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Badania archeologiczne na terenie Pienin posiadają długą metrykę. Wcześniejsze prace doprowadziły do odkrycia stanowisk, które wiążą się głównie ze starszą epoką kamienia i okresem średniowiecza.
Prowadzone w latach 80-tych XX wieku badania powierzchniowe również doprowadziły do odkrycia wielu stanowisk od paleolitu do okresu nowożytnego (Wawrzczak, Profus 2012a).

W 2012 roku rozpoczęły się kolejne badania powierzchniowe. Łączą się one nieodzownie z akcją Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), która swym zasięgiem obejmuje cały kraj.
Omawiane prace obejmują swym zasięgiem Centralne i Małe Pieniny (ryc. 1). W trakcie tychże prac, poza tradycyjnymi mapami papierowymi, użytkowany jest odbiornik GPS marki Ashtech (MobileMapper 10),
który ma zastosowanie w technologii GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Dzięki wprowadzonym do urządzenia mapom cyfrowym w postaci plików SHP i JPG i zastosowaniu oprogramowania
DigiTerra Explorer 6 można precyzyjnie namierzyć dane zabytki w terenie (ryc. 2). Wprowadzone punkty pomiarowe tworzą przy późniejszej analizie stanowisko archeologiczne (Wawrzczak, Profus 2012b).

Ryc. 1. Zasięg badań powierzchniowych.

Ryc. 2. Punkt pomiarowy z tabelarycznym kwestionariuszem danych (wg Wawrzczak, Profus 2012b).

Prowadzone od 2012 roku badania w rejonie Sromowiec Wyżnych doprowadziły do odkrycia wielu artefaktów archeologicznych. Mieszczą się one w przedziale czasowym środkowy paleolit – okres nowożytny.
Zabytek środkowopaleolityczny został znaleziony na terasie zalewowej Dunajca (ryc. 3). Jest to zgrzebło wykonane z radiolarytu, które należy datować na ten właśnie okres. Stanowiska późnopaleolityczne,
przypuszczalnie związane z kulturą magdaleńską usytuowane są w ramach wyżej umiejscowionych terenów (ryc. 4). Znaleziska prezentują zarówno formy narzędziowe, jak i formy techniczne. Materiały wykonane
są z radiolarytu. Wśród odkrytych zabytków można wyróżnić również epokę brązu. Reprezentują je także materiały radiolarytowe. Stanowiska związane z tym przedziałem czasowym nie wskazują w chwili obecnej
na preferencje osadnicze związane z określonymi formami terenowymi (ryc. 5).

Ryc. 3. Stanowisko środkowopaleolityczne.

Ryc. 4. Stanowiska późnopaleolityczne.

Ryc. 5. Stanowiska z epoki brązu.

Badania powierzchniowe są kontynuowane. Kolejne sezony badawcze przynoszą coraz więcej informacji o zasiedleniu i wykorzystaniu gospodarczym Pienin, od epoki kamienia do okresu nowożytnego.
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