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WYNIKI ANALIZY PYŁKOWEJ OSADÓW ORGANICZNYCH Z DOLINY RAWKI 

ZARYS TREŚCI 

Opracowanie dostarcza informacji dotyczących tła środowiskowego osadnictwa ostatnich około trzech tysięcy lat w dolinie 

Rawki w środkowej Polsce. Analizy archeologiczne osadów w dolinie rzeki wykonano w ramach prac ratowniczych przed 

realizowaną inwestycją budowy obwodnicy Rawy Mazowieckiej. Osady organiczne pobrane z profilu wykopu archeologicz-

nego wykorzystano do badań metodą analizy pyłkowej. Pozwoliły one na odtworzenie roślinności w otoczeniu stanowiska 

badań oraz wyznaczenie faz aktywności człowieka.  
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WPROWADZENIE 

Analiza pyłkowa należy do podstawowych 

metod badań paleoekologicznych. Ta stosunkowo 

młoda metoda (niecałe sto lat) udowodniła swą 

przydatność do badań mikroszczątków roślinnych 

w różnych dziedzinach nauki oraz ukazała wiele 

zastosowań praktycznych, zarówno współcze-

snych, jak też odnoszących się do bliższej lub 

dawniejszej przeszłości. Związki analizy pyłkowej 

z archeologią są bardzo ścisłe, gdyż metoda ta 

pozwala na dokładne nakreślenie tła środowisko-

wego, w którym funkcjonowały społeczności po-

szczególnych kręgów kulturowych, a także sprecy-

zowanie przekształcającego wpływu człowieka na 

istniejący wcześniej stan przyrody. Zdolność roz-

poznania ziaren pyłku roślin uprawnych, chwastów 

i innych roślin wędrujących za człowiekiem umoż-

liwia analizę osadnictwa, stosowanych metod go-

spodarczych i rzemieślniczych. Do interpretacji 

archeologicznych stosuje się zarówno badania 

pełnych sekwencji osadów organicznych pocho-

dzących z utworów geologicznych, jak gytie i torfy 

(np. Tobolski  1994; Filbrandt -Czaja 1998; 

Milecka 1998, w druku; Latałowa  1999), ale 

także rzadziej stosowane analizy obiektów kultu-

rowych, np.: studni, kurhanów czy latryn (An-

dersen 1992; Makohonienko i in. 1998; 

Dickson i in. 2000). Analiza latryn jest zwykle 

trudna ze względu na nieodpowiednie warunki 

depozycji materiału zawierającego pozostałości 

pyłkowe, a ich interpretacja musi uwzględniać 

fragmentaryczność uzyskanych danych.  

W regionie łódzkim jednym z prekursorów 

zastosowania metody analizy pyłkowej w bada-

niach paleogeograficznych, ale także w inter-

pretacjach dotyczących presji społeczności ludz-

kich na środowisko, był prof. Jan Dylik. Już  

w latach 50. ubiegłego wieku metoda ta zastoso-

wana została na szerszą skalę w badaniach w Józe-

fowie (Oszast  1956), a w latach 60. – w Wito-

wie (Wasylikowa 1964). 

Materiał analizowany w niniejszym opra-

cowaniu należy do tzw. stanowisk podmokłych 

(Latałowa  2003) i zlokalizowany jest w dnie 

doliny rzecznej. Pobrano go latem 2005 r. w ra-

mach prac ratowniczych na terenie budowy ob-

wodnicy Rawy Mazowieckiej. Badania arche-

ologiczne objęły łącznie około 2 ha powierzchni 

doliny rzecznej po obu stronach równiny zale-

wowej Rawki. Na stanowisku 3, po lewej stronie 

doliny, stwierdzono pozostałości kilku osad dato-

wanych na: przełom er i początki naszej ery – kul-

tura przeworska, wczesne średniowiecze, średnio-

wiecze (XIV i XV w.) oraz czasy nowożytne. Na 

stanowisku 38, po prawej stronie doliny, zlokali-

zowano ślady osadnictwa ze schyłkowego paleoli-

tu, mezolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu. Naj-

ważniejsze odkrycie stanowiły pozostałości duże-

go gospodarstwa o charakterze prestiżowym  

z czasów kultury przeworskiej, którego funkcjo-

nowanie wiązało się z osadą na drugim brzegu 

rzeki (Skowron 2006, 2007; Kittel , Skowron 

2009). Analizy paleobotaniczne podjęto w celu 
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zarysowania przekształceń doliny rzecznej, warun-

ków środowiskowych funkcjonowania wymienio-

nych osad, możliwych do wykorzystania zasobów 

roślinnych oraz przekształceń ilościowych i jako-

ściowych w zbiorowiskach roślinnych doliny jako 

następstwa gospodarki poszczególnych grup spo-

łecznych. 

METODY BADAŃ 

Próbki osadów organicznych pobrano z od-

krywki geologicznej z głębokości 80–210 cm co 

10 cm (Kittel  2013, w tym tomie). Wykonano 

rutynowy proces przygotowania osadów do ana-

lizy mikroskopowej (Berglund, Ralska-Ja-

siewiczowa 1986), usuwając części mineralne 

przez dekantację i rozpuszczanie kwasem flu-

orowodorowym. Zastosowano również acetolizę, 

ogrzewając próbki na wrzącej łaźni wodnej w mie-

szaninie bezwodnika kwasu octowego i stężonego 

kwasu siarkowego. Przed wykonaniem preparatów 

mikroskopowych materiał zabarwiono safraniną. 

Każdorazowo zliczano wszystkie występujące 

ziarna pyłku i zarodniki z całego preparatu 

(22x22 mm), zaś w przypadku bardzo niskiej 

frekwencji liczono dwa pełne preparaty. Jednak 

liczba występujących w osadach sporomorf nie 

była wysoka, dlatego suma kalkulacyjna (pod-

stawa przeliczeń procentowych) większości 

spektrów pyłkowych zawarta jest w przedziale 

od 300 do 500 ziaren. 

Wyniki przedstawiono w postaci procento-

wych diagramów pyłkowych, w których 100% 

stanowiła suma AP – ziaren pyłku drzew i krze-

wów – oraz NAP – sporomorf roślin zielnych, 

terestrycznych (AP + NAP = 100%). Do kon-

strukcji diagramów wykorzystano program Tilia 

i TiliaGraph (Grimm 1992). 

W diagramie wydzielono trzy lokalne po-

ziomy pyłkowe (L PAZ – local pollen assem-

blage zones), łączące spektra o podobnym skła-

dzie pyłkowym i ilustrujące etapy rozwoju ro-

ślinności w otoczeniu stanowiska badań. Na pod-

stawie udziału wskaźników antropogenicznych, 

czyli ziaren pyłku roślin uprawnych, pastwis-

kowych, ruderalnych i chwastów, wydzielono fazy 

osadnicze, odzwierciedlające intensywniejszą  

w pewnych okresach aktywność gospodarczą 

człowieka.  

WYNIKI 

Na podstawie udziału drzew i krzewów, 

tworzących dominującą, naturalną szatę roślinną 

w danych warunkach klimatycznych, wydzie-

lono trzy poziomy pyłkowe – L PAZ (rys. 1). 

L PAZ I    Quercus-Carpinus    210–157 cm 

Pierwszy poziom pyłkowy charakteryzuje sta-

ły, choć niski udział ziaren pyłku drzew li-

ściastych: dębu (Quercus), lipy (Tilia), grabu 

(Carpinus betulus) i leszczyny (Corylus avellana). 

Nieco bardziej zmienne są krzywe wiązu (Ulmus)  

i jesionu (Fraxinus excelsior). Zawartość sosny 

(Pinus) waha się w granicach 20–50%. Krzywa 

brzozy (Betula) jest niska i nie przekracza 10%. 

Bardzo licznie występują ziarna pyłku olszy (Al-

nus). Udział sporomorf roślin zielnych wynosi 15–

20% i dwukrotnie osiąga niewielką kulminację  

w próbach z głębokości 210 cm i 180 cm. W tej 

grupie pyłków dominują trawy (Poaceae), złożone 

języczkowe (Cichorioidae), wiązówka (Filipendu-

la) i paproć orlica (Pteridium aquilinum).  

W mniejszej ilości występują również barszcz 

(Heracleum typ), koniczyna (Trifolium), psze-

niec (Melampyrum), wrzos (Calluna vulgaris)  

i inne. Nieregularnie (z wyjątkiem najliczniej-

szej pokrzywy) obecne są wskaźniki aktywności 

człowieka, głównie rośliny ruderalne i pastwi-

skowe. 

L PAZ II    Pinus-Salix    157–122 cm 

Granicę poziomu wyznaczono na podstawie 

gwałtownego obniżenia krzywej olszy. Notuje się 

wyraźny wzrost zawartości pyłku sosny, będący  

w znacznym stopniu wynikiem spadku frekwencji 

Alnus (nie przekracza 15%), a jej wyłączenie  

z sumy kalkulacyjnej „wyrównałoby” przebieg 

wykresu Pinus. Jednostajne krzywe wykazują: dąb, 

wiąz i lipa. Udział leszczyny zmniejsza się pod 

koniec tego poziomu.  

L PAZ III    NAP-Pinus    122–80 cm 

Stropowe warstwy osadów ilustrują male-

jące krzywe drzew liściastych: grabu, lipy, wią-

zu i leszczyny. Udział olszy nadal jest niski, 

podobnie jak krzywa brzozy. Udział sosny jest 

wysoki, a bezwzględna kulminacja na głębokości 

120 cm wynosi około 60% zawartości ziaren pył-

ku. Podnosi się sumaryczna krzywa udziału roślin 
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zielnych – NAP. W tej grupie dominują rośliny 

siedlisk otwartych: złożone (Aster typ, Cichorio-

idae), baldaszkowe (Heracleum typ), rzeżucha 

(Cardamine typ), koniczyna (Trifolium typ), 

rdesty (Polygonum convolvulus, Polygonum sp.).  

 

 

Rys. 1. Procentowy diagram pyłkowy z doliny Rawki, regionalna sukcesja roślinna 

1 – warstwowane szare i żółte piaski mułkowe oraz szare mułki piaszczyste organiczne, pozakorytowe; 2 – rdzawo-brunatno-

szare mułki organiczne z wytrąceniami orsztynu, pozakorytowe; 3 – mułki organiczne zatorfione i torfy, z wtrętami detry-

tusu, z przewarstwieniami piaszczystymi, osady starorzecza; 4 – nagromadzenia detrytusu 

Percentage pollen diagram from the Rawka Valley, regional plant succession 

1 – overbank laminated grey and yellow silty sand and grey sandy organic silt; 2 – overbank brown-grey organic silt;  

3 – organic peaty silt and peat with detritus with sandy interlayers of palaeochannel; 4 – detritus 

ZBIOROWISKA ROŚLINNE FUNKCJONUJĄCE W OTOCZENIU STANOWISKA 

Cały analizowany profil osadów odzwier-

ciedla zbiorowiska roślinne znacznie przekształ-

cone przez człowieka. Udział gatunków laso-

twórczych w starszej fazie profilu jest stabilny, ale 

niski (L PAZ I i II, rys. 1). Oznacza to wy-

stępowanie naturalnych zbiorowisk lasów liścia-

stych, dębowo-grabowych, z udziałem wiązu  

i lipy, ale na ograniczonej powierzchni. Tereny 

żyznych gleb, zajmowane wcześniej przez te natu-

ralne zbiorowiska leśne, zostały wykorzystane jako 

pola uprawne i pastwiska. W młodszej części dia-

gramu zmieniają się proporcje udziału gatunków 

lasotwórczych w regionalnych zbiorowiskach ro-

ślinnych. Stopniowo obniża się znaczenie drzew 

mezofilnych: dębu, grabu i lipy, natomiast zdecy-

dowanie większą rolę zaczyna odgrywać sosna. Są 

to przekształcenia zgodne z kierunkiem zmian  

w całej Europie Środkowej w tym okresie (np. 

H.J.B. Birks 1986; H.H. Birks 1988; Ralska- 

-Jasiewiczowa, Latałowa  1996). 

Obszary nadrzeczne zajęte są przez zbioro-

wiska typu łęgowego. Świadczy o tym odzwier-

ciedlony w diagramie pyłkowym udział olszy, 

topoli i wierzby. Zbiorowiska z dominującym 

udziałem wymienionych gatunków drzew zaj-

mowały wilgotne i zalewane siedliska doliny 

rzecznej. W ich składzie występowały również 

wiązy, jesiony i topole (zespół Ficario-Ulmetum 

Knapp 1942), a z roślin zielnych: wiązówka, po-

krzywa i chmiel. Wzdłuż brzegów rzeki w dnie 

doliny mogły rozwijać się nadrzeczne łęgi wierz-

bowe w typie Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955, 



Krystyna Milecka 

84 

a na stanowiskach wyższych, lepiej utrwalonych, 

występowały łęgi topolowe w rodzaju Populetum 

albae Br.-Bl. 1931 (Matuszkiewicz 2001). 

Obydwa wymienione zbiorowiska występują  

w dolinach dużych i średnich rzek, na terenach 

zalewanych raz lub kilka razy w roku. Podczas 

zalewów akumulowany jest materiał piaszczysto-

żwirowy, który był elementem analizowanych 

osadów (Kittel  2013, w tym tomie). Stanowiska 

bardziej oddalone od rzeki zajęte były przez otwar-

te zbiorowiska roślinne typu wilgotnych łąk,  

o czym świadczy obecność takich roślin jak: koni-

czyna, rzeżucha, skrzyp, turzyce, szczaw czy bal-

daszkowe. Częściowo prawdopodobnie wykorzy-

stywano je jako pastwiska. 

W starorzeczach, oddzielonych osadami 

rzecznymi od głównego nurtu rzeki, a więc  

w miejscach stagnującej lub wolno płynącej wody, 

zasiedliły się gatunki szuwarowe, charaktery-

styczne dla siedlisk telmatycznych: pałki (Typha 

latyfolia, Sparganium emersum typ) i turzyco-

wate (Carex typ, Cyperaceae). Na obszarach 

zalanych płytką wodą występowały gatunki ty-

powo wodne. Należą do nich Nymphaea oraz 

Stratiotes, występujące w najstarszej części dia-

gramu. Nymphaea (grzybień, prawdopodobnie  

g. biały) należy do roślin wodnych o liściach 

pływających na powierzchni wody (tzw. nymfe-

idów). Występuje głównie w zbiornikach jezior-

nych z otwartym lustrem wody na niedużych głę-

bokościach, do 1,5 m, ale także w nurcie wolno 

płynących rzek i w starorzeczach (Podbiel -

kowski , Tomaszewicz 1996). W bardzo płyt-

kich wodach i zarastających jeziorach tworzy na-

wet formy lądowe, dobrze znosząc wynurzenie. Jej 

ekologia umożliwia występowanie w otoczeniu 

stanowiska badań. Stratiotes aloides (osoka alo-

esowata) wystąpiła w płytkich zarastających 

zbiornikach wodnych (Podbielkowski , Toma-

szewicz 1996). Jest rośliną charakterystyczną 

dla fazy przejściowej lądowienia jezior, rosnąc  

w płytkich wodach lub na obszarach zalewanych  

w strefie telmatycznej. Obecność tych gatunków  

w starszych warstwach osadów świadczy prawdo-

podobnie o zaawansowanym stadium zarastania 

funkcjonującego wcześniej w tym miejscu odcię-

tego fragmentu rzeki. 

AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA ILUSTROWANA OBRAZEM PYŁKOWYM 

W diagramie zaznaczają się fazy nieco pod-

wyższonej zawartości ziaren pyłku, tzw. wskaźni-

ków antropogenicznych. Ich bioindykacyjne wła-

ściwości, w odniesieniu do obecności i aktywności 

gospodarczej człowieka, przedstawił Behre  

(1981), definiując ekosystemy, w których wystę-

pują rośliny zaliczane do poszczególnych typów 

pyłkowych. Na podstawie owej klasyfikacji,  

w diagramie osadów z doliny Rawki można wy-

dzielić trzy fazy aktywności gospodarczej czło-

wieka (rys. 2). 

(1) Faza pierwsza w najstarszych warstwach 

analizowanych osadów (210–205 cm) zaznacza się 

przede wszystkim dzięki obecności ziaren pyłku 

roślin ruderalnych i pastwiskowych. Rośliny rude-

ralne pojawiają się zawsze na siedliskach zmienio-

nych przez człowieka, w sąsiedztwie domostw, 

dróg czy wydeptanych ścieżek. Wykorzystują one 

wzbogaconą przez człowieka zasobność siedli-

ska, dlatego często są to na przykład gatunki 

nitrofilne (azotolubne). Inną cechą tej grupy jest 

światłożądność, z reguły bowiem występują  

w zbiorowiskach otwartych, w dobrych warun-

kach nasłonecznienia. Do roślin ruderalnych, 

identyfikowanych w diagramach pyłkowych, 

zaliczyć można bylice (Artemisia), komosowate 

(Chenopodiaceae), pokrzywę (Urtica). Podczas 

interpretacji niniejszego diagramu należy pamię-

tać, iż obecność pokrzywy jest naturalna w zbio-

rowiskach nadrzecznych, łęgowych, o czym była 

mowa wcześniej. Zatem większość ziaren pyłku 

pokrzywy pochodzi raczej z zarośli w dolinie 

rzeki, a nie wiąże się bezpośrednio z aktywno-

ścią człowieka. W tej fazie zaznaczyła się rów-

nież obecność pojedynczych ziaren pyłku zbóż: 

Hordeum typ i Secale. Żyto pochodzić może 

raczej z zachwaszczenia innych upraw zbożo-

wych (pszenicy), ponieważ jako samodzielna 

roślina uprawna było stosowane dopiero od oko-

ło 2000 lat, czyli od okresu wpływów rzym-

skich. Odnotowano rośliny pastwiskowe Rumex 

acetosa/acetosella typ i Plantago lanceolata, 

które świadczą o obecności człowieka i jego rol-

niczej aktywności w dolinie rzeki lub w jej pobli-

żu. Proporcje ilościowe poszczególnych grup 

wskaźników sugerują, że ważniejszą rolę od-

grywała hodowla, natomiast nieliczna obecność 

ziaren zbóż, a także brak chwastów, dowodzą nie-

wielkiego znaczenia upraw. 
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Rys. 2. Procentowy diagram pyłkowy z doliny Rawki, fazy osadnicze 

Percentage pollen diagram from the Rawka Valley, settlement phases 

 

Zanik użytkowania doliny rzeki spowodował 

ponowny rozwój naturalnych zbiorowisk roślin-

nych, przede wszystkim zarośli olszynowych. 

Stwierdzono również typowe dla fazy regeneracyj-

nej występowanie jałowca (Faliński  1986) oraz 

obniżenie udziału gatunków łąkowych (Fabace-

ae, Cichorioidae, Filipendula). 

Datowanie radiowęglowe wskazuje, że aku-

mulacja warstwy osadów miała miejsce w młod-

szym okresie przedrzymskim (Kittel  2013,  

w tym tomie). Jednak wyniki analizy pyłkowej, 

ilustrujące jedynie schyłek tej fazy antropopresji, 

pozostawiają pewne wątpliwości. Takie ozna-

czenie chronologiczne sugeruje niewielki suma-

ryczny udział wskaźników antropopresji w tym 

roślin uprawnych. Z drugiej strony żyto wcześniej 

niż 2000 lat BP pojawia się zwykle pojedynczo, 

natomiast w próbce najgłębszej wystąpiło już kilka 

ziaren, co zapowiada zwiększenia jego roli. 

(2) Faza druga (195–155 cm) zaznaczyła się 

ponownym wzrostem udziału roślin zielnych 

(NAP) do około 20% oraz obecnością roślin 

ruderalnych: bylicy (Artemisia) i komosowatych 

(Chenopodiaceae). Stwierdzono pojedyncze ziarno 

pyłku Plantago major, babki większej, która ro-

śnie pospolicie na pastwiskach i przydrożach, 

często na wydeptywanych terenach i pojawia się 

wraz z człowiekiem w fazach osadniczych. Odno-

towano też inne wskaźniki gospodarki hodowlanej: 

szczaw i babka lancetowata, w ilościach nie więk-

szych niż w poprzedniej fazie osadniczej. Pojedyn-

cze ziarna pyłku zbóż (Secale, Cereals) sygnalizu-

ją funkcjonowanie niewielkich pól uprawnych.  

Z tej grupy wskaźników antropopresji stwierdzono 

ponadto konopie (Cannabis typ), których ziarna 

pyłku wystąpiły w środkowej części fazy. Wilgot-

ne tereny doliny rzecznej – oddalone od siedzib 

ludzkich – mogły stanowić miejsce moczenia ko-

nopi, niezbędnego etapu w pozyskiwaniu cennych 

włókien. W młodszym okresie drugiej fazy poja-

wił się rdest powojowaty (Polygonum convolvu-

lus), roślina pól i siedlisk ruderalnych.  

Obecność i proporcje wskaźników antropo-

presji wskazują nieco większą równowagę po-
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między hodowlą a uprawą, chociaż reprezentacja 

zbóż, zwłaszcza żyta, nadal była niska. Wilgotne 

łąki z obecnością m.in. gatunków z rodzin mo-

tylkowych i krzyżowych stanowiły dogodne tereny 

pastwiskowe, a w mniejszym stopniu były wyko-

rzystywane pod uprawę.  

Faza związana jest z okresem wpływów 

rzymskich, prawdopodobnie z aktywnością go-

spodarczą grup kultury przeworskiej (połowa I w. 

p.n.e. do początków drugiej połowy II w. n.e.), 

której ślady ujawniły badania archeologiczne 

(Skowron 2006, 2007; Kittel , Skowron 

2009). Na okres rzymski wskazuje niski udział 

pyłku drzew liściastych, tworzących naturalne 

zbiorowiska leśne i zawartość sporomorf roślin 

zielnych na poziomie przekraczającym 20%, co 

jest charakterystyczne dla tego okresu i odzwier-

ciedla się w wielu diagramach pyłkowych (To-

bolski  1991; Milecka 1998; Ralska- 

-Jasiewiczowa, van Geel  1998). Z drugiej 

strony sumaryczny udział wskaźników antropo-

presji jest niewielki, a obecność Secale prawie 

się nie zaznacza, pomimo, że na wielu stanowi-

skach w tym okresie wykazuje kilkuprocentową 

zawartość. Akumulację osadów na przełomie er 

wskazuje oznaczenie wieku izotopem węgla 
14

C 

(rys. 2). 

(3) Faza trzecia (105–80 cm) odzwierciedla 

zarówno zdecydowany wzrost udziału roślin ziel-

nych i zmianę proporcji AP/NAP, ale także wyż-

szy niż w poprzednich fazach udział sosny w zbio-

rowiskach leśnych. Obecne są przede wszystkim 

rośliny ruderalne, uprawne i chwasty. Na zmienio-

nych przez człowieka siedliskach występowały by-

lice i komosowate. Stwierdzono szczaw, natomiast 

nieobecna była babka lancetowata, uważana za 

typowy wskaźnik wypasu (Behre 1981). Szczaw, 

oprócz obecności na pastwiskach, wystąpił w róż-

nych siedliskach przekształconych przez człowie-

ka. Rumex acetosella pojawiła się na ugorach, ale 

także jako chwast zbóż ozimych oraz, w mniej-

szym stopniu, jarych, a także na ścieżkach  

i w zbiorowiskach ruderalnych. Rumex acetosa 

preferował te ostatnie siedliska, ale występował 

także na wilgotnych łąkach i ugorach. Zatem nie-

obecność Plantago lanceolata może oznaczać 

brak typowych pastwisk w dolinie rzeki, ale nie-

wątpliwie wykorzystywano szereg zbiorowisk roś-

linnych w jej obrębie oraz w sąsiedztwie, o czym 

świadczą pozostałe wskaźniki antropogeniczne. 

Wysoki jest udział żyta w stropowych spektrach 

diagramu. Secale należy do roślin wiatropylnych, 

obficie pylących i jego obecność od okresu wpły-

wów rzymskich jest w ośrodkach osadniczych 

zwykle wysoka. Wcześniej, tj. w epoce brązu, żyto 

występowało jedynie jako chwast innych upraw 

zbożowych i podczas analizy pyłkowej oznaczane 

są zaledwie pojedyncze ziarna. Około 5% zawar-

tość Secale w tej fazie osadniczej świadczy o zna-

cznej roli tego zboża wśród roślin uprawnych. 

Ponadto uprawiano inne gatunki zbóż, których 

ziarna pyłku zawarte są w krzywej Cereals oraz 

częściowo również Poaceae (wśród pyłku traw 

występują sporomorfy prosa Panicum milia-

ceum). Podobnie jak w fazach poprzednich słabo 

zaznacza się obecność chwastów. Wystąpiły tylko 

rdesty, ptasi i powojowaty (Polygonum aviculare, 

P. convolvulus).  

Czas akumulacji tej warstwy osadów można 

wiązać ze średniowieczem, jednak występowanie  

i liczebność poszczególnych grup wskaźników 

antropopresji jest zdecydowanie niższa niż w tra-

dycyjnych centrach osadniczych związanych z po-

czątkami państwa polskiego (np. w Wielkopolsce). 

W dolinie rzeki cały czas ważną rolę odgrywały 

naturalne zbiorowiska roślinne zdominowane 

przez olszę (Alnus) i pokrzywę (Urtica) oraz łęgi 

wierzbowo-topolowe.  

Naturalne i lasotwórcze elementy roślinności 

reprezentowane są bardzo słabo, z tendencją male-

jącą (leszczyna, wiąz, lipa). Nieznaczne obniżenie 

udziału zaznacza również olcha, dla której dolina 

rzeki pozostaje najbardziej odpowiednim siedli-

skiem, jednak antropopresja związana z rozwojem 

państwa polskiego ograniczyła występowanie tego 

naturalnego składnika nadrzecznych ekosystemów. 

Warstwy stropowe ilustrują wysoki udział roślin 

ruderalnych, wskazujących znaczne i pogłębiające 

się antropogeniczne przekształcenia roślinności 

związane z rozwojem osadnictwa.  

WNIOSKI 

1.  Wyróżniono trzy główne fazy rozwoju re-

gionalnych, leśnych zbiorowisk roślinnych: mie-

szanego lasu liściastego z udziałem dębu, grabu  

i lipy w części starszej oraz dominacji lasów so-

snowych i zbiorowisk otwartych w części młod-

szej. 

2.  Zbiorowiska lokalne w dolinie rzeki budują 

olsza, wiąz, jesion i wierzba. Najbardziej bujny 

rozwój zbiorowisk łęgowych i olszowych stwier-

dzono w najstarszej i środkowej części diagramu. 

Stropowe warstwy osadów odzwierciedlają siedli-

ska mniej naturalne, zmienione ręką człowieka. 
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3.  Obecność wskaźników antropopresji po-

zwoliła na wyróżnienie trzech etapów podwyż-

szonej aktywności człowieka. W pierwszej i dru-

giej fazie osadniczej dominowały rośliny siedlisk 

ruderalnych i pastwiskowych, w trzeciej najliczniej 

występowały gatunki uprawne, przede wszystkim 

żyto.  

4.  Na podstawie oznaczenia wieku metodą ra-

diometryczną stwierdzono, że spągowe warstwy 

osadu były akumulowane w okresie przed-

rzymskim. Pozostałe fazy osadnicze związano  

z okresem wpływów rzymskich i średniowieczem. 
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RESULTS OF POLLEN ANALYSIS OF ORGANIC DEPOSITS  

IN RAWA MAZOWIECKA 

SUMMARY 

Ab stract . This article gives environmental background of settlement within the last ca 3000 years in Rawka valley, central 

Poland. Archeological, investigations were initiated before an expressway and ring road for the town Rawa Mazowiecka 

construction. Samples of organic sediments were taken from the archeological profile and used for pollen analysis. 

Palinological diagram shows vegetation development and revealed three phases of human impact. 

Key words: pollen analysis, river valley, Rawa Mazowiecka, vegetation history, human impact  

 

An archeological investigations were initi-

ated before an expressway and ring road for the 

town Rawa Mazowiecka construction. Within 

the river valley traces of a few settlements were 

found dated for Przeworsk Culture (the most 

important one), early Middle Ages, Middle Ages 

and historical times. On the other slope of the 

valley traces of earlier human activity were iden-

tified: end of Paleolithic, Mesolithic, Neolithic 

and Bronze Age. Samples of organic sediments 

were taken in 2005 from the archeological pro-

file and used for pollen analysis. It gives an en-

vironmental background of settlement within the 

last ca 3000 years. Two main stages of regional 

forest development were recorded: mixed, de-

ciduous forest with oak, hornbeam and lime and 

then high proportion of pine forest. Local forest 

communities within the river valley consist of 

alder, elm, ash and willows (Ficario-Ulmetum 

Knapp 1942, Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955 

and Populetum albae Br.-Bl. 1931). A record of 

abundant carrs and forests with high proportion 

of Salix and Populus were found in older part of 

the diagram. Younger layers of sediments accu-

mulated during stronger human activity and less 

natural ecosystems functioning. Due to the pres-

ence of human activity indicators three stages of 

anthropopressure were recorded. In the first and 

second phases ruderal and pasture plants domi-

nated. Third phase shows increasing role of cul-

tivation, as pollen of cereals, in them a lot of 

Secale were found. C14 dating shows accumula-

tion of analysed sediments from the third mil-

lennium BP up to historical times. 

 


