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Podstawowe informacje o temacie badawczym: 

Badania związane są z początkami gospodarki wytwórczej w Polsce południowej. Rolnictwo pojawiło 

się na tym terenie w drugiej połowie VI tysiąclecia BC, wraz z pojawieniem się pierwszych grup 

rolniczych związanych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Proces związany z przejściem od gospodarki 

łowiecko-zbierackiej do gospodarki wytwórczej zwany jest neolityzacją i należy do jednych z 

najważniejszych kulturowych rewolucji. W procesie zmian gospodarczych związanych z 

przyjmowaniem neolitycznego modelu życia jedną z najważniejszych innowacji była uprawa roślin. 

Jednakże pozostałości roślin ze stanowisk archeologicznych datowanych na okres neolitu są nadal 

stosunkowo rzadko zbierane i badane. Celem badań jest uzupełnienie wiedzy na temat procesu 

neolityzacji w Europie poprzez kompleksowe badania materiałów archeobotaniczych pochodzących z 

kilku stanowisk neolitycznych z Małopolski. Badane będą kopalne szczątki roślin, które pozwolą 

wnioskować na temat diety neolitycznych rolników oraz posłużą do poznania prowadzonego przez nich 

rolnictwa, stosowanych technik agrarnych, jak również pozwolą na scharakteryzowanie warunków 

środowiskowych panujących w najbliższym otoczeniu osad ludzkich w neolicie.  

 

Główne pytania badawcze: 

Szczegółowe pytania badawcze dotyczą: (1) listy roślin uprawianych i wykorzystywanych w różnych 

celach przez społeczności neolityczne; w szczególności sprawdzane będą hipotezy o niewielkiej liczbie 

gatunków uprawnych w tym okresie oraz o znacznym udziale roślin dziko rosnących w dawnej diecie; 

(2) charakterystyki warunków środowiskowych, w tym zwłaszcza szaty roślinnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem testowania hipotezy o występowaniu widnych lasów oraz roślinności stepowej na 

obszarach lessowych; (3) oceny oddziaływania pierwszych stałych osad ludzkich na lokalne 

środowisko. 

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

Doktorant będzie przede wszystkim analizować makroskopowe szczątki roślinne, głównie zwęglone, 

zachowane w postaci owoców i nasion (karpologia) oraz węgli drzewnych (antrakologia), pochodzące 

ze stanowisk archeologicznych z Małopolski. Podstawą badań będą próby osadu pobrane podczas 

wykopalisk archeologicznych, które następnie będą przeszlamowane w laboratorium (drogą flotacji) za 

pomocą sit o średnicy oczek 0,5 i 1 mm. Identyfikacja taksonomiczna makroskopowych szczątków 

roślinnych będzie przebiegać zgodnie ze standardowymi metodami. Analiza karpologiczna 

przeprowadzana będzie metodą morfologiczno-porównawczą obserwując analizowane okazy pod 

mikroskopem stereoskopowym. Oznaczanie drewna/węgli drzewnych polegać będzie na wykonaniu 

obserwacji mikroskopowych elementów budowy anatomicznej w jego trzech przekrojach, zestawieniu 

diagnostycznych cech dla każdego gatunku poprzez porównanie z atlasami anatomicznymi drewna oraz 

z okazami z kolekcji porównawczej. Praca będzie wymagać badania materiałów porównawczych, m.in. 

zgromadzonych w Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB 

PAN.  

 

Dodatkowe informacje (np. szczególne wymagania co do kandydata): 

Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje/kwalifikacje: (1) wiedza z zakresu biologii ze 

szczególnym uwzględnieniem archeobotaniki, badań paleośrodowiska i ekologii roślin; (2) 

doświadczenie w badaniach archeobotanicznych i znajomość metod stosowanych przy analizie 

materiału botanicznego w formie zwęglonej (analiza karpologiczna i antrakologiczna). Mile widziane 

doświadczenie wynikające z udziału w wykopaliskach archeologicznych, zwłaszcza związane z 

wyborem strategii pobierania prób archeobotanicznych,  
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