Prvé praveké nálezy z jaskyne Hučivá diera v Belianskych Tatrách
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Vchodový portál r. 2018.
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Profil z r. 2018 s vrstvami zo 16.
stor. (“a“) a z epipaleolitu (“b“)

Hučivá diera (1) voči Belianskej jaskyni
(2) a ukážka získanej štiepanej industrie

Miesto výskumu: Tatranská Kotlina
(okr. Poprad)
Poloha: jaskyňa Hučivá diera
(Rausch Keller)
Realizácia výskumu: M. Soják

Rok výskumu: 2018
Druh výskumu: záchranný
Druh náleziska: jaskynné sídlisko

Plán Hučivej diery (podľa V. Vadovský a kol., 1973; upravil F. Miháľ - M. Soják r. 2018) a miesto
nálezov v r. 2018 (16. stor. a epipaleolit - magdaleniénska kultúra)

Výsledky výskumu.
Ide o vápencovú jaskyňu korózneho genetického typu (937 m n. m.), dlhú 16,3 m. Nachádza sa na
južnom svahu Kobyliehu vrchu (kóta 1109) neďaleko vyvieračky Šumivý prameň (Rausch Quelle). Meno
dostala pravdepodobne podľa odrazov zvukov, ktoré vyluďujú vyvierajúce vody Šumivého prameňa.
Známa je oddávna, najmä kvôli výskytu paleontologického materiálu (najmä kostí medveďa jaskynného
či hnedého) získaného počas speleologických prác v 50. - 70-tych rokoch 20. stor. Podľa speleológa S.
Pavlarčíka sa v jaskyni našla novoveká keramika s glazúrou (nálezy stratené). V r. 2005 vnútri jaskyne
získal M. Soják nálezy črepov z 15. - 16. stor. spolu so zvieracími kosťami. V r. 2018 sa počas obhliadky
jaskyne zistilo v jej zadných priestoroch výrazné poškodenie sedimentov s dvoma identifikovanými
kultúrnymi vrstvami. Vo vrchnej prepálenej vrstve spočívali nálezy keramiky zo 16. stor. a v spodnej štyri
artefakty z rádiolaritu, neznámeho pazúrika a limnosilicitu. Typologicky ide o bazálnu časť čepele, dve
čepele so šikmou koncovou retušou a masívnu čepeľ. Ide o štiepanú kamennú industriu magdaleniénskej kultúry, pravdepodobne z interštadiálu bølling (13 000 - 12 500 pred Kr.?). V záchrannom a zisťovacom výskume sa plánuje pokračovať v r. 2019, a to v spolupráci s Jagelonského univerzitou v Krakove (P.
Valde-Nowakom).
Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-14-0742 „Dynamika využívania surovinových zdrojov v
paleolite a neolite na západnom Slovensku“.

Datovanie: epipaleolit (magdalenién)
včasný novovek (16. stor.)

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
(tel:. +421-902-925620)

