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PROGRAM SYMPOZJUM 

 

 

10.45-11.00: powitanie i informacje wstępne  

11.00-11.15: Krystyna Milecka – Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Tobolskim  
(1936-2018)  

 
 

11.15-12.25: WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 

 

11.15-11.20:  Marcelina Kondas, Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak:  
Mikroproblematyki wczesnego dewonu z Bukowej 
Góry (Góry Świętokrzyskie)  

11.20-11.25:  Magdalena Kruszyna: Wczesno- i środkowodewoński fitoplankton 
basenu lubelskiego  

11.25-11.30:  Agata Jarzynka, Grzegorz Pacyna, Artur Górecki, Jadwiga Ziaja, Maria 
Barbacka: Zagadkowe interakcje owady-rośliny we florze Grojca 
(środkowa jura, południowa Polska)  

11.30-11.35: Artur Górecki, Maria Barbacka, Agata Jarzynka, Grzegorz Pacyna,  
Jadwiga Ziaja: Koprolity jako cenne źródło informacji paleoekologicznych  

11.35-11.40:  Adam T. Halamski, Jiří Kvaček, Zuzana Heřmanová, Ewa Durska, Marcela 

Svobodová, Paweł Raczyński: Nowe dane o makro-, mezo- i mikroflorze 

późnokredowej Niecki Północnosudeckiej  

11.40-11.45: Rafał Kowalski: Wtępne doniesienie na temat pierwszego w Polsce 
stanowiska makroflory paleoceńskiej  

11.45-11.50: Elżbieta Worobiec, Grzegorz Worobiec, Yu-Sheng (Christopher) Liu: 
Mikroszczątki grzybów z neogeńskich osadów z Gray Fossil Site w stanie 
Tennessee, USA 

11.50-11.55: Monika Badura, Grzegorz Skrzyński, Agnieszka Kaliszewska, Rafał 
Bieńkowski, Jacek Hamburg, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski: 
Badania archeobotaniczne na stanowiskach z okresu późnego brązu  
i okresu rzymskiego w Gruzji - doniesienia wstępne 

12.00-12.05: Grzegorz Skrzyński: Wiązka lnu z wczesnośredniowiecznej osady  
w Radomiu. Wstępne wyniki badań archeobotanicznych  

12.05-12.10: Karolina Maciejewska, Monika Badura, Marcin Wiewióra: Analiza 
archeobotaniczna prób z zamków krzyżackich w Unisławiu i Papowie 
Biskupim (ziemia chełmińska)  
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12.10-12.15: Agnieszka M. Noryśkiewicz, Monika Badura, Sebastian Nowak, 
Małgorzata Grupa, Jakub Michalik: Miejsce roślin w kulturze funeralnej 
na przykładzie pochówków z Byszewa 

12.15-12.20:  Joanna Bokalska-Rajba, Dorota Nalepka: Skład pyłku w profilu 
glebowym na stanowisku nr 5 i w sąsiadującym profilu geologicznym w 
Krakowie, ul. Gronostajowa  

12.20-12.25: Sławomir Florjan: Kolekcje paleobotaniczne w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

12.25-13.00: PRZERWA 
 
 

13.00-13.20:  referat główny: Katarzyna Cywa: Użytkowanie surowców drzewnych  
w średniowieczu  

 
13.20-13.35:  wolne wnioski i podsumowanie spotkania  

13.35-13.50:  WYBORY ZARZĄDU SEKCJI 

13.50-:  zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
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MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 

materiały Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, https://www.polin.pl/pl 

 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną 

instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.  

Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego 

Stowarzyszenia ŻIH (Żydowski Instytut Historyczny), strona publiczna sfinansowała m.in. koszt 

budowy budynku i jego wyposażenia. Stowarzyszenie ŻIH odpowiada m.in. za sfinansowanie  

i organizację procesu tworzenia wystawy głównej.  

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym 

ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych 

wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z 

polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze 

stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia  

i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum 

przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów. 

Muzeum POLIN zaprasza do zwiedzania przygotowanych wystaw zarówno stałej 

prezentującej 1000 lat historii Żydów Polskich jak i czasowych.  

Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do 

współczesności – składa się z ośmiu galerii, które opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich 

Żydów. Przedstawiamy w nich kolejne etapy w historii: od legend o przybyciu Żydów na te 

ziemie, przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności społecznej, religijnej  

i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady, aż do współczesności.  

 

 

   

 

 

 



Dojazd do Muzeum POLIN z PAN Muzeum Ziemi  

Plac Trzech Krzyży, autobus linii 180,  

bilet do 20 minut (bilet normalny 3,40 zł) 
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Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 23 września br. odszedł od nas Badacz, 

Nauczyciel, Mistrz 

Ś.P. 
Profesor Kazimierz Tobolski  

(1936-2018) 

 

Pan Profesor był wieloletnim pracownikiem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, założycielem Zakładu Biogeografii i Paleoekologii, 
który prowadził aż do przejścia na emeryturę. Jednak przede wszystkim był Twórcą poznańskiej 
szkoły badań paleoekologicznych, silnego ośrodka badań przeszłości przyrody w Poznaniu. Był 
Naukowcem i Nauczycielem wielkiego formatu, Mistrzem wielu z nas. Swoich uczniów, studentów i 
doktorantów rekrutował z różnych jednostek, nie tylko uniwersyteckich. Liczyły się chęci, entuzjazm, 
poświęcenie nauce i zdobywanie wiedzy, co było dla Profesora najważniejsze.   

Obok paleoekologii, największą pasję Profesora stanowiła ochrona przyrody, w którą zaangażowany 
był na wiele sposobów już od czasów studenckich. Swoje projekty i zamierzenia realizował nie tylko 
w formalnych ramach Wydziału czy Zakładu na UAM, ale także uczestnicząc w gremiach 
tematycznych, którym służył radą i rzeczywistym zaangażowaniem. W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku i w ostatnich latach był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie pełnił 
funkcję Przewodniczącego Komisji obszarów wodnych i bagiennych. Angażował się w działalność na 
rzecz wielu parków narodowych i krajobrazowych uczestnicząc w pracach rad naukowych m.in. 
Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Lednickiego Parku 
Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. W ostatnich 
latach zaangażował się w działalność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 
prowadząc wykłady m.in. z ochrony przyrody.  

Ś.P. Profesor Kazimierz Tobolski uczestniczył w ważnych ogólnopolskich i europejskich projektach 
naukowych, np IGCP 158 czy program izopolowy.  

Profesor był naszym Mistrzem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Wielki Naukowiec, 
Przyrodnik, który całą swoją uwagę i czas poświęcał pracy, a powodowany nienasyconym 
pragnieniem pogłębiania wiedzy, uczył się do ostatnich niemal chwil życia. Wykazywał również 
zaangażowanie w rodzinne i prywatne sprawy swoich podopiecznych, służąc życzliwą radą i 
wsparciem. 

 
Rodzinie i Bliskim Pana Profesora 

wyrazy głębokiego współczucia składają  
 

uczniowie i współpracownicy z Zakładu Biogeografii i Paleoekologii 
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
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Abstrakty  
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REFERAT GŁÓWNY 
 

Użytkowanie surowców drzewnych w średniowieczu 
 

Katarzyna Cywa 
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

 
 
 
 Przeprowadzone kompleksowe analizy ksylologiczne średniowiecznych przedmiotów 

codziennego użytku, odkrytych na terenie polskich grodzisk i ośrodków wczesnomiejskich, 

wykazały, że w średniowiecznej Polsce wykorzystywano aż 28 taksonów drzew i krzewów, przy 

czym najczęściej drewno Pinus sylvestris. Inaczej niż współcześnie, szeroko rozpowszechnione 

było użytkowanie drewna krzewów jak np. Euonymus sp. i Sambucus sp. (Cywa 2016).  

Na wszystkich analizowanych stanowiskach, niezależnie od ich lokalizacji, do wyrobu 

określonych typów funkcjonalnych przedmiotów dobierano podobny zestaw surowców, 

uwarunkowany właściwościami technologicznymi i eksploatacyjnymi poszczególnych 

rodzajów drewna. Na przykład duże naczynia bednarskie wykonywano głównie z drewna 

dębu, sosny i cisa, a do produkcji naczyń toczonych wybierano głównie jesion wyniosły. 

Równocześnie stwierdzono zróżnicowanie regionalne w wykorzystywaniu materiałów 

drzewnych, związane ze składem lokalnych zbiorowisk leśnych oraz z przebiegiem naturalnych 

zasięgów drzew i krzewów. W Polsce północno-zachodniej najważniejszymi surowcami 

rzemieślniczymi były: Pinus sylvestris, Quercus sp., Fraxinus excelsior i Fagus sylvatica, a na 

południu drewno Picea/Larix oraz Abies alba. Uchwycono przemianę jakościową wśród 

surowców drzewnych, na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza, która polegała na 

zmniejszeniu użytkowania taksonów liściastych na rzecz drzew i krzewów iglastych. Mogło 

mieć to związek z przejęciem przez rozwijające się rolnictwo i osadnictwo najżyźniejszych 

siedlisk, zajmowanych wcześniej przez lasy liściaste (Cywa 2018, Cywa i in. 2018). 

 W trakcie obróbki drewna okrągłego stosowano w średniowieczu głównie podział 

promieniowy, który promował wytwarzanie desek charakteryzujących się najlepszymi 

parametrami technologicznymi i eksploatacyjnymi. Badania wykazały, że udział materiałów 

promieniowych wzrósł szczególnie w późnym średniowieczu, co można wiązać ze specjalizacją 

rzemieślnictwa i lepszą znajomością technik ciesielskich. Interesujące jest, że wśród taksonów 

liściastych pierścieniowo-naczyniowych jak Quercus sp. i Fraxinus excelsior wybierano głównie 

miękkie i łatwiejsze w obróbce drewno wąskosłoiste (Cywa i in. 2018). 
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 Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja nr DEC-

2014/13/N/ST10/04881; nr grantu 2014/13/N/ST10/04881), ze środków statutowych 

Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz przez 

Fundację Botaniki Polskiej im. Władysława Szafera. 

 

 

CYWA K. 2016. Znaczenie użytkowe drewna Euonymus sp. w średniowiecznej Polsce. Fragmenta 
Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 321–347. 
 
CYWA K. 2018. Trees and shrubs used in medieval Poland for making everyday objects. Vegetation 
History Archaeobotany 27(1): 111-136. 
 
CYWA K., WACNIK A., LITYŃSKA-ZAJĄC M. 2018. Factors of selection and quality of wood used for 
woodcraft in medieval Polish strongholds and early urban centres. Acta Palaeobotanica 58(2): 231–
287  
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REFERATY UCZESTNIKÓW 

 
Mikroproblematyki wczesnego dewonu z Bukowej Góry  

(Góry Świętokrzyskie) 
 

Marcelina Kondas, Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak 
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 
 
 

Analizom makro- i mikroflorystycznym poddano próbki skalne pochodzące z dewonu 

wczesnego z osadów ilastych, z kamieniołomu w Bukowej Górze. Obok oznaczonej bogatej 

taksonomicznie flory, stanowiącej makro i makroszczątki, natrafiono także na szereg form 

organicznych o niepewnej przynależności biologicznej. 

Generalnie palinomorfy te zaszeregować można do mikroskamieniałości związanych ze 

zwierzętami (pozostałości stawonogów) oraz należących do królestwa roślin i/lub grzybów.  

W analizowanym materiale wstępnie oznaczono szereg pozostałości po aparatach 

oddechowych eurypteridów i kutikule bliżej nie oznaczonych stawonogów. Rozpoznano także, 

owoidalne, wydłużone cysty prawdopodobnie mające związek z fitoplanktonem. Szereg 

innych enigmatycznych form stanowią z kolei prawdopodobnie pozostałości po grzybach 

(zarodniki i fragmenty plechy). 

Określenie taksonomii bogatego zespołu problematyków wzbogaci i tak już szeroko 

poznaną biocenozę wczesnodewońskich organizmów, zasiedlających przybrzeżne  

lub płytkomorskie strefy ówczesnego zbiornika. 

Projekt finansowany z grantu NCN pt. „Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich, 

Polska południowa” nr 2015/19/B/ST10/01620 (kierownik dr hab. Paweł Filipiak, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach). 
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Zagadkowe interakcje owady-rośliny we florze Grojca (środkowa 

jura, południowa Polska) 
 

Agata Jarzynka1, Grzegorz Pacyna2, Artur Górecki2, Jadwiga Ziaja3, Maria Barbacka3, 4 
1 - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 

2 - Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński 
3 - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

4 - Hungarian Natural History Museum, Botanical Department, Budapest, Hungary 
 
 

 
 Środkowojurajska flora z Grojca jest jedną z najliczniejszych i najbardziej 

zróżnicowanych taksonomicznie flor mezozoicznych Polski. Pierwsze, znaczące prace 

dotyczące roślinności glinek grojeckich ukazały się w 1888 (Stur 1888) oraz 1894 (Raciborski 

1894) roku i stanowiły one podstawę rewizji tej flory z roku 2012 i lat późniejszych (Jarzynka 

2012, 2016; Jarzynka, Pacyna 2015). Wszystkie te pozycje skupiały się jednak na aspektach 

typowo morfologicznych i taksonomicznych, tylko częściowo omawiając warunki 

paleoekologiczne. Jednakże podczas prowadzonych w ostatnich latach prac badawczych 

pojawiły się nowe, ciekawe aspekty związane z roślinami kopalnymi tego obszaru. Jednymi 

z nich są przypuszczalne interakcje rośliny-owady. 

 Zagadnienie związków pomiędzy roślinami a innymi organizmami, zwłaszcza owadami 

i kręgowcami w przeszłości jest szeroko dyskutowane i analizowane (m. in. Labandeira i in. 

2007; Qvarnström i in. 2016). Również we florze glinek grojeckich zachowały się ślady 

aktywności życiowej owadów. Obok typowych śladów żerowania takich jak zgryzienia 

pojawiają się na liściach dwa zagadkowe rodzaje śladów (skamieniałości śladowych). Co warte 

odnotowania, oba dotyczą liści sagowca z gatunku Ctenis potockii Raciborski 1894, gatunku 

często występującego w tej lokalizacji. 

 Na powierzchni odcisków Ctenis potockii zachowało się kilka enigmatycznych, 

wydłużonych struktur (Ryc. 1) o różnej długości i szerokości 0,5 do 0,75 mm. Struktury te to 

zazwyczaj proste, ale także sinusoidalne lub zakrzywione rowki mające charakter odcisków. 

Opisane ichnoskamieniałości zostały zinterpretowane jako ślady żerowania i życia nieznanych 

małych bezkręgowców, dla których opadłe liście Ctenis potockii mogły stanowić ochronę  

i dostarczać składników odżywczych. Po raz pierwszy taki typ śladów opisany został przez 

Uchmana i in. (2004) z osadów oligoceńskich Szwajcarii i określony mianem „leaf 

underminings”. Termin ten był używany także przez innych autorów do opisania podobnych 
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morfologicznie struktur, głównie z młodszych osadów kredy, eocenu, oligocenu i miocenu, 

związanych głównie z liśćmi dwuliściennych o cienkich blaszkach liściowych takich jak 

cynamon (Cinnamomum) czy szakłak (Rhamnus) (Uchman i in. 2004; Naurstad 2014; Worobiec 

i in. 2015). O ile nam wiadomo, opisywane z Grojca struktury są najstarszym i jedynym znanym 

z osadów jurajskich wystąpieniem „underminings”. 

 

 

Ryc. 1. Underminings (strzałki) na odciskach liści Ctenis potockii, z zaznaczonymi pionowymi śladami 
korzeni przebijających blaszkę liściową (gwiazdki) 

 

 Drugim, zagadkowym odkryciem na liściach Ctenis potockii są małe (0,7-1,0 mm x 0,65-

0,9 mm), eliptyczne lub okrągłe struktury pokrywające gęsto (78-102 per 1 cm2) całą blaszkę 

liściową (Ryc. 2) lub występujące u podstawy segmentu. Są one ułożone w rzędach równolegle 

do nerwów, pomiędzy nimi. Wśród nich można wyróżnić dwie kategorie rozmiarów, natomiast 

pozostałe cechy morfologiczne są identyczne. Omawiane ślady są silnie spłaszczone, ale 

zawsze wystają ponad blaszkę liściową (ok. 0,5 mm). Ich powierzchnia jest zazwyczaj płaska 

lub delikatnie wypukła, regularnie delikatnie ornamentowana delikatnymi prążkami.  

 Cechy morfologiczne oraz rozmieszczenie na blaszce liściowej sugerują, że zachowane 

ślady są pozostałością po aktywności owadów i są najbardziej porównywalne do pozostałości 

po okrywach czerwców (Coccoidea), śladach po złożonych jajach owadów lub galasach. 
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Ryc. 2. Ślady po enigmatycznej aktywności owadów na liściach Ctenis potockii 

 

 

 Autorzy składają podziękowania dla Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk 

Geologicznych Polskiej Akademii Nauk za zgodę na wykorzystanie zbiorów do badań.  

Badania finansowane Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 

2017/25/B/ST10/01273, ze środków statutowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej 

Akademii Nauk oraz środków dla Młodych Naukowców (A. Jarzynka 2012).  
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Koprolity jako cenne źródło informacji paleoekologicznych 
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Koprolity wykorzystywane są jako źródło informacji w badaniach ekosystemów 

kopalnych (Seilacher i in. 2001; Qvarnström i in. 2016). Specyficzne środowisko tafonomiczne 

tworzone przez odchody pozwala na zachowanie się różnych typów tkanek roślinnych  

i zwierzęcych. Jest to powodem dla którego koprolity określa się czasem mianem Konservat-

Lagerstätte w mniejszej skali (Qvarnström i in. 2016). W przypadku szczątków roślinnych 

zachowują się przede wszystkim fragmenty kutykul (Zatoń i in. 2015), drewna (Chin 2007), 

nasiona (Wood i in. 2008), sporomorfy (Ghosh i in. 2003) oraz fitolity (Prasad i in. 2005). 

Koprolity znane z osadów holoceńskich dostarczają również informacji zapisanej w paleoDNA, 

co pozwala jeszcze precyzyjniej oznaczyć gatunki wchodzące w skład diety wymarłych zwierząt 

(Boast i in. 2018). Znajomość zależności troficznych pozwala na pełniejsze zrekonstruowanie  

i zrozumienie kopalnych ekosystemów. Odtwarzanie diety zwierząt mięsożernych jest 

łatwiejsze, ze względu na możliwość zbadania śladów na kościach pozostawionych przez zęby 

i szpony drapieżników. Pozwoliło to między innymi ustalić pozycję troficzną tyranozaura 

(Tyrannosaurus rex) jako generalisty pokarmowego (Brusatte i in. 2010). W przypadku 

interakcji rośliny-roślinożercy jest to możliwe w przypadku organizmów bezkręgowych – 

głównie owadów. Typ zgryzania blaszki liściowej, charakterystyczne uszkodzenia tkanek 

wewnątrz miękiszu liściowego (minowania) lub pozostawione przez te zwierzęta koprolity 

umożliwiają ich identyfikację (Labandeira 1998). W przypadku kręgowców żywiących się 

pokarmem roślinnym w zasadzie jedynym źródłem tego typu informacji są badania 

skamieniałych odchodów. Wyjątkiem są analizy palinologiczne zachowującej się sporadycznie 

treści żołądkowej (Boeskorov i in. 2011).  

Z paleozoiku nie zostały opublikowane żadne badania z wykorzystaniem szczątków 

roślinnych pochodzących z odchodów kręgowców. Znane są jedynie badania materii 

organicznej pochodzenia zwierzęcego z permskich koprolitów z Rosji (Bajdek i in. 2015). 

Istnieją jednak prace opisujące odchody bezkręgowców obecne w szczątkach roślinnych  

oraz badania palinologiczne tychże koprolitów, co również jest cenne z perspektywy rozważań 
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paleokologicznych (Labandeira 2007). Badania ekosystemów mezozoicznych skupiają się 

głównie wokół kopalnych gadów, nie tylko dinozaurów. Dokładne opracowanie koprolitów  

z triasowego stanowiska w Lisowicach znacząco uzupełniło wiedzę o zależnościach troficznych 

żyjących tam organizmów (Zatoń i in. 2015). Nowym wkładem w badania tego stanowiska są 

analizy skamieniałych odchodów dużego drapieżnika (Smok wawelski) przeprowadzone przez 

autorów wystąpienia. Co zaskakujące, po rozpuszczeniu koprolitów natrafiono na fragmenty 

aż 6 różnych typów kutykul roślin. Cztery z nich pochodzą od roślin szpilkowych, natomiast 

dwa zaklasyfikowano jako sagowce Obecność materii roślinnej w odchodach drapieżników jest 

zastanawiająca, a obecny stan wiedzy nie daje pewnego wyjaśnienia tego zjawiska.  

Również w badaniach ekosystemów kredowych wykorzystano koprolity. Pozwoliło to 

m. in. opisać zróżnicowaną dietę gigantycznych zauropodów (Ghosh i in. 2003; Sonkusare i in. 

2016). Planowane jest również rozpoczęcie pracy nad koprolitami pozyskanymi z dobrze 

opracowanego zarówno paleobotanicznie (Ziaja 2006; Barbacka i in. 2010; Krupnik i in. 2014) 

jak i paleozoologicznie (Niedźwiedzki 2011) Odrowąża (Sołtykowa). Celem takiego 

opracowania jest pełniejsze zrozumienie wczesnojurajskich ekosystemów lądowych w tym też 

zbadanie zależności pomiędzy występowaniem konkretnych tropów dinozaurów,  

a obserwowanymi zbiorowiskami roślinnymi. 

W badaniach środowisk kenozoicznych również wykorzystuje się informacje zawarte w 

koprolitach. Jako przykład takich opracowań można przytoczyć analizę późnomioceńskiego 

zespołu z Wenezueli (Dentzien-Dias i in. 2018) czy zrekonstruowanie nawyków żywieniowych 

leniwca ziemnego (Nothrotheriops shastensis) z plejstocenu USA (Poinar i in. 1998). Koprolity 

są również cennym źródłem informacji w badaniach kształtowania się diety człowieka 

prehistorycznego (Bryant 1974). Istnieją liczne prace badające ślady spożywania przez ludzi 

roślin o właściwościach leczniczych (Chaves, Reinhard 2006). Informacje pozyskiwane  

z kopalnych odchodów wykorzystywane są w badaniach nad niedawno utraconą 

bioróżnorodnością (Boast i in. 2018). 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr 

2017/25/B/ST10/01273 oraz ze środków statutowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera 

Polskiej Akademii Nauk 
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Nowe dane o makro-, mezo- i mikroflorze późnokredowej Niecki 
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Sekwencja kredowa Niecki Północnosudeckiej obejmuje warstwy od cenomanu  

do santonu. Oznaczalne szczątki roślinne znaleziono w warstwach turonu, koniaku i santonu. 

Najbogatszy zespół makro-, mezo- i mikroflorystyczny znaleziono na pograniczu koniaku  

i santonu (ogniwo z Nowogrodźca – datowania według różnych autorów sporne); z nieco 

wyższej części santonu (formacja z Czernej) pochodzi bogaty zespół wyłącznie 

makroflorystyczny. 

Makroflora obejmuje szereg dobrze wyodrębnionych zespołów. Jedynie w niższej 

części koniaku występuje Credneria sp. Zespół z pogranicza koniaku i santonu (Rakowice Małe, 

Żerkowice, Ołdrzychów) obejmuje paprocie z rodzajów Nathorstia, Cladophlebis i Coniopteris, 

iglaste (Geinitzia, Protodammara), jednoliścienne (nieoznaczalne) i dwuliścienne  

(m.in. z grupy Debeya). Białe iły ceramiczne santonu z dawnych odsłonięć w okolicach 

Bolesławca (opracowane przez Roemera w 1889) zawierają bogaty zespół makroflory, wśród 

której warto wymienić Pseudoprotophyllum sp.n.; większość oryginalnej kolekcji Roemera  

(w tym typy) niestety zaginęła. 

Mezoflorę znaleziono w węglistych warstwach z pogranicza koniaku i santonu  

w Rakowicach Małych i Żeliszowie. W Rakowicach Małych oprócz licznych iglastych z rodzajów 

Brachyphyllum, Cunninghamites i Pagiophyllum znaleziono również okrytozalążkowe z rodzaju 

Zlivifructus.  W Żeliszowie (nowe stanowisko) występują gałązki iglastych z rodzajów 

Cunninghamites, Pagiophyllum i Geinitzia oraz łuski szyszek i nasiona (Geinitzia cf. formosa?); 

ponadto znaleziono kwiatostany Platananthus oraz kutikule zwierzęce z rodzajów 

Dictyothalacos and Burejospermum (prawdopodobnie kokony pierścienic). 

Wśród mikroflory (okolice Rakowic Małych) można wymienić: zarodniki paproci 

Appendicisporites appendicifer (gatunek opisany z Rakowic Małych przez Thiergarta w 1942), 
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Appendicisporites insignis (Schizeaceae) i Gleicheniidites senonicus (Gleicheniaceae); pyłek 

Emscheripollis inflatus, Triangulipollis triangulus (wskazujący na santoński wiek badanej 

próbki?), Foveotricolpites sp. i Trudopollis cf. primigenius (okrytozalążkowe, grupa 

Normapolles); oraz dinocysty Kleithriasphaeridium redii (wskazujące na koniacki wiek badanej 

próbki) i Chatangiella verrucosa. 

Badania były finansowane z grantu NCN 2016/21/B/NZ8/02443 pt. „Późnokredowa 

ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego” (A.T. Halamski, 

2017–2020). 
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Wstępne doniesienie na temat pierwszego w Polsce stanowiska 

makroflory paleoceńskiej 

Rafał Kowalski 
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

 

 

Przypadkowo odkryta w roku 2017 w zbiorach Muzeum Ziemi próbka rdzenia z 

wiercenia Goleniów IG-1 okazała się być niezwykle ciekawa z paleobotanicznego punktu 

widzenia. Badany materiał pochodzi z wiercenia, które było wykonane w latach 1962–1963 w 

Zielonczynie na NW od Goleniowa (około 30 km od Szczecina). W profilu tego wiercenia 

stwierdzono obecność węgli. Pierwsze badania palinologiczne tych węgli przeprowadzone 

były przez Grabowską (1971) i wykazały, że ich spektrum sporowo-pyłkowe wskazuje na wiek 

górnopaleoceński. Goleniów IG-1 wraz z wierceniem Szczecin IG-1 stanowią pierwsze 

udokumentowane stanowiska górnopaleoceńskich utworów lądowych w Polsce (Ciuk 1972, 

Słodkowska 2004). 

Chociaż wcześniejsze badania palinologiczne próbek węgli z wiercenia Goleniów IG-1 

dostarczyły wielu cennych informacji o wieku i spektrum gatunkowym, to jednak nie były one 

badane pod względem obecności makro skamieniałości roślinnych. Szczegółowe obserwacje 

przeprowadzone przez autora w latach 2017-2018 wykazały obecności dobrze zachowanych 

makroszczątków. W obrębie badanej, niewielkiej próbki węgli (8 cm średnicy i ca. 8 cm 

wysokości) stwierdzono dość licznie występujące nasiona oraz pylniki. Pod względem 

gatunkowym jest to dość ubogi zespół. Ustalono, że nasiona reprezentują dwa taksony. 

Najliczniejsze są nasiona Nymphaeales, które odznaczają się szeregiem nietypowych, nie 

znanych u dotychczas opisanych kopalnych przedstawicieli tego rzędu cech. 

Najprawdopodobniej będzie je można zaliczyć do nowego rodzaju. Jest to pierwsze znalezisko 

nasion Nymphaeales w paleocenie Polski i w Europy. Ponadto stwierdzono także obecność 

nasienia z rodziny Saururaceae (Piperales), jego dokładna pozycja systematyczna wymaga 

jednak dalszych badań.  

Równie ciekawym znaleziskiem jest obecność kilku fragmentów pylników. 

Przynależność systematyczna wszystkich odkrytych pylników nie była szczegółowo badana, 

sądząc jednak z różnic morfologicznych prawdopodobne wydaje się, że reprezentują one 

więcej niż jeden takson. Jeden z przebadanych z użyciem mikroskopu skaningowego okazów 
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wykazał obecność gęsto upakowanych ziarn pyłku, które prawdopodobnie reprezentują 

rodzinę Myricaceae.  

 

CIUK E. 1972. Utwory paleogeńskie w rejonie szczecińskim. Przegląd Geologiczny, 11. 
 
GRABOWSKA I. 1971. Wyniki analizy sporowo-pyłkowej osadów z wiercenia Goleniów IG-1. IG. 
 
SŁODKOWSKA B. 2004. Palynological studies of the Paleogene and Neogene deposits from the 
Pomeranian Lakeland area (NW Poland). Polish Geological Institute Special Papers, 14: 1–116 
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Mikroszczątki grzybów z neogeńskich osadów z Gray Fossil Site w 
stanie Tennessee, USA 

(Fungal microremains from the Neogene sediments at the Gray 
Fossil Site, Tennessee, USA) 

 
Elżbieta Worobiec1, Grzegorz Worobiec1,  Yu-Sheng (Christopher) Liu2 

1 - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków 
2 - Department of Biological Sciences and Office of Research & Sponsored Projects, California State University, 

Fullerton, USA 
 
 

 

Gray Fossil Site jest jednym z nielicznych stanowisk kopalnej fauny i flory neogenu we 

wschodniej części Stanów Zjednoczonych i należy do najciekawszych stanowisk tego wieku 

odkrytych w Ameryce. Jest to zespół lejów krasowych przykryty przez ciemne osady, 

częściowo z laminacją, o miąższości do 40 m. Większość osadów wypełniających leje datowana 

jest paleontologicznie na 7,0–4,5 milionów lat. Bardzo liczne makro- i mikroskamieniałości 

znalezione na tym stanowisku były przedmiotem wielu odrębnych opracowań (Ochoa i in. 

2012; Worobiec i in. 2013 oraz literatura tam cytowana). 

Przeprowadzone wcześniej szczegółowe badania palinologiczne próbek pobranych  

z czterech dołów, z których wydobyto szkielety zwierząt (Bear Pit, Elephant Pit, Test Pit 2-2010 

i Rhino Pit) pozwoliły na oznaczenie 5 gatunków zarodników, 45 gatunków ziaren pyłku  

i 18 gatunków mikroszczątków glonów słodkowodnych (Worobiec i in. 2013). We wszystkich 

próbkach dominowały ziarna pyłku Quercus i Carya. Drzewa te tworzyły lasy zbliżone  

do występujących współcześnie w Stanach Zjednoczonych lasów dębowo-orzesznikowych. 

Domieszkę w tych lasach stanowiły m.in. Ulmus, Juglans, Pinus i Vitis. 

W trakcie badań palinologicznych stwierdzono również liczne mikroszczątki grzybów, 

które stały się obiektem obecnie prowadzonych badań (Worobiec i in. 2018). Dotychczas 

oznaczono cefalotekoidalny Cephalothecoidomyces neogenicus G. Worobiec, Neumann &  

E. Worobiec, fragmeny mufki grzybniowej (mantle hyphae) mikoryzowego grzyba Cenococcum 

cf. geophilum Fr. oraz owocniki Trichothyrites cf. padappakarensis (Jain & Gupta) Kalgutkar & 

Jansonius. Cephalothecoidomyces neogenicus i Trichothyrites cf. padappakarensis są nowymi 

gatunkami dla Ameryki Północnej, natomiast fragmenty mufki grzybniowej Cenococcum cf. 

geophilum Fr. zostały opisane po raz pierwszy ze stanu kopalnego. Występowanie 

wymienionych taksonów wskazuje na ciepły i wilgotny klimat późnego neogenu południowo-
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wschodnich stanów USA, co pozostaje w zgodzie z wynikami wcześniejszych badań 

palinologicznych. 

 

OCHOA D., WHITELAW M., LIU Y.-S., ZAVADA M.S. 2012. Palynology from Neogene sediments at the 
Gray Fossil Site, Tennessee, USA: Floristic Implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 184: 
36-48. 
  
WOROBIEC E., LIU Y.-S., ZAVADA M.S. 2013. Palaeoenvironment of late Neogene lacustrine sediments 
at the Gray Fossil Site, Tennessee, USA. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83(1): 51-63. 
 
WOROBIEC G., WOROBIEC E., LIU YC. 2018. Fungal remains from late Neogene deposits at the Gray 
Fossil Site, Tennessee, USA. Mycosphere, 9(5): 1014–1024. 
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Badania archeobotaniczne na stanowiskach z okresu późnego brązu 
i okresu rzymskiego w Gruzji – doniesienia wstępne 

 
Monika Badura1, Grzegorz Skrzyński2, 3, Agnieszka Kaliszewska4, Rafał Bieńkowski4, Jacek 

Hamburg5, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski5 
1 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki  

2 - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 

3 - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie  

4 - Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie  

5 - Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii 

 
 
 

W ramach polsko-gruzińskiej misji badawczej, koordynowanej przez 

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Krukowskiego we współpracy z Muzeum 

Historycznym Miasta Kutaisi, Uniwersytetem im. Shoty Rustavelego w Batumi oraz Muzeum  

i Rezerwatem Gonio-Apsaros, prowadzone są prace wykopaliskowe na terenie zachodniej 

Gruzji. Obecnie skupiają się one na dwóch stanowiskach - Kutaisi i Gonio1. Od 2018 r. pracom 

tym towarzyszą analizy archeobotaniczne (DS-530-L145-D581-18), których głównym celem 

jest zebranie danych przydatnych do rekonstrukcji środowiskowych oraz pomoc w określeniu 

funkcji wybranych obiektów archeologicznych.  

 Kutaisi jest miastem położonym w zachodniej Gruzji nad rzeką Rioni. W jego obrębie, 

na wzgórzu Gabashvili, odsłonięto fragment fosy obronnej. W oparciu o dotychczasowe 

ustalenia fosa mogła funkcjonować w późnej epoce brązu przy osadzie z kultury kolchidzkiej. 

W fosie natrafiono na kamienną formę do odlewania metalowych siekierek, które są znakiem 

rozpoznawczym kultury kolchidzkiej z okresu między XII a VIII w. p.n.e. Osad zalegający  

w wypełnisku fosy stworzył doskonałe warunki do zachowania szczątków organicznych, 

zarówno storfiałych, jak i spalonych. W zabezpieczonych przez archeologów próbach 

stwierdzono liczne diaspory roślin uprawnych (m. in. Vitis vinifera, Ficus carica, Panicum 

miliaceum, Triticum sp., Hordeum sp.), co wskazuje na intensywne działania gospodarcze 

wokół dawnego stanowiska. Nie zabrakło diaspor typowych chwastów segetalnych  

i ruderlanych (np. Fallopia convolvulus, Polygonum lapathifolium, Solanum nigrum),  

                                                           
1 Gonio - projekt  został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum nauki przyznanych 

na podstawie UMO-2017/26/M/HS3/00758. 
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jak również śladów roślin rozwijających się w pobliżu samej fosy (np. Urtica dioica, Ranunculus 

sardous, Lycopus europeus, Sambucus nigra).  

Rzymski fort w Gonio (Apsaros) jest położony przy ujściu rzeki Czoroch, 15 km  

na południe od Batumi. Fort został zbudowany ok. 2 tys. lat temu na granicy rzymskiej 

prowincji Kapadocja i ze względu na strategiczne położenie pełnił ważną rolę w systemie 

obrony wschodnich terenów Cesarstwa Rzymskiego. Systematyczne badania archeologiczne 

odsłaniają obiekty (np. rezydencja dowódcy garnizonu) i ulice istniejące w przeszłości 

wewnątrz fortu. Rekonesans archeobotaniczny wskazuje, że największe szanse na zachowanie 

się śladów roślin istnieją w przypadku odkrywanych kanałów odprowadzających wodę z ulic  

i poszczególnych pomieszczeń na terenie fortu.  
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Wiązka lnu z wczesnośredniowiecznej osady w Radomiu. Wstępne 
wyniki badań archeobotanicznych 

 
Grzegorz Skrzyński1,2 

1 - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2 - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 
 
 
 

Pierwsze prace archeologiczne na terenie radomskiego ośrodka osadniczego miały 

miejsce na przełomie XIX i XX w. Pierwsze wykopaliska przeprowadzono w 1923 r., a szeroko 

zakrojone prace badawcze miały miejsce w latach 1959-1971 i związane były z obchodami 

milenium państwa polskiego. Podczas tych badań, m. in. na terenie jednej z osad (stanowisko 

2) odnaleziono bardzo dobrze zachowane pozostałości zabudowy oraz liczne zabytki. Do tych 

ostatnich należy zaliczyć liczne, bardzo dobrze zachowane pozostałości roślinne. Jedną z nich 

jest wiązka lnu. 

Znalezisko to jest świadectwem wykorzystywania lnu we wczesnośredniowiecznym 

Radomiu. Jego stan zachowania oraz miejsce depozycji wskazują, iż wiązka lnu nie została 

poddana jeszcze obróbce mającej na celu pozyskanie włókien. 

Wraz z lnem, w wiązce zidentyfikowano szereg roślin towarzyszących m. in. lnicznik 

siewny (Camelina sativa), który obecnie jest rośliną rzadką, narażoną na wyginięcie,  

a we wczesnym średniowieczu był rośliną uprawną oraz typowym chwastem upraw lnu. 

Analizy archeobotaniczne znaleziska lnu z wczesnośredniowiecznego Radomia  

z pewnością przyczynią się do lepszego poznania i rekonstrukcji obecnie wymarłych zbiorowisk 

roślinnych oraz charakterystyki wczesnośredniowiecznej gospodarki. 

Badania prowadzone w ramach grantu NCN nr UMO-2014/13/N/HS3/04592.   
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Analiza archeobotaniczna prób z zamków krzyżackich w Unisławiu  
i Papowie Biskupim (ziemia chełmińska) 

 

Karolina Maciejewska1, Monika Badura2, Marcin Wiewióra3 
1 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin 

"Littorella" 
2 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin,  Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki  

3 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk historycznych, Instytut Archeologii  
 
 

 

  Jednym z elementów projektu Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego 

świata. Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w 

świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych (2bH 15 0078 

83) są analizy archeobotaniczne prowadzone przez Pracownię Paleoekologii i Archeobotaniki 

(Uniwersytet Gdański) (530-L145-D581-18) oraz Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin 

"Littorella". Celem tych prac jest ocena prób archeobotanicznych pod kątem obecności 

szczątków makroskopowych roślin ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych. 

Materiały zostały pobrane w obrębie dwóch zamków w Unisławiu (XI-XII, XIII, XIII/XIV w.)  

oraz Papowie Biskupim (XIV-XV w.).  

Najstarsze materiały z Unisławia nie zawierały śladów roślin, a w pozostałych 

stwierdzono bardzo niską zawartość szczątków roślinnych. Interesujące wyniki uzyskano  

w oparciu o próbę reprezentującą pomieszczenie kuchenne. Stwierdzono w niej obecność 

spalonych nasion grochu zwyczajnego (Pisum sativum) oraz ziarniak prosa zwyczajnego 

(Panicum miliaceum). Oba gatunki stanowiły w średniowieczu podstawowy składnik diety 

ludzi. Roślinom uprawnym towarzyszyły pojedyncze chwasty segetalne i ruderalne. Obecność 

grochu i prosa, jak również ślad niezidentyfikowanych zbóż (Cerealia), potwierdzają hipotezę 

archeologów odnośnie funkcji badanego miejsca.  

Materiały z Papowa Biskupiego (XIV-XV w.) pozyskano na terenie podzamcza z obiektu 

mieszkalno-gospodarczego (?) oraz warstwy użytkowej poza omawianym obiektem. W trzech 

próbach natrafiono na nagromadzenie spalonych ziarniaków i osadek kłosów żyta 

zwyczajnego (Secale cereale) oraz fragmentów źdźbeł. Towarzyszyły im nieliczne diaspory 

chwastów segetalnych (kąkol polny - Agrostemma githago). Niektóre z ziarniaków żyta noszą 

ślady skiełkowania, co może świadczyć o złych warunkach przechowywania (?) (dostęp 

wilgoci). Możliwe, że omawiane znalezisko to niezbyt starannie oczyszczony po młóceniu plon 

żyta.  
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Miejsce roślin w kulturze funeralnej na przykładzie pochówków  
z Byszewa 

 
Agnieszka M. Noryśkiewicz1, Monika Badura2, Sebastian Nowak1, 

Małgorzata Grupa1, Jakub Michalik1 

1 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii 
2 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin,  Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

 
 
 

Byszewo jest niewielką wsią położoną na Pojezierzu Krajeńskim około 70 km na 

północny zachód od Torunia, w gminie Koronowo. Jej udokumentowana historia sięga już 

połowy XIII wieku kiedy to za sprawą Kazimierza, księcia brzesko-kujawskiego w Byszewie 

ufundowano klasztor cystersów. Obecnie funkcjonujący kościół, pw. Św. Trójcy (Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Krainy), został wzniesiony w latach 1610–1670 i jest już trzecią fazą 

funkcjonowania świątyni w tym miejscu.  

Badania archeologiczno architektoniczne w byszewskiej świątyni rozpoczęto w roku 

2017. Objęły one dwie krypty wzniesione pod kaplicami bocznymi (północną pw. Matki Bożej 

Różańcowej i południową pw. Męki Pańskiej), dobudowanymi w pierwszej w połowie XVIII 

wieku.  

Do tej pory, przez dwa sezony badawcze, rozpoznano łącznie 89 pochówków (30  

w roku 2017 i 59 w roku 2018). Większość z nich charakteryzowała się dobrym stanem 

zachowania. Obok szczątków kostnych rozpoznano relikty szat i elementów metalowych oraz 

liczne szczątki botaniczne stanowiące części wyposażenia grobowego. Już na etapie badań 

archeologicznych podjęto decyzje o poborze sześciu ciągów prób do dalszych analiz 

(palinologicznej, szczątków makroskopowych, dendrologicznej, tekstyliów, elementów 

metalowych czy wylinek muchówek). Uzyskane wyniki miały pozwolić na wyjaśnienie 

charakteru i pory pochówku, miejsca i roli roślin w obrządku pogrzebowym oraz co 

najważniejsze pomóc w identyfikacji zmarłego. Rośliny umieszczane wraz z ciałem spełniały 

trzy funkcje: ozdobną (dekoracja ciała i trumny), ochronną (zapobieganie zbyt szybkiemu 

rozkładowi ciała i niwelowanie przykrych zapachów) oraz symboliczno-magiczną (pomóc  

w ostatniej drodze).  

Na obecnym etapie badań analizie botanicznej poddano próby pochodzące z sześciu 

pochówków, dwóch z roku 2017 (15 i 19) oraz czterech eksplorowanych w roku 2018 (37, 39, 

40 i 44).  
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Analiza drewna (wieka i skrzyni trumny oraz kołków) wykazała niewielkie 

zróżnicowanie w wykorzystywaniu surowca. Zasadnicze części trumny były wykonane  

z drewna dębowego lub sosnowego i jedynie łączenia, kołki, wykazywały większą rozpiętość 

taksonomiczną w użyciu surowca. Wyposażenie roślinne, jakie zostało umieszczone razem z 

ciałem, takie jak bukiety, wianki, wypełnienie materacy czy poduszek charakteryzowało się 

znaczną zmiennością wśród losowo wytypowanych pochówków.  

Na wypełnienie poduszek, na których spoczywała głowa zmarłego stosowano rośliny 

takie jak Humulus lupulus (chmiel zwyczajny), Satureja hortensis (cząber ogrodowy)  

czy Artemisia (bylice), co potwierdziła zarówno analiza pyłkowa jak i szczątków 

makroskopowych. Jako kwiaty ozdobne do grobów wkładane były między innymi Tagetes 

(aksamitka). Ich rola mogła mieć ważne znaczenie w obrządku pogrzebowym ówczesnego 

świata. W byszewskich pochówkach rozpoznane zostały zarówno fragmenty aksamitki 

(Tagetes) jak również ich odpowiedniki sztuczne wykonane z filcu lub jedwabiu. Na tle 

pozostałych wyróżnia się pochówek 40 z 2018 roku, w którym Artemisia stanowiła niemal 

100% rozpoznanych szczątków roślinnych. Pyłek, kwiatki oraz gałązki Artemisia występowały 

zarówno  

w wypełnieniu poduszki jak i trumny.  

Wyniki z materiału pozyskanego z krypt byszewskiego kościoła, mimo że wstępne, już 

stanowią cenne źródło wiedzy na temat XVIII-to wiecznego obrządku pogrzebowego i stają się 

punktem wyjścia do dalszych badań.  

Badania były finansowane w ramach dotacji statutowej Instytutu Archeologii UMK w 

Toruniu (zadania nr 499 i 502) oraz Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki UG (zadanie nr 

530-L145-D581-18).  
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Skład pyłku w profilu glebowym na stanowisku nr 5  
i w sąsiadującym profilu geologicznym w Krakowie,  

ul. Gronostajowa 
 

Joanna Bokalska-Rajba1, 2, Dorota Nalepka1 
1 - Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

2 - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
 
 
 

W 2018 roku, w rejonie Pychowic, z niewielkiego obniżenia, przez które płynie 

uregulowany potok pobrano profil geologiczny (WIN) o miąższości około 60 cm.  

Na kilkucentymetrowej warstwie płowego piasku znajdowała się około 20 cm warstwa 

brunatnego osadu organiczno-mineralnego, przykryta zmurszałym i przesuszonym osadem, 

przerośniętym współczesnymi korzeniami. Z brunatnego osadu pobrano materiał i rozpoczęto 

analizę palinologiczną.  

Stanowisko WIN leży około 500 m na południowy zachód od stanowiska nr 5, jednego 

ze stanowisk, badanych w ramach opracowania opadu pyłku w kontekście zmieniającej się 

szaty roślinnej w okolicach III Kampusu UJ w Krakowie (Bokalska-Rajba, Nalepka 2017, 2018). 

W profilu geologicznym WIN występuje w znaczącym udziale procentowym kilka 

taksonów drzew (m. in. Picea abies), których udział procentowy w profilu glebowym jest 

bardzo niski. Pozwala to na wnioskowanie, iż profil geologiczny WIN obejmuje starszy obraz 

roślinności w stosunku do obrazu ze stanowiska nr 5 otrzymanego z badania prób 

powierzchniowych z lat 2016 i 2017, z pułapki typu Taubera z 2017 roku oraz z prób z górnego 

poziomu profilu glebowego (Ryc. 1).  

Pracę wykonano w ramach działalności statutowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera 

Polskiej Akademii Nauk. 

 

BOKALSKA-RAJBA J., NALEPKA D. 2017. Resumption of studies on pollen deposition in the III Campus 

of the Jagiellonian University in Krakow. Ecological Questions 26: 39–44. 

BOKALSKA-RAJBA J. NALEPKA D. 2018. Comparison of the content of sporomorphs in the soil surface 

sample with the Tauber type trap collected in 2007 and 2017, at the Gronostajowa street site in 

Krakow. Scientific-Training conference “XIV Days of Pollen Allergy in Kraków”. May 18019, 2018. 

Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland. Biodiversity: Research and Conservation. 

Supplement, 3: 16. 
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Kolekcje paleobotaniczne w Centrum Edukacji Przyrodniczej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
Sławomir Florjan 

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński  
 
 
 

Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEP) jest 

pozawydziałową jednostką uczelni. Mieści się ono w obrębie Kampusu 600-lecia Odnowienia 

UJ, przy ulicy Gronostajowej 5. Jednym z zadań CEP jest inicjowanie, organizowanie  

i koordynowanie różnych form działalności z zakresu edukacji i promocji nauk przyrodniczych 

w Uniwersytecie Jagiellońskim. Do zadań CEP należy między innymi udostępnianie do celów 

dydaktycznych i naukowych zbiorów zoologicznych, antropologicznych, geologicznych  

i paleobotanicznych, które były gromadzone do czasu powstania CEP w Muzeum 

Zoologicznym, Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii, Instytucie Nauk Geologicznych  

i Instytucie Botaniki. CEP w ramach swojej działalności zajmuje się również gromadzeniem 

zbiorów, ich konserwacją i inwentaryzacją. 

Zbiory paleobotaniczne w CEP UJ składają się z kolekcji naukowych przekazanych  

z Instytutu Botaniki (większość) oraz z Instytutu Nauk Geologicznych. Poniżej wymienione są 

najistotniejsze z nich. 

 Makroflora karbońska  

• kolekcje Franciszka Tondery i Bronisława Rydzewskiego 

• materiał ze zwałowisk (Górnośląskie Zagłębie Węglowe i Dolnośląskie Zagłębie 

Węglowe) 

 Cuticulae dispersae (szczątki roślinne i oskórki stawonogów) i inne mezoskamieniałości 

(głównie zwęglone drewno) wieku karbońskiego z Górnośląskiego i Lubelskiego 

Zagłębia Węglowego, materiał wypreparowany z węgla kamiennego w postaci suchej 

oraz preparaty mikroskopowe 

 Megaspory i mikrospory wieku karbońskiego z terenu Polski 

 Makroflora jurajska (Grojec) 

 Makroflora liściowa (głównie skamieniałości przedstawicieli Magnoliopsida), ksylity  

i skały fitogeniczne wieku mioceńskiego (Bełchatów) 

 Makroflora liściowa z neogenu Europy (głównie Niemcy i Czechy) 

 Makroflora z różnych stanowisk i okresów (od dewonu) 
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 Zmineralizowane drewna z różnych stanowisk, głównie z Polski  

 Materiały palinologiczne wieku czwartorzędowego z terenu Polski (próbki z rdzeni 

wiertniczych i materiał spreparowany) 

 Dokumentacja materiałowa badań współczesnego opadu pyłku, w tym monitoringu 

aerobiologicznego prowadzonego w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Botaniki UJ 

 

Wybrane skamieniałości prezentowane są w CEP na stałej ekspozycji „Ewolucja Ziemi  

i życia”. Całość zgromadzonych zbiorów naukowych może służyć celom badawczym. Do CEP 

można przekazywać zbiory naukowe, zarówno już opracowane jak i wymagające opracowania. 

Powstanie CEP UJ było możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (projekt "Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", POIŚ 

13.01.00-00-062/08). 

 

 

 




