
 

Takson 

Numer próby 

2/13 

100 cm3 

5/13 

100 cm3 

ROŚLINY UŻYTKOWE (liczba diaspor) 

Brassica rapa L. 

Kapusta właściwa 
- 1 

Calluna vulgaris (L.) HULL 

Wrzos zwyczajny 
- 2 

Cerealia indet. 

Zboża 
- 2 

Daucus carota L. 

Marchew zwyczajna 
- 1 

Fragaria vesca L. 

Poziomka pospolita 
- 1 

Hypericum perforatum L. 

Dziurawiec zwyczajny 
- 1 

Linum usitatissimum L. 

Len zwyczajny 
- 6 

Origanum vulgare L. 

Lebiodka pospolita 
- 4 

Panicum miliaceum L. 

Proso zwyczajne 
3,5 71 

Pastinaca sativa L. S.STR. 

Pasternak zwyczajny 
- 1 

Secale cereale L. 

Żyto zwyczajne 
- 1* 

Vaccinium myrtillus L. 

Borówka czarna 
- 6 

                  POZOSTAŁE TAKSONY (liczba taksonów/liczba diaspor) 

- oznaczone do gatunku  

- oznaczone do rodzaju 

- oznaczone do rodziny 

7/12 

3/7,5 

3/10 

45/131,5 

8/302 

7/71 

Rośliny użytkowe  
z wczesnośredniowiecznego (X w.) 

stanowiska wyspowego na Jeziorze Lubiąż  
 Adriana Stenka  

 Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki 

Katedra Ekologii Roślin, Wydział Biologii 

Uniwersytet Gdański  

WSTĘP 
Charakterystycznym elementem pojeziernego krajobrazu północnej  

i północno-zachodniej części Polski są wyspy będące w przeszłości  miejscami 

kultu Słowian Zachodnich. Historia wysp jest badana w ramach projektu 

nadzorowanego przez UMS w Toruniu „Wyspy w krajobrazie przyrodniczo- 

kulturowym Słowian Zachodnich”. Ze względu na swoją lokalizację i unikatową 

konstrukcję stanowią interesujący obiekt do badań przyrodniczych, w tym 

archeobotanicznych. Jednym z takich stanowisk jest wyspa Mała na jeziorze 

Lubiąż w województwie lubuskim (opracowanie w oparciu o decyzje  

i dofinansowanie ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora  

Zabytków (umowa nr 36/2013). Celem przedstawianej pracy jest wskazanie,  

w oparciu o analizę szczątków makroskopowych roślin, gatunków użytkowych 

wykorzystywanych przez ludzi w okresie wczesnego średniowiecza. 

 

Lokalizacja Wyspy Małej (czerwony kolor) (stan. 10) na jeziorze Lubiąż  (Kaźmierczak i in. 2013, zmienione)  

MATERIAŁY I METODY 
Przedmiotem analizy archeobotanicznej były dwie próby organiczne o charakterze storfiałym, 

pobrane z wykopu zlokalizowanego na obszarze wyspy. Chronologia warstw została określona 

na IX-X w. Pozostałości roślin  zachowały się w formie niespalonych i spalonych nasion, 

owoców, fragmentów drewna, łodyg traw. Ponadto jedna z prób zawierała znaczne ilości 

szczątków zwierzęcych (kokony much).  

Panicum miliaceum  - plewki od strony górnej 

(a) i dolnej (b) (fot. A. Stenka) 

Hypericum perforatum - zioło o niezwykle szerokim zastosowaniu od najdawniejszych czasów, przez swoje 

magiczne właściwości szczególnie związane z wierzeniami. Znane również jako zioło św. Jana, gdyż 

zakwita zazwyczaj przed 24 czerwca.   

Panicum miliaceum - jedna z najbardziej znanych roślin uprawnych, towarzysząca człowiekowi od neolitu. 

Zboże to we wczesnym średniowieczu miało dość duże znaczenie jako pokarm spożywany najczęściej  

w formie kaszy, ale też w religii jako symbol obfitości i płodności.  

Linum usitatissimum – jedna z najbardziej znanych roślin użytkowych, towarzysząca człowiekowi już  

od starożytności. Len posiada niezwykle różnorodne zastosowanie od włókiennictwa po medycynę 

tradycyjną. W przeszłości wykorzystywany także w obrzędach - wierzono, że ułatwia konanie. Niezwykle 

często występuje na stanowiskach archeobotanicznych.  

Fragaria vesca - roślina występująca na 

słonecznych brzegach lasów, posiadająca 

właściwości lecznicze. W średniowieczu stosowana 

między innymi na bóle żołądka, zapalenie wątroby 

czy gorączkę. 

Origanum vulgare– roślina, której w przeszłości przypisywano niezwykłą moc. Wierzono, że chroni przed 

czarami i złymi mocami, miała również przynosić szczęście w miłości. Do dzisiaj lebiodkę stosuje się  

w celach leczniczych, m.in. przy niestrawności, problemach z układem moczowym lub przy utrudnionym 

odkrztuszaniu.  

Vaccinium myrtillus - zaliczana do roślin 

leczniczych, działa przeciwgorączkowo, 

stosowana również w problemach z układem 

moczowym i pokarmowym. Wykorzystywana 

także w kuchni do konfitur i soków.  

DYSKUSJA I WNIOSKI 
•W materiale z wczesnośredniowiecznego stanowiska Wyspa Mała na 

jeziorze Lubiąż stwierdzono bogatą florę kopalną. W jej skład 

wchodziły pozostałości roślin użytkowych oraz reprezentujących 

zbiorowiska rozwijające na samej wyspie, jak i w jej otoczeniu. 

•Wśród roślin użytkowych zachowały się pozostałości zarówno 

gatunków uprawnych, jak i zbieranych ze stanu dzikiego. Materiał ten 

z całą pewnością został przyniesiony na wyspę celowo. 

•W jednej z prób stwierdzono znaczne nagromadzenie plewek 

Panicum miliaceum. Proso w X w. stanowiło nie tylko element 

codziennej diety, ale pełniło również ważną rolę w obrządkach 

kultowych. Podobne znaczenie (wymiar symboliczny, estetyczny, 

uzdrawiający) posiadały Linum usitatissimum, Origanum vulgare  czy  

Hypericum perforatum. 

  Tabela - Lista roślin 

WYNIKI 
W całości  materiału oznaczono 76 taksonów, w tym 58 gatunków (Tab. 1). Na liście taksonów 

stwierdzono 13 roślin użytkowych, uprawnych jak i zbieranych ze stanu dzikiego. Są to 

powszechnie znane w średniowieczu gatunki, które stanowiły dla człowieka źródło pokarmu, 

napojów, leków, jak również posiadały znaczenie kultowe. Pozostałe gatunki to rośliny 

wchodzące w skład naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk ziołoroślowych 

rozprzestrzenionych na wilgotnych brzegach wyspy oraz spotykane w zbiorowiskach 

ruderalnych. Niewielka domieszkę stanowią diaspory chwastów segetalnych i roślin 

spotykanych na wilgotnych łąkach . 

 

Vaccinium myrtillus – nasiona 

(fot. A. Stenka) 
Origanum vulgare – owoce 

(fot. A. Stenka) 

Fragaria vesca - pestka 

(fot. A. Stenka) 

Linum usitatissimum – nasiono 

(fot.  A. Stenka) 
Hypericum perforatum - nasiono 

(fot.  A. Stenka) 


