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PROGRAM SYMPOZJUM 

10.45-11.00: powitanie i informacje wstępne 

11.00-11.10: Aleksandra Kohlman-Adamska, Ewa Zastawniak-Birkenmajer – 
Wspomnienie o dr Annie Hummel  

 Monika Badura – Wspomnienie o dr Irenie Gluzie 

 

11.10-12.45: WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW 

 

11.10-11.15: Marcelina Kondas Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak – Fitoklasty 
– narzędzie do oceny warunków depozycji osadu (wczesny 
dewon, Bukowa Góra, Góry Świętokrzyskie) 

11.15-11.20: Adam T. Halamski, Jiři Kvaček – Najczęstsze gatunki roślin kredy 
lwóweckiej 

11.20-11.25: Grzegorz Skrzyński – Pozostałości eoceńskich palm Arecaceae  
z Mielnika n. Bugiem 

11.25-11.30: Rafał Kowalski, Grzegorz Worobiec, Elżbieta Worobiec, Katarzyna 
Krajewska – Doniesienie o pierwszej w Polsce oligoceńskiej 
„florze wulkanicznej” 

11.30-11.35: Grzegorz Worobiec, Elżbieta Worobiec, Agnieszka Pociecha, Edyta 
Zawisza, Krystyna Szeroczyńska – Ekosystem mioceńskiej doliny 
rzecznej stanowiska KRAM-P 225 z Kopalni Węgla Brunatnego 
Bełchatów 

11.35-11.40: Artur Górecki, Anna Hrynowiecka, Joanna Zalewska-Gałosz –  
W poszukiwaniu oscylacji klimatycznych w schyłkowym okresie 
interglacjału mazowieckiego (MIS 11c) 

11.40-11.45: Irena A. Pidek, Aleksandra Bober, Mirosława Kupryjanowicz, 
Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Anna Hrynowiecka, 
Renata Stachowicz-Rybka, Krzysztof Stachowicz, Dorota 
Brzozowicz, Marcin Żarski – Nowe profile interglacjału 
eemskiego na Równinie Garwolińskiej – stan badań 

11.45-11.50: Aleksandra Bober, Abdelfattah Zalat – Chłodna oscylacja 
klimatyczna w fazie dębowej (E3) interglacjału eemskiego? – 
studium przypadku w stanowisku Struga z Centralnej Polski 
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11.50-11.55:  Joanna Jarosz – Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemu 
jeziorno-torfowiskowego Mytycze (zachodnia część Polesia 
Lubelskiego) 

12.00-12.05: Ewa Janik, Joanna Gadziszewska, Monika Niska, Małgorzata 
Latałowa – Biostratygrafia osadów paleojeziora w dolinie 
zalewowej Wieprzy (Nizina Sławieńska) 

12.05-12.10: Monika Badura, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Lucy Kubiak-Martens, 
Grzegorz Osipowicz – Ślady zbieractwa na mezolitycznym 
stanowisku w Paliwodziźnie (Pojezierze Dobrzyńskie, Polska 
Północna) 

 Gathering of plants at the Mesolithic site in Paliwodzizna 
(Dobrzyń Lakeland, N Poland) 

12.10-12.15: Anna Pędziszewska, Joanna Święta-Musznicka, Monika Badura, 
Agnieszka Matuszewska, Lech Czerniak – Wczesnoneolityczne 
miejsce kultu w Nowym Objezierzu w świetle badań 
paleośrodowiskowych 

12.15-12.20: Aldona Mueller-Bieniek, Peter Bogucki, Joanna Pyzel, Magda 
Kapcia, Magdalena Moskal-del Hoyo, Dorota Nalepka – Komosa 
biała (Chenopodium album) użytkowana we wczesnym neolicie. 
Wnioskowanie na podstawie analizy szczątków 
makroskopowych z Kujaw 

12.20-12.25: Maria Lityńska-Zając, Grzegorz Skrzyński – Szczątki roślin  
z neolitycznego stanowiska w Berget el Sheb (Egipt) 

12.25-12.30: Agnieszka M. Noryśkiewicz, Mateusz Sosnowski, Jerzy Czerniec – 
Krajobraz Borów Tucholskich w okresie wpływów rzymskich  
na podstawie palinologicznego zapisu w osadzie przyklejonym 
do zawieszki z końskiej uprzęży z czasów Imperium Rzymskiego  

12.30-12.35: Monika Badura, Grzegorz Skrzyński, Sławomir Wadyl – Ślady 
roślinne w pochówkach na wczesnośredniowiecznym 
cmentarzysku w Ciepłem 

12.35-12.40: Agnieszka M. Noryśkiewicz – Palinologiczny obraz roślin z XVIII-
wiecznych pochówków kryptowych z kościoła pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu w Krakowie 

12.40-12.45: Joanna Bokalska-Rajba, Dorota Nalepka – Zmiany opadu pyłku 
wybranych taksonów do pułapki typu Taubera po 10 latach 
(2009 i 2019 rok) w płd.-zach. części Krakowa (stanowisko nr 7) 

12.45-13.00: PRZERWA 
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13.00-13.20: referat główny – Magdalena Fiłoc: Postglacjalne zmiany 
roślinności Wigierskiego Parku Narodowego na tle chłodnych 
oscylacji klimatycznych 

13.20-13.45: wolne wnioski i podsumowanie spotkania 

13.45-: zwiedzanie Muzeum Warszawy



MUZEUM WARSZAWY 

Niezwykłe historie zwykłych rzeczy. 

Muzeum zbiera, bada i udostępnia rzeczy warszawskie. Wystawa główna 

wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiadać  

o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze 

współczesnej Warszawy 

 

Dojazd do Muzeum Warszawy z PAN Muzeum Ziemi  

Plac Trzech Krzyży, autobus linii 116, 180, 222, 503, 518 

bilet do 20 minut (bilet normalny 3,40 zł) 



Lista Uczestników Sympozjum 
 

Monika Badura  

monika.badura@ug.edu.pl  

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii 

Katedra Ekologii Roślin, 

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

ul. W. Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 

 

Aleksandra Bober 

aleksandra.bober@poczta.umcs.lublin.pl 

Instytut  Nauk o Ziemi i Środowisku,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Al. Krasnicka 2d, 20-718 Lublin 

 

Joanna Bokalska-Rajba  

boasia@poczta.onet.pl  

Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Instytut Botaniki im W. Szafera  

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

 

Danuta Drzymulska 

drzym@uwb.edu.pl 

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Paleobiologii, 

ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-425 Białystok 

 

Magdalena Fiłoc 

m.filoc@uwb.edu.pl 

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Paleobiologii, 

ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-425 Białystok 

 

Artur Górecki 

artur.gorecki@doctoral.uj.edu.pl 

artur.wojciech.gorecki@gmail.com 

Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński  

ul. Gronostajowa 5, 30-387 Kraków 

 

Irena Grabowska 

grabowska_bot@o2.pl 

 

 

 

 

 

Adam T. Halamski  

ath@twarda.pan.pl  

Instytut Paleobiologii  

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 

 

Anna Hrynowiecka 

ahry@pgi.gov.pl 

PIG-PIB Oddział Geologii Morza 

ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk 

 

Ewa Janik 

ewa.golaszewska@ug.edu.pl 

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii 

Katedra Ekologii Roślin, 

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

ul. W. Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 

 

Joanna Jarosz 

j.jarosz@uwb.edu.pl 

Wydział Biologii 

Uniwersytet w Białymstoku 

 

Aleksandra Kohlman-Adamska  

andre.adamski@wp.pl  

Polska Akademia Nauk  

Muzeum Ziemi w Warszawie 

al. Na Skarpie 20/27, 00-488 Warszawa 

 

Marcelina Kondas  

marcelina.kondas@gmail.com  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Nauk o Ziemi, 

Katedra Paleontologii i Stratygrafii 

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

 

Rafał Kowalski  

rkowalski@mz.pan.pl  

Polska Akademia Nauk  

Muzeum Ziemi w Warszawie 

al. Na Skarpie 20/27, 00-488 Warszawa 
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Mirosława Kupryanowicz 

m.kupryjanowicz@uwb.edu.pl 

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Paleobiologii, 

ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-425 Białystok 

 

Ewa Madeyska  

e.madeyska@botany.pl 

Instytut Botaniki im. W. Szafera 

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

 

Aleksandra Majecka 

a.majecka@uw.edu.pl 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa 

 

Krystyna Milecka  

milecka@amu.edu.pl  

Zakład Biogeografii i Paleoekologii 

Instytut Geoekologii i Geoinformacji 

Uniwersytet A. Mickiewicza 

ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

 

Dorota Nalepka 

D.Nalepka@botany.pl 

Instytut Botaniki im. W. Szafera 

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

 

Agnieszka M. Noryśkiewicz  

agnieszka.noryskiewicz@umk.pl  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Instytut Archeologii 
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Anna Pędziszewska 

anna.pedziszewska@ug.edu.pl 

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii 

Katedra Ekologii Roślin, 
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ul. W. Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 
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Anna Hummel 

(1925-2019) 

Z wielkim żalem żegnamy znakomitą 

paleobotaniczkę, wieloletnią pracowniczkę 

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, która 

wniosła znaczący wkład w badania 

paleobotaniczne w Polsce. 

Anna Hummel kierowała działem 

paleobotaniki w Muzeum Ziemi w latach 1974-

1988. Była autorką licznych prac z zakresu 

neogeńskich flor Polski, m. in. klasycznego 

opracowania plioceńskiej flory Ruszowa  

z Dolnego Śląska. Współpracowała z wieloma 

ośrodkami naukowymi – w Berlinie, Dreźnie, 

Leningradzie, Suchumi i Wiedniu. Była popularyzatorką wiedzy paleobotanicznej wśród 

młodzieży i współautorką wielu wystaw paleobotanicznych oraz artykułów popularno-

naukowych.  

Żegnamy osobę, która po przejściu na emeryturę, pomimo upływu wielu lat, 

utrzymywała stały kontakt ze środowiskiem paleobotanicznym, a swoją radą i pomocą 

otaczała nas wszystkich. 

Aleksandra Kohlman-Adamska 
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Dr Irena Gluza 

(1942-2019) 

Irena Teresa Gluza 

urodziła się 13 października 

1942 roku w Buczkowicach, 

pow. Bielsko-Biała. Od 

najmłodszych lat ją i jej 

starszego brata Jerzego 

wychowywała matka, 

Katarzyna, z domu Tarnawa, 

Gluzowa. Ojciec, Antoni, 

więzień Auschwitz, zginął  

w obozie koncentracyjnym. 

Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Buczkowicach, a później, w latach 1956–

1961, była uczennicą Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej. Po jego 

ukończeniu nie zdecydowała się jednak na dalsze rozwijanie swoich talentów plastycznych, 

choć zamiłowanie do sztuki pozostało jej do końca życia. Po zdaniu matury, w 1961 roku 

rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Studiowała biologię – i w jej zakresie 21 czerwca 1967 roku uzyskała magisterium na 

podstawie pracy „Wpływ światła na Phycomyces Blakesleeanus”. Specjalizowała się  

w paleobotanice. Z tego zakresu 8 lutego 1985 roku uzyskała w Instytucie Botaniki PAN  

w Krakowie stopień doktora, na podstawie rozprawy „Neolityczne zboża i chwasty ze 

stanowiska kultury lendzielskiej w Nowej Hucie - Mogile”. Promotorką dysertacji była prof. dr 

hab. Krystyna Wasylikowa.  

Dr Irena Gluza przez całe swoje zawodowe życie związana była z Muzeum 

Archeologicznym w Krakowie. Pracę rozpoczęła w nim już w tydzień po ukończeniu studiów – 

1 lipca 1967 roku. Objęła stanowisko paleobotanika po przejściu na emeryturę jej 

poprzedniczki w Muzeum – dr Wandy Giżbert. Zaczynała pracę jako młodszy asystent,  

by z  biegiem czasu obejmować stopnie asystenta, starszego asystenta, adiunkta, kustosza  

i w końcu starszego kustosza. W Muzeum, prowadząc jednoosobową Pracownię 

Paleobotaniczną, zajmowała się oznaczaniem i opracowywaniem materiałów 
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paleobotanicznych pochodzących z badań muzealnych i nie tylko. Sprawowała nadzór nad 

wszystkimi materiałami paleobotanicznymi znajdującymi się w zbiorach MAK, czuwała  

nad ich konserwacją i inwentaryzacją.  

Swoją pracą zajmowała się z wielkim oddaniem i pasją, będąc – jako naukowiec – 

wzorem, mistrzem i cierpliwym nauczycielem dla przychodzących do niej na konsultację 

młodych badaczy. Zawsze życzliwa, ze szczerą troską wspierała zwłaszcza młodszych 

pracowników.    

Była autorką liczących się publikacji naukowych. Uczestniczyła też w konferencjach 

międzynarodowych. W 1977 roku brała udział IV Międzynarodowym Sympozjum 

Paleoetnobotaników w Wilhelmshaven w RFN. W 1983 roku brała udział w VI Sympozjum 

Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleobotaników (International Work Group  

for Palaeoethnobotany) w Groningen w Holandii, a w 2007 będąc już na emeryturze, w XIV 

Sympozjum, które odbyło się w Krakowie. W 1976 roku przebywała na stypendium 

naukowym w Niemieckiej Republice Demokratycznej.  

Na emeryturę przeszła pod koniec 2003 roku, jednak później jeszcze przez ponad pół 

roku pracowała w zmniejszonym wymiarze godzin, a potem przez wiele lat była częstym 

gościem w Muzeum. Przy całej swojej wiedzy, naukowym doświadczeniu i autorytecie, była 

osobą niezwykle skromną. Bardzo uczciwa i rzetelna we wszystkich swoich działaniach, 

otoczona była nie tylko sympatią, ale i powszechnym szacunkiem przełożonych, 

współpracowników i kolegów.  

 W społeczności archeobotaników i paleobotaników znana była przede wszystkim  

z niezwykłego talentu obserwacyjnego, który zaowocował szeregiem odkryć pozostałości 

roślinnych, zwłaszcza pozostawionych w postaci odcisków. Analizowała węgle drzewne  

i drewno, zwęglone nasiona, owoce i przede wszystkim odciski roślinne pozostawione  

w polepie, ceramicznych naczyniach i innych wyrobach z gliny. W jej pracowni mały otworek 

na powierzchni skorupy, po długiej pracy z użyciem igły preparacyjnej i innych środków, 

zamieniał się w odcisk. Była to praca rzeźbiarza lub konserwatora, bo odcisk łatwo jest 

uszkodzić, lub też okazuje się, że otworek to artefakt, ślad po czymś bliżej nieokreślonym. 

Pokazywała tylko pozytywne efekty wielogodzinnej pracy, a nie te, które kończyły się 

porażką. Denerwowała się, kiedy ktoś chciał ją zmusić do ‘szybszej’ pracy. Ona odciski 

eksplorowała. Nie wykorzystywała młotka, aby rozbić polepę i ułatwić sobie dostęp  

do ukrytych w niej odcisków. Była mistrzem, któremu trudno dorównać. 
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W wolnych chwilach była zapaloną, nałogową wręcz miłośniczką książek. Kochała też 

przyrodę, o której snuła długie, ciekawe opowieści.   

Irena była wyjątkowa. Odszedł od nas człowiek wielkiej wrażliwości, mądrości  

i życzliwości.  

Będzie nam Ciebie brakowało. 

 

Aldona Mueller-Bieniek, Marzena Woźny 
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REFERAT GŁÓWNY 
 

Postglacjalne zmiany roślinności Wigierskiego Parku Narodowego 

na tle chłodnych oscylacji klimatycznych 

 

Magdalena Fiłoc 

Katedra Paleobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku 

 

Zmiany klimatu jakie miały miejsce w holocenie są charakterystyczne dla każdego 

cyklu klimatyczno-edaficznego interglacjału, o względnie stabilnym klimacie, który powoli się 

ocieplał, a następnie ochładzał. Do tych zmian dołączyły pojawiające się dość regularnie 

nagłe, krótkotrwałe (ok. 150-50 lat) ochłodzenia, które tworzą serię epizodów klimatycznych 

powtarzających się z cyklicznością co ok. 1470±500 lat. Epizody te (tzw. cykle Bonda) zostały 

szczegółowo rozpoznane w rdzeniach lodowych z Grenlandii i w osadach morskich  

z północnego Atlantyku oraz objęły także inne rejony świata (Bond i in. 1997, 2001). Celem 

moich badań paleoekologicznych podjętych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (NE 

Polska) było ustalenie, czy uwidoczniły się w tym rejonie te krótkotrwałe, śródholoceńskie 

oscylacje klimatu i czy miały one wpływ na postglacjalny rozwój roślinności, a główną 

metodą badawczą była analiza pyłkowa. 

Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań, osadów trzech badanych jezior: 

Suchar Wielki, Suchar II i jezioro Ślepe, pozwoliły na odtworzenie głównych etapów rozwoju 

roślinności badanego regionu w późnym glacjale ostatniego zlodowacenia i w czasie 

holocenu, a następnie przystąpiono do bardziej dokładnego rozpoznania zmian roślinności  

w dwóch z okresów holocenu, okresu Preboralnego i okresu Atlantyckiego (Fiłoc i in. 2014). 

W rezultacie, rekonstrukcja postglacjalnego rozwoju roślinności rejonu Wigierskiego Parku 

Narodowego dostarczyła nowych informacji na temat wpływu krótkotrwałych, chłodnych, 

śródholoceńskich oscylacji klimatu na przebieg holoceńskiej sukcesji roślinności. Tym samym 

dostarczono kolejnych danych o globalnym charakterze tych oscylacji klimatycznych. 

Wykazano, że jedynie ochłodzenia datowane na ok. 10,3 ka i 8,2 ka mogły spowodować 

tymczasową przebudowę szaty roślinnej na badanym terenie. W czasie ochłodzenia 10,3 ka 

mogło dojść do krótkotrwałego rozszerzenia się areału brzozy, z kolei podczas ochłodzenia 
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8,2 ka mogło dojść do ograniczenia areału leszczyny (Fiłoc i in. 2017, 2018). Natomiast, na 

pozostałe ochłodzenia klimatu drzewa i krzewy reagowały jedynie okresowym spadkiem 

intensywności pylenia w badanym obszarze. Jednoznacznie pokazuje to, że krótko trwałe 

ochłodzenia klimatu nie przyczyniły się w istotny sposób do zmian w przebiegu holoceńskiej 

sukcesji roślinności. Nie mniej jednak, mają one ważne znaczenie dla korelacji 

chronostratygraficznej różnych zapisów zmian środowiska, jakie miały miejsce w całej 

Europie.  
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REFERATY UCZESTNIKÓW 
 

Fitoklasty – narzędzie do oceny warunków depozycji osadu  

(wczesny dewon, Bukowa Góra, Góry Świętokrzyskie) 

 

Marcelina Kondas, Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak 

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Kamieniołom Bukowa Góra znajduje się w północno-zachodniej części Gór 

Świętokrzyskich. W celu wykonania analiz palinologicznych z trzech profili skalnych pobrano 

siedem próbek osadów ilastych. Wszystkie próbki poddano standardowej maceracji 

palinologicznej.  

Każda z próbek zawierała bogaty zespół palinomorf, spośród których najliczniejszą 

grupę stanowiły fitoklasty (w tym kutikule oraz tkanki przewodzące). W badanych profilach 

dominowały przeświecające szczątki roślinne o kolorze ciemno-brązowym, podłużne  

oraz izometryczne, kanciaste i zwykle o nieostrym zarysie. Stosunek ilości cząstek 

przeświecających do nieprzeświecanych oraz ich kształt i obtoczenie sugerują relatywnie 

krótki transport oraz szybkie tempo sedymentacji. Cząstki roślinne nie uległy biodegradacji 

oraz nie były utlenione, co potwierdza tę diagnozę. Dodatkowo znaczna ilość kutikul 

zaopatrzona była w aparaty szparkowe – struktury bardzo delikatne i mało odporne na 

zniszczenia, co sugeruje środowisko o stosunkowo niskiej energii. Dominacja fitoklastów  

w zespole palinomorf oraz ich kształt wskazują na depozycję osadu w warunkach 

proksymalnych, blisko źródłowego obszaru lądowego, prawdopodobnie był to izolowany 

zbiornik słodkowodny bądź laguna. 

 

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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Najczęstsze gatunki roślin kredy lwóweckiej 

The most common species in the Cretaceous of the Lwówek 

Syncline 

 
Adam T. Halamski1, Jiří Kvaček2 

1 - Instytut Paleobiologii PAN 

2 - National Museum, Václavské náměstí Praha 

 

 W niecce lwóweckiej makroskamieniałości roślinne spotyka się głównie w koniaku  

i santonie. Najczęściej spotykaną rośliną jest Geinitzia reichenbachii, iglasta spotykana  

w bardzo wielu stanowiskach górnokredowych; być może ten takson odpowiada więcej niż 

jednemu gatunkowi biologicznemu. Spośród okrytozalążkowych wymienić należy 

Dryophyllum westerhausianum (Fagales), gatunek podobny do znanego z koniaku Idzikowa 

D. geinitzianum oraz Platanophyllum? sp. nov. (platanoid). W sumie te trzy gatunki stanowią 

ponad połowę oznaczalnego materiału paleobotanicznego z kredy lwóweckiej. 

Badania były finansowane z grantu NCN 2016/21/B/NZ8/02443 dla A.T. Halamskiego 

 In the Lwówek Syncline megafloral remains are mainly Coniacian and Santonian in 

age. The most common plant is the conifer Geintzia reichenbachii known from a number of 

Late Cretaceous palaeofloras and possibly corresponding to more than one biological 

species. Among angiosperms the most frequent forms include Dryophyllum 

westerhausianum (Fagales), a species similar to D. geinitzianum known from the Coniacian 

of Idzików and the platanoid Platanophyllum? sp. nov. These three species represent more 

than the half of the identifiable fossil plant material from the Cretaceous of the Lwówek 

Syncline. 

 

Research was supported by the grant 2016/21/B/NZ8/02443 (National Science Centre, 

Poland) to A.T. Halamski 
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Pozostałości eoceńskich palm Arecaceae z Mielnika n. Bugiem 
 

Grzegorz Skrzyński 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

 

 Mielnik nad Bugiem znany jest przede wszystkim z pokładów kredy piszącej. 

W kopalni, gdzie w dalszym ciągu prowadzi się jej wydobycie, można zaobserwować również 

zalegające na osadach kampanu, paleogeńskie osady klastyczne. Ich profil o miąższości ok. 7-

8 m, w spągowej części tworzą pokłady iłowców i mułowców. Na nich zalega około 50 cm 

warstwa konkrecji fosforanowych i drobnoziarnistych piasków z glaukonitem. Stropowe 

warstwy tworzone są natomiast przez piaski kwarcowe z glaukonitem.  

 Powyższe nawarstwienia wydatowane zostały w różny sposób. W oparciu o analizy 

Dinoflagellata (Olszewska-Nejbert, Barski 2010) najstarszą część profilu przyporządkowano 

chronologicznie do przełomu paleocenu i eocenu. W pokładach fosforytów oznaczono 

natomiast cysty charakterystyczne dla wczesnego i środkowego eocenu. Najmniej 

precyzyjnego datowania dostarczyły dinocysty oznaczone w stropowych warstwach piasków 

z glaukonitem - odnaleziono tam taksony występujące zarówno w paleogenie jak i neogenie. 

Z drugiej strony, wiek piasków glaukonitowych towarzyszących fosforytom badano również 

metodą potasowo-argonowego datowania bezwzględnego, ustalając wiek osadów  

na 41,7±0,4 mln lat, czyli na górny eocen (Krzowski 1997). 

 Pod względem makroskopowych pozostałości roślinnych najbardziej ciekawa wydaje 

się warstwa fosforytowa.  Dość powszechnie znajdują się w niej konkrecje utworzone wokół 

fragmentów drewna, które występuje zarówno w postaci zlignifikowanej  

jak i sfosfatyzowanej. W przeważającej części są to pozostałości drewna szpilkowego, 

jednakże wśród znalezisk natrafić można na pozostałości tkanek o ataktostelicznym ułożeniu 

wiązek przewodzących, charakterystycznym dla roślin jednoliściennych. Budowa 

anatomiczna wskazuje zatem, iż mamy do czynienia z resztkami kłodzin bliżej nieokreślonych 

taksonomicznie palm. 

 Innymi, dużo rzadszymi, pozostałościami roślin z rodziny Arecaceae są 

sfosfatyzowane owoce. Jak dotąd znane są szczątki jedynie trzech pestkowców. Okaz  

w najlepszym stanie posiada częściowo zachowaną owocnię oraz całe nasienie. Dwa 

pozostałe są reprezentowane jedynie przez elementy perykarpów. Mimo fragmentarycznego 

stanu zachowania, morfologia szczątków nie pozostawia wątpliwości, iż są one 
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pozostałościami owoców nipy Nypa burtinii (Brongniart), znanej również z górnoeoceńskich 

skał Hrubego Regla (Worobiec i in. 2015). 

 Powyższe badania stanowią jedynie wstęp do szerszego opracowania 

taksonomicznego eoceńskiej flory Mielnika oraz lepszego rozpoznania procesów mających 

wpływ na depozycję i fosylizację szczątków roślin na tym stanowisku. 
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Doniesienie o pierwszej w Polsce oligoceńskiej „florze wulkanicznej” 

 
Rafał Kowalski1, Grzegorz Worobiec2, Elżbieta Worobiec2, Katarzyna Krajewska 

1 - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

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

W roku 1979 na zboczach Łysej Góry koło Rębiszowa, na Dolnym Śląsku w obrębie 

laminowanych diatomitów Stanisław Dyjor odkrył bogatą makro i mikroflorę. We wczesnych 

latach dwutysięcznych opracowania tych szczątków podjęła się Katarzyna Krajewska  

z Muzeum Ziemi. Niestety jej przedwczesna śmierć nie pozwoliła na dokończenie tej pracy. 

Ze względu na znaczenie tej flory oraz dla upamiętania naszej zmarłej koleżanki i trudu,  

jaki włożyła w prace nad tym materiałem, postanowiliśmy dokończyć zaczęte przez nią 

opracowanie.  

Opracowany zbiór makroszczątków obejmuje głównie liście, ale występują w nim 

również owoce, nasiona, szyszki i bardzo rzadko kwiaty. Zidentyfikowano 43 taksony, 

reprezentujące 19 rodzin, w tym: Aceraceae, Berberidaceae, Betulaceae, Cornaceae, 

Cupressaceae, Elaeocarpaceae, Ericaceae, Fagaceae, Lauraceae, ?Leguminosae, ?Meliaceae, 

Magnoliaceae, Pinaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tilioideae, Ulmaceae, Vitaceae, 

i jeden takson o nieustalonej przynależności. Dominują całobrzegie liście typu 

Majanthemophyllum basinerve (incertae sedis) i Daphnogene cinnamomifolia (Lauraceae). 

Znaczący jest udział szpilkowych, wśród których dominuje Calocedrus suleticensis 

(Cupressaceae). Najczęstszym taksonem wśród szczątków karpologicznych jest Liriodendron 

haueri (Magnoliaceae). Skład zebranych szczątków wskazuje na mieszany mezofityczny las  

z elementami łęgowymi, a duży udział elementów zimozielonych sugeruje klimat 

przynajmniej ciepło-umiarkowany.  

Dzięki wcześniejszym badaniom, możliwe było ustalenie wieku bazaltów 

przykrywających osady z badaną florą, badania radiometryczne sugerują 25.3±1.0 milionów 

lat, jako górną granicę wieku. Natomiast skład palinoflory wydobytej ze badanych osadów 

wskazuje przynajmniej na późny oligocen (szat). ). Zespół kopalnych szczątków z Rębiszowa 

reprezentuje pierwszą w Polsce oligoceńską tak zwaną florę wulkaniczną. Oligoceńskie flory 

tego typu znane były dotychczas tylko z terenu Niemiec i Czech. Ustalony wiek i skład 

taksonomiczny pozwala łączyć ją z florami kompleksu florystycznego Nerchau-Flőrsheim lub 

Kleinsaubernitz.
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Ekosystem mioceńskiej doliny rzecznej stanowiska KRAM-P 225  

z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów 

 

Grzegorz Worobiec1, Elżbieta Worobiec1, Agnieszka Pociecha2, Edyta Zawisza3,  

Krystyna Szeroczyńska3 

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

2 - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 

3 - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 

 

 Złoża węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa są skarbnicą (Fossil Lagerstätte) 

materiałów do badań paleontologicznych (m.in. Stuchlik i in. 1990; Worobiec, Worobiec 

2016). Badany materiał pochodził z kolekcji makroszczątków roślin (KRAM-P 225), zebranej  

w wyrobisku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w 1996 roku, przechowywanej w 

Muzeum Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. W badanym materiale 

oznaczono makroszczątki roślin należące do osiemnastu gatunków z rodzajów Acer, Alnus, 

Betula, Carpinus, Carya, ?Cercidiphyllum, Dicotylophyllum, Fagus, Gleditsia, Laria, 

Leguminophyllum, Myrica, Phragmites, Pinus, Potamogeton i Sequoia. Analiza palinologiczna 

8 próbek pobranych ze skał z makroszczątkami roślin wykazała obecność 118 gatunków 

ziaren pyłku i zarodników (w tym 14 gatunków zarodników, 30 gatunków ziaren pyłku roślin 

nagozalążkowych i 74 gatunki okrytozalążkowych) oraz 11 gatunków mikroszczątków glonów 

słodkowodnych. Skład spektrów pyłkowych wskazuje na wiek późny środkowy miocen – 

późny miocen (serrawal – torton). Wśród szczątków roślin dominują taksony wilgotnego lasu 

łęgowego doliny rzecznej. Pozostałe formy wskazują na obecność zbiornika wodnego  

(m.in. ziarna pyłku Potamogeton, Alisma, Nuphar i Typha/Sparganium) oraz mezofilnej 

roślinności terenów otaczających dolinę rzeki. Obecność szczątków glonów, takich jak 

kolonie Botryococcus oraz zygospory Closterium i przedstawicieli rodziny Zygnemataceae, 

sugeruje, że zbiornik był płytki i charakteryzował się wodą stagnującą lub wolno płynącą 

(Worobiec, Worobiec 2008). Kopalna roślinność stanowiska KRAM-P 225 wskazuje na 

umiarkowany ciepły klimat tej części miocenu, odpowiadający typowi Cfa w klasyfikacji 

klimatów według Köppen-Geiger’a (klimat umiarkowany ciepły i wilgotny z gorącym latem). 

Na bazie makroszczątków roślin ustalono, że średnia roczna temperatura powietrza 

oscylowała w granicach 13.5–16.5C. 
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 W sześciu próbkach skał z KRAM-P 225 znaleziono liczne, dobrze zachowane szczątki 

zwierzęce – chitynowe pozostałości słodkowodnych wioślarek (Cladocera) z rodzajów: Alona, 

Camptocercus, Chydorus oraz Bosmina. Bełchatów jest pierwszym na świecie stanowiskiem, 

gdzie w osadach sprzed czwartorzędu znaleziono dobrze zachowane chitynowe szczątki 

wioślarek (Zawisza i in. 2018). Dotychczas znane przedczwartorzędowe fosylia wioślarek 

miały postać odcisków w skale (van Damme, Kotov 2016).  
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W poszukiwaniu oscylacji klimatycznych w schyłkowym okresie 

interglacjału mazowieckiego (MIS 11c) 

 

Artur Górecki1, Anna Hrynowiecka2, Joanna Zalewska-Gałosz1 

1 - Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński 

2 - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza 

 

Krótkotrwałe zmiany klimatyczne są jednym ze słabiej poznanych elementów mozaiki 

klimatycznej czwartorzędu. Istnieją przesłanki, że tego typu zmiany mogą cechować się 

cyklicznością (Koutsodendris i in. 2012). W holocenie dobrze zdefiniowane zostały cykle 

Bonda – quasi-powtarzalne oscylacje, których geneza pozostaje niewyjaśniona (Wanner i in. 

2015). Z interglacjału mazowieckiego (MIS 11c) opisano do tej pory dwa chłodne wahnięcia 

klimatyczne o krótkotrwałym charakterze: OHO – Older Holsteinian Oscillation oraz YHO – 

Younger Holsteinian Oscillation (Koutsodendris i in. 2010). Oscylacje te zostały również 

udokumentowane na stanowiskach z terenu Polski (Hrynowiecka, Pidek 2017; Nitychoruk  

i in. 2018; Hrynowiecka i in. 2019). Koutsodendris i in. (2012) skorelowali OHO z holoceńską 

oscylacją 8,2ka – obydwa te wydarzenia miały najprawdopodobniej analogiczną genezę 

związaną z uwolnieniem wody z topniejącego lądolodu do Północnego Atlantyku.  

W konsekwencji spowolnione zostało formowanie się północnoatlantyckich wód 

głębinowych i nastąpiło krótkotrwałe ochłodzenie klimatu. Również z interglacjału 

eemskiego zostały opisane oscylacje klimatyczne. Badania Kupryjanowicz i in. (2016) 

wykazały obecność chłodnej oscylacji w schyłkowym okresie interglacjału. Charakteryzowała 

się ona znaczącą redukcją częstości występowania pyłku sosny przy równoczesnym 

zwiększeniu proporcji pyłku brzozy oraz NAP. Zakładamy, że podobne zdarzenie uda nam się 

udokumentować w schyłkowym okresie interglacjału mazowieckiego. Swoje przypuszczenia 

opieramy na anomalii zaobserwowanej w profilu Nowiny Żukowskie (Hrynowiecka-

Czmielewska 2010), gdzie w Okresie Pyłkowym IV odnotowano analogiczny, krótkotrwały 

spadek udziału pyłku sosny przy równoczesnym zwiększeniu udziału pyłku brzozy.  

Planowane badania będą koncertować się na analizie palinologicznej  

i makroszczątków roślin wykonywanej z wysoką rozdzielczością w próbach pobieranych  

z Okresu Pyłkowego IV. Projekt realizowany będzie w oparciu o nowy materiał z trzech rdzeni 

– Ciechanki Krzesimowskie (Równina Łęczyńsko-Włodawska), Skrzynka (Równina Łukowska)  
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i Krępa (Wysoczyzna Żelechowska). Wszystkie stanowiska zlokalizowane są na Lubelszczyźnie 

w oddaleniu nie większym niż 80 km. W analizach zostaną również uwzględnione dane  

z profilu Nowiny Żukowskie (Wyżyna Lubelska). 
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Nowe profile interglacjału eemskiego na Równinie Garwolińskiej – 

stan badań 
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W ramach projektu badawczego NCN OPUS 2017/27/B/ST10/01905 pt. „Śród-

eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania 

kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej  (Polska Centralna)”  wykonano w 2019 

roku wiercenia geologiczne na stanowiskach kopalnych osadów jeziornych uprzednio 

wytypowanych na podstawie sondażowych wierceń dla celów Szczegółowej mapy 

geologicznej Polski w skali 1:50000 (ark. Garwolin, autor M. Żarski). Przebadane osady 

jeziorne przynoszą zapis paleobotaniczny interglacjału eemskiego oraz, w niektórych 

stanowiskach, także zapis późnego glacjału zlodowacenia warty i wczesnego glacjału 

zlodowacenia Wisły, przy czym sam interglacjał eemski jest sytuowany w pozycji 5e 

globalnego schematu stratygraficznego (MIS 5e). Na tle jednostek fizycznogeograficznych 

Polski bardzo istotne jest położenie regionu Równina Garwolińska w sąsiedztwie rozległej 

doliny Wisły, która funkcjonowała również jako szeroka dolina w ciągu omawianego 

interglacjału. Misy analizowanych zbiorników jeziornych znajdują się w warciańskiej glinie 

zwałowej. Dotychczas przebadano metodą analizy pyłkowej po kilka odcinków pobranych 

rdzeni ze stanowisk Kozłów, Parysów, Wola Starogrodzka, Puznówka, Jagodne i Żabieniec, 

aby rozpoznać miąższość i usytuowanie serii interglacjalnej w stosunku do wierceń 

sondażowych. Nowe materiały paleobotaniczne, zarówno palinologiczne, jak i makroszczątki 

roślinne potwierdzają obecność termofilnych taksonów. Są to m.in. Tilia tomentosa, Hedera 

helix, Viscum sp., Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Najas minor i inne gatunki z rodzaju 
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Najas.  Rozpoznano również kilka odcinków pobranych profili  pod kątem obecności kopalnej 

fauny Cladocera oraz występowania glonów z rodzajów Pediastrum i Botryococcus. 

Pediastrum miejscami reprezentowane jest przez kilka gatunków, których identyfikacja,  

w zestawieniu z wynikami analiz wioślarek i okrzemek, pozwoli na bliższą charakterystykę 

zbiorników wodnych funkcjonujących w interglacjale eemskim.   

Badania finansowane w ramach projektu  Narodowego Centrum Nauki (OPUS nr 2017/27 / B 

/ ST10 / 01905) w latach 2018-2021.
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Chłodna oscylacja klimatyczna w fazie dębowej (E3) interglacjału 

eemskiego? – studium przypadku w stanowisku Struga  

z Centralnej Polski 
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Stanowisko Struga koło Puznówki (profil G-120) jest jednym z około 20 stanowisk 

kopalnych jezior na Równinie Garwolińskiej wieku interglacjału eemskiego. Miąższośc serii 

biogenicznej wynosi w Strudze około 6 m. Metodą analizy pyłkowej oraz analizy kopalnych 

okrzemek przebadano ponad 100 próbek w profilu G-120. Wyniki otrzymanych analiz 

palinologicznych pozwoliły na rekonstrukcję pełnej sukcesji eemskiej. Obraz sukcesji zawiera 

wszystkie regionalne poziomy pyłkowe od E1 do E7. Oznaczenie wieku badanych osadów 

opiera się na cechach diagnostycznych dla sukcesji eemskiej podanych przez Mamakową 

(1989). Otrzymane rezultaty badań wskazują ponadto, że formowanie się zbiornika Struga 

koło Puznówki miało miejsce już w późnym glacjale zlodowacenia warty. Szczególną uwagę 

zwraca oscylacja w obrębie fazy E3 R PAZ w profilu G-120, występuje tutaj gwałtowny spadek 

udziału pyłku Quercus w środkowej części fazy dębowej, które można wiązać z chłodnym 

wahnieniem klimatycznym. Wniosek ten ma swoje potwierdzenie również w diagramie 

okrzemek (chłodna faza 10 DAZ). W ramach projektu NCN OPUS nr 2017/27/ B/ ST10/01905 

prześledzone zostanie pojawianie się tego zjawiska również w innych stanowiskach z obszaru 

Równiny Garwolińskiej.  

 

Badania finansowane w ramach projektu  Narodowego Centrum Nauki  (OPUS nr 2017/27 / 

B / ST10 / 01905) w latach 2018-2021 
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Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemu jeziorno-

torfowiskowego Mytycze (zachodnia część Polesia Lubelskiego) 
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Jezioro Mytycze położone na zachodnim krańcu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 

wypełniające rozległe zagłębienie krasowe, wraz z przyległym do niego torfowiskiem stanowi 

obiekt szczególny pod względem nasilenia antropopresji jak i wynikłych w jej rezultacie 

skutków środowiskowych (Dawidek i in. 2004; Łuczycka-Popiel i in. 1997). Jak dotychczas 

ekosystem ten nie był przedmiotem szerszych analiz paleoekologicznych w porównaniu do 

analogicznych obiektów w centralnej i wschodniej części Pojezierza (m.in. Bałaga 1982, 2002, 

2007; Bałaga i in. 1981, 1993, 1995, 1996; Chmielewski, Radwan (red.) 1996; Harasimiuk, 

Dobrowolski 2010; Dobrowolski 2006; Dobrowolski i in. 2004, 2010a,b; Radwan (red.) 2002; 

Wilgat i in. 1992; Żurek 1990). Wstępne rozeznanie sytuacyjne (Chmielewski, Chmielewski 

2009), analiza makroszczątków roślinnych (Urban 2009), analiza map dawnych (Dawidek i in. 

2004) oraz rekonstrukcja współczesnej szaty roślinnej (Łuczycka-Popiel i in. 1997) jedynie  

w wąskim zakresie nakreśliły zarys głównych przemian paleośrodowiskowych i z jedynie 

oględnym wskazaniem źródła tych przemian. Nieokreślony wciąż pozostał wiek 

rozpatrywanego obiektu jak i ciąg przyczynowo-skutkowy poszczególnych przemian 

paleohydrologicznych. 

Jezioro Mytycze tymczasem stanowi przykład zbiornika o zasadniczo różnej historii niż 

pozostałe jeziora Pojezierza, ponieważ włączone zostało w latach 1960. w system Kanału 

Wieprz-Krzna jako zbiornik retencyjny, co miało ogromny wpływ na dynamikę procesów  

w nim zachodzących. Proces regeneracyjny otaczającego torfowiska, rozpoczęty w wyniku 
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podpiętrzenia wód, doprowadził do renaturyzacji fragmentów torfowiska i propozycji objęcia 

go ochroną rezerwatową w latach 1990. (Łuczycka-Popiel i in. 1997). Wszystko to sprawia,  

że ekosystem Mytycze postrzegać można jako niezwykle cenny obiekt do rekonstrukcji 

środowiska w zachodniej części Polesia i prześledzenia wpływu gospodarki człowieka na 

ekosystem tego jeziora. 

 Poniższa praca ma na celu zatem rozpoznanie historii zbiornika jeziornego,  

a następnie torfowiska, podlegającego zmiennej presji ze strony człowieka w okresie  

od wczesnego średniowiecza. Na pracę badawczą złożyło się szereg analiz osadów jeziorno-

torfowiskowych rdzenia pobranego z torfowiska przylegającego do jeziora takich jak: analiza 

litologiczna, analiza stopnia rozkładu torfu, analiza pyłkowa, analiza ameb skorupkowych, 

analiza innych mikrofosyliów pozapyłkowych oraz datowanie radiowęglowe, uzupełnionych 

o analizę materiałów archeologicznych i historycznych (m.in. Archeologiczne Zdjęcie Polski 

oraz mapy dawne). Wyniki uzyskane dla analizy innych mikrofosyliów pozapyłkowych  

w profilu Mytycze zostały już częściowo opublikowane w pracy Jarosz (2017). Duża 

szczegółowość prowadzonych w stropowym odcinku rdzenia analiz (zwłaszcza analiza ameb 

skorupkowych) pozwoliła na dość dobre rozpoznanie najmłodszej historii zmian 

hydrologicznych w schyłkowej fazie funkcjonowania Jeziora Mytycze oraz w obrębie 

powstałego w jego miejsce torfowiska. Analiza ameb skorupkowych, z uwagi na swoistą 

cechę tej grupy mikroorganizmów (stanowią one niezwykle czuły indykator zmian poziomu 

wody) okazała się narzędziem przynoszącym najcenniejsze wnioski. Niniejsza praca stanowi 

również poparcie tezy podniesionej w pracy Łuczycka-Popiel i in. 1997, że w ostatnich latach 

obiekt ten podlega renaturyzacji. 
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Wykorzystanie potencjału różnego typu danych (tzw. multi-proxy) w badaniu 

przeszłości środowiska przyrodniczego jest obecnie podejściem powszechnym i wręcz 

oczekiwanym. Funkcjonowanie ekosystemów wodno-bagiennych jest wynikiem złożonych 

interakcji między całą gamą zamieszkujących je organizmów, środowiskiem otaczającym 

zbiornik i warunkami klimatycznymi. Holistyczne podejście do rekonstrukcji historii tych 

ekosystemów pozwala na dokładniejszy wgląd w procesy w nich zachodzące, w tym 

znalezienie czynników stymulujących kolejne przemiany. Wykorzystanie wielu typów analiz 

stwarza jednak szereg problemów interpretacyjnych, m.in. ze względu na zróżnicowaną 

wrażliwość i tempo reakcji poszczególnych grup organizmów na zmiany w środowisku.  

Stanowisko Wrześnica 1 (W/1) położone w dolinie zalewowej rzeki Wieprzy (Polska 

Północna) jest przedmiotem analiz paleoekologicznych, których głównym celem są:  

1\ rekonstrukcja ekosystemów wodno-bagiennych  

2\ skonfrontowanie zmian w lokalnym ekosystemie ze zdarzeniami klimatycznymi  

w okresie ok 12 700 – 3 600 lat temu.  

Analizie poddano 890 centymetrów profilu osadów pod kątem występowania 

makroskopowych szczątków roślinnych i zwierzęcych, składu palinologicznego  

z uwzględnieniem mikrofosyliów pozapyłkowych, wioślarek oraz głównych składników 

litologicznych. 

Wyniki ukazują bogaty taksonomicznie i ilościowo materiał kopalny. Stworzyło to 

możliwość wykonania analiz ordynacyjnych (PCA) i na ich podstawie wskazanie 

indywidualnych granic biostratygraficznych dla poszczególnych rodzajów analiz. Przełomowe 

momenty w funkcjonowaniu paleozbiornika, są widoczne jako wspólne granice w przebiegu 

krzywych ordynacyjnych PCA dla wszystkich typów danych. Jednak w szeregu przypadków 
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stwierdzono rozbieżności w pozycji granic, których wyjaśnienie jest ważnym elementem 

interpretacji ekologicznej badanego profilu. 

Badania sfinansowane z funduszy na działalność statutową Uniwersytetu Gdańskiego 

(DS 531-L145-D581-19).
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Ślady zbieractwa na mezolitycznym stanowisku w Paliwodziźnie 

(Pojezierze Dobrzyńskie, Polska Północna) 

 

Gathering of plants at the Mesolithic site in Paliwodzizna (Dobrzyń 

Lakeland, N Poland) 

 
Monika Badura1, Agnieszka M. Noryśkiewicz2a,  Lucy Kubiak-Martens3 , Grzegorz Osipowicz2b 

1 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracowania Paleoekologii i Archeobotaniki,  

2 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii, 

 a - Katedra Ekologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, b – Katedra Prahistorii,  

3 - BIAX Consult Biological Archaeology & Environmental Reconstruction, The Netherlands 

 

Zbieractwo roślin było jedną z podstawowych form gospodarki, która funkcjonowała 

od początku istnienia społeczności ludzkich aż po schyłek mezolitu. Nie ulega wątpliwości, że  

w środowisku mezolitycznej Europy najbardziej obfitym i łatwo dostępnym źródłem 

pożywienia roślinnego bogatego w skrobię były części podziemne roślin, takie jak korzenie, 

kłącza, bulwki czy cebulki. Te części podziemne funkcjonują jako organy spichrzowe roślin  

i zbudowane są głównie z tkanki  parenchymatycznej. Z uwagi na fakt, że organy te bogate są 

w skrobie, stały się one także ważnym elementem w diecie człowieka już w najdawniejszej 

przeszłości. Badania archeobotaniczne na stanowiskach mezolitycznych coraz częściej 

wskazują na obecność szczątków roślinnych pochodzących od organów podziemnych,  

a termin archaeological parenchyma, coraz częściej trafia do opracowań 

archeobotanicznych. 

Na stanowisku archeologicznym Paliwodzizna 29 zachowały się pozostałości 

wczesnomezolitycznych konstrukcje kamiennych. Istnieje wiele przesłanek wskazujących na 

to, że eksplorowany obszar ma pochodzenie obrzędowe lub stanowi relikt kompleksu 

piecowisk dziegciowych. Jest to jedno z ważniejszych miejsc badanych w ramach projektu, 

którego celem jest analiza mezolitycznych społeczności łowców-zbieraczy na Pojezierzu 

Chełmińsko-Dobrzyńskim (NCN 2016 23 B HS3 00689). Pracom archeologicznym towarzyszą 

analizy środowiskowe typu on- i off-site. W ramach badań archeobotanicznych,  

w odsłoniętym na stanowisku niewielkim obiekcie ze znacznym nagromadzeniem węgli 

drzewnych znaleziono zwęgloną cebulkę. Materiał ten pochodzi od jednego z dziko 
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rosnących gatunków z rodzaju Allium (czosnek). Odkrycie to stało się przyczynkiem  

do dyskusji odnośnie roli zbieractwa roślin przez użytkowników stanowiska w mezolicie.  

Oznaczenia cebulki dokonano na podstawie budowy anatomicznej znaleziska –  

w szczególności charakteru wiązek przewodzących (analizowanej w ujęciu mikroskopu 

skaningowego), w połączeniu z jego morfologią. Dalsze oznaczanie gatunku Allium od 

którego pochodzi cebulka jest w toku. Na tym wczesnym etapie badań wydaje się, że cebulka 

z Paliwodziznie może pochodzić od Allium scorodoprasum (czosnek wężowy) lub Allium 

oleraceum (czosnek zielonawy). Cebulki, podobnie jak liście obu tych gatunków są jadalne i 

mogły być zbierane w czasach prehistorycznych jako pożywienie lub aby nadać innemu 

pożywieniu określony smak lub aromat. 

Równolegle z badaniami on-site są prowadzone analizy paleoekologiczne osadów 

dawnej zatoki jeziora Grodno oraz nawarstwień antropogenicznych rozpoznanych na skraju 

torfowiska oraz w obrębie obozowiska. Korelacja danych botanicznych i archeologicznych 

pozwoliła prześledzić zmiany środowiska przed i podczas funkcjonowania obozowiska 

mezolitycznego. Charakter lokalnej sukcesji roślinnej świadczy o obecności płytkiego 

zbiornika wodnego otoczonego zbiorowiskami szuwarowymi z Typha latifolia  

(pałka szerokolistna), a następnie z Cladium mariscus (kłoć wiechowata).  

Systematycznie pojawiające się mikroślady płonących szuwarów, mogą  

wskazywać na antropogeniczny charakter zaburzeń (wypalanie szuwarów  

kłociowych?). Wśród znalezionych szczątków zarejestrowano również obecność  

Fragaria vesca (poziomka pospolita) oraz Arctostaphylos uva-ursi (mącznica  

lekarska), gatunków potencjalnie zbieranych i wykorzystywanych w celach pokarmowych.
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Wczesnoneolityczne miejsce kultu w Nowym Objezierzu w świetle 

badań paleośrodowiskowych 

 

Anna Pędziszewska1, Joanna Święta-Musznicka1, Monika Badura1, Agnieszka Matuszewska2, 

Lech Czerniak3 

1 - Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

2 - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Archeologii 

3 - Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii, Zakład Epoki Kamienia 

 

Jednym z bardziej spektakularnych śladów funkcjonowania plemion neolitycznych 

na terenie Europy są tzw. rondele, czyli pozostałości budowli pełniących, prawdopodobnie, 

funkcje rytualne. Ślady tego typu konstrukcji są obecne na dużych obszarach Europy 

środkowej (Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Niemcy i Polska), a ich wiek ocenia się na 4850 

– 4600 BC. Obiekt odkryty w miejscowości Nowe Objezierze na Pomorzu Zachodnim, należy 

do najstarszych, największych oraz najbardziej złożonych form tego typu. Rondel ma 

średnicę aż 110 m i składa się z czterech koncentrycznych rowów (Ryc. 1), osłoniętych przez 

trzy drewniane palisady. Do jego wnętrza, które nie było zabudowane, prowadziły trzy 

symetrycznie rozlokowane bramy. Wyniki wykonanych do tej pory datowań radiowęglowych 

(11 dat AMS z materiału kostnego zwierząt) określają czas funkcjonowania obiektu na około 

200-250 lat, przy czym datują jego budowę przed 4800 BC.  

Wraz z pracami archeologicznymi prowadzone są kompleksowe badania 

paleośrodowiskowe, które podjęto zarówno na terenie rondela (on-site data), jak również  

w jego sąsiedztwie (off-site data). Ich głównym celem jest określenie wpływu plemion 

neolitycznych na środowisko przyrodnicze. Podstawą wnioskowania na temat zmian składu 

szaty roślinnej, skali lokalnego osadnictwa, czy roli rolnictwa w badanym okresie, będą 

wyniki uzyskane w oparciu o wysokiej rozdzielczości analizy palinologiczne wraz z analizą 

NPPs, analizy Cladocera, analizy geochemiczne wykonane w profilu jeziornym, a także analizy 

makroszczątków roślinnych próbek z rondela. Bezwzględna skala czasowa dla badanych 

zjawisk zostanie uzyskana dzięki serii dat radiowęglowych (AMS).   

Przeprowadzona dotychczas analiza pyłkowa osadów jeziornych wykazała,  

że zawierają one odcinek równowiekowy funkcjonowaniu rondela, a zdarzenia z okresu 
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>7500 – 3100 BC są zarejestrowane w rozbudowanym fragmencie profilu, o miąższości  

2,5 m. Uzyskane wyniki ilustrują intensywną penetrację okolicznych terenów przez człowieka 

już w mezolicie. Diagram rejestruje w tym okresie obecność klasycznych wskaźników 

wypalania podszycia leśnego, jak zarodniki Pteridium aquilinum i duże ilości cząsteczek pyłu 

węglowego. W odcinku profilu korelowanym z początkiem osadnictwa neolitycznego, skład 

spektrów pyłkowych wskazuje na znaczące odlesienia na siedliskach lasów liściastych  

z dominacją dębu (Quercus) i leszczyny (Corylus). O wysokim stopniu przekształcenia 

lokalnych zbiorowisk świadczy regularna obecność pyłku roślin charakterystycznych dla 

siedlisk ruderalnych, m.in. szczawiu (Rumex), bylic (Artemisia) i komosowatych 

(Chenopodiaceae). Charakterystyczna jest obecność pyłku zbóż, głównie w typie pszenicy 

(Triticum-t.) oraz pojedynczo jęczmienia (Hordeum-t.). Lokalną uprawę pszenicy 

potwierdzają również analizy archeobotaniczne próbek pochodzących z jednego z rowów 

rondela, w których zidentyfikowano pojedyncze ziarniaki tego zboża. 

Uzyskane wyniki analiz palinologicznych sugerują, że gospodarka plemion 

neolitycznych na tym obszarze była nadal w dużym stopniu oparta o techniki żarowe –  

w diagramie rośnie udział węgielków i zarodników orlicy. O znaczącym naruszeniu 

równowagi w środowisku świadczą silne ślady erozji w postaci dużego udziału materii 

mineralnej w osadzie. W drugiej części fazy osadniczej zaznacza się silna intensyfikacja 

działalności człowieka w rejonie badanego stanowiska. Oprócz wzrostu udziału pyłku zbóż, 

wysokie wartości osiąga pyłek taksonów wskazujących na rozwój powierzchni wypasanych, 

traw (Poaceae), babki lancetowatej (Plantago lanceolata), jaskrów (Ranunculus acris-t.), 

koniczyny (Trifolium-t.), przedstawicieli rodziny goździkowatych (Cerastium-t., Lychnis-t., 

Silene-t.) i astrowatych (Cichorium-t., Aster-t.). 
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Ryc.1. Widok na stanowisko archeologiczne, rondel w Nowym Objezierzu  (Fot. N. Pająk) 

 

 
Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt 

2017/27/B/HS3/02925, lata 2018-2021). 
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Komosa biała (Chenopodium album) użytkowana we wczesnym 

neolicie. Wnioskowanie na podstawie analizy szczątków 

makroskopowych z Kujaw 

 

Aldona Mueller-Bieniek1, Peter Bogucki2, Joanna Pyzel3, Magda Kapcia1,4,  

Magdalena Moskal-del Hoyo1, Dorota Nalepka1 

1 - Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk 

2 - School of Engineering and Applied Science, Princeton University, Princeton, NJ, USA 

3 - Instytut Archeologii I Etnologii, Uniwersytet Gdański 

4 - Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN 

 

 Podczas interdyscyplinarnych badań nad wczesnym neolitem Kujaw (Polska 

centralna), na stanowisku Ludwinowo 7, w fazie osadniczej (P1 – P6), odnaleziono duże 

nagromadzenia zwęglonych nasion komosy białej (Chenopodium album). Razem z komosą  

w niewielkiej ilości występowały udomowione zboża (pszenica zwyczajna, Triticum 

monococcum oraz nowy typ pszenicy zwyczajnej, NGW) i inne rośliny uprawne (len, Linum 

usitatissimum i groch, cf. Pisum sativum). Częstotliwość występowania nasion typu C. album 

w Ludwinowie sugerowała, że ich obecność nie była przypadkowa, ale celowa, przyczyniając 

się znacząco do diety ówczesnych osadników. 

 Datowanie próbek nasion Chenopodium album i zwęglonych plew pszenicy z tego 

samego kontekstu archeologicznego dało spójne wyniki, oceniając wiek badanego materiału 

na koniec 6. tysiąclecia p.n.e.  

 Według koncepcji pierwszej z autorek prezentacji, Aldony Mueller-Bieniek, komosa 

biała odgrywała ważną rolę w gospodarce pierwszych rolników na równinie 

północnoeuropejskiej, będąc ważnym uzupełnieniem ich diety, a uprawa pszenicy, choć 

praktykowana, nie była kluczowa dla gospodarki mieszkańców Ludwinowa (Mueller-Bieniek  

i in. 2019). 

 

Literatura: 

Mueller-Bieniek A., Bogucki P., Pyzel J., Kapcia M., Moskal-del Hoyo M., Nalepka D. 2019. The 

role of Chenopodium in the subsistence economy of pioneer agriculturalists on the northern 
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frontier of the Linear Pottery culture in Kuyavia, central Poland. Journal of Archaeological 

Science 111, 105027. doi:10.1016/j.jas.2019.105027 
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Badania archeobotaniczne w Berget el Sheb (Egipt) 
 

Maria Lityńska-Zając1,Grzegorz Skrzyński2 

1- Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków 

2 - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

 

 Stanowisko archeologiczne w Berget el Sheb położone jest na Pustyni Zachodniej  

w Egipcie, około 150 km na zachód od Abu Simbel, w pobliżu granicy egipsko-sudańskiej.  

Jest ono częścią dużego skupiska wczesno- i środkowoneolitycznych punktów osadniczych 

odkrytych na brzegach paleojezior. Najsłynniejszym stanowiskiem, który wchodzi w skład 

tego kompleksu jest Nabta Playa (Wendorf, Schild 2001). 

 W materiałach pochodzących z warstw kulturowych, palenisk, jam gospodarczych 

oraz grobów odkryto diaspory 17 taksonów (w tym wydzielono szereg morfotypów)  

oraz szczątki drewna należące do 4 rodzajów drzew i krzewów. 

 Część z oznaczonych szczątków należy do roślin najprawdopodobniej zbieranych  

w celach konsumpcyjnych, o czym świadczy szereg współczesnych analogii etnobotanicznych 

(Dalziel 1955; Gast 1968; Facciola 1998). 

 Prowadzone badania archeobotaniczne przyczyniły się do częściowego 

zrekonstruowania gospodarki roślinnej neolitycznych grup ludności zamieszkujących teren 

objęty badaniami. Dodatkowo, pozyskane informacje posłużą do odtworzenia warunków 

środowiskowych panujących w tym rejonie około 8-4,5 tysiąca lat temu. 

 Prace prowadzone były w ramach grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/01315 pt.  

W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej 

Pustyni Zachodniej w Egipcie. 

 

Literatura 

 

Dalziel J. M. 1955. The Useful Plants of West-Tropical Africa. Crown Agents for Oversea 

Governments and Administration, London 

Facciola S. 1998. Cornucopia II : a source book of edible plants. 

Gast M. 1968. Alimentation des populations d'Ahaggar: étude ethnographique, Mémoires du 

C.R.A.P.E., t. 8, Paris. 



 

- 43 - 
 

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 7 grudnia 2019 r. 

Wendorf F., Schild R. 2001. Holocene Settlement of the Egyptian Sahara Vol. 1:  

The Archaeology of Nabta Playa. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, Boston, 

Dordrecht, London, Moscow. 



 

- 44 - 
 

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 7 grudnia 2019 r. 

Krajobraz Borów Tucholskich w okresie wpływów rzymskich na 

podstawie palinologicznego zapisu w osadzie przyklejonym do 

zawieszki muszlokształtnej z czasów Imperium Rzymskiego  

Agnieszka M. Noryśkiewicz1, Mateusz Sosnowski1, Jerzy Czerniec2 

1 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii, Katedra 

Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Toruń 

2 - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 

 

 W ostatnich latach nastąpił w polskiej archeologii znaczny postęp zastosowania 

metod ALS – Airborne Laser Scaning (Pawleta, Zapłata 2015). Pozwalają one na 

przeanalizowanie mikro struktur, które zachowały się po dawnych osiedlach ludzkich i polach 

uprawnych. Badania tą metodą są szczególnie przydatne dla terenów współcześnie 

pokrytych zwartą pokrywą leśną, która z jednej strony stanowi naturalny środek 

konserwujący takie obiekty a z drugiej utrudnia tradycyjną prospekcję powierzchniową.  

W trakcie prowadzonych w latach 2017–2018 badań powierzchniowych oraz sondażowych 

wykopalisk w pobliżu miejscowości Osie, we wschodniej części kompleksu leśnego Borów 

Tucholskich wytypowanym do badań dzięki metodom ALS odkryto liczne zabytki 

chronologicznie związane z okresem wpływów rzymskich (Sosnowski i in. 2019). Wśród nich 

jest stosunkowo niewielka zawieszka (45 mm wysokości i 50 mm szerokości), kształtem 

stylizowana na muszlę przegrzebka, stąd też pochodzi jej nazwa – zawieszka muszlokształtna. 

Zgodnie z odnalezioną analogią pochodzi ona z terenu Imperium Rzymskiego 

najprawdopodobniej z końskiej uprzęży. Przedmioty tego rodzaju, występują  

w wąskim przedziale czasowym, od połowy III w. n.e., po połowę IV w. n. e. Daje to 

doskonałe możliwości do wstępnego umiejscowienia stanowiska z Borów Tucholskich, 

jeszcze przed precyzyjnym datowaniem bezwzględnym stanowiska, w określonych ramach 

czasowych. Przeprowadzona analiza pyłkowa dotyczyła badania materiału mineralnego 

pochodzącego z czyszczenia zawieszki, przeprowadzonego w procesie konserwacji.  

Ze względu na charakter fosylizacji osadu najważniejszym zadaniem było sprawdzić,  

czy zachowały się na niej mikro szczątki roślinne. Mogłyby one wskazać na funkcję obiektu 

lub charakter krajobrazu kulturowego w trakcie jej deponowania. 



 

- 45 - 
 

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 7 grudnia 2019 r. 

 

Ryc. 1 Zawieszka muszlokształtna odnaleziona na stanowisku w Osiu (nr st. Osie 28, AZP 27-46/26) 
(foto W. Ochotny). 

 

Do badań otrzymano próbę, optycznie wyglądające na piasek. Dla całości 

pozyskanego materiału zastosowano standardową dla analizy pyłkowej (Berglund, Ralska-

Jasiewiczowa 1986). Na wstępie, w celu sprawdzenia materiału na zawartość węglanu 

wapnia, próbkę poddano działaniu 10% kwasu solnego (HCL). Na tym etapie materiał nie 

wskazał reakcji na węglan wapnia natomiast uległ zabarwieniu na kolor niebieski co 

jednoznacznie wskazywało na obecność tlenku miedzi. Celem pozbawienia zbędnej organiki 

próby zagotowano w 10% KOH a następnie macerowano standardową dla palinologii 

metodą acetolizy Erdtmana (Berglund, Ralska-Jasiewiczowa 1986).  

Otrzymany po obróbce laboratoryjnej materiał, jak na mineralny osad, 

charakteryzował się stosunkowo dobrym stanem zachowania pyłku. Może to wynikać z dużej 

zawartości tlenku miedzi co wskazywałoby, że materiał z jakiego wykonano zawieszkę to albo 

bardzo dobrej jakości brąz lub nawet czysta miedź. To wymaga jednak dalszych 

specjalistycznych badań chemicznych, które są w trakcie realizacji.  

 Udział pyłku drzew i krzewów, w materiale z zawieszki, jest niewielki i osiąga 30,6% 

natomiast pozostałą roślinność reprezentują rośliny zielne. Z drzew przeważa sosna (Pinus 

15%), ale obecne są również: brzoza (Betula 2,3%), olsza (Alnus 1,2%), grab (Carpinus 0,7%), 

dąb (Qurecus 0,5%), wiąz (Ulmus 0,2%), świerk (Picea 0,2%) oraz leszczyna (Corylus 0,5%). 

Zapis palinologiczny ujawnia obecność krajobrazu kulturowego charakteryzującego się 

obecnością pól uprawnych i łąk. Wskazuje na to obecność roślin o wyraźnej wymowie 

antropogenicznej, między innymi zbóż (Cerealia typ i Secale cereale – łącznie 7,9%) ale także 
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bylicy (Artemisia), komosowatych (Chenopodiaceae), astrowatych (podrodziny 

Asterioideae). Obecność traw (Poaceae), ziół w typie mięty (Mentha type) czy babki 

lancetowatej (Plantago lanceolata), wrzosu (Calluna) wskazuje na obecność łąk i pastwisk.  

 

 

Ryc. 2 Diagram procentowej zawartości pyłku 

  

 Na kulturowy charakter krajobrazu, zapisany w materiale z zawieszki wskazuje 

również wynik uzyskany z referencyjnie wykonanej współczesnej próby powierzchniowej, 

gdzie zanotowano wyraźną dominację drzew i krzewów. 

 Należy jednak zwrócić uwagę, że w materiale mineralnym część ziaren ze względu na 

warunki fosylizacji uległa korozji i z tego względu była nieoznaczalna (8%). Nie zmienia to 

jednak kierunku interpretacji wyników analizy pyłkowej. 
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Ślady roślinne w pochówkach na wczesnośredniowiecznym 

cmentarzysku w Ciepłem (gmina Gniew) 

Monika Badura1, Grzegorz Skrzyński2 Sławomir Wadyl3 

 

1 – Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

2 - PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 

3 - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

 

Cmentarzysko w Ciepłem (gmina Gniew) było użytkowane od końca X do 2 poł. XII w. 

Ze względu na charakter obrządku pogrzebowego oraz nadzwyczajne nagromadzenie dóbr 

luksusowych, można stwierdzić, że niewątpliwie byli tam chowani przedstawiciele 

ówczesnych elit. Dzięki dofinansowaniu, jakie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku uzyskało 

od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwym było opracowanie 

dotychczasowych wyników badań stanowiska w sposób kompleksowy. Całość została 

przygotowana w formie monografii Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na 

Pomorzu Wschodnim, red. S. Wadyl, która ukaże się w grudniu 2019 r. 

Oprócz elementów wyposażenia grobowego w postaci przedmiotów  

o zróżnicowanym przeznaczeniu, w grobach na cmentarzysku w Ciepłem (XI-XII w.) 

zarejestrowano pozostałości roślin (nasiona, owoce, węgle drzewne, drewno). Były one 

cennym źródłem informacji odnośnie roli roślin w dawnych praktykach pogrzebowych. 

Uzyskane wyniki wskazują przede wszystkim na intencjonalne składanie darów roślinnych, 

przy czym zabieg ten dotyczył głównie pochówków zmarłych o wysokiej pozycji społecznej. 

Interesującym znaleziskiem były zmineralizowane nasiona lnu zwyczajnego Linum 

usitatissimum i plewki prosa zwyczajnego Panicum miliaceum (DS 530-L145-D581-19), 

zachowane w jednym z bogato wyposażonych grobów (nr 43), w misie wykonanej ze stopu 

miedzi i położonej prawdopodobnie na biodrach zmarłego. Stan zachowania diaspor 

wskazuje, że zostały złożone do naczynka jako świeże okazy. Zarówno proso, jak i len pełniły 

w przeszłości ważną rolę w wierzeniach i obrzędach ludowych. W grobie 42, w okolicach nóg 

zmarłego odnaleziono pojedyncze łupiny orzecha laskowego Corylus avellana, który mógł 

stanowić rodzaj daru grobowego. Według danych historycznych i etnobotanicznych leszczyna 

posiada magiczne moce, odstrasza demony, symbolizuje płodność i obfitość. Wśród roślin, 
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które nie posiadały typowego znaczenia ekonomicznego, w grobach z cmentarzyska  

w Ciepłem stwierdzono przede wszystkie chwasty o stosunkowo szerokim spektrum 

występowania. Część z nich mogła zachwaszczać proso i len, a inne wchodziły w skład 

zbiorowisk ruderalnych lub pojawiały się w okolicznych uprawach ogrodowych. W grobie 43 

uwagę zwracają stosunkowo liczne pozostałości drobnych rozłupek pałki Typha sp. oraz 

pojedyncze nasiona situ Juncus sp. Biorąc pod uwagę właściwości obu roślin, można 

przypuszczać, że dno trumny wyłożono pałką i sitem.  

 Badania fragmentów drewna wykazały, że drewniane naczynia wkładane do grobów 

zostały wykonane m.in. z jesionu. Również jesion został wykorzystany do konstrukcji tulei 

jednego z odnalezionych grotów. W tym wypadku może to być ślad po jesionowym drzewcu. 

Elementy pochwy mieczy odnalezionych w grobach 42 i 43 były wykonane z drewna 

klonowego. Zastosowanie drewna klonowego jako elementów mieczy i pochew zostało 

potwierdzone w badaniach archeologicznych z innych stanowisk, jednakże nie jest ono 

typowym drewnem stosowanym do wyrobu tego typu zabytków z terenu Polski. Możliwe 

jest zatem, że pochwy (wraz z mieczami) są importami z innych części Europy.  

W pochówkach z cmentarzyska w Ciepłem drewno dębowe wykorzystano głównie przy 

konstrukcji komór grobowych lub niektórych przedmiotów (np. wiadra). Węgle drzewne 

zaobserwowane w badanych jamach grobowych były na ogół niewielkich rozmiarów.  

W próbach zanotowano również pył węglowy, który nie był możliwy do oznaczenia. 

Większość fragmentów węgli pochodziła z dębu. Jego drewno, zaliczane do 

wysokoenergetycznych, służyło zapewne jako surowiec do palenia ognisk używanych  

w trakcie obrzędów pogrzebowych. Palenie ognisk mogło być zabiegiem oczyszczającym lub 

zabezpieczającym, który łączył się z symbolem śmierci i ułatwiał przejście ze świata żywych 

do krainy zmarłych, a sam ogień mógł ogrzewać duszę i oświetlać jej drogę do nowego 

świata. Węgle drzewne z tych obiektów mogły dostać się do grobów przypadkowo lub 

zostały tam umieszczone celowo i wymieszane w trakcie zasypywania mogiły.
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Palinologiczny obraz roślin z XVIII-wiecznych pochówków 

kryptowych z kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu  

w Krakowie 

Agnieszka M. Noryśkiewicz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii, Katedra 

Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Toruń 

 

Rośliny zawsze stanowiły ważny aspekt w kulturze człowieka. Coraz częściej w ramach 

badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w kościelnych kryptach pojawia się 

u archeologów chęć szczegółowego rozpoznania roli roślin pojawiających się w pochówkach  

i stanowiących ślad po obrządku jaki towarzyszył człowiekowi w jego ostatniej drodze. Do 

badań włączani są zatem botanicy, którzy na podstawie szczegółowych analiz mikro i makro 

szczątków znalezionych w pochówkach umożliwiają szersze poznanie roli rośliny w obrządku 

pogrzebowym.  

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w kościele św. Franciszka z Asyżu  

w Krakowie, prof. Anna Drążkowska do badań palinologicznych losowo wytypowała 

trzynaście prób z czterech krypt. Pierwsza krypta zlokalizowana jest w nawie głównej przed 

wejściem do kaplicy Męki Pańskiej (w numeracji archeologicznej krypta nr 8) i z niej pobrano 

trzy próbki, druga w północnej części transeptu przed kaplicą błogosławionej Salomei (krypta 

nr 9 – 5 próbek), trzecia w transepcie przed prezbiterium (krypta 5 – 2 próbki) i czwarta, 

ostatnia wzdłuż północnej ściany nawy głównej (krypta nr 7 – 3 próbki). Pobrane próbki 

pochodziły z wypełnień poduszek oraz materaca noworodka, z wianka złożonego na klatce 

piersiowej a także z ogólnie rozumianego wnętrza trumny lub jej otoczenia. Wybrane do 

analizy próby po standardowej, jak dla palinologii, obróbce laboratoryjnej (Berglund, Ralska-

Jasiewiczowa 1986) rozpoznano mikroskopowo, a wyniki przedstawiono w postaci 

cyklogramów.  

Analizowane spektra pyłkowe charakteryzowały się dużą zmiennością w składzie 

taksonomicznym jak i samą frekwencją. Próbki pobrane jako materiał z wypełnienia poduszki 

czy materaca, na którym złożone było ciało zmarłego wyraźnie wyróżniają się wyższym 

udziałem pyłku, często będącego w różnym stadium rozwoju. Świadczy to że wnętrze 
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poduszek i materacy wypełniane były roślinami posiadającymi kwiaty na różnym etapie 

rozwoju. W materacu noworodka dominował pyłek typu Mentha 45% natomiast  

w poduszkach liczny był pyłek Artemisia (87%) bądź Poaceae (80%). Największą 

różnorodnością taksonomiczną wyróżniała się próbka wzięta jako pozostałość wianka 

nagrobnego (Noryśkiewicz, w druku). Obok dominującego pyłku maku polnego, który 

stanowił główny komponent wianka (65%), w znaczącym udziale (powyżej 3%) pojawiał się 

również pyłek z rodzin Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Apiaceae, a także Artemisia czy 

Asteroideae. Kwiaty tych roślin stanowiły zapewne  tło dla dominującej rośliny jaką był mak. 

Natomiast próbki pobrane jako referencyjne z poszczególnych trumien, a nie będące 

nagromadzeniem substancji roślinnej charakteryzowały się nikłym udziałem pyłku. 

Przypuszczalnie dostał się on tam przypadkowo, a nie jako celowe dary składane w trakcie 

obrządku pogrzebowego. 

Palinologiczny zapis pozwala zapoznać się z rolą roślin w kulturze funeralnej gdyż 

duża różnorodność taksonów spotykanych w pochówkach wskazuje na wiele przyczyn dla 

których człowiek po nie sięgał. Były to zapewne obok roślin dostarczających doznań 

estetycznych (wygląd, zapach) również rośliny o wartościach leczniczych jak i o wymowie 

symbolicznej np. kwiaty maku symbolizujące Krew Chrystusa, a jego właściwości usypiające 

pozwalają łączyć go z symbolem śmierci.  

Badania prowadzone są w ramach grantu NCN - 2016/23/B/HS3/01910 

 

Literatura: 
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Zmiany opadu pyłku wybranych taksonów do pułapki typu Taubera 

po 10 latach (2009 i 2019 rok) w płd.-zach. części Krakowa 

(stanowisko nr 7) 

 

Joanna Bokalska-Rajba1, 2, Dorota Nalepka2 

1 - Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN 

2 - Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk 

 

W roku 2009 oraz w roku 2019 wystawiono na tym samym stanowisku nr 7 pułapkę 

typu Taubera, zbierającą roczny opad pyłku. Stanowisko nr 7 położone jest w płacie tarniny 

(Rubo fruticosi-Prunetum spinosae). Bezpośrednio nad pułapką rozrastają się tarnina (Prunus 

spinosa) i ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). W najbliższej okolicy badanego płatu rosną 

dęby, klony i jawory, nieco dalej rozpościerają się  łąki i otwarte tereny przekształcane 

antropogenicznie.  

 Roczny opad pyłku (Pollen Accumulation Rate – opad pyłku na rok na cm2), w  dwóch 

porównywanych latach, dla Pinus, Picea, Quercus, Fagus, Betula i, Acer, oraz Poaceae 

wykazuje znaczne różnice dla Poaceae, Betula i Acer; mniejsze różnice zaobserwowano dla 

Quercus i Pinus (rycina poniżej).  
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 Na opad pyłku wpływa wiele czynników, jak produkcja pyłku, sezonowość pylenia, czy 

czynniki meteorologiczne. Analizując otrzymane wykresy wydaje się, że zaobserwowane 

różnice wynikają przede wszystkim ze zmian, którym podlegała roślinność rzeczywista  

w ciągu dziecięciu lat, jakie różnią czas poboru materiału.   

 Duża zmiana widoczna w opadzie pyłku traw (Poaceae) może być związana  

z zarastaniem łąk w badanym terenie przez nawłoć, a także krzewy i drzewa zajmujące 

siedliska, na których w 2009 roku rosły trawy. Wzrost opadu pyłku klonu (Acer)  wiąże się 

prawdopodobnie z tym, że po dziesięciu latach klony i jawory rosnące w zagajniku leżącym  

w niedalekiej odległości od badanego płatu dojrzały (stanowisko nr 6?), w związku z tym 

prawdopdobnie obficiej pylą. Zmiany w pyleniu brzozy trudne są do interpretacji w lokalnym 

kontekście stanowiska nr 7, gdyż, jak podaje literatura (Pidek i in. 2009), Betula wykazuje 

duże zmiany w rocznym opadzie pyłku na przestrzeni lat. Świerki nie występują w okolicy 

badanego stanowiska, zarówno najbliższej jak i dalszej, opad ziaren pyłku Picea jest bardzo 

mały i nie wykazuje dużego zróżnicowania.  
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