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Kí I (JUA BƯỚC ĐAU KHAI QUẬT DI CHỈ KHẢO CỎ
11 ANG ĐỌNG NÙI LỬA KRÔNG NÔ, ĐẮK NÔNG

I .1 I hi riiiH ' , Nguyền Khắc Sử1’2, Nguyễn Lân Cường1’2, Lê Xuân Hưng1’3, Vũ Tiến Đức1’4,

I

I .iroìig Thị Tuất1, Phạm Gia Minh Vũ1, Nguyễn Trung Minh1

/></(» /ừ//g Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lãm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
/ h'1 Khao cò Việt Nam;3 Đại học Đà Lạt;4 Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên

I om Lit

I h < lu khao cô trong hang động núi lửa Krông Nô, tinh Đắk Nông được tìm kiếm phát hiện, đào hố (thăm dò) iliani I 
..Il II.IIII .’<) 17 trong khuôn khố 2 đề tài khoa học cấp cơ sờ của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và đề tài (nhiệm VỊ! I <I<<| I

•II.U I II.I Viện I làn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện vật thu được khá phong phú và đa dạng gồm: đồ da 'I" ;

••<>111, do dóng, xương răng động vật và vở nhuyễn thế các loại; nhưng chưa phát hiện được xương người/di cốt ngưo \ ' ị 
\ o oc biên. Dầu năm 2018, các nhà khoa học của đê tài TN 17/T06 đã tiên hành khai quật di chi khảo cô tiên sứ tại li.ni'- 
( ()' vá hang C6-1. Kết quả khai quật bước đầu đã thành công ngoài sự mong đợi: tầng văn hóa ở hổ khai quật (1 'im I

day nhất so với các di chỉ khảo cổ đã được khai quật ở Tây Nguyên; đã phát lộ và thu được hàng vạn mẫu vật \<>I I' I
phong phú và đa dạng của các di tích, di vật phản ánh rõ nét di tích cư trú lâu dài và trại săn tạm thời của người licn 1' I
ơ dây. Đặc biệt là đã khai quật được 3 bộ di cốt người minh chứng cho di tích mộ táng; đã tìm thấy các vó ốc biên IIIIHI-
chứng cho sự giao lưu với cư dân biến của người tiền sử nơi đây. Niên đại của các tầng văn hóa cách ngày nay từ 7 noil

- 3000 năm.

Từ khóa: khai quật, di cốt, hang động, núi lửa, Krông Nô.

Abstract

Archaeological remains in the Krong No volcanic caves, Dak Nong province were investigated and discox <1 < <1 <•■ 
2017 in the framework of the institution-level scientific projects of the Vietnam Nature Museum and urgenl la-.I 1 
Vietnam Academy of Science and Technology. The artifacts collected from the projects are quite plenty and dot I 
including: stone tools, pottery, bronze, animal bones and teeth, shells of different mollusk types, but human I.' I'1 
and sea snail shell have not been discovered yet. In the beginning of 2018, the scientists of the TN17/T06 projvi I I'' 
excavated the prehistoric archaeological sites at C6' and C6-1 caves. Preliminary excavation results were suc<< 
beyond expectation: the culture layer in the excavation pit (1.85 m) is thickest than all archaeological sites exc.o.iii 'I ■■ 
The Central Highlands. Dozens of thousands of artifacts in the diverse archaeological relics have been collects I I' II' • 
the long-term residence and temporary hunting sites of prehistoric people here. Especially, three human skeleton . lo - 
been excavated, proved the burial relics. Sea snail shells have been collected, proved the interaction betvu-c II I....’ 
prehistoric people with the prehistoric marine ones. The archaeological relics dated from 7,000 to 3,000 years BP

Ỉ
Key word: excavation, skeleton, cave, volcano/volcanic, KrongNo. I

1. GIỚI THIỆU

Năm 2007, hang động núi lửa ở khu vực Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông lần đầu tiên được TS. La Thế 
Phúc và cộng sự phát hiện trong quá trình chú trì 
thực hiện đề tài “Điều tra nghiên cứu di sản địa chất 
đê xây dựng công viên địa chât và bảo vệ môi 
trường khu vực thác Trinh Nữ, huyện Cư Jut, tinh 
Đẳk Nông, Việt NanT'' do UNESCO tài trợ (2007 - 
2008). Đây là hệ thống hang động có quy mô, độ dài 
và tính độc đáo bậc nhất Đông Nam Á [1], đã được 
thông báo báo chí tại Hà Nội ngày 26/12/2014.

Năm 2017, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là 
cơ quan chủ trì, TS. La Thế Phúc làm chủ nhiệm đã 
tổ chức thực hiện 2 đề tài liên quan đến lĩnh vực 
khảo cố gồm: “Điều tra tìm kiếm di chỉ khảo cổ 
trong Công viên Địa chất núi lửa Krông Nô, Đắk
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Nông” (01/2017-12/2017) là đề tài khoa I1O( . I|‘j 
sở của Báo tàng Thiên nhiên Việt Nam: ỉ
cứu, điều tra thăm dò (thám sát) kháo cô ỈI.HIO T I 
núi lứa thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đai. '...i.g I 
(02/2017-10/2017) là đề tài/nhiệm vụ khoa li...... I
nghệ cấp Viện Hàn Lâm Khoa học và ( <1111 >.|ự ịB; 
Việt Nam, thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu I 'I' <•1 ■ .f’- 
vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam’ I • ' = -1/ 
của 2 đê tài này đã có nhiều phát hiện 11)01 o.< HỂ 
10 di chỉ kháo cổ tiền sử ở ngoài (nương I.r. I < i ụ ® 
trong hang động núi lửa ở Krông Nô. ( .1« h" •• iỊ 
tìm thấy chủ yếu là; đồ đá (gồm: công OI I ••■ 1 ìf 1111 
các loại, mảnh tước, phác vật,... ), do Ị.....
(mảnh vỡ cúa các vật dụng), đồ đồng (1)11 II I' " NjuMI 
vòng đồng), xương răng động vật C.K I'OP â «11 
nhuyễn thế các loại phản ánh nhiều 1’1. II •!• r

-



All Hr 4000 năm trở lại đây (tiền sir hell sư) 

[V I IƠII”, sờ các di chỉ khảo cô trong hang dợii”. HUI 
ơ l.iờng Nô, hangC6-l đà được lira chọn de d.iơ 

Ị||Ẩ ill Illi sal trong khuôn khổ đề tài cấp VAS I. Vị II I 
ì_hố d.iơ ơ khu vực cửa hang C6-1 cua nhánh hang cơ 
ị hoơiir I.iy nam, kích thước hố đào: dài 2,0 IU X rộng 
. 1.0 III X sâu 0,8 m. Kết quả hố đào thám sát như sau:

' .III tạo hố thám sát được chia thành 2 mức: 
• ÍÓH* I (góm lóp mặt, lóp 1 và lớp 2) dày khoang 0,3 
; hi. H.ttn ớ phía trên. Mức 2 (từ lóp 3 đên lớp 8) dav 

hiiơ.1111', (1.5 m, nằm ờ phía dưới [6],

’ KẺT QUẢ KHAI QUẬT BƯỚC ĐẦU DI CHỈ 
I 11 \0 CỒ HANG ĐỘNG NÚI LỬA KRÔNG NÔ

Vè di tích: trong hố thám sát phát hiện 2 110 dầl 
|Ũ’|| It vẽl tích của bêp lửa do người tiền sư sứ dụng

í

' i

3'

I

ị

A 
ĩ

Vè di vật: khá đa dạng và phong phú, bao gôm 
ỉlơ >1.1 va đồ gôm, xương và vỏ nhuyễn thể, mũi tên 
d'Hii’. Do đá: phân bổ rải rác ở cả 2 mức, được chia 
lli.hili các loại: công cụ lao động (gồm công cụ chặt, 
i‘Hi|' cụ hình đĩa, công cụ hình bàn là, công cụ hình 
|Ị|| IIỊSII1, công cụ mảnh, chày nghiền, hòn ghè, công 
ị V í’lié đẽo bất định hình, bàn mài); phác vật hình 
till, nhóm phế liệu, nguyên liệu,... . Đồ gốm chủ 
Ầu 1.1 mánh vờ từ các đồ đựng và đun nấu (nồi), có 
Tiơiiq kính thân không lớn (~15 em), chỉ gặp ở mức 
i < lơin được làm từ đất sét, pha rất ít cát hạt nhó, 
ti. II xương gốm mịn, thành gốm mỏng (0,2 cm- 

1. 111). Trang trí: miết láng cả 2 mặt đổi với mảnh 
i Iiơnq hoa văn; miết láng mặt trong, còn mặt ngoài 
< 411 thừng chải, thìmg mịn. Đồ xương chỉ gặp từ lớp 

I Hơ xuống, là các mũi nhọn xương rải rác cùng các 
in.inli xương răng động vật. Đây là loại hình công cụ 
Ị li.) dộc đáo, hiếm thấy trong các di tích tiền sử trên 
ih.i hùn Tây Nguyên. Đồ đồng: phát hiện 01 tiêu bán 
tniii lèn đông, bị phong hóa màu xanh, còn nguyên 
ỊVII Nhuyễn thê: bắt gặp khá phong phú mánh vỏ 
iilitivcn thể chủ yếu sống trong môi trường nước 
|ỊỊ’Ợ| như: ngêu, sò, ốc, hến, trai, trùng trục,... ít ốc 
lim; không có ốc biên; minh chứng cho sở thích ấm 
tin.re và nguồn thức ăn dồi dào là nhuyễn thể nước 
ỊIỊ-.ỢI, ỏc núi không phải là món ăn ưa thích của cư 
All) lien sử noi đây - đó cũng là điểm khác biệt cùa 
III dàn cùng thời ở một số vùng ngoài miền Bắc 
Việt Nam với sở thích ăn ốc núi [5,6].

Như vậy, lần đầu tiên giới khoa học Việt Nam 
■I I phát hiện ra các di tích cư trú của người tiền sử 
Iiơiig các hang động núi lứa, bổ sung một loại hình 
III 11 lì mới, một kiểu thích ứng mới của cư dân Tiền 
.11 ơ vùng đất đỏ basalt Tây Nguyên, Việt Nam. Ket 

• |||.| hò thám sát là cơ sở khoa học vững chắc cho 
\ Ục khai quật, mở rộng nghiên cứu tiếp theo của đề 
I II I N 17/T06 sẽ được giới thiệu sau đây.

1
1I

( IIỢC 1 li.li qii.il di < lu kli.iơ cơ li.ing dộng núi lứa 
ơ Kiơib’ Nơ <11.1 di’ lai INI 1 |O<> dược lien hành 
tlieơ Ọu\ei d|iih -.ơ ) u\ 11 I I I )l. ngàỵ
(N III ’Ills < til I lơ \ .ill I lơ. I I III' 11I.IƠ V. I Du 11 I'll vè 
VIọc khai tịii.tl Ị.liaơ I'll Dơ.ìii C.III hợ kliơ.1 liợe kv 
tliu.il Iii.il’ (tcp lli.im Ị’,1.1 khai quại cơ l‘> người, dưới 
sự cht d.iơ < 11.1 1’1 is I s, Nẹtivèi) Khac Sir (I lợi Khao 
cơ học, ( <>II'’ I.IC V lèn b.iơ tang I hièn nhiên Việt 
Nam) - chu III khai quặl va I S. I.a I hè Phúc - chu 
nhiệm de lat. Các hang dược lựa chọn và phê duyệt 
khai quặt là hangCt)’ và haiigC()-l.

2.1. Kết quâ khai quật hang C6’

Hang C6’ có tọa độ' 12°30’55,4” vì Bắc; 
107°54’04,4” kinh Đông, nằm ở độ cao 324 m so 
với mực nước biển, thuộc thôn Nam Tân, xã Nam 
Đà, huyện Krông Nô. Hang C6’ cách hang C6-1 
khoảng 250 m về phía nam đông nam. Hang có cửa 
thứ sinh, được hình thành do sập trần tại ngã 3 phân 
nhánh hang. Cửa hang có dạng vòm cao trên 10 m. 
Lòng hang C6’ có hình elip, rộng 15 m và cao 13 m. 
Trong lòng hang, tại khu vực ánh sáng mặt trời vẫn 
có thể chiếu vào, có 3 cụm đá cuội tảng basalt hình 
gần tròn, gồm nhiều lớp đá xếp chồng lên nhau, nối 
tiêp nhau tạo thành một dải dài 8m-10m theo chiều 
dọc hang (Hình 1). Trần hang tại vị trí bên trên dải 
đá không có dấu vết sập trần. Xen lẫn các lóp đá xếp 
chồng là lóp đất móng màu xám - xám đen, một số 
diêm xuất lộ xương, răng động vật (Hình 2) và các 
di vật đã được các nhà khoa học của đề tài phát hiện 
năm 2017, chứng minh có sự hiện diện của người 
tiền sử tại hang C6’ [7].

Đe tài đã tiến hành khai quật 2 cụm/đống đá đổ 
nát xếp liền nhau, có cùng chung cấu tạo, mang kỷ 
hiệu 18.C6’.F1 và 18.C6’.F2; các đổng còn lại ở gần 
cửa hang được giữ nguyên đê phục vụ công tác bảo 
tồn, trưng bày và nghiên cứu trong tương lai. Việc 
khai quật đã đưọ-c tiến hành từng bước theo đúng 
trình tự và đảm bảo yêu cầu khoa học. Đá basalt 
được bóc dỡ cẩn thận theo từng lớp. Lóp đất xen lẫn 
được đào từ trên xuống dưới theo tìmg lóp mỏng. 
Mỗi lóp đào, các di vật xuất lộ đều được làm sạch, 
vẽ, chụp ảnh, lên báng thống kê, lập toạ độ, miêu tả, 
ghi chép nhật ký tỉ mỉ. Các hiện vật được phân loại 
và đánh số thứ tự. Trong quá trình khai quật, đề tài 
đã thu thập các mẫu đất khác nhau, mẫu than cháy 
phục vụ phân tích bào tử phấn hoa, phân tích niên 
đạiC14[6].

Thứ tự từ trên xuống dưới ở 2 đống khai quật 
gồm các lóp có đặc điểm như sau [6]:

- Lớp đá xếp thử nhất', gồm các tảng đá basalt tự 
nhiên có kích thước lớn đến trung bình.
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tliu.il


II.till dưui lớp đa basalt thứ.j.b I

u iớ|, .1 H Im . ill .1111. I»ư, day 10-15 cm. Trên bê 
ihịl Ị 4 U..IH- l..|» d.ii ro mội sỏ manh xương, răng 
dỘHật ' 'll I It|t <1 II II.Ill sâm lương tự lớp đất ở nền 
ii.iiiji I I' I \ .1 < .IC li.uig dộng khác.

/ ././ »<■'/’ thứ hai: nằm dưới lớp đất màu nâu
íiiiii) ki. li tlnrơc nho, nam ngay trên nền hang, bao 
.ịii.inli II.I cụm da. Tại một phần cụm 18.C6’.F1 có 
.1,111 \c( da xèp thành hình vòng cung/vòng tròn.

l.<!/> (/àf cten: dày 10-15 cm, xen lẫn và bên 
linin’ cum da xèp thứ hai; đất mịn, bở rời, khác biệt 
.<• VỜI lơp dầt nen hang. Trong lớp đất đen không có

<1.111 \èt xương, răng động vật hoặc hiện vật nào 
khac nhưng có vết than cháy.

- /V<7Z hang: nền đá basalt nguyên vẹn, không có 
dan vet tác động của con người.

- Hiện vật: Trong hố khai quật không phát hiện 
di cốt người, nhưng thu thập được nhiều mảnh 
xương, răng, sừng động vật và vụn vỏ OC (chủ yếu là 
ốc núi). Trong đó, cụm 18.C6’.F1 xuất lộ nhiều mẫu 
xương, răng, sừng loài hươu, nai (Hình 3); 1 mẫu 
xương sọ loài dơi và 1 mảnh ổc núi Cycloporus. 
Cụm 18.C6’.F2 thu được nhiều mẫu xương, răng 
loài hươu, nai. Hiện vật bảo tồn tương đổi nguyên 
vẹn, các mẫu xương, sừng, răng đều có thể xác định 
chính xác đến tên loài.

- Niên đại, một mẫu than ký hiệu 18.C6’F1 lấy ở 
đáy hố F1 được phân tích niên đại, cho kết quả: 
4.160±20 năm BP (sau hiệu chỉnh là 4.707 năm BP). 
Như vậy, về cơ bản các cụm F1 và F2 của hang C6’ 
đồng đại với lớp văn hóa trên cùng của hang C6-1. 
Và có nhiều khả năng đây là trại săn tạm thời (qua 
đêm) của chính cư dân C6-1 trong quá khứ [6].

Hình 1: Đống đá 18.C6’.F1 và 
18.C6’.F2 ở hang C6' sắp được 

khai quật.
2.2. Kết quả khai quật hang C6-1

Hang C6-1 (Hình 4, 5) có tọa độ 12°30'51” vĩ độ 
bắc, 107°53'59" kinh độ đông, nằm ở độ cao 346 m 
so với mực nước biển, thuộc thôn Nam Tân, xã Nam 
Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hố khai quật 
nằm gần cửa hang, có diện tích 6 m2 (2m X 3m), 
được mở rộng từ hố thám sát 2 m2 (đào năm 2017) 
về hai phía và đào cho hết tầng văn hóa tới đá basalt 
nền hang (Hình 6, 7, 13).

2.2.1. Địa tầng hô khai quật [6]

Hố khai quật có độ sâu bình quân là 1,80 m, chỗ 
sâu nhất là 1.85 m, gồm 23 lớp đào (mỗi lớp đào 
dày 5-8 cm). Trầm tích bở rời tạo nên bề dày các 
tầng văn hóa có nguồn gổc nhân sinh, do người tiền 
sử mang nguyên vật liệu vào hang chế tác công cụ, 
nguồn thức ăn động thực vật và được xả thải tại chỗ 
trong quá trình sinh tồn. Dựa vào chất liệu, màu sắc, 
độ gắn kết của đất và đặc điểm di vật, có thể chia địa 
tầng hố khai quật thành 8 lớp (Hình 42) như sau:

- Lớp 1: lớp đất màu nâu và nâu sẫm, kết cấu đất 
tơi xốp, pha nhiều sạn sỏi cát. Hiện vật có mặt công 
cụ đồng (mũi tên đồng), rìu đá mài toàn thân, đồ 
gốm.

Hình 2: Xương chi (Nai) và răng động vật 
trong đống đá 18.C6’.F1

Hình 3: Khai quật được 
xương Nai ở đống đá 18.C6’.F1 g

- Lóp 2: Đất xám trắng mềm, mịn và xốp, nhiều 
vỏ ốc. Công cụ đá được làm từ basalt, đá silic, đá 
sừng, quarzit, thạch anh, không có gốm.

- Lóp 3: Đất màu nâu đỏ, xen lẫn vón cục laterit 
?, lớp này xốp. Công cụ ghè hai mặt kiểu sau Hòa 
Bình, mủi nhọn xương mài, chày, bàn nghiền.

- Lớp 4: Đất màu xám đen, mịn, mềm có chứa 
than tro, nhiều nhuyễn thể, xen các mẫu cao lanh. 
Rìu bầu dục, rìu ngắn, hình đĩa công cụ; mộ táng 
chôn ngồi bó gối.

- Lớp 5: Đất màu xám nâu, lẫn nhiều cao lanh, 
lẫn đá basalt phong hóa màu nâu dở, có hiện tượng 
đất cháy, kết cấu đất chặt.

- Lớp 6: Đất lẫn đá basalt phong hóa cao lanh, 
đất xám đen, rắn chắc; không đóng thành vỉa.

- Lớp 7: Nửa phía trên xám đen giống lớp 8, phía 
dưới vỉa đá basalt phong hóa lẫn chút cao lanh.

- Lớp 8: Đất xám đen, xen lẫn cao lanh, đá basalt 
phong hóa trắng đục, kết cấu chặt lẫn than tro. Công 
cụ cuội ghè đẽo, rìu hình bầu dục, xương động vật 
và ít vỏ nhuyễn thể.
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thin \tì<) kêt câu và màu sắc đất, đặc điểm tô 
'ỳ1 íhì. gôm, thành phần động thực vật, hệ 

H/í/1 (/<// c 14, có thê phân chia địa tầng di tích 
Bst-Ệl/ * tcl,lữ vàn hóa (từ trên xuồng) như sau: 
ISE ir h°a tr^n’ đày 40 - 35cm, tương đương

1- Đất màu nâu, nâu sẫm, xốp và lẫn 
Ễgllê lũy. Trong mức này, ngoài một ít công cụ đá 
PS-wItdeo không định hình, rìu đá mài toàn thân, 

nghiên, bàn mài, mảnh tước và công cụ mũi 
Ễyi ■ ■Biunng mài, còn có 1 mũi tên đồng (Hình 16), 
Kr ISf HlftiUi gốm (Hình 39, 40). Di cốt động vật thu 
Bụi Khn |A các loại thú nhỏ (Hình 17, 19, 20, 22), vỏ các 
p OMi (V íiúi (Hình 29), vỏ trai hến (Hình 31), vỏ ốc 
I'' 11®^' (Hình 30), rùa (Hình 23), cua... . Lớp này
■ ■fl nlễii đại C14 là 5.070±20 BP và 4.680±20 BP
. hiệu chinh là 5.815 BP và 5.391 BP).,

|ỊÍP TuOỊĩ văn hóa dưới gồm 7 lớp địa tầng còn lại 
Ịir ỊẬp 2 đen lớp 8), dày ~ 150 em. cấu tạo địa tầng 

E ề w llniy đồi về độ kết dính, màu sắc đất, mức độ 
H Ịíỉirhiị hóa cùa vụn đá basalt từ trên xuống qua các 
Ệ Ip VÒ cơ bân là sự thay đổi từ đất mịn, tơi, xốp đến 
|ị. ịỊh ị hốc và ngậm nước: ở lớp 2 và 3 đất màu xám 
Ệ||ịỊ ựun, rồi đến nâu đỏ; cẩu tạo từ đất mịn, tơi, 
h Ivp: lỏp 4, 5, 6, 7 và 8 cấu tạo từ đất màu xám, xám 

|Ạ| chuyển dần sang màu xám vàng, rồi lại xám 
■ đổi lẫn nhiều mẫu đá basalt phong hóa vón cục 
í iH4í| liÂng đục (dạng cao lanh); đáng chú ý là ở lớp 7 
• 0 IH) có một thấu kính dài 75 em đất màu nâu đỏ 

H Ị Ò dầu vết đất cháy. Trong lóp văn hóa này có 
í hột sô công cụ cuội, ghè hai mặt, tạo ra các loại 

Ịịịílll như rìu hình bầu dục, công cụ thắt eo hai bên, 
; IV nạo hình đĩa, rìu chặt ngang đốc (rìu ngắn), 

Ệ ( óng cụ mảnh tước, hòn ghè, chày, hòn kê, bàn 
WIHwHldp 2 va 3).

ịcịd )■ (lie di tích tiều biểu trong hố khai quật [6].
;ẹ,ị- VcỄếl )H

đen (F4) Hình 10: đen Hình 11: Hô đât đen (Fl)

Hình 7: Hố khai quật (2018) 
được mở rộng từ hố thám sát 

(2017).

lịnh 8: Hố đất đen (F5) Hình 9:

a) Hổ đất đen: Trong hố khai quẠl phối IÚỘH 
đất đen có một số đặc điểm như sau:

Hố đất đen F1 (Hình 11), gần tròn có dường kính 
trung bình 60 em; hình lòng chảo rộng ờ (rén, Ihn 
nhỏ dần và kết thúc ở lớp đào 2.1. Trong 110 da( inAn 
nâu sẫm, tương đối xốp, lẫn ít rẽ cây, có một vài cục 
đá basalt, có vết tích than tro của bếp lửa; hiộn VỘI 
có mảnh gốm tiền sử; mảnh xương động vật, trong 
đó có một số mẫu xương cháy và mảnh tước đá 
basalt.

Hố đất đen F3 (Hình 10) có đường kính mặt ~ 30 
em; xuống dưới mở rộng ~ 50 em và mở rộng dần 
xuống đáy (~ 85 em), nhìn mặt cắt dọc F3 giống như 
một chiếc chum miệng khum. Đặc trưng: từ mặt hố 
xuống khoảng 20 em đất màu nâu sẫm, hơi vón cục 
nhỏ, xốp; trong mức này lẫn ít đá basalt (đá trần 
hang), nhiều xương động vật, mảnh tước, thổ hoàng 
và gốm, trong đó có tàn tích xương cháy; rất có thể 
đây là đống rác bếp.

Hố đất đen F4 ở sát vách hang (Hình 9), có 
đường kính ~ 45 em, bo tròn hình lòng chảo, bo tròn 
quanh hố đất đen là đất màu nâu vàng tạo thành 
biên. Cấu tạo: đất, tàn tích động vật, nhuyễn thể 
trong F4 giống F3. Hiện vật thu được: công cụ ghè 
đẽo, hòn ghè, mảnh tước. Điểm đáng lưu ý là ở lớp 
đào 1.2, nằm sát biên hố đất đen phát hiện 4 di vật 
đá dường như được xếp hình vòng tròn quanh biên 
gồm công cụ ghè đẽo, cuội hình bầu dục, phác vật 
hình rìu, rìu ngắn (gần hình đĩa).

Hố đất đen F6 ở sát vách hang phía tây. Phần F6 
lộ ra hố khai quật là một vệt đất màu nâu sẫm/đậm, 
tương đối xốp và lẫn xương động vật, vỏ nhuyễn 
thể; một chiều vách nam rộng 20 em, chiều vách tây 
dài 70 em; sâu hơn 15 em so với bề mặt, rộng ở trên 
và hơi bóp hình lòng chảo xuống đáy; đây có thể là 
tàn tích rác bếp.

///w/í 4: Cửa nhánh hướng 
K IN của hang C6-1

Hình 5: Vị trí khai Hình 6: Sơ đồ hố khai 
quật ở cụm cửa hang quật ở nhánh TN hang 

C6-1 C6-1

(F3)



Hình Ỉ2h: Khôi Hin lì I2c: Xương
phục hộp sọ cùa di hàm dưới (rong di cốt 

cot 2 só 2

Hình 14: Ngôi mộ số 3

Hình 15: Ngôi mộ số 1

b) Câu trúc đủ xê/) /lình tròn
F5 (Hình 8), nằm sát vách dông và bac, xưât lộ 

là các cục đá tự nhiên ở đáy lớp dào 1.2, cách mặt 
hổ khoảng 20 cm. Các cục đá có kích thước (10 X 15 
cm) được xếp thành hình tròn, đường kính ~60 cm, 
độ sâu 1 lớp đá (10-15 cm). Đáy của F5 hình lòng 
chảo, lộ rõ biên và đáy màu xám trắng. Be mặt là 
lớp đất màu xám đen, lẫn ít xương động vật và vỏ 
ốc; sâu xuống dưới, xen kẽ giữa các viên đá là đất 
màu đen, mịn, nhẹ giống như tro; không có tàn tích 
động vật, nhuyễn thế hay các di vật khảo cố khác có 
dấu hiệu của than tro màu đen và vụn xương cháy.

c) Di tích mộ tảng [6, 9].
Trong hố khai quật đã phát hiện được 3 ngôi mộ 

(Mộ 1, Mộ 2, Mộ 3) nằm trong khoảng độ sâu 0,99 - 
1,40m, gồm:

- Mộ 1 phân bố trong lớp đất mịn màu xám, lóp 
trên màu xám nâu, hơi xốp. cấu trúc của mộ chưa 
được làm rõ, xử lý ban đầu cho thấy mộ có tư thế 
nằm nghiêng co bó gối. Hai xương ống chân và đùi 
lộ ra ngoài, sát vách của hố khai quật; phần thân 
nằm trong vách tây của hố chưa được xử lý (Hình 
13, 15). Mộ 1 mới được xử lý bước đầu, lấy mẫu 
phân tích, đo đạc một số kích thước và được lấp đất 
lại để nghiên cứu sau. Mộ 1, ở độ sâu 99 cm, nằm 
trong lớp có tuổi 5.780 BP (sau hiệu chỉnh là 6.686 
BP).

- Mộ 2 được chôn trong lóp đất màu xám lẫn 
cao lanh màu trắng đục. Mộ được chôn theo tư thế 
ngồi bó gối, đầu gập xuống, hai tay co lại chụm vào 
dưới cổ, mặt úp sấp. Trong mộ không tìm thấy đồ 

tùy táng. Mộ đã được PGS.TS Nguyễn Lân Cường 
xử lý, giám định là mộ trẻ em khoảng 4 tuổi, biêu 
hiện yếu tổ nữ, yếu tố đen (Hình 13, 12); đã được 
phục dựng (Hình 12b, 12c) và làm phiên bản bằng 
composit (Hình 12a), phục vụ công tác trưng bày 
báo tàng bảo tồn tại chỗ. Mộ 2, ở độ sâu 138cm, có 
tuổi 5.945BP (sau hiệu chỉnh là 6.768 BP).

- Mộ 3 được chôn trong lóp đất màu xám vàng - 
xám sáng, kết cấu đất mịn và khá đồng nhất; phân 
bố sát vách nam. Mộ được xử lý sơ bộ, mới làm lộ 
rõ một phần xương chi và một số xương sườn; các 
xương xếp chồng lên nhau, phần thân và các bọ 
phận khác nằm trong vách hố khai quật chưa xử lý 
(Hình 13, 14). Mộ 3 được chôn ở độ sâu 126 cm, có 
tuổi 5850BP (sau hiệu chỉnh là 6.672 BP).

Ngoài ra, trong hố khai quật còn phát hiện thây 
vụn xương răng cũa 7 cá thể người tiền sử khác nửa. 
đưa tổng số phát hiện đến 10 cá thế; trong đó có 5 ca 
thể là trẻ sơ sinh, 4 cá thể là người trưởng thành và I 
cá thể là thiếu nhi (~4 tuổi).

<7) Di tích động vật [4, 6]
Kết quả đã thu được trong đợt đào thám sai 

(năm 2017) và khai quật (năm 2018) là hàng vạII 
hiện vật, gồm mẫu xương động vật và vỏ nhuyễn llh' 
các loại, về động vật, đa số là di cốt động vật bị ga\ 
vỡ nhỏ; một số ít hơn là các loài nhuyễn thể và giap 
xác nước ngọt, về thành phần động vật: dơi chicm 
tỷ lệ cao nhất, sau đó là rùa (Hình 23), ít nhất là hạ 
thú như hươu, nai, lợn, tê giác, khỉ, chó... (Hình I ' 
20, 21, 22, 24). Nhóm chim và cá khá phổ hun 
(Hình 25, 27, 28); nhóm gặm nhấm không nhn. li
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Hình 27: Đốt xương cá

_....... IX.C6- 1.C2.L1.3

vật giám dan theo độ sâu lớp đào. Địa tầng hang có 
nhiều mức víin hóa, só hrựng các mành xương nhiêu 
nh.it ờ lóp itOn vA giủnì dan ờ các lớp dáy; phản ánh 
mỏi trường, kỳ nAng, NỜ illicit sAn bÀl thu lượm của 
người theo thời giãn,

Hình 26:

Hình 32: vỏ ốc biển.Hình 30: vỏ ốc nước ngọt Hình 31: Mảnh vỏ trai, 
hến

liÁy biêu hiện sự thay đối về môi trường mưa âm và 
iliỉịy dổi về thủy vực xung quanh cho nhuyễn thể 
phổi triên. Loài ốc núi (Cyclophorus sp) (Hình 29) lẻ 
ìề mỗi lớp chỉ vài mẫu. Các loài nhuyễn thể nước 
hỹọl như ốc vặn (Sinotaia aeruginosa ) chiếm đa số

Hình 24:
Strong thú

An thịt
về nhuyễn thể, có ở tất cả các lớp và ít ở các 

. lúp dưới, đạt sổ lượng cực đại ở các lóp giữa và 
mong đối đồng đều trong các lóp gần bề mặt Điều 

»» t í I* « Al 1 OI V íknxr 1 TrẤ 1 ro

Nhuyễn thể đều thuộc các loài nước ngọt nhu ốc vụn 
(Sinotaia aeruginosa), trai, trùng trục ngan 
(Oxynaia michelotĩ) và hến sông (Corbicula 
lỉuminea), nhóm ốc cạn rất ít (Hình 29, 30, 31, 32). 
Một số mảnh xương, mai rùa (Hình 23), càng cua... 
có dấu vết bị cháy, số lượng mảnh xương răng động

Hình 16: Tinh thể pyrit, cưa đá, Hình 17: Xương hàm. rãng và dùi khi ờ hố khai quật Hình 18: Xương đầu 
mũi tên đồng, mũi nhọn xương ở và xương sòng của răn

lớp 1

Hình 19: Răng Hình 20: Răng hươu vai Hình 21: Răng tê Hình 22: Xương chó Hình 23: Xương rùa 
nhím

Hình 25:
Xương chim Xương Kỳ đà Hình 28: Xương cá

hơn 80 % (Hình 30). Các loài trai, trùng trục ngăn 
(Oxynaia mỉchelotỉ) chiếm ~10% (Hình 31). Điều 
này gợi ý sự ổn định của thủy vực nước đứng gân 
khu vực hang. Một loại hai mảnh vỏ nữa là hên sông 
(Corbicula fluminae) chỉ tìm thấy trong các lớp gần 
với bề mặt, không có từ lớp L4.6 trở xuông, gợi ý ở 
giai đoạn muộn có sự xuất hiện của dòng chảy 
thường xuyên gần khu vực hang C6-1.

ỊỊbih 29: Vụn vỏ ốc núi



c) I HỘII rợ/ [5, 6, 8].
Hiện vật được chia thành các nhóm sau đây: 

Nhóm công cụ lao động bằng đá, bằng đồng, bằng 
xương; Nhóm đồ trang sức, vật thiêng bằng đá, bằng 
vỏ nhuyễn thể; Nhóm đồ gốm bằng các mảnh gốm 
đất nung và các cục đất đỏ; Nhóm phế liệu và 
nguyên liệu.

- Nhóm công cụ lao động'. Công cụ lao động 
bằng đá phân bố ở các độ sâu khác nhau, được làm 
từ các loại đá khác nhau, kỹ thuật và loại hình khác 
nhau và đảm nhận một chức năng nhất định. Đặc 
trưng tổ hợp công cụ đá là tiêu chí xác định tính 
chất, niên đại, phân chia giai đoạn văn hóa của di 
tích. Rìu tứ giác, mài toàn thân được làm từ đá phiến 
silic, đá sừng. Loại rìu này thường gặp trong lớp 1. 
Rìu hình thang được làm từ đá quartzit, hạt thô. 
Thân rìu hình thang cân, đốc nhỏ, lưỡi xòe rộng hơn 
thân, rìa lưỡi cong lồi. Toàn thân chưa được mài, 
thuộc hậu kỳ Đá mới ở Tây Nguyên.

Công cụ cuội ghè đẽo bất định hình, tạo rìa tác 
dụng ở một hoặc nhiều đoạn rìa cạnh, đôi khi tạo ra 
một đầu tác dụng nhọn, được làm từ đá cuội cứng 
như thạch anh, quartzit, đôi khi basalt, đá silic. 
Những công cụ này chiếm tỷ lệ cao, phân bố rải rác 
ở mọi độ sâu, tập trung cao hơn ở các lớp dưới 
(Hình 37). Công cụ ghè đẽo định hình như nạo hình 
đĩa (Hình 36), rìa lưỡi xung quanh; rìu chặt ngang 
đốc rìa lưỡi cong lồi; rìu hình bầu dục (Hình 33), 
ghè hai mặt, rìa lưỡi mỏng sắc; rìu ngắn (Hình 34) 
và rìu vết ghè thắt eo 2 bên... là loại hình công cụ 
chủ đạo của di tích C6-1, chúng chiếm tỷ lệ cao, có 
mặt chủ yếu từ lớp địa tầng thứ 2 đến 8 (tầng văn 
hóa dưới), về kỹ thuật và hình dáng gợi lại công cụ 
sau Hòa Bình - Văn hóa Đá mới nổi tiếng ở Việt 
Nam và Đông Nam Á. Công cụ cuội chỉ có dấu sử 
dụng, không có vết gia công chế tác như chày (Hình 
38), hòn kê, bàn nghiền được làm từ đá cuội sông, 
hoặc cuội suối, chất liệu đá cứng. Loại công cụ này 
có mặt ở mọi độ sâu. Bàn mài có vết mài lõm hình 

lòng chảo được làm từ cát kết, kích thước nhỏ, vêt 
mài trên một hoặc 2 mặt, do mài lâu nên để lại vết 
lõm. Chúng có mặt ở mọi độ sâu của tầng văn hóa 
trong hố khai quật.

Công cụ đồng có 01 mũi tên đồng, bị phong hóa 
màu xanh, nhưng còn nguyên vẹn. Thân hình tam 
giác có 2 ngạnh, mỏng, chế tác bằng kỹ thuật đúc. 
Đầu ngạnh cách nhau l,5cm., chuôi dài l,7cm. Đây 
là loại hình di vật xuất hiện trong các di tích thời đại 
Kim khí có trình độ luyện kim, chế tác kim loại cao 
(Hình 16).

Công cụ xương/đồ xương có hàng chục mũi 
nhọn xương, phân bố ở mọi độ sâu của địa tầng hố 
khai quật. Các mũi nhọn thường làm từ những mảnh 
xương ống các loài động vật loại nhỏ. Công cụ 
xương có hình trụ dài, một đầu vuốt nhọn, mài phần 
đầu tác dụng hoặc toàn thân. Đây là loại hình công 
cụ khá độc đáo, hiếm thấy trong các di tích tiền sử 
trên địa bàn Tây Nguyên. Kích thước của các mũi 
nhọn xương này nhìn chung rất nhỏ, ngắn; trung 
bình dài 2-3cm, chỗ to nhất 0,3 X 0,5cm (Hình 16).

- Nhóm đồ trang sức và vật thiêng: Đồ trang sức 
bằng vỏ ốc biển có 5 vỏ, tất cả được mài thủng lưng, 
phần miệng vỏ còn nguyên, trong đó có vỏ ốc có dấu 
vết cháy (Hình 32). Chúng có kích thước nhỏ, tìm 
thấy trong các lớp văn hóa dưới. Sự xuất hiện của ốc 
tiền cho thấy cư dân tiền sử ở hang C6-1 đã có mối 
quan hệ với cư dân biển, do trao đổi mà có.

Vật thiêng (?) bằng tinh thể thạch anh trong suốt 
thân hình trụ lục giác, một đầu nhọn có dấu mẻ/mài 
do sử dụng và đầu kia bị gãy từ gốc được mọc ra tìr 
đá gốc. Trong một số di tích khảo cổ hậu kỳ Đá mới 
Tây Nguyên vẫn gặp di vật này, có nơi với số lượng 
lớn hang chục tinh thể như Taiper (Gia Lai). Loại di 
vật này vẫn được một số thầy cúng của các tộc 
người M’nông ở Tây Nguyên sử dụng để làm lễ gọi 
linh hồn khi người bị ốm, được gọi là đá thiêng 
(Hình 35).

Hình 35: Tinh 
thể thạch anh
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Hình 36: Nạo hình dĩa Hình 37: Mảnh tước opal, quartz Hình 38: Chày nghiền và hòn ghè

- Nhóm đồ gốm: Đồ gốm phân bố tập trung chủ 
ýốu ở mức 1 và trong các hố đất đen, rải rác ở các 
lớp còn lại và đặc biệt thưa thớt ở mức 2. Do vỡ nhỏ 
lien chưa xác định đầy đủ các loại hình đồ gốm; 
nhưng về loại hình, hoa văn và kỹ thuật chế tác, đồ 
ậóm ở các lóp là giống nhau, có một số đặc điểm 
chung, về chất liệu: làm từ đất sét, pha rất ít cát, hạt 
nhó, nên xương gốm mịn. Xương gốm chủ yếu là 
inAu nâu, đôi khi hơi nâu nhạt hay xám đen. Thành 
gốm mỏng, trung bình 0,2 cm-0,4 cm. về loại hình: 
1’1 HÌ yếu là mảnh thân (Hình 39), mảnh miệng (Hình 
’10) và ít mảnh đáy đế. Hoa văn trang trí: chủ yếu là 
vAn thừng, về kỹ thuật: gốm được nung ở nhiệt độ 
khá cao. Đồ gia dụng ở đây có đường kính thân 
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Hình 41: Các mảnh hoàng thồ ở hô khai quật hang C6-1

f

- Nhóm phế liệu và đá nguyên liệu: Phế liệu ở 
dây gôm các mảnh tước, được tách ra trong quá trình 
chế tác công cụ tại chỗ. Các mảnh tước có kích thước 
nhó - trung bình, tương ứng với mặt âm của công cụ 
d.i, loại tước thứ chiếm đại đa sổ. Mảnh tước có số 
lượng lớn trong hổ khai quật với hàng ngàn mảnh đã 
minh chứng hang C6-1 vừa là nới cư trú, vừa chế tác 
công cụ, dạng di chỉ - xưởng; và còn cho biết, kỹ 
thuật ghè nhỏ, tu chỉnh phát triển mạnh ở giai đoạn 
nây. về chất liệu, được làm từ đá thạch anh và 
quarzit, đá silic), đá sừng, opal-chalcedon, cát kết, sét 
bột kết và đá basalt. Mảnh tước làm từ đá opal ở hang 
(’6.1 rất ít, chúng có mặt chủ yếu ở lớp văn hóa 1 
(lien cùng), khoảng 5.000 - 4.000 nămBP. 

khoảng 15-20 cm. Nhìn chung, chất liệu và kỳ thuật 
chế tác gốm ở Krông Nô có nét gần với đồ gốm ờ 
Buôn Triết và Đắk RTấp; nhưng gốm ở đày cứng 
hon, chế tác ở trình độ cao hơn.

- Tho hoàng: Sơ bộ hố khai quật có hơn 50 cục 
thổ hoàng to nhỏ khác nhau, thành phần là sét bột 
màu đỏ (Hình 41), độ gắn kết trung bình, khi tô lên 
vật cứng có nước cho màu đỏ. Các cục thổ hoàng 
đều có vết mài mòn (vẹt một góc) do sử dụng. Thổ 
hoàng được sử dụng bằng cách mài ra, tô trên cơ thể 
người, tô trên các đồ vật chôn theo người chết, đôi 
khi nhuộm xương người trong các nghi thức mộ 
táng.

Hình 39: Mảnh thân gốm ở hố khai quật Hình 40: Mảnh miệng gốm

Đá nguyên liệu: có vài chục hiện vật, chủ yếu 
là dạng cuội sông, suối có chất liệu đá basalt; trên 
thân thường không có vết tác động ghè đập của con 
người.

J) Diên biên các loại hiện vật theo độ sâu địa 
tầng [6]

Thuộc giai đoạn muộn nhất, ở độ sâu 30cm (từ 
trên xuống), bên cạnh một sổ công cụ ghè đẽo, đã 
xuất hiện các bàn mài, gốm mảnh, mũi tên đồng. 
Đây là những di vật thường gặp trong các di tích hậu 
kỳ Đá mới và sơ kỳ Kim khí.

Trong độ sâu 30 cm-70 cm, thường gặp những 
công cụ ghè đẽo làm từ cuội sông, suối, có vết ghè 
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tu chỉnh, tiêu biểu nhất là rìu hỉnh bần due, còng cụ 
thăt eo hai bên, rìu ngắn, những coni’ cu manh tước 
nhỏ và mỏng, hòn ghè, chày nghiên, hon kê và bàn 
mài.

Trong độ sâu 70 cm-90 cm, nhung’, còng cụ ghè 
đẽo ở đây như công cụ hình b;ìu (lục thường vết ghè 
thô hon; công cụ xuất hiện li hon Những công cụ 
này năm trong lớp dal mail mill, mìn dỏ hay nâu 
vàng, đặc trưng cho giai (loan tiling ký Dá mới.

Trong độ sàn 90 cm 110 CII1, hiện vật ít dần, kỹ 
thuật ghè đẽo là chu ycu, II tu chinh; lóp đất chứa 
các công cụ màu xám, xam dcn; dâl mịn và thuần 
nhưng kct câu cliậl. Nhung cong cụ ơ độ sâu này có 
nét tương dông nhung tho hon so vói những công cụ 
độ sâu 70-90 cm.

Từ khoang dộ sâu 140 cm den hết tầng văn hóa 
(185 cm) các công cụ và làn tích khác ít dần theo 
từng lóp đào; các công cụ thu dược thường rất thô, 
chủ yêu là đá nguyên liệu dạng cuội chưa có vết ghè 
đẽo; một sô di vật dá dang basalt bọt có vết ghè.

2.2.5. Một sô kè/ quá nghiên cứu/phân tích khác liên 
quan

- Kết quả phân tích c'4: từ 4.680±20 năm đến
6.Ồ90±25  năm cách ngày nay (Hình 42) [6].

- Kêt quả phân tích độ từ cảm địa tầng hổ khai 
quật [3].- Đe tài đã thu thập và phân tích 185 mẫu từ 
cảm tại vách đông bắc hố khai quật hang C6-1 
(Hình 42, 43). Phân chia vùng từ MS dựa trên dấu 
hiệu: mỗi vùng từ được phân biệt bằng sự đổi hướng 
số liệu - có điếm uốn - đạo hàm bậc 2 = 0. Mặt 
cắt/vách hố khai quật cho phép phân chia thành 8 
vùng từ lần lượt từ: C6.1-1 đến C6.1-8; gồm (Hình 
43): vùng từ C6.1-1, C6.1-3, C6.1-5, C6J-7 tương 
ứng với 4 vùng có thời tiết lạnh khô hon (màu 
xanh). Các vùng từ C6.1-2, C6.Ì-4, C6.1-6, C6.1-8 
tương ứng với thời tiết ấm, ấm hơn (màu đỏ). Trong 
đó có sự hiện diện của 2 chu kỳ thời tiết chồng chập 
lên nhau, một chu kỳ 475 năm và 1 chu kỳ 317 năm.

3. KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

- Cư dân tiền sử ở đây đã chọn lựa một số hang 
động núi lửa phục vụ cho những mục đích khác 
nhau. Hang C6’, vết tích văn hóa còn lại đều là 
xương răng động vật hoang dã, do con người săn bắt 
được và vứt lại sau bữa ăn, có thể coi đây chỉ là trại 
săn tạm thời của người Tiền sử. Hang C6.1 là nơi cư 
trú, mộ táng và là nơi chế tác công cụ của cư dân 
tiền sử, diễn ra liên tục từ 7.000 năm đến 4.500 năm 
cách ngày nay.

- Địa tang hang C6-1 dày 1,85 m, cấu tạo từ 8 
lớp đất kế tiếp nhau, phản ánh 2 giai đoạn văn hóa 

(sớm, muộn): Giai đoạn sớm, gồm 7 lớp (2, 3, 4, 5, 
6, 7 và 8), niên đại từ 7.000 đến 5000 BP, mang đặc 
trưng văn hóa sau Hòa Bình, được xếp vào trung kỳ 
Đá mới. Giai đoạn muộn, gồm các lóp 1, thuộc hậu 
kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí, niên đại 5.000 - 4000 
BP; mang đặc trưng xuất hiện rìu mài toàn thân, mộl 
vài mảnh tước đá opal- chalcedon, phổ biên đô gôm 
văn thừng, văn chải, công cụ xương mài. Giữa 2 
mức văn hóa không có lớp ngăn cách, sự phân biệt 2 
mức này thể hiện ở sự nảy sinh kỹ thuật mài, sư 
dụng công cụ đá opal-chalcedon, đặc biệt là xuâl 
hiện đồ gốm.

- Cư dân sống hang C6-1 đã chứng kiên sự thay 
đổi khí hậu và môi trường xung quanh từ 7.000 - 
4.000 năm với sự thay đổi đan xen nhau giữa 6 vùng 
từ nóng và 6 vùng từ lạnh/mát hơn. Trong đó, thòi 
gian vùng nóng kéo dài hơn vùng lạnh, con ngưòi 
tương tác môi trường thông qua kết quả săn băt - thu 
hái các loài động thực vật xung quanh, chưa có dâu 
hiệu của trồng trọt và chăn nuôi.

- Lần đầu tiên giới khoa học Việt Nam đã phái 
hiện ra các di tích cư trú của người tiền sử trong các 
hang động núi lửa, bổ sung thêm một loại hình cư 
trú mới, một kiểu thích ứng mới của cư dân tiên sử ờ 
vùng đất đỏ basalt Tây Nguyên, Việt Nam.

- Lần đầu tiên giới khảo cổ học tiếp cận hang 
động núi lửa C6-1 bằng nhiều phương pháp khoa 
học khác nhau, có hiệu quả. Đó là kết quả phân tích 
13 niên đại C14 trên địa tầng hang, phân tích cố tù 
cảm trầm tich địa tầng với mẫu đất, phân tích thành 
phần hóa học, bào tử phấn hoa, giám định hàng vạn 
mẫu động vật.

- Kết quả khai quật là bằng chúng về lịch sử chiếm 
lĩnh và làm chủ vùng đất núi lửa ở Krông Nô của cư dân 
tiền sử từ 7.000 năm đến 4.000 năm BP; là băng chứng 
có tính thuyết phục cao cho việc thẩm định công nhận 
Công viên địa chất toàn cầu ở Đắk Nông; là nguôn tư 
liệu bố sung biên soạn lịch sử địa phương, trưng bày 
bảo tàng, bảo tôn và phát triên du lịch.

- Ket quả này sẽ mở ra triến vọng phát hiện hóa 
thạch người và động vật co xưa nhất của nhân loại 
trong hệ thống các hang động núi lửa khác ở Tây 
Nguyên trong tương lai, cũng như xây dựng bảo 
tàng bảo tồn tại chỗ, bào lưu di tồn văn hóa của con 
người, kể cả mộ và di cốt người.

- Phát hiện mới về di cốt người tiền sử trong 
hang động núi lửa ở đây có ý nghĩa khoa học và 
thực tiễn to lớn, đã mở ra hướng nghiên cứu mới vê 
khảo cổ tiền sử/cổ nhân học ở Tây Nguyên nói 
riêng, Việt Nam nói chung. Phát hiện này đã gây 
chấn động trong giới khoa học trong và ngoài nước; 
đã có ít nhất: 8 đài truyền hình (VTV1, VTV2, 
VTC4, VTV14, TTXVN, VTC New, Vn Express, 
HTV,...) phát tin nhiều lần và nhiều đài địa phương 
(Đà Nang, Vĩnh Long, Đắk Nông...) tiếp sóng phái
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II: lợi nhiêu lần; 6 báo giấy đăng in (Tiền Phong. 1'hanh 
Niồn, Tuôi Trẻ, Thê thao và Văn hóa, Vietnam New, 

E Vn Economic News); 39 báo diện tir và nhicu trang 
[■; wvb dâng tin; 10 báo quổc tc (UIS Commission on 
R Volcanic Caves Newsletter No.73; People's Army 
K- Newspaper; Southeastasian archaeology; Prensa 
E’ I al ilia; Archaeology; Urbanist Hanoi; Vietnam 
B1 News...) đăng tin.

J,2. Kiến nghị các bước tiếp theo

- Di chỉ khảo cô hang động núi lửa ở đây là di 
độc đáo duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á,

1 tần có những hành lang pháp lý bảo vệ, bảo tồn và 
n phát huy di sản, trước mắt cần lập hồ sơ xếp hạng 
I cíp tinh, tiến tới cấp quốc gia/quốc gia đặc biệt cho 

Ul di tích này.
- Những kết quả khai quật ở đây mới chỉ là 

bước đầu, cần tiếp tục mở rộng diện tích khai quật, 
phân tích ADN, giám định thành phần chủng tộc 
người, làm rõ chủ nhân các nền văn hóa cổ nơi đâỵ; 
dùng thời phân tích niên đại tuyệt đối, bào tử phấn 
hoa, cổ từ cảm... phác dựng quá khứ xa xưa của cư 
diln tiền sử trên đất Đắk Nông.

- Hiện vật khai quật được cần được bảo quản 
lưu giữ cẩn mật trong điều kiện tối ưu để sử dụng 

lâu dài, cần được che tác nhiều phiên bản (đổi với 
hiện V..ÌI quý hicm, độc bán) đế phục vụ công tác 
tuyên liuyèn, giao dục vủ trưng bày báo tàng ngoài 
trời, báo ton tụi cho, khai thác phát trièn.

- Can nghiên cứu chi tiết đe phục dựng/tái hiện 
môi trường sinh cảnh của người 'Hen sử trong hang 
động, phục vụ công tác bào tồn và trưng bày tại chỗ 
để khai thác du lịch, phát triển bền vững kinh tế xã 
hội ở khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, 
Đắk Nông.

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo 
vệ bảo tồn, quản lý và khai thác các giá trị di sản 
(đặc biệt là di chỉ khảo cổ) trong hang động núi lửa 
ở Krông Nô nói riêng và Tây Nguyên nói chung. 
Cần làm hàng rào bảo vệ khu vực đã và đang khai 
quật, nơi phát hiện di cốt người tiền sử.

Lòi cảm 0*n: Bài bảo này là sản phẩm của đề tài 
TNI 7/T06. Tác giả xin chân thành cảm cm Viện Hàn 
ỉâm KHCNVN, Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 
2016 - 2020 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng 
và hội nhập quốc tế"; Cảm ơn các cap thẩm quyền 
liên quan từ các Bộ ngành đến các tỉnh Tây Nguyên 
đã tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành 
nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

Hình 42: Vách đông bắc hố khai quật trong 
hang C6-lvà kết quả phân tích c14.

Hình 43: Đồ thị phân chia vùng từ ở vách đông bắc 
hố khai quật hang C6-1
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