¿ytkowany przez jej ówczesnych mieszkañców.
W trakcie eksploracji tych warstw zosta³y ods³oniête dwie wype³nione
sedymentami nisze (ryc. 7), które mog³y pe³niæ rolê wejœcia do omawianej
komory jaskini. Nisze te s¹ usytuowane w zachodniej i po³udniowej czêœci
komory i prowadz¹ w kierunku doliny, z tym, ¿e jedna z nich prowadzi przez
komorê i schronisko boczne, gdzie jeszcze nie badano omawianych warstw.
Pomiêdzy komor¹ g³ówn¹ a dolin¹ w kierunku zachodnim znajduje siê obecnie
obszar chroniony przez nawis, który na poziomie najstarszych warstw równie¿
nie zosta³ jeszcze w du¿ej mierze przebadany. Jednak wyniki z powierzchni
przebadanej (ok. 40 m2), zlokalizowanej nieco bardziej na NW od komory
g³ównej, nie wykaza³y obecnoœci warstw 19abc. Bezpoœrednio pod warstw¹ 19

Ryc. 2. Lokalizacja Jaskini Biœnik (rys. £. Czy¿ewski)
Location of the Biœnik Cave (drawing by £. Czy¿ewski)

wklejka 03b dwustronna po stronie 60

Ryc. 3. Plan Jaskini Biœnik z uwzglêdnieniem badanych elementów systemu
jaskiniowego: a – krawêdŸ tarasu przed jaskini¹, b – otwór wejœciowy do komory jaskini,
c – zasiêg nawisu skalnego, d – zasiêg komory g³ównej, e – zasiêg komory bocznej
i schroniska bocznego, f – wykopy badawcze, g – ska³a (rys. £. Czy¿ewski)
A plan of the Biœnik Cave with regard to the explored elements of the cave system: a – the
edge of the terrace before the cave, b – entrance mouth to the cave chamber, c – range of
the rocky overhang, d – range of the main chamber, e – range of the side chamber and side
shelter, f – research excavations, g – the rock (drawing by £. Czy¿ewski)

wklejka 03c dwustronna po stronie 60

Ryc. 4. Stratygrafia stanowiska (rys. M. Sudo³, £. Czy¿ewski)
Stratigraphy of the site (prepared by M. Sudo³, £. Czy¿ewski)

wklejka 03d dwustronna po stronie 60

Ryc. 5. Planigrafia warstwy 19a,b,c: a – krawêdŸ tarasu przed jaskini¹, b – otwór
wejœciowy do komory jaskini, c – zasiêg nawisu skalnego, d – zasiêg komory
g³ównej, e – zasiêg komory bocznej i schroniska bocznego, f – wykopy badawcze, g – ska³a, h – paleniska, 1 – wyroby kamienne, 2 – koœci zwierzêce
(rys. £. Czy¿ewski)
Planigraphy of the layer 19 a, b, c: a – the edge of the terrace before the cave, b – entrance mouth to the cave chamber, c – range of the rocky overhang, d – range of the
main chamber, e – range of the side chamber and side shelter, f – research excavations, g – the rock, h – hearth remains, 1 – stone artefacts, 2 – animal bones (drawing
by £. Czy¿ewski)

Ryc. 6. Profil E w komorze g³ównej, cyfry oznaczaj¹ numery warstw (fot. M. Sudo³)
Profile E in the main chamber, figures denote the number of layers (photo by M. Sudo³)

wklejka 03e dwustronna po stronie 60
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Ryc. 7. Wype³niona sedymentami nisza w NW czêœci komory g³ównej (fot. M. Sudo³)
A niche filled with sediment in the NW part of the main chamber (photo by M. Sudo³)
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Ryc. 8. Planigrafia warstwy 19, legenda jak na ryc. 5 (rys. £. Czy¿ewski)
Planigraphy of layer 19, legend as in Fig. 5 (drawing by £. Czy¿ewski)

wklejka 03h dwustronna po stronie 60

Ryc. 9. Planigrafia warstwy 18, legenda jak na ryc. 5 (rys. £. Czy¿ewski)
Planigraphy of layer 18, legend as in Fig. 5 (drawing by £. Czy¿ewski)

wklejka 03i dwustronna po stronie 60

Ryc. 10. Profil NW w schronisku bocznym, cyfry oznaczaj¹ numery warstw (fot. M. Sudo³)
NW profile in the side shelter, figures denote the number of layers (photo by M. Sudo³)

wklejka 03j dwustronna po stronie 60

Ryc. 11. Planigrafia warstwy 12, legenda jak na ryc. 5 (rys. £. Czy¿ewski)
Planigraphy of layer 12, legend as in Fig. 5 (drawing by £. Czy¿ewski)

Ryc. 12. Planigrafia warstwy kulturowej pomiêdzy warstwami 12 a 13: 1 – obszar nieprzebadany, 2 – ska³a, 3 – wykop badawczy, 4 – rozproszone
wêgielki drzewne, 5 – paleniska, 6 – przegrzane kamienie, 7 – wyroby krzemienne, 8 – koœci zwierzêce (rys. M. Sudo³)
Planigraphy of the cultural layer between layers 12 and 13: 1 – unexplored area, 2 – rock, 3 – research excavation, 4 – scattered wood coals, 5 – hearth
remains, 6 – overheated stones, 7 – silicon artefacts, 8 – animals bones (drawing by M. Sudo³)

wklejka 03k jednostronna po stronie 60
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zalega³a warstwa 20, a pod ni¹ skalne pod³o¿e. Pozwala to przypuszczaæ, ¿e
wspomniane nisze mog³y byæ otworami wejœciowymi prowadz¹cymi z komory
g³ównej na otwarty w kierunku doliny taras skalny.
Sk³ad znalezionego inwentarza krzemiennego i koœcianego sugeruje, ¿e s¹
to pozosta³oœci obozowiska ³owieckiego, na którym oprawiano miêso upolowanych zwierz¹t krzemiennymi zgrzeb³ami oraz narzêdziami zêbato-wnêkowymi oraz obrabiano krzemieñ. O tym ostatnim zajêciu œwiadczy obecnoœæ
krzemiennych ³usek.
Dyskusyjna jest paleoklimatyczna geneza omawianych sedymentów. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest po pierwsze: nadzwyczaj stara chronologia
sugerowana przez pozycjê stratygraficzn¹ i datowanie TL, a po drugie: niewielka liczba organicznych znalezisk. Wœród tych ostatnich s¹ koœci zwierz¹t
zaliczanych do gatunków eurytopowych (Wiszniowska i in. 2001, 2002; Cyrek
i in. 2009; Stefaniak i in. w druku) oraz makroszcz¹tki brzozy (Cyrek i in. 2009).
Na podstawie szcz¹tków kostnych mo¿na przypuszczaæ, ¿e w otoczeniu
stanowiska oprócz terenów otwartych, stepowych znajdowa³y siê obszary pokryte zwart¹ roœlinnoœci¹ (lasostepy, lasy parkowe). Spodziewamy siê, ¿e
powiêkszenie badanej powierzchni wzbogaci inwentarz diagnostycznych znalezisk. W zwi¹zku z tym trudno obecnie sprecyzowaæ, z jak¹ starsz¹ od
zlodowacenia Odry faz¹ klimatyczn¹ mo¿na wi¹zaæ sedymentacjê omawianych
warstw oraz znalezionych w nich artefaktów.
Lepsza pod tym wzglêdem sytuacja wyst¹pi³a w przypadku warstwy 19,
która zosta³a ods³oniêta na powierzchni ponad 40 m2 w komorze g³ównej, ale
i pod nawisem (ryc. 8). Znaleziono w niej oko³o 70 wyrobów krzemiennych
w towarzystwie licznych koœci w poziomie o mi¹¿szoœci do 70 cm.
Analiza mikrostratygraficzna i planigraficzna wykaza³a obecnoœæ dwóch
lub trzech poziomów wystêpowania tych znalezisk, co mo¿e œwiadczyæ o przynajmniej dwóch fazach zasiedlenia jaskini. Znaleziska wyst¹pi³y w dwóch
koncentracjach. Jedna z nich jakby powtarza³a po³o¿enie wyrobów z warstw
19abc, a druga by³a zlokalizowana w pó³nocnej czêœci komory, sugeruj¹c
obecnoœæ ówczesnego wejœcia w³aœnie w tej czêœci jaskini, gdzie jeszcze
pozostaj¹ nieeksplorowane sedymenty.
Jednak brak reliktów palenisk (jeœli nie jest to wynikiem ich podepozycyjnego zniszczenia) mo¿e oznaczaæ, ¿e odkryte znaleziska to raczej peryferie
zasiedlonego wówczas obszaru, którego centrum znajdowa³o siê bli¿ej doliny,
czy to w kierunku pó³nocnym, czy te¿ zachodnim. Obecnoœæ w inwentarzu (A6)
m.in. rdzeni, narzêdzi zêbatych, ostrzy lewaluaskich, no¿y, zgrzebe³, pó³surowca, odpadków i ³usek sugeruje podobne funkcje realizowane w tych obozowiskach do sytuacji w poprzedniej warstwie (Cyrek 2002; Cyrek i in. 2009).
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Warstwa 19 to jasnobrunatna glina pylasta zawieraj¹ca nieliczn¹ domieszkê
og³adzonego gruzu, która tworzy³a siê w okresie ch³odniejszym podczas zlodowacenia Odry. Faunê charakteryzuje znacz¹cy udzia³ gatunków stepotundrowych, co wskazuje na obecnoœæ terenów otwartych. Jednak wystêpowanie ³osia
mo¿e œwiadczyæ o lesie borealnym, terenach podmok³ych lub terenach na
pograniczu lasu i stepotundry (Wiszniowska i in. 2001, 2002; Cyrek i in. 2009;
Stefaniak i in. 2009).
Jeszcze bogatsza w archeologiczne znaleziska (inwentarz A5) by³a warstwa
gliny pylastej z ostrokrawêdzistym gruzem, oznaczona jako 18 (ryc. 9) i zdeponowana podczas ch³odnej fazy II po³owy zlodowacenia Odry (Miros³aw-Grabowska 2002a, b; Cyrek i in. 2009), na co wskazuje obecnoœæ koœci mamuta
i kozicy. Mikrostratygrafia zabytków sugeruje dwie fazy zasiedlenia jaskini
podczas osadzania siê warstwy 18. Lokalizacja wiêkszoœci wyrobów i koœci oraz
reliktów 3 lub 4 palenisk przekonuje, ¿e wejœcie znajdowa³o siê wówczas
w pó³nocnej partii jaskini. W inwentarzu obok zgrzebe³ liczniej wyst¹pi³y
od³upki i wióry oraz rdzenie, co zdaje siê œwiadczyæ o wiêkszej roli obróbki
krzemienia, z czym najczêœciej wi¹za³ siê nieco d³u¿szy czas funkcjonowania
obozowisk (Cyrek 2002; Cyrek i in. 2009). Podobn¹ lokalizacjê obozowisk
udokumentowano w obrêbie dwóch kolejnych sedymentów: warstwie 15 z interglacja³u lubelskiego i warstwie 14 powsta³ej podczas zlodowacenia Warty
(Cyrek 2002; Cyrek i in. 2009).
Znacz¹c¹ zmianê obserwujemy w przypadku zasiedlenia jaskini podczas
interglacja³u eemskiego. W tym okresie zosta³y zdeponowane warstwy glin
piaszczystych z domieszk¹ og³adzonego gruzu (w. 12, 12a, 13 i 13a) (Miros³aw-Grabowska 2002a, b; Cyrek i in. 2009), w których znaleziono wyroby
tworz¹ce inwentarze A1 i A2 (ryc. 10). Analiza paleozoologiczna wykaza³a
wyraŸne ocieplenie podczas sedymentacji warstwy 13 i och³odzenie w przypadku warstwy 12. Podczas obydwu tych faz klimatycznych zasiedlano jaskiniê
(zespo³y A2 i A1), z tym ¿e wyj¹tkowo intensywne osadnictwo nast¹pi³o
podczas fazy przejœciowej pomiêdzy jednym a drugim okresem (Cyrek i in.
2009). Œwiadectwem tego s¹ skupiska wêgielków drzewnych znalezionych w towarzystwie przegrzanych kamieni, które mo¿na interpretowaæ jako relikty co
najmniej czterech palenisk. Silne przegrzanie sedymentu, wspomnianych kamieni obstawy oraz przylegaj¹cych bezpoœrednio wapiennych œcian œwiadcz¹
o stosunkowo d³ugim u¿ytkowaniu tych palenisk (ryc. 11). Sugeruje to równie¿
rozproszenie drobnych wêgielków i py³u wêglowego dooko³a palenisk, co
mo¿na t³umaczyæ ich d³ugotrwa³ym rozdeptywaniem. Przegrzana jest równie¿
czêœæ koœci oraz niektóre wyroby krzemienne spoœród znalezionych w obrêbie
palenisk b¹dŸ w ich bezpoœrednim s¹siedztwie. Charakterystyczne jest usytuo-
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wanie tych palenisk na granicy pomiêdzy komor¹ boczn¹ a schroniskiem
bocznym (ryc. 12), co mog³o zapewniaæ oœwietlenie i ogrzanie komory, a jednoczeœnie umo¿liwia³o swobodny odp³yw dymu w kierunku doliny.
W s¹siedztwie ognisk w g³êbi komory prowadzono m.in. dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, o czym œwiadczy obecnoœæ narzêdzi krzemiennych i koœci upolowanych zwierz¹t, natomiast obszar w schronisku po³o¿ony bli¿ej doliny nie
zosta³ jeszcze przebadany. O d³u¿szym ani¿eli we wczeœniejszych fazach
pobycie w jaskini przekonuj¹ liczniejsze krzemienne wyroby inwentarzy A1
i A2 (ok. 120 i 150 sztuk), wœród których by³y zarówno rdzenie, pó³surowiec,
jak i narzêdzia retuszowane. Wœród tych ostatnich dominowa³y zgrzeb³a nad
formami zêbatymi i wnêkowymi. Istotn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy obydwoma fazami
zasiedlenia jest wyraŸnie wiêkszy udzia³ no¿y w warstwie 13. W porównaniu ze
starszymi poziomami po raz pierwszy pojawiaj¹ siê narzêdzia bifacjalne (dwustronne) w postaci ostrzy i mikropiêœciaków (ryc. 13), co prawdopodobnie wi¹¿e
siê ze zmianami w technikach ³owieckich (Cyrek 2006b).
Natomiast lokalizacja obozowisk w obrêbie jaskini przenosi siê bli¿ej
doliny (pod nawis, a przede wszystkim do komory i schroniska bocznego)
z jednoczesnym unikaniem pobytu w komorze g³ównej, co byæ mo¿e ma
zwi¹zek z cieplejszym, interglacjalnym klimatem. We wspomnianych paleniskach palono drewnem œwierka, modrzewia i sosny.
Kolejne, wczesnovistuliañskie poziomy kulturowe (w. 9–11) odznaczaj¹ siê
koncentracj¹ znalezisk w dwóch rejonach stanowiska. Pierwszy to obszar po
obydwu stronach otworu wejœciowego do komory g³ównej, a drugi w schronisku
bocznym i komorze bocznej (ryc. 14). Przypomina to sytuacjê z wy¿ej opisanych poziomów eemskich, z tym ¿e teraz paleniska znajdowa³y siê przede
wszystkim przed wejœciem do komory g³ównej (ryc. 15). To podobieñstwo
w przestrzennym u¿ytkowaniu jaskini mo¿e mieæ zwi¹zek ze zbli¿onymi warunkami klimatycznymi, jakie panowa³y podczas u¿ytkowania jaskini w tych
dwóch fazach (interglacja³ i interstadia³ wczesnego vistulianu). Znajduje to
potwierdzenie w podobnej strukturze fauny, obecnoœci œwierka, modrzewia
i sosny w paleniskach oraz w podobieñstwie krzemiennych inwentarzy (m.in.
analogiczne ostrza bifacjalne) (Cyrek i in. 2009).
WyraŸna zmiana w lokalizacji osadnictwa nast¹pi³a na poziomie sp¹gu
piasków warstwowanych (warstwa 7 / zespó³ E), kiedy to intensywnie zamieszkiwano komorê g³ówn¹, natomiast pod nawisem wyst¹pi³y jedynie pojedyncze zabytki. Powstanie tej warstwy wi¹¿e siê z wysokim stanem wody
w dolinie u podnó¿a jaskini, kiedy to woda namy³a do niej piaski. Spowodowa³o
to rozmycie stropowej partii starszych sedymentów jaskiniowych. Byæ mo¿e
w³aœnie to wydarzenie by³o jedn¹ z przyczyn oberwania siê œcian istniej¹cej
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Ryc. 13. Wybór narzêdzi bifacjalnych z warstwy 12 (rys. M. Sudo³, M. Cyrek)
A selection of bifacial tools from layer 12 (drawing by M. Sudo³, M. Cyrek)
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Ryc. 14. Planigrafia warstw 9–11, legenda jak na ryc. 5 (rys. £. Czy¿ewski)
Planigraphy of layers 9–11, legend as in Fig. 5 (drawing by £. Czy¿ewski)
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Ryc. 15. Stratygrafia wczesnovistuliañskich poziomów z paleniskami (zespó³ D i B) w wejœciu
do komory g³ównej (fot. K. Cyrek)
Stratigraphy of early-vistulian layers with hearth remains (complex D and B) in the entrance
to the main chamber (photos by K. Cyrek)
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Ryc. 16. Wkop w komorze g³ównej, zespó³ F (fot. K. Cyrek)
Excavation in the main chamber, complex F (photo by K. Cyrek)
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dotychczas od strony doliny pierwszej komory. W jej miejsce powsta³ obszar
pod nawisem, a jaskinia siê „cofnê³a”.
Wewn¹trz komory, ale tu¿ przy wejœciu, palono ogniska, tutaj te¿ dokonywano obróbki surowca krzemiennego i poro¿a jeleniowatych. Natomiast
w g³êbi komory, w jednej z bocznych nisz, urz¹dzono rodzaj magazynu/lodówki
fragmentów tuszy zwierzêcej (Cyrek 2002).
W stropie serii piasków warstwowanych datowanym stratygraficznie na
interpleniglacja³ odkryto najm³odszy œrodkowopaleolityczny poziom kulturowy
(zespó³ F) (Cyrek 2002, 2006a; Cyrek i in. 2009). Wyró¿nia³ siê on daleko
posuniêta adaptacj¹ przestrzeni do zasiedlenia. Polega³a ona na wykonaniu
w centrum komory wkopu, prawdopodobnie w celu pog³êbienia i powiêkszenia
ówczesnej wysokoœci jaskini (ryc. 16).
Najbardziej spektakularnego zabiegu dokonano pod nawisem, przed wejœciem do komory. Wzniesiono tam rodzaj wiatrochronu os³aniaj¹cego wejœcie do
komory (ryc. 17). I w³aœnie w granicach tej konstrukcji oraz w komorze blisko
otworu w obrêbie wspomnianego wkopu znaleziono wiêkszoœæ zabytków, co
œwiadczy, ¿e w³aœnie tutaj wykonywano rozmaite czynnoœci obozowiskowe
(Cyrek 2003b).
Obydwa te zabiegi mia³y na celu powiêkszenie przestrzeni mieszkalnej oraz
prawdopodobnie zabezpieczenie przed wiatrem, co sugeruje obecnoœæ zimnych
wiatrów wiej¹cych z NW. Mamy tutaj do czynienia z wyraŸn¹ adaptacj¹
zasiedlanego miejsca w celu stworzenia swego rodzaju sztucznego mikroœrodowiska. By³o to uzasadnione d³ugoœci¹ pobytu i intensywnoœci¹ realizowanych zajêæ, o czym œwiadczy wiêksza ni¿ w starszych poziomach liczba
i charakter pozostawionych krzemiennych wyrobów (ponad tysi¹c sztuk) i zwierzêcych koœci.
PODSUMOWANIE

Warto zwróciæ uwagê na stosowan¹ wielokrotnie na przestrzeni tysi¹cleci
i w zasadzie do dnia dzisiejszego zasadê rozpalania ognisk w wejœciu b¹dŸ
w najbli¿szym jego s¹siedztwie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w trakcie kilkuset tysiêcy
lat epizodycznego osadnictwa w Jaskini Biœnik by³y to przewa¿nie krótkotrwa³e
obozowiska ³owieckie lokalizowane w ró¿nych czêœciach jaskini.
A¿eby poruszony temat mo¿na by³o zanalizowaæ bardziej precyzyjnie i wiarygodnie, niezbêdne s¹ dalsze badania dotycz¹ce szczegó³owej rekonstrukcji
rozmaitych elementów œrodowiska otaczaj¹cego jaskiniê jak i mikroœrodowiska
jej wnêtrza, a przede wszystkim badania krasologiczne i sedymentologiczne
prowadzone pod k¹tem zrekonstruowania zmian w morfologii jaskini.
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Ryc. 17. Rekonstrukcja i planigrafia wiatrochronu w warstwach 5–6
(zespó³ F) (rys. M. Cyrek): 1 – wyroby krzemienne i pó³surowiec,
2 – rdzeñ krzemienny, 3 – fragmenty koœci i poro¿y, 4 – kamienie,
5 – przepalone fragmenty koœci
Reconstruction and planigraphy of the wind shelter in layers 5–6
(complex F), (drawing by M. Cyrek): 1 – silicon artefacts and half-raw
material, 2 – silicon core, 3 – fragments of bones and antlers,
4 – stones, 5 – overburnt bone fragments
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SUMMARY
The Biœnik Cave lies on the left western slope of the Wod¹ca Valley, which is part of the
Niegownice-Smoleñ hills, situated in the central part of the Kraków-Czêstochowa Upland. The
cave consists of several chambers joined by corridors, and a number of entrances. Interdisciplinary
research (archaeology, sedimentology, geomorphology and paleozoology) carried out since 1992
has dealt with the exploration of the following elements of the cave system: the main chamber, side
shelter, side chamber and the area underneath the overhang. The Biœnik Cave is currently the oldest cave site in Poland with a well-preserved cross-section of sediments formed in separate stages
of climatic changes, starting with the period preceding the Odra Glaciation to the Holocene. The
oldest traces of settlement of Palaeolithic man go as far back as over 400,000 years ago. The most
interesting mid-Palaeolithic sequence of the cave inhabitation comprises 17 cultural levels preserved in the form of stone and bone artefacts’ concentrations, hearth remains and fragments of animal bones of post-consumption character. The attempts to date separate levels using the uranium-thorium dating method, electronic paramagnetic resonance and thermoluminescence method
are very relevant. Scientific value of the Biœnik Cave turns it into a sample mid-Palaeolithic site in
this part of Europe. A three-dimensional localisation of all finds made it possible to prepare
a detailed map of the artefacts’ distribution in the consecutive sedimentary layers. This, in turn,
enabled the reconstruction of changes of the cave inhabitation by man. The correlation of those
changes with the description of climatic conditions in the period of formation of sedimentary
layers helped link the cave inhabitation methods with natural conditions dominating the area of the
Biœnik Cave at that time.

