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Ukážka štiepaných artefaktov z epipaleo-
litu, črep zo 16. stor. a mince 1939, 1941

Výskum v zadných priestoroch jaskyne
v sonde I/2019

Plán Hučivej diery, umiestnenie sond I a II/2019, rozdelených na sektory a preplavovanie
sedimentov na sitách

Profil v sonde I/2019 s kultúrnymi vrst-
vami a ohniskom z epipaleolitu

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Výskum v roku 2019 realizoval AÚ SAV (M. Soják) v spolupráci s Jagelonského univerzitou v Krakove (P. 
Valde-Nowak). Zúčastnili sa na ňom študenti a doktorandi z uvedenej poľskej inštitúcie, čiastočne v rámci 
povinnej terénnej praxe. Sonda I/19 sa umiestnila v mieste amatérskych výkopov v zadných priestoroch 
jaskynnej chodby, sonda II/19 vo vchodovej partii v mieste naplánovaného kovového uzáveru (mreže). 
Sondy sa rozdelili na sektory o veľkosti 1 x 1 m, a tie na menšie sektory 0,5 x 0,5 m. Každý nález sa po-
lohopisne a výškopisne zameral totálnou stanicou. Výskum prebiehal podrobne, po 5 cm vrstvičkách, 
sitoval na sitách s dvoma frakciami a napokon lanovkou o dĺžke 160 metrov dopravoval vo vedrách k 
miestnemu potoku, kde sa sedimenty preplavovali. Takto sa podarilo získať všetok nálezový materiál z 
novoveku (16., 18.-19. stor., 2. sv. vojna) a z neskorého paleolitu (magdaleniénska kultúra). V sonde I/19 
sa v profile identifikovalo šesť vrstiev, z nich vrstva II je včasnonovoveká, IV až VI sú epipaleolitické. 
Prínosom je získanie nálezov z neporušenej vrstvy IV a VI (ohniska), so zvieracími kosťami, uhlíkmi a 
výraznou štiepanou kamennou industriou magdaleniénskej kultúry. Typologicky vystupujú čepele so 
šikmou koncovou retušou, s vrubmi, rydlá, čepele, zvyšok jadra a v ohnisku mnoho mikroúštepov (spolu 
do cca 300 ks). Ide o prvú jaskyňu na území Tatier s doloženým pravekým osídlením.

Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-14-0742 „Dynamika využívania surovinových zdrojov v pale-
olite a neolite na západnom Slovensku“.

(tel:. +421-902-925620)

Výskum jaskyne Hučivá diera

Miesto výskumu: Tatranská Kotlina
(okr. Poprad)

Poloha: jaskyňa Hučivá diera
             (Rausch Keller)

Realizácia výskumu: M. Soják 
                                  P. Valde-Nowak

Rok výskumu: 2019
Druh výskumu: záchranný

Druh náleziska: jaskynné sídlisko

Datovanie: epipaleolit (magdalenién)
                   včasný novovek (16. stor.)
                   2. sv. vojna
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