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PROGRAM SYMPOZJUM
10.45-11.00: powitanie i informacje wstępne
11.00-11.05: wspomnienie prof. Magdaleny Ralskiej-Jasiewiczowej (1934-2017)
11.05-12.05: WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW
11.05-11.10: Marcelina Kondas, Paweł Filipiak, Zuzanna Wawrzyniak Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich (kamieniołom Bukowa
Góra)
11.10-11.15: Magdalena Kruszyna - Palinostratygrafia klastycznych utworów dolnego
dewonu na obszarze południowo-wschodniej Polski
11.15-11.20: Adam T. Halamski - Późnokredowe flory Skanii (południowa Szwecja)
11.20-11.25: Grzegorz Worobiec, Elżbieta Worobiec - Szczątki
o cefalotekoidalnych owocnikach z neogenu Polski i Niemiec

grzybów

11.25-11.30: Ewa Durska - Ewaporaty badeńskiego kryzysu salinarnego jako
wyjątkowy nośnik informacji palinologicznej
11.30-11.35: Rafał Kowalski - Wrzosy (tribe Ericaceae) w miocenie centralnej Polski
11.35-11.40: Irena A. Pidek - Palinostratygrafia w trzech stanowiskach osadów
jeziornych na Równinie Garwolińskiej
11.40-11.45: Agnieszka M. Noryśkiewicz, Monika Badura, Weronika Ebertowska,
Angelika Burka - Zmiany środowiska przyrodniczego na stanowisku
Chycina (Pojezierze Lubuskie) w świetle danych paleoekologicznych
i archeobotanicznych
11.45-11.50: Łukasz Miechowicz, Grzegorz Skrzyński - Wstępne wyniki badań
archeologicznych i archeobotanicznych z wczesnośredniowiecznego
stanowiska w Kłodnicy, gm. Wilków
11.50-11.55: Grzegorz Skrzyński - Analiza bioróżnorodności flory jako wskaźnik
poziomu zaludnienia stanowisk archeologicznych
11.55-12.00: Monika Badura, Katarzyna Pińska, Karolina Maciejewska, Iwona
Miśkowicz - Badania archeobotaniczne w późnośredniowiecznym Pucku
12.00-12.05: Joanna Bokalska-Rajba - Analiza prób glebowych ze stanowiska
łąkowego
12.05-12.40: PRZERWA
12.40-13.00: referat główny – Barbara Słodkowska, Maria Ziembińska-Tworzydło
Zapis palinologiczny paleogenu i neogenu w Polsce
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13.00-13.30: wolne wnioski i podsumowanie spotkania
PRZEJŚCIE DO MUZEUM AZJI I PACYFIKU
(przejście około 15 minut)
13.30-15.00: zwiedzanie Muzeum Azji i Pacyfiku pod opieką dra Gwidona
Jakubowskiego (zapraszamy na blog http://azja-se.blog.onet.pl). Dodatkową atrakcją
wizyty będzie Orientalny Bazar Świąteczny
(http://www.muzeumazji.pl/wydarzenia/orientalny-bazar-swiateczny-muzeum-azjipacyfiku/)

-4-

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 9 grudnia 2017 r.

MUZEUM AZJI I PACYFIKU
materiały Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku powstało w 1973 roku z kolekcji Andrzeja Wawrzyniaka,
przekazanej w darze na rzecz państwa polskiego. Liczyła ona wówczas ponad 4000 dzieł
sztuki i obiektów etnograficznych z Indonezji i była owocem dziewięcioletniego pobytu
ofiarodawcy na placówce dyplomatycznej w tym kraju. Był to zbiór niezwykły i ze względu na
zawartość,i na rozmiary rzadkiej w tamtych czasach kolekcji prywatnej. Andrzej Wawrzyniak
pracował w służbie dyplomatycznej w Wietnamie, Indonezji, Laosie, Nepalu i Afganistanie,
podróżował po niemal wszystkich krajach Azji, po Australii i dużej części Oceanii, jednak to
Indonezja stała się jego największą inspiracją. Stąd też pierwotna nazwa Muzeum
Archipelagu Nusantary, jak brzmi malajskie określenie wyspiarskiego regionu. Dziś, dzięki
działalności założyciela Muzeum i hojności licznych darczyńców, liczą one ponad 21.000
eksponatów, pochodzących z niemal wszystkich krajów kontynentu azjatyckiego oraz
znacznej części Oceanii.
Oprócz założycielskiej kolekcji indonezyjskiej – w skład której wchodzi m.in. wspaniała
biała broń, bogate tkaniny, niezliczone lalki teatralne i maski, instrumenty muzyczne, rzeźby
i obrazy współczesnych artystów – w zbiorach Muzeum szczególnie bogato reprezentowana
jest Mongolia, Indie, Nepal, Tybet, Wietnam, Birma, Laos, Chiny, Azja Środkowa (Uzbekistan,
Tadżykistan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan), Afganistan, Papua Nowa Gwinea
i Vanuatu. Kolekcje zgromadzone w Muzeum to przede wszystkim świadectwa kultur
tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu
z globalną cywilizacją. Poprzez nie Muzeum chce przybliżać widzowi polskiemu
i europejskiemu dziedzictwo odmienne niż jego własne, jako wspólną własność całej
ludzkości.
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Pamięci Profesor Magdaleny Ralskiej-Jasiewiczowej
(1934-2017)

Fot. A. Walanus
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W dniu 23. listopada 2017 roku odeszła z grona polskich paleobotaników
Profesor dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
Była pionierem nowoczesnych i nadal rozwijanych kierunków paleobotaniki
czwartorzędu, wybitnym naukowcem, oddanym całym sercem pracy na rzecz Instytutu
Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pracy tej poświęciła
ponad 50 lat swojego życia. Przyczyniła się do rozwoju Instytutu Botaniki i wzrostu jego
znaczenia na świecie poprzez współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi oraz aktywne
uczestnictwo w programach międzynarodowych. Była koordynatorem, kierownikiem
i wykonawcą wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
Profesor Magdalena Ralska-Jasiewiczowa urodziła się 11. grudnia 1934 roku
w Krakowie, jako jedyne dziecko Magdaleny i Edwarda Ralskiego, polskiego botanika
i ekologa roślin, profesora Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i Wydziału
Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, porucznika kawalerii Wojska Polskiego, więzionego
w obozie w Starobielsku i zamordowanego w Charkowie w 1940 roku.
Przez całe swoje życie była silnie związana z Krakowem i z rodziną. Często wracała
w swoich wspomnieniach do lat spędzonych w rodzinnym domu w Czyżynach. W Krakowie
ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, jednocześnie uczęszczając do
podstawowej i średniej szkoły muzycznej. Wyniesione z domu zamiłowanie do muzyki
dzieliła później z mężem Adamem Jasiewiczem (małżeństwo zawarte w 1957 roku).
W roku 1951 rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Studia ukończyła w 1956 roku pracą magisterską (pod kierunkiem prof.
Jadwigi Dyakowskiej) z zakresu paleobotaniki, która dotyczyła analizy pyłkowej flory
plejstoceńskiej stanowiska Łabędy na Górnym Śląsku.
Zaraz po skończeniu studiów, w tym samym roku, została zatrudniona w Zakładzie
Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, który przez dziesiątki lat był największym
w kraju ośrodkiem badań paleobotanicznych i pewnie jednym z nielicznych tego typu
w Europie. Tak więc zasadniczy wpływ na początkowy rozwój naukowy Profesor Magdaleny
Ralskiej-Jasiewiczowej miał niewątpliwie Jej pierwszy nauczyciel, prof. Władysław Szafer, od
którego przejęła szerokie, kompleksowe spojrzenie na świat przyrody.
W Instytucie przeszła wszystkie stopnie awansu naukowego, poczynając od asystenta
technicznego aż do otrzymania w roku 1995 stanowiska profesora zwyczajnego. Jak już
wspomniałam w Zakładzie Paleobotaniki Instytutu pracowała nieprzerwanie aż do roku 2009,
-9-
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kiedy nagła choroba uniemożliwiła Jej dalszą aktywność naukową. Nie wróciła już do
Instytutu i przez ostatnie kilka lat wymagała stałej opieki.
Główną dziedziną zainteresowań Prof. M. Ralskiej-Jasiewiczowej była paleoekologia,
a więc historia zmian środowiska w okresie ostatnich 15000 lat. Z pierwszego okresu Jej
działalności naukowej pochodzą, poza innymi, mniejszymi publikacjami, dwa duże
monograficzne opracowania historii szaty roślinnej obszarów zlokalizowanych we
wschodniej części Polski: Pojezierza Mazurskiego (1966) oraz Bieszczadów Zachodnich
(1969). W czasie badań nad przemianami szaty leśnej terenów Pojezierza, odkryła
występowanie związku pomiędzy okresową ekspansją graba a fazami zniszczeń
ekosystemów leśnych przez osadnictwo kolejnych kultur prahistorycznych (1964), co dało
podstawy do stwierdzenia, że gatunek ten dzięki swym właściwościom ekologicznym
z większą łatwością niż inne drzewa liściaste może zasiedlać tereny pogospodarcze.
W Bieszczadach przez wiele lat prowadziła badania wspólnie z mężem, również
pracownikiem, a także wieloletnim dyrektorem Instytutu Botaniki PAN, profesorem Adamem
Jasiewiczem. Dzięki studiom nad historią roślinności Bieszczadów odtworzyła formowanie się
pięter roślinnych w polskiej części Karpat Wschodnich i określiła wpływ działalności
człowieka na szatę roślinną na tym obszarze.
Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje ponad 130 uznanych publikacji, w tym
licznych

artykułów

naukowych,

opracowań

monograficznych,

jak

również

prac

popularnonaukowych (nie licząc wielu abstraktów konferencyjnych i niepublikowanych
raportów). Z publikowanego dorobku naukowego Profesor Ralskiej-Jasiewiczowej należałoby
wymienić kilka szczególnych, najważniejszych opracowań, które są ciągle aktualne i służą
kolejnym pokoleniom naukowców. Stały się w pewnym sensie wzorcami i jak to ktoś ładnie
nazwał, „kamieniami milowymi” w polskich badaniach nad czwartorzędem.
W roku 1981 ukazało się (pod red. Jana Dąbrowskiego) pierwsze, kompleksowe
opracowanie,

będące

pokłosiem

zespołowych,

multidyscyplinarnych

badań

paleoekologicznych. Część paleobotaniczna, czyli badanie osadów zanikłego jeziora
w sąsiedztwie osady kultury łużyckiej w Worytach na Pojezierzu Olsztyńskim, realizowana
była przez Profesor M. Ralską-Jasiewiczową. Po raz pierwszy do wspólnej pracy oprócz
archeologów zaangażowało się grono specjalistów różnych dziedzin.
Na przełomie lat 70-tych i 80-tych przy zastosowaniu podobnych, lecz szerzej
opracowanych założeń, przygotowała we współpracy z Prof. B. E. Berglundem,
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z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, 10-letni międzynarodowy, kierowany przez UNESCO,
Program Międzynarodowej Korelacji Geologicznej (International Geological Correlation
Programme, IGCP 158). W podprojekcie B, dotyczącym zbiorników jeziornych i torfowisk,
była koordynatorem krajowym dla 17 ośrodków naukowych. Od 1978 r. pełniła ponadto
funkcję sekretarza podprojektu.
Celem projektu były badania zmian paleoekologicznych w czasie ostatnich 15000.
Konsekwencją udziału w programie IGCP 158B było wprowadzenie nowego, zespołowego
sposobu badań paleoekologicznych, który przyjęły następnie wszystkie krajowe ośrodki.
Wymiernym rezultatem badań z całego okresu były dwa duże opracowania książkowe
- Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology oraz syntetyczne zebranie
całości wyników badań programu – Palaeoecological events during the last 15000 years Regional syntheses of palaoecological studies of lakes and mires in Europe. W jednym z nich
znalazł się ok. 70-cio stronicowy rozdział dotyczący terenu Polski, autorstwa M. RalskiejJasiewiczowej i M. Latałowej. Ponadto szczegółowym wynikom zrealizowanych wówczas
w Polsce badań poświęcono wiele prac cząstkowych (ukazały się drukiem w trzech tomach
Acta Palaeobotanica), a nad syntezą materiałów i ich opracowaniem czuwała Pani Profesor.
We wczesnych latach 80-tych Profesor Magdalena Ralska-Jasiewiczowa podjęła próbę
przedstawienia migracji głównych drzew leśnych na obszarze Polski w okresie ostatnich
12000 lat, przy zastosowaniu. metody izopoli, wprowadzonej do nauki światowej przez W.
Szafera jeszcze w 1935 roku. Opracowanie to oparte tym razem na nowoczesnych
datowaniach i starannych interpolacjach zostało opublikowane w New Phytologist w 1983
roku i wyprzedziło o kilka miesięcy ukazanie się atlasu izopolowego przygotowywanego dla
Europy przez brytyjskich naukowców B. Huntley’a i H.J.B. Birks’a, zyskując tym sposobem
pionierską pozycję w Europie.
Odrębny kierunek działalności Prof. Ralskiej-Jasiewiczowej po zakończeniu programu
IGCP–158 dotyczył organizacji Polskiej Bazy Danych Palinologicznych dla holocenu
i kierowania jej rozwojem. Baza ta jest wyodrębnioną częścią Europejskiego Banku Danych,
w którym Profesor M. Ralska-Jasiewiczowa pełniła przez długi czas – od roku 1989 funkcję
członka Komitetu Wykonawczego i Rady Programowej.
Wybitnym osiągnięciem w badaniach nad holocenem są wyniki uzyskane w rezultacie
interdyscyplinarnych badań unikatowego stanowiska rocznie laminowanych osadów Jeziora
Gościąż w Polsce środkowej. Był to rok 1998. Pozwoliły one na rozpoznanie zmian klimatu
- 11 -
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i roślinności oraz wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i datowanie tych zjawisk
w skali kalendarzowej, niekiedy z dokładnością do kilku zaledwie lat. Pomimo, iż
w opracowaniu tym, przygotowanym przez 40 autorów, brali udział naukowcy z Holandii,
Francji, Niemiec i Szwajcarii, jest to niewątpliwie nasz, polski znaczący wkład w naukę
światową. Po raz pierwszy wszystkie badania oparte zostały na kalendarzowej, nie zaś
radiowęglowej skali czasu. Opracowanie tej skali wiekowej opartej na chronologii warwowej
z Jeziora Gościąż było dokonaniem o światowym znaczeniu. Cała wszechstronnie
opracowana sekwencja osadów z tego jeziora, stanowi swego rodzaju wzorzec zmian
ekologicznych i klimatycznych dla Europy środkowo-wschodniej. Prof. M. RalskaJasiewiczowa była przez cały czas trwania programu koordynatorem prac badawczych,
następnie kierownikiem zespołu redakcyjnego oraz autorem i współautorem wielu
rozdziałów książki („Lake Gościąż, Central Poland – a monographic study”)
W ramach ogólnopolskiego projektu integrującego środowisko polskich palinologów
holocenu, którego kierownikiem była Profesor Ralska-Jasiewiczowa, ukazała się w roku 2004
monografia „Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen
maps”, będąca wynikiem kilku lat pracy ponad dwudziestu wykonawców. Monografia ta dała
impuls kolejnym naukowcom do opracowania następnych rekonstrukcji historii roślinności
w oparciu o mapy izopolowe dla innych obszarów Polski czy też innego zakresu czasowego.
Doskonała znajomość języków obcych ułatwiała Jej kontakty międzynarodowe oraz
zapewniała znakomitą orientację w literaturze przedmiotu badań. Uczestniczyła w wielu
stypendiach i stażach zagranicznych, m. in. w Muzeum Narodowym w Kopenhadze
i w Botany School w Cambridge. Prowadziła również wykłady na uniwersytetach w szeregu
miast Europy m. in. w Oulu, Lund, Ravello, a także w ośrodkach naukowych w Stanach
Zjednoczonych.
Jako znana specjalistka w zakresie antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej,
była zapraszana przez gremia międzynarodowe i krajowe do opracowywania wybranych
zagadnień z tego zakresu. Była wielokrotnie wybierana do międzynarodowych organizacji
i stowarzyszeń, była członkiem Komitetów Naukowych, w tym Komitetu Narodowego do
Spraw współpracy z Europejską Fundacją Nauki i członkiem Rad Redakcyjnych dwóch
periodyków krajowych i jednego międzynarodowego, redagowanego w Kanadzie (Journal of
Palaeolimnology).
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Pani Profesor była naukowcem rzetelnym i krytycznym, wzorem odpowiedzialności
i niesamowitej wręcz pracowitości, bardzo wymagająca, działająca z niezwykłą precyzją,
intuicją i kompetencją. Zawsze też dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Różnorodność
zainteresowań i pomysłów, a także pasja i entuzjazm, sprawiały, że praca pod Jej kierunkiem
nigdy nie była monotonna.
Zajmowała się też pracą dydaktyczną. Była cenionym opiekunem prac magisterskich
i promotorem kilku rozpraw doktorskich, recenzentem wielu prac habilitacyjnych. Była
nauczycielem wymagającym i surowym, a Jej uczniowie pracują obecnie w wielu znaczących
ośrodkach naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jej Osoba jest wzorem dla
kontynuatorów podjętych przez nią nurtów badawczych.
Za swój wkład w rozwój nauki polskiej Profesor Magdalena Ralska-Jasiewiczowa
otrzymywała nagrody i wyróżnienia, w tym m. in. Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN,
Nagrodę naukową Sekretarza Naukowego II Wydziału PAN, Nagrodę Wydziału II PAN; Medal
z okazji 100-lecia urodzin W. Szafera i 30-lecia IB PAN, Wyróżnienie Wydziału II Nauk
Biologicznych PAN, Nagrodę Premiera za całokształt dorobku naukowego, Medal PTB im. W.
Szafera, Medal Oddziału Poznańskiego PTB.
Pani Profesor Magdalena Ralska-Jasiewiczowa została pochowana 30. listopada 2017
roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ewa Madeyska
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Referat główny
Zapis palinologiczny paleogenu i neogenu w Polsce i rola badań Ireny
Grabowskiej
Barbara Słodkowska1, Maria Ziembińska-Tworzydło
1

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

Przypadająca w tym roku 90-ta rocznica urodzin Ireny Grabowskiej i bez mała 70 letni
okres pracy w paleobotanice skłonił autorki do przedstawienia wkładu Jubilatki w poznanie
flory

paleogenu

i

neogenu.

Szczególną

rolę

odegrała

ona

w

badaniach

palinostratygraficznych tych okresów. Całe swoje zawodowe życie związała z Państwowym
Instytutem Geologicznym. W pierwszym okresie pracy zajęła się analizą drewien kopalnych
i oznaczaniem nasion i owoców. Około 60 lat temu w zakres Jej zainteresowań weszły także
badania palinologiczne. Analizowała przede wszystkim spory i ziarna pyłku oraz plankton
roślinny. Irena Grabowska prowadziła swoje badania palinologiczne w osadach paleogenu
i neogenu na całym obszarze Niżu Polskiego. Poznała i opisała florę pyłkową
i

fitoplanktonową

z

całego

„trzeciorzędu”,

zarówno

z

osadów

i morskich/brakicznych.

Ryc. 1. Mapa Polski z rejonami badań palinologicznych Ireny Grabowskiej
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Miocen
sporomorfy
Polska południowo-zachodnia, Wielkopolska,
Polska centralna, Mazury
Oligocen
sporomorfy, dinocysty, akritarchy, „iły toruńskie”,
Pomorze, Polska centralna, Mazury
Eocen
sporomorfy, dinocysty, akritarchy
Pobrzeże Bałtyku, Mazury
Paleocen
sporomorfy, dinocysty, akritarchy
Szczecin, Goleniów

Ryc. 2. Badania palinologiczne paleogenu i neogenu Ireny Grabowskiej w ujęciu stratygraficznym

Wkład badań Ireny Grabowskiej w badania palinologiczne paleocenu jest
niebagatelny, szczególnie ważne są dane z reperowych profili otworów wiertniczych Szczecin
IG-1 oraz Goleniów IG-1 i Goleniów IG-2, w których opisała bogatą florę pyłkową z licznym
udziałem ziarn pyłku z wymarłej polifiletycznej grupy Normapolles. Również z tych profili
opisała bogaty zespół paleoceńskiego fitoplanktonu, tworząc podstawy standardowego
podziału dinocystowego tego okresu. Były to badania pionierskie w tej części Europy.
Badania palinologiczne eocenu prowadziła Irena Grabowska również w północno-zachodniej
części Niżu Polskiego, a także na pobrzeżu Bałtyku, tutaj jako pierwsza datowała eoceńskie
osady bursztynonośnie z okolic Chłapowa. Znane są też Jej badania z rejonu olsztyńskiego.
Datowaniem osadów oligoceńskich zajmowała się Irena Grabowska na całym obszarze ich
występowania na Niżu Polskim. Jednak największym osiągnięciem jest rewizja datowania
wieku osadów znanych jako „iły toruńskie”, które do tego czasu były określane jako
eoceńskie. Na podstawie wnikliwych badań sporomorf i fitoplanktonu Irena Grabowska
wykazała ich dolnooligoceński wiek.
W osadach miocenu powstałych w warunkach zbiorników śródlądowych badania
Ireny Grabowskiej skoncentrowały się na pyłku i sporach, wykonała liczne ekspertyzy dla
celów biostratygrafii węgli brunatnych. Jubilatka badała osady najstarszego miocenu na
obszarze Polski zachodniej. Prowadziła badania w rejonie występowania 3. ścinawskiego
pokładu węgla brunatnego m.in. w rejonie Bełchatowa. Wykazała, że spektra pyłkowe
zawierają znaczną ilość pyłku roślin wysokociepłolubnych, co ma związek z przypadającym w
- 16 -
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tym czasie mioceńskim optimum klimatycznym. Irena Grabowska prowadziła badania
osadów 2. łużyckiego pokładu węgla brunatnego i osadów towarzyszących w rejonie
wielkopolski, pobrzeża Bałtyku i w rejonie olsztyńskim. W spektrach pyłkowych dominowały
wówczas liczne ziarna pyłku z rodzin: Juglandaceae, Fagaceae, Cyrillaceae, Ericaceae. 1.
środkowopolski pokład węgla brunatnego datowała Irena Grabowska na podstawie
charakterystycznego

zespołu

sporomorf

z

licznym

udziałem

pyłku

roślin

ciepłoumiarkowanych Nyssa, Taxodium, Ulmaceae, Juglandaceae na obszarze Wielkopolski,
Polski środkowej i w rejonie olsztyńskim. Miocen górny to zanik mioceńskiej
węglotwórczości, Irena Grabowska wyznaczyła charakterystyczne zespoły dla tego odcinka
profilu,

w

którym

spektra

pyłkowe

wskazują

na

dominację

pyłku

roślin

chłodnoumiarkowanych Betulaceae, Cyperaceae i wzrost znaczenia pyłku roślin zielnych
Artemisia, Poaceae.
Dzięki osiągnięciom w palinostratygrafii Irena Grabowska włączyła się w prace nad
stratygrafią trzeciorzędu w Polsce i Europie, biorąc udział w międzynarodowym programie
IGCP 124. Wyniki prac europejskiego zespołu zostały opublikowane w Geologisches Jahrbuch
w 1988 roku.
Od początku pracy w Instytucie Geologicznym (1949) aż do emerytury (1988) Irena
Grabowska zajmowała się głównie określaniem pozycji stratygraficznej badanych przez siebie
osadów. W 1993 roku wraz z Barbarą Słodkowską zestawiła dane z ekspertyz w „Katalogu
profili osadów trzeciorzędowych opracowanych palinologicznie”.
Po przejściu na emeryturę zmieniła radykalnie zakres zainteresowań. Najpierw
z zespołem palinologów w latach 1992-1998 zajęła się zmianami klimatycznymi w neogenie,
które można prześledzić interpretując mikroflorystyczne wskaźniki klimatyczne (Planderová
i. in., 1993), a następnie podjęła systematyczne opracowanie mikroflory paleogenu
i neogenu. Prowadzone przez Irenę Grabowską pionierskie badania fitoplanktonu, głównie
Dinoflagellata, ale także Chlorophyta, Prasinophyta i Acritarcha z morskich osadów
paleogenu zaowocowały obszernym rozdziałem w tomie dotyczącym paleogenu w serii
wydawniczej

Budowa

Geologiczna

Polski

w

Atlasie

skamieniałości

przewodnich

i charakterystycznych (1996). Dwa tomy (paleogen i neogen) obejmowały opisy wszystkich
organizmów, których szczątki występowały w trzeciorzędzie. Redagowała część poświęconą
florze w obu tomach, ponadto była autorką opracowania flory ksylitowej, liściowej,
nasiennej i sporowo-pyłkowej paleogenu.
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Doświadczenie Ireny Grabowskiej przy opracowaniu fitoplanktonu wykorzystały
redaktorki polskiego podręcznika „Palinologia”. Sonia Jachowicz-Dybova i Anna Sadowska
powierzyły

Jej

opracowanie

fitoplanktonu,

a

doceniając

wszechstronną

wiedzę

palinologiczno-stratygraficzną zaproponowały także opis palinologiczny jury i dolnej kredy
(Grabowska, Ziaja 2003) oraz charakterystykę palinoflory kredy górnej (Grabowska 2003)
i paleogenu (Grabowska i Słodkowska 2003).
Irenę Grabowską, podobnie jak całe środowisko palinologów trzeciorzędu,
a szczególnie neogenu, nękały trudności z nazewnictwem. Często palinolodzy pod daną
nazwą widzieli całkiem inne formy pyłku. Palinolodzy niemieccy byli zwolennikami
nomenklatury czysto morfologicznej (Thomson i Pflug) lub odniesienia nazw rodzajowych do
pokrewieństwa botanicznego (Potoniè, Thomson, Thiergart) z końcówką wskazującą stopień
pokrewieństwa. Odmienną koncepcję prezentowali zwolennicy czysto botanicznych nazw
rodzajów, bez końcówki wskazującej na organ rośliny i zaliczanie do nich kopalnych
gatunków sporomorf. Tu rolę przewodnią wiedli palinolodzy radzieccy (Pokrovskaya i.in.).
W 1992 roku grupa polskich palinologów w składzie: Irena Grabowska, Aleksandra
Kohlman-Adamska, Barbara Słodkowska, Leon Stuchlik, Anna Sadowska, Hanna Ważyńska i
Maria Ziembińska-Tworzydło, postanowiła uporządkować to nazewnictwo na tyle, aby
wszyscy palinolodzy zajmujący się florą trzeciorzędu te same formy tak samo nazywali
(Stuchlik red. 1994).
Propozycja nie spotkała się z życzliwym przyjęciem palinologów europejskich, głównie
z

powodu

zbyt

beztroskiego

potraktowania

zasad

Międzynarodowego

Kodeksu

Botanicznego. Ambicja nie pozwoliła grupie badaczy zaprzepaścić pomysłu. Efektem
współpracy było przekopanie się przez Międzynarodowy Kodeks Botaniczny i zgodnie z jego
zasadami żmudna praca inwentaryzacji opisanych i nazwanych przez naszych poprzedników
i nas samych poszczególnych form spor i ziaren pyłku z neogenu Polski.
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Ostatecznie powstały cztery tomy zidentyfikowanych i prawidłowo nazwanych
taksonów, opatrzonych pełną listą synonimiczną zawierającą informacje kto, kiedy i gdzie
w literaturze opisał i zidentyfikował określoną formę i jak ją nazywał. Niekiedy lista liczy
kilkadziesiąt pozycji, a dokładność w dużej mierze zawdzięcza benedyktyńskiej pracy Ireny
Grabowskiej. Poza tą ogromnie czasochłonną pracą Irena Grabowska kreowała w Atlasie
jeden nowy rodzaj i 18 nowych gatunków z czego 9 we współpracy z Hanną Ważyńską, a 2
z Barbarą Słodkowską oraz 35 nowych kombinacji.
1. tom zawiera rewizję spor roślin zarodnikowych. Irena Grabowska szczegółowo
opracowała w nim zróżnicowaną morfologicznie grupę spor zaliczanych do torfowców
Sphagnales oraz kilka rodzajów spor trilete, tworząc 17 nowych kombinacji, nowy rodzaj
Equisetisporis z gatunkiem typowym E. equisetiformis i nowy gatunek Undulozonosporites
bobrowskae. W uznaniu jej zasług w tym tomie znalazł się gatunek poświęcony Jubilatce Baculatisporites irenae - kreowany przez Aleksandrę Kohlman-Adamską.
2. tom obejmuje pyłek roślin nagozalążkowych. Domeną Ireny Grabowskiej były
w nim dwuworkowe ziarna pyłku, grupa trudna i niewdzięczna do oznaczania. Powstały
nowe kombinacje np. Pinuspollenites argutus (Mamczar) Grabowska & Ważyńska
i Pinuspollenites cedrisacciformis (Krutzsch) Ważyńska & Grabowska. Sześć nowych
kombinacji ustanowiła w grupie pyłku Ephedra.
3. i 4. tom to pyłek roślin okrytozalążkowych, Irena Grabowska utworzyła 11 nowych
gatunków i 6 nowych kombinacji. W tomie trzecim szczególną uwagę skierowała na pyłek
jednoporowy między innymi z tropikalnej rodziny Restionaceae, trójporowy z rodzin
Betulaceae (z nowymi gatunkami Betulaepollenites collinis i B. costataeformis) i Myricaceae
z nowym gatunkiem Myricipites rubraeformis oraz pyłek wieloporowy.
Czwarty tom jest poświęcony ziarnom jedno-, dwu-, trzy- i wielobruzdowym. Irena
Grabowska jest autorką 9 nowych gatunków, opracowała pyłek kilku rodzin o trudnej
morfologii. W Ericaceae ustanowiła dwa gatunki: Ericipites costatus i E. triangulus.
Opracowała pyłek Nyssa, pyłek z rodziny Symplocaceae z nowym gatunkiem
Symplocoipollenites miocaenicus, lipo-podobny pyłek Intratriporopollenites, ponadto
krótkoosiowe ziarna

z rodzin Eleagnaceae, Lythraceae, Myrtaceae i Sapindaceae. Jej

pracowitość i dokładność była nieoceniona, była głównym motorem pracy dla grupy autorów
Atlasu.

- 19 -

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 9 grudnia 2017 r.

Ale to jeszcze nie wszystkie zasługi Ireny Grabowskiej dla paleobotaniki i jej
popularyzacji. Jeszcze jako magistrantka botaniki na UW oznaczyła mioceńskie drewna
kopalne z węgla brunatnego w Koninie. Chyba polubiła ten dział paleobotaniki, bo dała się
namówić na oznaczenie 10 metrowego ksylitu, który w 1974 roku ustawiono przed gmachem
dyrekcji KWB „Turów”. Oznaczyła go jako Taxodioxylon gypsaceum (Göeppert) Kräusel
(Grabowska, Kohlman-Adamska 1998). Anatomicznie to kopalne drewno jest bardzo
podobne do budowy drewna współczesnej Sequoia sempervirens, czyli największego drzewa
iglastego żyjącego współcześnie w Kalifornii.
W podsumowaniu prawie 70-ciu lat pracy naukowej Ireny Grabowskiej na pewno nie
udało się uwzględnić wszystkich Jej dokonań, za co serdecznie przepraszamy ale znając jej
łagodność liczymy na wybaczenie.
Sylwetka Jubilatki została scharakteryzowana 10 lat temu w Wiadomościach
Botanicznych (Ziembińska-Tworzydło, Słodkowska, 2007), a publikowane prace do 2001 roku
zostały przedstawione w opracowaniu Zastawniak, Köhler (2001).
Publikacje I. Grabowskiej z lat następnych:
W: Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.); 2003 Palinologia, Instytut Botaniki PAN,
Kraków.
Grabowska I., Ziaja J.; Palinostratygrafia. Jura s. 156-168.
Grabowska I., Ziaja J.; Palinostratygrafia. Kreda dolna s. 168-169
Grabowska I.; Palinostratygrafia. Kreda górna s. 169-176.
Grabowska I.; Słodkowska B. Palinostratygrafia. Paleogen s. 177-182.
Grabowska I.; Glony jednokomórkowe i kolonijne s. 362.
W: Stuchlik L. (red.); 2001-2014. vol. 1-4. Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene.
Sylwetka Jubilatki w pracach:
Zastawniak E., Köhler P. 2001. Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. Botanical
guidebooks no. 25.
Ziembińska-Tworzydło, Słodkowska, 2007. Irena Grabowska – w 80. rocznicę urodzin
nestorki polskiej palinologii. Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 53-59.

- 20 -

SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB Warszawa, 9 grudnia 2017 r.

Wstępne dane na temat wczesnodewońskiej flory z Gór Świętokrzyskich
(kamieniołom w Bukowej Górze)
Marcelina Kondas1, Paweł Filipiak1, Zuzanna Wawrzyniak1
1

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kamieniołom Bukowa Góra zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Gór
Świętokrzyskich, w obrębie bloku łysogórskiego. Materiał zebrany został z trzech profili
znajdujących się na N ścianie kamieniołomu. Zasadniczym celem prowadzonych prac
paleontologicznych było rozpoznanie makroflory znajdującej się w osadach wczesnego
dewonu. Pozyskany materiał zawierał także dobrze zachowane zespoły mikroflory, szczątki
grzybów oraz liczne pozostałości pochodzenia zwierzęcego.
Na podstawie analizy palinologicznej badane osady wydatowano jako ems/eifel
i wyznaczono zonę miosporową douglastownense-eurypterota (Richardson i McGregor,
1986). Miospory stanowiły dobrze zachowaną i liczną grupę mikroskamieniałości. Oznaczono
między innymi takie taksony jak: Acinosporites lindralensis, Apiculiretusispora brandtii,
A. plicata, Dibolisporites echinaceus, D. capitellatus, Grandispora douglastownense,
Hystricosporites cf. corystus, H. microancyreus, Retusotriletes dubiosus, Samarisporites
eximius i Verruciretusispora dubia. Ponadto, zaobserwowano liczne strzępki grzybów,
pojedyncze akritarchy i prazynofity oraz szczątki organizmów o nieznanym pochodzeniu,
które zaklasyfikowane zostały jako nematofity (Porcatitubulus oraz Nematothallus).
Dużą grupę stanowiły też dobrze zachowane tkanki roślinne. W rozproszonym materiale
organicznym odnotowano także pozostałości zwierzęce, w tym tkanki okrywające oraz
organy oddechowe, prawdopodobnie należące do wielkoraków. Zaobserwowano również
szereg mikroskamieniałości, których nie udało się jak na razie powiązać z żadną znaną grupą
organizmów.
Poza mikroskamieniałościami badane profile dostarczyły także skamieniałości
makroflory w postaci odcisków i uwęglonych fragmentów roślin. Szczątki makroflory
zaklasyfikowano roboczo do taksonów Hostinella sp., Taeniocrada sp. i Psilophyton sp.
Biorąc pod uwagę zachowany zespół mikroorganizmów, dużą ilość miospor, obecność
grzybów oraz fragmentów tkanek roślinnych obserwowanych wraz ze szczątkami
stawonogów można przypuszczać, że badane osady deponowane były w przybrzeżnym
środowisku aluwialnym. Podobne palinofacje opisywane były wcześniej z dewonu
wczesnego, z otworów wiertniczych Dyminy IG 2 oraz Klucze 1 (Filipiak i Zatoń, 2011).
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Filipiak P., Zatoń M. 2011. Plant and animal cuticle remains from the Lower Devonian of
southern Poland and their palaeoenvironmental significance. Lethaia, 44: 397-409.
Richardson J. B., McGregor D. C. 1986. Silurian and Devonian spore zones of Old Red
Sandstone continent and adjacent regions. Bulletin Geological Survey of Canada, 364: 1–79.
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Palinostratygrafia klastycznych utworów dolnego dewonu na obszarze
południowo-wschodniej Polski
Magdalena Kruszyna
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Zasadniczym celem pracy była próba skorelowania ze sobą klastycznych osadów
dolnego dewonu na obszarze południowo-wschodniej Polski. Wybrano dwa profile
Maciejowice IG-1 (miejscowość Podobin, gmina Maciejowice, woj. mazowieckie) oraz
Strzelce IG-2 (miejscowość Kopyłów, gmina Horodło, woj. lubelskie), znajdujących się w
pobliżu profili przeanalizowanych przez Turnau et al. (2005), co pozwoliło na pełną kontrolę
stratygraficzną.
Próby pobrane z głębokości 4176, 3 – 4 063,8 m w profilu Maciejowice IG-1 zawierają
taksony dokumentujące poziom Oppla breconensis-zavallatus (Streel et al. 1987), który
obejmuje najwyższy lochkow i najniższy prag. Obecność tego poziomu została
udokumentowana w oddalonym o 50 km Ciepielowie IG-1, natomiast nie stwierdzono go w
profilach Pionki 1 i 4. W Maciejowicach IG-1, podobnie jak w Pionkach 1 i 4 oraz Ciepielowie
IG-1, udokumentowano obecność poziomu polygonalis-wetteldorfensis (gł. 3993,1 m.p.p.t.),
natomiast zespół taksonów charakterystycznych dla zony annulatus- bellatulus, będący
jednocześnie najwyżej leżącą w profilu pozytywną palinologicznie próbą, pochodzi z
głębokości 3976,6 m.p.p.t. W odniesieniu do badań Turnau et al. (2005) nie
udokumentowano zony FD, obecnej w profilach Pionki 1 i 4 oraz Ciepielów IG-1.
W profilu Strzelce IG-2, wszystkie próby pobrane z interwału głębokościowego 1195
– 1530 m.p.p.t., czyli ze skał zaliczanych do formacji zwoleńskiej, były palinologicznie płone.
W próbach pobranych z formacji sycyńskiej (z głębokości 1585,5 i 1571,2 m.p.p.t.)
udokumentowano obecność mikroskamieniałości charakterystycznych dla środowisk
otwartego morza (Scolecodonta, Acritarcha). Natomiast w próbach z formacji czarnoleskiej
(gł. 1554,2 oraz 1533,2 m.p.p.t.) nie odnotowano obecności żadnych typowo morskich
mikroskamieniałości. W próbie z głębokości 1533,2 m.p.p.t. rozpoznane zostały taksony
charakterystyczne dla zony breconensis-zavallatus, co może sugerować, że sedymentacja
formacji czarnoleskiej trwała tutaj do późnego lochkowu – wczesnego pragu czyli dłużej niż
w rejonie oddalonego zaledwie o 12 km Terebina IG-5. W profilu tym, w próbkach ze
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spągowej części formacji zwoleńskiej stwierdzono obecność form charakterystycznych dla
poziomu interwałowego Si zony micrornatus-newportensis środkowego lochkowu (Turnau et
al., 2005), co wyraźnie świadczy o diachronicznym charakterze dolnej granicy badanej
formacji i jest typowe dla osadów aluwialnych.

Turnau E., Miłaczewski L. i Wood G. D. 2005. Spore stratygraphy of Lower Devonian and
Eifelian (?), alluvial and marginal marine deposits of the Radom-Lublin area (Central Poland).
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 121 – 137.
Streel M., Higgs K., Lobodziak S., Reigel W. i Steemans P. 1987. Spore stratigraphy and
correlation with faunas and floras in type marine Devonian of the Ardenne-Renish regions.
Review of Paleobotany and Palynology, 50: 211 – 229.
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Palinostratygrafia w trzech stanowiskach osadów jeziornych na Równinie
Garwolińskiej
Irena Agnieszka Pidek1, Marcin Żarski2
1

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

2

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

Podczas prac kartograficznych wykonywanych dla reambulacji arkusza Garwolin
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 rozpoznano 34 profile z osadami
biogenicznymi. Dla celów niniejszej pracy trzy z nich, tj. profile: Struga, Michałówka
i

Niesadna

objęto

analizą palinologiczną. Wymienione

w południowej części pojezierza eemskiego, które

stanowiska

znajdują

się

występuje w równoleżnikowym pasie

w środkowej i wschodniej części kraju, pomiędzy maksymalnym zasięgiem ostatniej fazy
głównej zlodowacenia Wisły (MIS-2) i maksymalnym zasięgiem zlodowacenia Warty (MIS-6)
(Bruj, Roman 2007; Roman, 2016; Żarski et al., 2016, 2017).
Rozwój roślinności w otoczeniu badanych stanowisk rozpoczął się w późnym glacjale
zlodowacenia Warty. Najpełniejszy obraz eemskiej sukcesji roślinnej prezentuje profil Struga.
Diagram palinologiczny nosi cechy typowe dla siedmiu regionalnych poziomów pyłkowych
interglacjału eemskiego (od E1 do E7) w ujęciu

Mamakowej (1989). Szczegółowemu

rozpoznaniu palinologicznemu, w oparciu o rdzeniowane wiercenie typu geoprobe, poddany
będzie poziom grabowy, w którym rejestruje się zapis gwałtownego osuszenia. Rozwiązanie
problemu

przyczyn

tego

zjawiska

w problematykę paleośrodowiskową

może

być

istotnym

i paleoklimatyczną

wkładem

naukowym

na obszarze Równiny

Garwolińskiej. Dyskusja nad zagadnieniem zaburzeń w poziomie grabowym podejmowana
była m.in. przez Kupryjanowicz (2008) na podstawie eemskich profili z północnego Podlasia.:

Bruj M, Roman M, 2007: Zasięg pojezierza z interglacjału eemskiego w Polsce a pozycja
stratygraficzna lądolodów zlodowaceń środkowopol., Biul. Państw. Inst. Geol. 425, 27- 34.
Kupryjanowicz M, 2008: Vegetation and climate of the Eemian and Early Vistulian lakeland in
the northern Podlasie, Acta Palaeobotanica, 48(1), 3-130.
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Mamakowa K, 1989: Late Middle Polish Glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at
Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in
Poland, Acta Palaeobotanica, 29(1), 11-176.
Roman M, 2016: Pojezierze eemskie: uwagi o genezie i zaniku jezior polodowcowych
centralnej Polski, Acta Geographica Lodziensia, 105, 11-25.
Żarski M, Winter H, Kucharska M, 2016: Paleoenvironmental and climate changes recorded
in the lacustrine sediments of the Eemian Interglacial (MIS 5e) in the Radom Plain (Central
Poland), Quaternary International. https// doi.org/10.1016/quaint.2016.12.001
Żarski M, Hrynowiecka A, Pidek IA, Kupryjanowicz M, Fiłoc M, Szal M, Stachowicz-Rybka R,
2017: Geologiczne uwarunkowania pojezierza eemskiego na Równinie Garwolińskiej w:
Materiały XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stratygrafia Plejstocenu Polski „
Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” 4-8 września 2017 r.
Wawrzykowizna k/Bełchatowa: 84, Uniwesytet Łódzki.
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Wrzosy (plemię Ericeae) w miocenie Polski
Rafał Kowalski
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Badane od kilku lat stanowiska w obrębie kopalni odkrywkowej Tomisławice
i Lubstów, dostarczyły niezwykle interesujących materiałów. Bogaty zespół szczątków
roślinnych pochodzi z piasków formacji Adamowskiej i Poznańskiej, a ich wiek szacowany jest
na środkowy miocen. Nieopracowana jeszcze flora z Tomisławic jest jedną z najbogatszych,
dotychczas rozpoznano w niej ponad 80 taksonów. Pod względem liczby szczątków jedną
z najliczniej reprezentowanych grup systematycznych są Ericaceae z plemienia Ericeae.
Współcześnie Ericeae reprezentowane są przez 3 rodzaje, Calluna, Daboecia i najliczniejszy
gatunkowo Erica.
Jest niewiele doniesień na temat kopalnych przedstawicieli Ericeae w Europy.
Najstarsze znane dotychczas szczątki, pewnie reprezentujące rodzaj Erica pochodzą
z górnego miocenu Niemiec. Natomiast szczątki Calluna i Daboecia znane są dotychczas
odpowiednio z pliocenu Niemiec i plejstocenu z różnych części Europy. Pokrewieństwo liści
Ericiphyllum Conwentz i Erica eridanica Menge opisanych z eoceńskich bursztynów
bałtyckich z przedstawicielami Ericeae należy traktować jako wątpliwe.
Zgromadzone na terenie Lubstowa i Tomisławic szczątki obejmują kilkaset okazów
takich jak: fragmenty pędów z liśćmi, pąki kwiatowe z pyłkiem i owoce z nasionami. Owoce
i nasiona znacząco odbiegają budową od współczesnych Ericeae, dlatego zaliczone zostały do
nowego kopalnego rodzaju reprezentowanego przez jeden gatunek Maiella miocaenica
(Kowalski, Fagundez 2017). Nieopracowane jeszcze pąki kwiatowe stanowią większy
i bardziej zróżnicowany morfologicznie materiał. Można tu wydzielić przynajmniej 7 typów
morfologicznych. Reprezentują one różne stadia rozwoju, przynajmniej 3 odrębnych
taksonów. Niewyjaśnioną kwestią pozostaje jeszcze pokrewieństwo kopalnych kwiatów ze
współczesnymi rodzajami. Niewątpliwie szczątki z rejonu Konina należą do najstarszych
i najbogatszych na świecie znalezisk dokumentujących obecność Ericeae.
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Zmiany środowiska przyrodniczego na stanowisku Chycina
(Pojezierze Lubuskie) w świetle danych paleoekologicznych
i archeobotanicznych
Agnieszka M. Noryśkiewicz1, Monika Badura2, Weronika Ebertowska2,3, Angelika Burka2,3
1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii, Pracownia Rekonstrukcji
2
Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracownia
3
Paleoekologii i Archeobotaniki, Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella”

Wczesnośredniowieczne stanowisko archeologiczne Chycina (Pojezierze Lubuskie)
jest jednym z głównych obiektów badawczych projektu NPRH Nr 11H 12 0526 81 Człowiek na
pograniczu. Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa
w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia
lubuska i chełmińska, wschodnia Wielkopolska i Kujawy. Jest ono położone na niewielkiej
wyspie, o powierzchni 0,5 ha, na Jeziorze Długim.
W 2016 roku przystąpiono do badań paleobotanicznych mających na celu
rozpoznanie zmian środowiska przyrodniczego zachodzących w rejonie wyspy od momentu
jej powstania po czasy wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Do analiz, palinologicznej
i szczątków makroskopowych roślin, pobrano dwa rdzenie osadów, jeden z Jeziora Długiego
(profil JG) a drugi z centralnej części wyspy (profil Wr/Ch). Otrzymane wyniki pozwalają
prześledzić, dla tego rejonu, zmiany środowiska przyrodniczego zachodzące od około 12 tys.
lat. Z materiału pozyskanego a wierceń uzyskano zapis paleobotaniczny od interstadiału
Alleröd po okres zmian wywołanych przez wczesnośredniowieczne osadnictwo. Profil
z centralnej części jeziora zawiera nieprzerwaną sukcesję roślinną, która posłuży dla korelacji
z profilem brzeżnym.
Kolejnym etapem badań było szczegółowe rozpoznanie przemian związanych już
z samym osadnictwem wczesnośredniowiecznym. W tym celu do badań archeobotanicznych
pobrano osad bezpośrednio z wykopów archeologicznych, zarówno lądowych (1/16, 2/16
i 3/16) jak i podwodnych (1/w/16, 2/w/16). Do tej pory pozyskano 13 prób z wytypowanych
przez archeologów warstw. Dodatkowo z wykopu przybrzeżnego (wykop 1/16) pobrano
monolit pozwalający prześledzić funkcjonowanie ośrodków wyspowych w świetle wahań
poziomu wody w jeziorze.
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Pozyskane z tak szerokiego kontekstu dane pozwalają na analizę wahań poziomu
wody i ich interpretację w odniesieniu do działalności człowieka zarówno na samej wyspie
jak i w rejonie Jeziora Długiego.
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Wstępne wyniki badań archeologicznych i archeobotanicznych
z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Kłodnicy, gm. Wilków
Łukasz Miechowicz1, Grzegorz Skrzyński1,2
1

2

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Kotlina Chodelska to region znany z bogatego osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
W dolinie rzeki Chodelki znajdują się relikty czterech grodów, licznych osad i cmentarzysk
kurhanowych. Do najważniejszych i najbardziej znanych zabytków należy trójwałowe
grodzisko w Chodliku o powierzchni przeszło 8 ha.
Będące przedmiotem referatu grodzisko w Kłodnicy, gm. Wilków, położone jest w
odległości ok. 5 km na północ od wałów grodu w Chodliku. Zachowało się ono w postaci
kopca ziemnego o średnicy ok. 70 m.
W latach 2016-2017 grodzisko w Kłodnicy było przedmiotem badań podjętych przez
archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Najpierw cały jego obszar
przebadano za pomocą metod geofizycznych, dzięki czemu zlokalizowano niewidoczne dziś
na powierzchni zarysy wałów oraz fos, a także – co interesujące – ślady zabudowy majdanu
grodu. W wytypowanym punkcie założono wykopy badawcze.
W trakcie badań wykopaliskowych odkryto fragment wczesnośredniowiecznego
budynku. Obiekt był zagłębiony w ziemię na ponad metr, a wewnątrz odkryto pozostałości
paleniska oraz zarysy dwóch piwniczek, prawdopodobnie szalowanych drewnem.
Do najcenniejszych znalezisk należą z pewnością szczątki roślin uprawnych (pszenicy,
prosa, grochu i bobiku). W Kłodnicy odkryto prawdziwy spichlerz, pobrano przeszło
300 kilogramów próbek do analiz laboratoryjnych.
Oprócz tego zaskakuje także liczba odkrytych zabytków: kilka tysięcy fragmentów
naczyń glinianych, w których przechowywane były zbiory, pokaźna liczba broni – kilkanaście
grotów strzał, trzy groty włóczni, w tym potężny, prawie półmetrowy grot włóczni
skrzydełkowej. Jedno z najcenniejszych znalezisk stanowi również naszyjnik, na który składa
się przeszło 80 paciorków szklanych (część paciorków zdobiona była złotą i srebrną folią)
oraz dwie arabskie monety – dirhamy z początku X w.
Dzięki datowaniu radiowęglowemu szczątków botanicznych wiemy, że budynek
spłonął w pierwszej połowie XI w.
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Analiza bioróżnorodności flory jako wskaźnik poziomu zaludnienia stanowisk
archeologicznych
Grzegorz Skrzyński1,2
1

2

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Współczesne badania florystyczne wykazują korelacje między taksonomiczną
różnorodnością flory a liczbą ludności zamieszkującą badane stanowiska (Pyšek 1993,
Wołkowycki 2000). Spis taksonów oznaczonych podczas badań archeobotanicznych może
również ukazywać bioróżnorodność badanego stanowiska archeologicznego, a co za tym
idzie, być przesłanką mówiącą o liczebności diaspory ludzkiej zamieszkującej dany punk
osadniczy.
Badania bioróżnorodności flory towarzyszącej współczesnym osiedlom ludzkim
wskazują na bezpośrednie powiązanie liczby gatunków roślin z liczebnością populacji
ludzkiej. Dowiedziono, iż im większa jest liczba mieszkańców tym większą różnorodność
gatunkową ma flora badanego osiedla.
Podobną prawidłowość można zauważyć na przykładach danych archeobotanicznych
pochodzących z Krakowa oraz Radomia.
W przypadku braku możliwości porównania uzyskanych wyników z referencyjnymi
ośrodkami, możliwe jest analizowanie biologicznej różnorodności stanowiska pod względem
stosunku odnalezionych na nim archeofitów i apofitów (Skrzyński, w druku). Stosunkowo
duża liczba znalezisk tych pierwszych może wskazywać na poziom rozwoju społeczności
osadniczej – im jest on wyższy tym więcej gatunków archeofitów powinno znajdować się
w subfosylnej florze. Przy względnie dużej liczbie apofitów wnioski powinny być odwrotne.
Przedstawione powyżej metody z pewnością nie wyczerpują możliwości jakie dają
analizy bioróżnorodności zastosowane do wyników oznaczeń taksonomicznych szczątków
roślin odnajdowanych na stanowiskach archeologicznych, stanowią jedynie podstawę
do rozwoju nowego narzędzia w interpretacji uzyskanych danych.

Badania prowadzone w ramach grantu NCN nr UMO-2014/13/N/HS3/04592

Pyšek P., 1993. Factors affecting the diversity of flora and vegetation in Central European
settlements. Vegetatio 106: 89-100.
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Skrzyński G. w druku. Analizy paleofitosocjologiczne na podmokłych stanowiskach
archeologicznych – nowe metody i perspektywy badawcze [w:] M. Lityńska-Zając i G.
Skrzyński (red.). Badania interdyscyplinarne w archeologii. SNAP, Warszawa.
Wołkowycki D., 2000. Differentiation of ruderal floras in environmental isolation conditions
[w:] B. Jackowiak, W. Żukowski (red.). Mechanisms of anthropogenic changes of the plant
cover. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, pp. 111-126.
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Badania archeobotaniczne w późnośredniowiecznym Pucku
Monika Badura1, Katarzyna Pińska1, Karolina Maciejewska1, 2, Iwona Miśkowicz1, 2
1

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Roślin, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki
2
Naukowe Koło Ekologów Roślin „Littorella”

Przemiany społeczno-kulturowe ośrodków miejskich doby późnego średniowiecza
powodują, że miejsca te są niezwykle interesujący dla historyków, archeologów,
jak i przyrodników. Niewątpliwie najlepiej poznanym miastem w rejonie Pomorza
Gdańskiego jest Gdańsk. To zasługa długoletniej współpracy między archeologami
i

archeobotanikami,

która

zaowocowała

licznymi

publikacjami

wyników

analiz

palinologicznych i szczątków makroskopowych, obejmujących okres od wczesnego
średniowiecza po czasy nowożytne. Równie cennymi miejscami są mniejsze ośrodki miejskie,
które rozwijały się w cieniu Gdańska. Jednym z nich jest Puck. Podstawowym celem prac
archeobotanicznych (DS-530-L145-D581-17) rozpoczętych we współpracy z Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest rekonstrukcja elementów środowiska
przyrodniczego Pucka oraz opisanie znaczenia roślin użytkowych, w życiu jego mieszkańców
w późnym średniowieczu. Interesującym elementem badań będzie próba oceny
uczestnictwa mieszczan tego małego ośrodka pomorskiego w kulturze hanzeatyckiej
i stopnia oddziaływania handlu gdańskiego produktami roślinnymi na lokalny rynek.
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Analiza prób glebowych ze stanowiska łąkowego
Joanna Bokalska-Rajba
Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie

W latach 2006-2009 prowadzono badania współczesnego opadu pyłku w rejonie III
Kampusu UJ w Krakowie. Badania wznowiono w roku 2016. Posiadane wyniki
z przeanalizowanych prób gleby z lat 2006, 2008 i 2009 zestawiono z próbami gleby
pobranymi w 2016. Do analizy wybrano stanowisko znajdujące się na zmienno wilgotnej łące
trzęślicowej Molinietum caeruleae (częściowo zniekształconej). Niedaleko od stanowiska
znajduje się obszar sztucznych drzewostanów, w pobliżu cieku wodnego z trzciną
(Phragmites australis). W drzewostanie dominują dęby (Quercus rubra i Q. robur).
W roku 2006, 2008 i 2009 pobrano 1 cm2 gleby z samej powierzchni, o średnicy
5 cm2. W roku 2016 do analizy pobrano glebę z powierzchni oraz krótki profil glebowy
z którego przeanalizowano glebę z głębokości 1-2 cm oraz 5-6 cm. Próby poddano
standardowej acetolizie oraz przeanalizowano pod mikroskopem.
Przeanalizowane próby nie wykazują dużych różnic pod względem jakościowym
i ilościowym. Analiza ConSlink pokazuje, że próby z lat 2008 i 2009 są prawie identyczne,
próba z roku 2006 różni się najbardziej od pozostałych. Próby pobrane w 2016 roku,
z głębokości 5-6 cm i z głębokości 1-2 cm też nie wykazują dużych różnic, nieznacznie różni
się od nich próba z samej powierzchni gleby. W próbach z badanego miejsca zaznacza się
udział pyłku Sanguisorba officinalis, rośliny występującej na tej łące w znacznych ilościach.
Występowanie tego taksonu jest procentowo minimalnie większe w próbach z 2016 roku.
Również pyłek Impatiens (w cieku wodnym rośnie (Impatiens grandulifera) oraz ziarna pyłku
Quercus są odzwierciedlone w próbach glebowych. Inaczej jest z ziarnami pyłku Larix, które
odnotowywano w próbach z lat 2006-2009, natomiast w próbach z 2016 roku nie, pomimo,
iż modrzewie rosną w pobliżu badanego stanowiska.

Badania były finansowane w ramach dotacji statutowej Instytutu Botaniki im. Władysława
Szafera

Polskiej

Akademii

Nauk

(Młodzi
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