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Streszczenie 

 

Drewno można uważać za historycznie pierwszy materiał, którego wieloraka przydatność 

została przez człowieka poznana  i wykorzystana w wielu dziedzinach. zostało dobrze 

rozpoznane przez człowieka i które było szeroko stosowane przez niego od zarania dziejów. 

Stan zachowania drewnianych obiektów archeologicznych zależy od stopnia ich zniszczenia w 

trakcie ich użytkowania, a także od warunków, w których pozostawały do momentu wydobycia, 

tj. rodzaju środowiska, wilgotności, temperatury, pH, dostępności tlenu i obecności 

mikroorganizmów. Warunkami sprzyjającymi zachowaniu drewna są beztlenowe osady 

torfowe, gleby gliniaste lub glina oraz suche powietrze. Znaczna trwałość drewno zachowuje 

zatopione w wodzie lub zamrożone.  

Do najważniejszych czynników biotycznych, odpowiedzialnych za degradację drewnianych 

obiektów  archeologicznych zaliczamy bakterie i grzyby mikroskopowe,  w tym bakterie 

właściwe (Eubacteria) i promieniowce (Actinomycetes). W sprzyjających warunkach ich 

aktywność może spowodować całkowitą degradację głównych komponentów drewna tj 

celulozy i hemicecelulozy. W przypadku drewna zalęgającego na dnie zbiorników wodnych, 

istotną rolę w procesie degradacji odgrywają bakterie beztlenowe. Drewno podejmowane  ze  

zbiorników wodnych jest zasiedlane również przez glony. Organizmy te występują nie tylko na 

powierzchni drewna, ale również w głębszych partiach tkanki drzewnej. W środowisku 

wodnym, na powierzchni drewna archeologicznego występują także prymitywni 

przedstawiciele fauny, między innymi: małże - racicznica zmienna (Dreissena polymorpha 

Pallas), ślimaki - w tym zatoczek skręcony (Bathomymphalus comortus), a także 

przedstawiciele z rodziny Lymnaeidae.   

 Celem niniejszej pracy było oznaczenie stanu zachowania i identyfikacja przyczyn degradacji 

drewna archeologicznego zalegającego na dnie Jeziora Lednickiego i Jeziora Gągnowskiego 

oraz w nabrzeżu rzeki Rawki w pobliżu miejscowości Sierzchowa. Oznaczenie stopienia 

degradacji drewnianych obiektów oznaczone przeprowadzono przy pomocy  destrukcyjnych i 

nieniszczących metod analitycznych. Do oceny stanu zachowania  drewna archeologicznego 

zastosowano metodę spektroskopii w podczerwieni (FTIR). W celu zbadania próbek wody i  

osadów dennych jezior, z których wydobyto materiał badawczy jako analizę nieniszczącą 

wykorzystano także spektrometr XRF. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na dobry stan zachowania pozostałości 

drewnianych konstrukcji. Wyniki zestawiono w tabelach nr 9, 11 i 13. 

Badania mikrobiologiczne próbek drewna, osadów dennych i wody ze stanowisk 

archeologicznych  wskazują na dużą różnorodność mikroorganizmów. Wyniki tych analiz 

przedstawiono w tabelach nr 18.19 i 20. Ważna rolę w procesie kolonizacji drewna należy 

przypisać bakteriom celulolitycznym zdolnym do rozkładu nie tylko celulozy ale także 

hemiceluloz i ligniny, należącym do rodzaju Clostridium oraz promieniowcom i grzybom 

strzępkowym. Brak bakterii nitryfikacyjnych i wiążących azot z rodzaju Azotobacter, może 

świadczyć o istnieniu na dnie jezior warunków beztlenowych, które są niekorzystne dla 

kolonizacji i rozwoju tych mikroorganizmów. 



Beztlenowe, względnie stabilne warunki panujące na dnie jeziora Lednickiego i 

Gągnowskiego, sprzyjają ograniczeniu procesu degradacji i są miejscem  ochrony in situ. 

Drewno z nabrzeża rzeki Raka pozostające na powietrzu, okresowo zalewane woda narażone 

jest na szybki rozkład. 

 


