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Wstęp: sformułowanie problemu badawczego, cel pracy i zastosowane metody 

Inspiracją do podjęcia tematyki zaprezentowanej w niniejszej rozprawie doktorskiej 

stało się zainteresowanie możliwościami poznawczymi analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach glinianych znajdowanych podczas wykopalisk archeologicznych 

jako źródła informacji o pokarmach spożywanych w dawnych epokach. Jednym 

z najciekawszych pytań badawczych, na które archeologia do tej pory nie potrafi odpowiedzieć 

w sposób wiarygodny, jest funkcja naczyń glinianych, które – najczęściej w formie 

potłuczonych fragmentów – znajdowane są masowo na niemal wszystkich stanowiskach 

archeologicznych, poczynając od epoki neolitu. Możliwość stwierdzenia, jakie pokarmy były 

przechowywane i poddawane obróbce termicznej w glinianych naczyniach, pozwoliłaby ustalić 

dietę dawnych społeczności. Dieta z kolei dostarczałaby informacji z jednej strony o 

środowisku naturalnym i sposobach zdobywania pożywienia, z drugiej o preferencjach 

kulturowych badanych grup ludzkich w przeszłości. Nadzieję na uzyskanie takich informacji 

przynosi chemia organiczna, a konkretnie analiza zawartości kwasów tłuszczowych w 

naczyniach glinianych. W niniejszej rozprawie przedstawiono zatem możliwości, a także 

ograniczenia tej metody badawczej, stosowanej w archeologii do interpretacji zawartości 

naczyń ceramicznych od 1933 r., kiedy to J. Gruss dokonał analizy organicznych pozostałości 

z halsztackich fragmentów naczyń1.  

Badania nad żywnością, których pierwsze wyniki doprowadziły do wydzielenia podstawowych 

składników (białek, tłuszczy i sacharydów), prowadzone były od końca XVIII wieku2. 

W wyniku dalszych analiz chemicznych wydzielono kolejną grupę składników – lipidy, które 

podzielono na grupy składników: lipidy proste, złożone i pochodne. W grupie lipidów 

pochodnych znajdują się, między innymi, kwasy tłuszczowe3.  

Ważnym etapem prac badawczych zmierzających do poznania warunków życia dawnych 

społeczności ludzkich było odkrycie, że w niektórych naczyniach ceramicznych z wykopalisk 

archeologicznych mogą przetrwać pozostałości organiczne. To właśnie z identyfikacją kwasów 

tłuszczowych w naczyniach ceramicznych wiązane są największe nadzieje na uzyskanie 

możliwości odtworzenia diety dawnych społeczności. Poza prowadzeniem badań nad tymi 

pozostałościami w naczyniach ceramicznych, rozpoczęto na początku XXI w. prace 

eksperymentalne, polegające na wykonywaniu naczyń testowych i przygotowywaniu w nich 

potraw. Takie badania prowadzili między innymi Eleanora A. Rebert i Matthew T. Kerr, a 

 
1 Buckley, Melton i Montgomery 2013. 
2 Sikorski 2012: 22. 
3 Małecka 2003: 81. 
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celem eksperymentów było odtworzenie herbaty kofeinowej gotowanej z naczyniach 

ceramicznych4. Z tymi badaniami związane było podejmowanie prób identyfikacji tych 

pokarmów, aby uzyskane wyniki przybliżyły trafność oceny zawartości naczyń odnajdywanych 

w trakcie badań archeologicznych. Z uwagi na fakt, że nie zawsze znajdowane są fragmenty 

naczyń zawierających widoczne pozostałości po substancjach organicznych, zaczęto stosować 

metody analiz chemicznych, które umożliwiają wyekstrahowanie substancji, które mogły 

wniknąć w pory naczyń ceramicznych. Eksperymenty, które miały doprowadzić do poprawnej 

interpretacji zawartości naczyń wykonywał również Jelmer W. Eerkens. Badacz ten wykonał 

serię eksperymentalnych naczyń, w których następnie zostały ugotowane wybrane przez niego 

potrawy. Na podstawie wyników uzyskanych z biomarkerów, zaproponował on cztery wzory 

proporcji kwasów tłuszczowych, które umożliwiły mu poprawną identyfikację gotowanej 

żywności5. 

Naczynia ceramiczne, nawet wypalone w wysokiej temperaturze, charakteryzują się bowiem 

zawsze pewnym stopniem porowatości i nasiąkliwości6, wskutek czego pokarmy, zwłaszcza 

poddawane w nich obróbce termicznej, wnikają w ścianki naczyń. W celu wyekstrahowania 

i identyfikacji substancji organicznych zaczęto wykorzystywać metodę chromatografii gazowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS). Prace takie w latach 30. XX wieku początkowo 

prowadził Walter von Stokar7, a w latach 70. rozbudowane analizy wykonywały zespoły 

naukowców pod kierownictwem, między innymi Richarda P. Eversheda – analiza pozostałości 

mleka w naczyniach ceramicznych z obszaru północno–zachodniej Anatolii8 oraz Mèlanie 

Salque – badania pozostałości mlecznych w ceramicznych naczyniach sitowatych z obszaru 

północnej Polski9. Wyodrębnione w ten sposób kwasy tłuszczowe stanowią biomarkery dla 

dalszych analiz rodzajów spożywanego jedzenia. Wydzielane są one zarówno z pokarmów 

pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego na skutek ogrzewania produktów z naczyniach. 

Jednakże do interpretacji, jaka żywność była przygotowywana w badanych naczyniach 

ceramicznych, nie wystarczy określenie składu jakościowego i ilościowego kwasów 

tłuszczowych w badanej próbce. Do identyfikacji rodzajów gotowanych potraw niezbędne jest 

bowiem zastosowanie wzorów proporcji wybranych kwasów tłuszczowych, ze względu na 

występowanie większości kwasów tłuszczowych zarówno w tłuszczach zwierzęcych, jak i 

 
4 Reber i Kerr 2012: 2312–2317. 
5 Eerkens 2005, tab. 2. 
6 Poliński 1997: 151–165; Buczeń 2013: 12-14; Stoksik 2007: 41.  
7 Rottländer i Schlichtherle 1978: 260–262. 
8 Evershed 2008b: 32. 
9 Salque 2012: 136. 
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roślinnych. Ponadto w naczyniach ceramicznych odnajdywanych w trakcie badań 

archeologicznych, kwasy tłuszczowe mogły ulec degradacji lub wymieszaniu – na skutek 

gotowania potraw o różnorodnym składzie. Dlatego też otrzymywane wyniki nie zawsze są 

jednoznaczne, a dla niektórych rodzajów żywności stosuje się kilka wzorów, co znacznie 

utrudnia interpretację10.  

Do badań prowadzonych nad pozostałościami organicznymi stosowana jest także metoda 

chromatografii gazowo–izotopowej spektrometrii mas (GC–C–IRMS), której pierwszym 

etapem prac jest wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych z badanej próbki. Następnie 

prowadzona jest analiza z wykorzystaniem wartości δ13C11 dla kwasów palmitynowego 

i stearynowego. Różnice wartości dla obu kwasów tłuszczowych umożliwiają określenie ich 

pochodzenia – ustalenie czy były to tkanki przeżuwaczy, czy też produkty mleczne12.  

Podjęcie tematyki niniejszej rozprawy doktorskiej wynikło zatem z dysonansu 

poznawczego dotyczącego możliwości uzyskania prawidłowych wyników. Z jednej strony 

stawiane są ogromne oczekiwania w stosunku do możliwości zastosowania metody analizy 

kwasów tłuszczowych w ceramice – wynika z nich optymizm, że to właśnie dzięki masowemu 

zastosowaniu tej metody badawczej możliwa będzie identyfikacja diety dawnych społeczności, 

badanych przez archeologów. Z drugiej zaś strony prezentowane dotąd w literaturze przedmiotu 

ustalenia oparte na zastosowaniu tej metody, również we własnych dotychczasowych pracach 

podejmowanych w tym kierunku13, były niejasne lub niekiedy nawet niewiarygodne.  

W wyniku lektur dotychczasowych publikacji wyników analiz zawartości kwasów 

tłuszczowych w ceramice z wykopalisk, jak również w wyniku dotychczasowych doświadczeń 

własnych, stało się jasne, że to potencjalnie doskonałe narzędzie badawcze, mogące przynieść 

rozwiązanie wielu ważnych historycznie i kulturowo problemów naukowych, zanim będzie 

mogło być zastosowane w archeologii na większą skalę, musi zostać poddane procedurze 

ewaluacji jego wiarygodności, a taką procedurę zapewnić mogą jedynie badania 

eksperymentalne. Dlatego też rozprawa niniejsza stanowi prezentację i analizę 

przeprowadzonej przeze mnie szeroko zakrojonej procedury eksperymentalnej, której celem 

jest rozstrzygnięcie wątpliwości powstających przy analizie wyników dotychczasowych 

zastosowań metody analizy zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice z wykopalisk. 

 
10 Kałużna-Czaplińska i Młodecka 2008: 108-109. 
11 Delta–13C to sygnatura stabilnego izotopu węgla. W jej jądtrze znajduje się sześć protonów i siedem 
neutronów. Analiza izotopowa δ13C11 stosowana jest do określana źródła cząsteczek opartych na węglu, dzięki 
czemu możliwe jest określenie źródła pochodzenia rośłina oraz pośrednio do analizy diet zwierząt 
roślinożernych. Delta 13C umożliwia rozróżnienie żywności wytworzonej ze zwierząt roślinożernych.  
12 Cramp et al. 2019: 245–250. 
13 Zdeb i Sierakowski 2018: 61–62; Zdeb i Orliński 2020. 
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W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono mianowicie proces 

eksperymentalnych prac obejmujących lepienie i wypał naczyń glinianych, w których następnie 

poddawano obróbce termicznej różne potrawy. Z tych naczyń testowych pobrane zostały 

próbki, z których wyekstrahowano kwasy tłuszczowe ze ścian naczyń. Następnie dokonano 

analizy uzyskanych wyników, z wykorzystaniem stosowanych do tej pory wzorów 

obliczeniowych i tabel interpretacyjnych, porównując te wyniki z rzeczywistymi pokarmami 

poddawanymi w tych naczyniach obróbce termicznej. Celem było sprawdzenie wiarygodności 

stosowanych wzorów obliczania proporcji kwasów tłuszczowych w odniesieniu do możliwości 

odtwarzania pokarmów, a w przypadku ich błędności – wypracowanie własnych procedur 

obliczeniowych.  

W związku z powyższym w niniejszej rozprawie doktorskiej sformułowano trzy główne 

problemy badawcze i podjęto próbę ich rozwiązania: 

1. stwierdzenie, czy wykorzystanie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas jest skuteczną metodą analityczną, która może być stosowana w archeologii w celu 

identyfikacji pozostałości organicznych w porach ścianek naczyń ceramicznych;  

2. porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu dwóch metod analitycznych, a 

mianowicie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) oraz 

chromatografii gazowej z komorą spalania i spektrometrią mas (GC–C–IRMS), które 

zastosowano do identyfikacji pokarmów zawartych w naczyniach testowych, w celu ustalenia 

ich wiarygodności, aby możliwe było zastosowanie ich do analizy zawartości naczyń ceramiki 

z badań archeologicznych; 

3. wypracowanie własnej, nowej metody identyfikacji pożywienia poprzez odmienną 

od powszechnie stosowanej do tej pory analizę proporcji kwasów tłuszczowych zachowanych 

we fragmentach naczyń pozyskiwanych podczas wykopalisk archeologicznych.  

Metodyka niniejszej rozprawy doktorskiej, oprócz analizy dotychczasowej literatury 

przedmiotu, opierała się przede wszystkim na wykorzystaniu metody eksperymentalnej, co 

było w znacznej mierze podejściem innowacyjnym14. Zastosowana procedura eksperymentalna 

 
14 Wcześniej jedynie na niewielką skalę prace eksperymentalne o zbliżonym charakterze w 2005 r. 

przeprowadziło Muzuem Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: wykonano trzy naczynia ceramiczne 

nieszkliwione, w których ugotowano drób, kaszę jęczmienną, a w trzecim przygotowano twaróg. Badania metodą 
GC-MS dla tych trzech naczyń przeprowadzono w laboratorium Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej 
Politechniki Łódzkiej, za: Kałużna–Czaplińska, Białek i Lis 2014. 
Następnie prace eksperymentalne na naczyniach ceramicznych wznowione zostały przez badaczy ze 
wspomnianego Muzeum Nadwiślańskiego we współpracy z Angeliką Rosiak – w ramach jej rozprawie doktorskiej 

chemii organicznej. Badania eksperymentalne wykonano dla dziewięciu naczyń nieszkliwionych, w których 
gotowano wybrane potrawy. Następnie fragmenty naczyń poddano procesom depozycyjnym, a w finalnej części 
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obejmowała wykonanie naczyń testowych metodami lepienia naśladującymi techniki 

garncarskie stosowane w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie Europy Środkowej. 

W naczyniach tych gotowane były następnie różne potrawy, a po dokonaniu fragmentacji tych 

naczyń testowych część ich fragmentów zdeponowana została w ziemi na pięć miesięcy, dla 

zasymulowania procesów podepozycyjnych, którym podlegały rzeczywiste naczynia 

ceramiczne odkrywane podczas wykopalisk. Fragmenty naczyń testowych poddane zostały 

analizie zawartości kwasów tłuszczowych, z wykorzystaniem dwóch metod analitycznych: 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) oraz chromatografii 

gazowej z komorą spalania i spektrometrią mas (GC–C–IRMS). W następnej kolejności 

przeprowadzono analizę uzyskanych wyników przy wykorzystaniu sugerowanych dotąd 

w literaturze przedmiotu proporcji kwasów tłuszczowych jako wskaźników poszczególnych 

rodzajów pożywienia. Dzięki zastosowanym procedurom testowym i statystycznym technikom 

analizy danych, zaproponowano nowy sposób analizy zawartości kwasów tłuszczowych w 

ceramice z wykopalisk, pozwalający w sposób wiarygodny na identyfikację pożywienia 

dawnych społeczności ludzkich. Wreszcie, w końcowej części procedury badawczej, te 

wypracowane w wyniku realizacji rozprawy doktorskiej metody analityczne zastosowane 

zostały do identyfikacji pożywienia znajdującego się niegdyś w autentycznym materiale 

zabytkowym, pochodzącym z wykopalisk archeologicznych z różnych okresów 

chronologicznych z terenu dzisiejszej Polski i wschodnich Niemiec, z takich stanowisk, jak 

grodzisko łużyckiej grupy bałowickiej w Biehla w Saksonii, neolityczny krąg kulturowy w 

Bodzowie, gm. Bytom Odrzański, stanowisko ceremonialne w Kozowie, gm. Gubin, osada 

kultury łużyckiej w Starosiedlu, gm. Gubin i cmentarzysko kultury łużyckiej w Sękowicach, 

gm. Gubin.  

Dokonano także próby reinterpretacji publikowanych dotąd wyników badań pozostałości 

kwasów tłuszczowych z naczyń ceramicznych. Reinterpretacji poddano między innymi wyniki 

uzyskane z ceramiki kultury Lapita z obszaru wysp Melanezji i archipelagów środkowo–

wschodniego Pacyfiku oraz wykonano powtórną analizę pochodzenia kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych ze średniowiecznych naczyń i lamp oliwnych z Leicester w Wielkiej 

Brytanii. Ponadto do powtórnych badań wybrano opublikowane badania prowadzone dla 

naczyń ceramicznych znajdywanych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na 

terenie Polski. Taką powtórną interpretację zawartości naczyń ceramicznych wykonano dla:  

 

eksperymentu, przekazano je do badań laboratoryjnych do Politechniki Łódzkiej. Identyfikację zawartości naczyń 
przeprowadzono na podstawie wzorów zaproponowanych przez J.W. Eerkensa (za: Rosiak 2018: 109–113). 
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• 72 fragmentów naczyń z wczesnej epoki żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza z 

obszaru Warmii i Mazur;  

• 8 fragmentów naczyń z grobów ciałopalnych z halsztackiego cmentarzyska w 

Domasławiu (woj. dolnośląskie); 

• 22 fragmentów naczyń z  Pojezierza Stargardzkiego; 

• 5 fragmentów naczyń ceramicznych ze stanowiska w Grądach–Woniecko (woj. 

podlaskie); 

• 12 fragmentów naczyń ceramicznych z XI w. z Radomia; 

• 20 fragmentów naczyń ceramicznych z XIV w. z Radomia. 

Przeprowadzono również wtórną analiznę wyników badań naczyń badanych przez autorkę 

niniejszej rozprawy. Taką reinterpretację zawartości naczyń wykonano dla: 

• 5 fragmentów naczyń kultury przeworskiej, znalezionych na cmentarzysku w 

Legionowie; 

• 6 fragmentów naczyń nowożytnych znalezionych w trakcie badań archeologicznych 

prowadzonych w Gdańsku;  

• 11 fragmentów naczyń późnośredniowiecznych i wczesnonowożywnych znalezionych 

na terenie zamku w Przezmarku.  

Tym samym, procedura badawcza zastosowana w rozprawie doktorskiej, objęła kompletny 

schemat eksperymentalny: od przeglądu stosowanych do tej pory metod analizy zawartości 

kwasów tłuszczowych w ceramice i ich krytyki, przez analizę efektywności poznawczej 

analizowanej metody w warunkach kontrolowanego eksperymentu, wypracowanie nowych 

metod analitycznych, aż po przedstawienie przykładów ich zastosowania w praktyce (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Procedura badawcza zastosowana w niniejszej rozprawie doktorskiej (oprac. K. Zdeb) 
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Niniejsza rozprawa doktorska składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale 

pierwszym poruszono problematykę dotyczącą dotychczasowych możliwości badawczych 

archeologii w odniesieniu do poznawania diety dawnych społeczeństw. W kolejnych 

podrozdziałach omówiono wykorzystanie źródeł etnograficznych i historycznych oraz metod 

paleobotanicznych oraz archeozoologicznych w odtwarzaniu procesów udomowiania roślin i 

zwierząt15. Ponadto przedstawiono także możliwości pozyskiwania informacji o diecie poprzez 

badania szczątków ludzkich takie, jak analiza izotopów tlenu, strontu, węgla i azotu oraz 

obserwacje z zakresu paleopatologii. Na koniec opisano zastosowanie analiz chemicznych z 

wykorzystaniem metod chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) 

oraz chromatografii gazowej z komorą spalania i spektrometrią mas (GC–C–IRMS) w 

odtwarzaniu pokarmów przygotowywanych w naczyniach, które odkrywane są w czasie badań 

archeologicznych. 

W rozdziale drugim szczegółowo przedstawiono możliwości zastosowania metody 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) w analizie pozostałości 

pożywienia w naczyniach ceramicznych. Przedstawione zostały kwasy tłuszczowe wraz z ich 

występowaniem w produktach żywnościowych. Następnie zaprezentowano historię 

dotychczasowych badań nad zawartością kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych 

pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na dotychczasowe 

próby wykorzystania tej metody w archeologii polskiej, które prowadzono w laboratorium 

Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej oraz w Instytucie Ekologii i 

Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedstawiono także 

kolejną metodę badawczą, która może służyć do osiągnięcia tego samego celu, a mianowicie 

chromatografię gazową z komorą spalania i spektrometrią mas do oznaczania stosunków 

izotopowym w naczyniach ceramicznych oraz przedstawiono historię takich badań 

z uwzględnieniem wybranych badań z terenu Polski. Na podstawie analizy dotychczas 

przeprowadzonych badań przedstawiono sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników 

i trudności w prawidłowym odtwarzaniu zawartości naczyń.  

 W rozdziale trzecim przedstawiono możliwości etnoarcheologii i archeologii 

eksperymentalnej jako metod, które umożliwiają wiarygodną interpretację danych 

analitycznych w odtwarzaniu pożywienia na podstawie analiz zawartości kwasów 

tłuszczowych w ceramice archeologicznej. W rozdziale tym zaprojektowano przebieg prac 

 
15 Karczewski 2011: 40–47. 
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eksperymentalnych i procesu identyfikacji i interpretacji otrzymanych wyników, które 

przedstawiono w kolejnych rozdziałach.  

 W rozdziale czwartym przedstawiono przebieg procesów wykonywania naczyń 

testowych i przyrządzania w nich pokarmów. Opisano dokładnie przebieg pozyskiwania gliny, 

sporządzania masy ceramicznej, lepienia i wypału naczyń oraz dobór i przygotowanie potraw. 

Przedstawiono także ostatni etap badań eksperymentalnych, w którym zakopano fragmenty 

naczyń w ziemi w miejscach o różnych warunkach glebowych. 

W rozdziale piątym przedstawiono proces analizy zawartości kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych z naczyń testowych. Przedstawiono proces pobierania próbek, badania 

laboratoryjne oraz uzyskane wyniki jakościowe i ilościowe dotyczące zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych. Następnie omówiono uzyskane wyniki wraz 

z zaproponowaną ich interpretacją, uwzględniającą rezultaty analiz czystych naczyń testowych, 

w których nie znajdowały się żadne pokarmy. Przedstawiono także wyniki uzyskane z 

fragmentów naczyń, które przebywały jakiś czas w ziemi, w zestawieniu z tymi fragmentami, 

które zostały poddane analizom bezpośrednio po obróbce termicznej pokarmów.  

 W rozdziale szóstym przedstawiono metody statystyczne, które zastosowano do 

interpretacji zawartości naczyń testowych. Dla poszczególnych grup naczyń oraz dla zbiorczej 

analizy wyników z trzech grup naczyń testowych wykorzystano zastosowanie metody: analizę 

skupień, analizę składowych głównych oraz analizę korespondencji. W ostatniej części tego 

rozdziału przedstawiono zastosowanie metod eksploracji danych, a mianowicie analizy 

skupień, analizy korespondencji i analizy głównych składowych, do danych opisujących 

wyniki zawartości próbek pobranych z naczyń testowych, w celu odkrycia relacji pomiędzy 

danymi opisującymi zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w naczyniach, a 

pokarmami, które w nich poddawane były obróbce termicznej i identyfikacji wiarygodnych 

liczbowych wskaźników, które mogłyby być stosowane do analizy autentycznych naczyń 

pochodzących z wykopalisk archeologicznych. 

W rozdziale siódmym opisano wyniki uzyskane poprzez zastosowaniem chromatografii 

gazowej sprężonej ze spektrometrią mas dla naczyń testowych. 

W rozdziale ósmym przedstawiono wykorzystanie metody GC–C–IRMS w analizie 

zawartości naczyń testowych, w tym opisano przebieg badań oraz omówiono wyniki 

uzyskanych badań dla wybranych naczyń testowych. Następnie zestawiono wyniki uzyskane z 

badań przeprowadzonych metodami GC–MS oraz GC–C–IRMS i podsumowano wyniki dla 

obu technik. 
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W rozdziale dziewiątym zaprezentowano próbę odtworzenia zawartości autentycznych 

naczyń ceramicznych z wykopalisk archeologicznych z wykorzystaniem metod i wskaźników 

analitycznych wypracowanych w toku przedstawionej wyżej procedury eksperymentalnej. Do 

badań przeznaczono fragmenty naczyń ze stanowisk archeologicznych z epoki neolitu 

i  wczesnej epoki żelaza z obszaru Dolnych Łużyc po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. 

W odtwarzaniu zawartości naczyń wykorzystano informacje uzyskane z badań prowadzonych 

na naczyniach testowych, czyli wzory, które pozwoliły na prawidłowe odtworzenie potraw. 

Zastosowano także analizy statystyczne dla porównania uzyskanych wyników i prób 

pogrupowania wyników.  

Ostatni, dziesiąty rozdział, zawiera reinterpretacje danych dotyczących rodzajów 

pożywienia, które uzyskano na podstawie ekstrahacji kwasów tłuszczowych z fragmentów 

naczyń ceramicznych znalezionych w trakcie badań archeologicznych. Powtórnie określono 

pochodzenie kwasów tłuszczowych z lamp oliwnych i porównano je z tłuszczami wykrytymi 

w naczyniach z dziurkami w dnach, które mogły służyć do napełniania tychże lamp. Powtórnie 

zinterpretowano zawartość naczyń kultury Lapita. Na nowo rekonstruowano zawartość naczyń 

z wczesnej epoki żelaza, wczesnego i późnego śreniowiecza z obszaru Warmii i Mazur, i 

halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu (woj. dolnośląskie), a także fragmentów naczyń ze 

stanowiska w w Grądach–Woniecko (woj. podlaskie) i obszaru Pojezierza Stargardzkiego oraz 

fragmentów naczyń z XI i XIV w. znalezionych na cmentarzysku w Radomiu. Przeprowadzono 

także ponowną interpretację zawartości naczyń z cmentarzyska kultury przeworskiej w 

Legionowie (woj. mazowieckie), fragmentów naczyń nowożytnych z Gdańska (woj. 

pomorskie) i fragmentów naczyń późnośredniowiecznych i wczesnonowożywnych z zamku w 

Przezmarku. 

Rozdział ten stanowi podsumowanie całości prac podjętych w ramach przygotowywania 

niniejszej rozprawy doktorskiej. Przedstawiono w nim wnioski wynikające z 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych i analiz otrzymanych wyników w stosunku do 

naczyń testowych i autentycznych fragmentów ceramiki z wykopalisk.  

Przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej procedury eksperymentalne i metody 

analityczne pozwoliły osiągnąć cel badawczy, jakim było ustalenie wiarygodności metod 

identyfikacji pożywienia na podstawie składu kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z 

porów naczyń ceramicznych. Wykazano, że niektóre spośród dotychczas stosowanych wzorów 

proporcji kwasów tłuszczowych pozwalają przy zachowaniu odpowiednich warunków 

prowadzenia badań na poprawne odtwarzanie pokarmów znajdujących się w naczyniach. 

Porównanie wyników uzyskanych z zastosowania dwóch metod pozwoliło na potwierdzenie, 
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że obie metody wzajemnie się uzupełniają i mogą być stosowane dla tych samych naczyń 

ceramicznych.  
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Rozdział 1. Możliwości poznawcze archeologii środowiska i bioarcheologii w odniesieniu 

do identyfikacji diety dawnych społeczeństw 

 

1.1.  Znaczenie badań diety dawnych społeczności 

Archeologia, której celem jest poznanie przeszłości człowieka wraz z tworzoną przez 

niego kulturą, jest nauką antropocentryczną. Natomiast prowadzone w ramach tej dyscypliny 

badania umożliwiają nie tylko poznanie wspomnianej materialnej i niematerialnej kultury, ale 

także relacji pomiędzy człowiekiem a paleośrodowiskiem poprzez postrzeganie człowieka jako 

czynnik, który wpływa na przekształcenia środowiska, na równi ze zmianami zachodzącymi 

naturalnie16. Pomimo intensywnego rozwoju badań archeologicznych, nauka nadal nie 

dostarcza pełnych i wiarygodnych odpowiedzi na wiele pytań dotyczących życia codziennego 

w pradziejach i średniowieczu. Jednym z istotniejszych aspektów życia codziennego jest 

kwestia pożywienia, które warunkowane było zarówno warunkami środowiska naturalnego, 

technologią i gospodarką, jak i preferencjami kulturowymi. Dlatego też prace prowadzone nad 

rekonstrukcją pożywienia w przeszłości nie ograniczają się jedynie do identyfikacji rodzajów 

żywności, ale dostarczają też informacji dotyczących środowiska naturalnego 

i antropogenicznego kształtowania krajobrazu, prowadząc do uzyskania jak najbardziej 

pełnego obrazu gospodarczego i ekonomicznego badanych społeczeństw17.  

Wraz z rozwojem nurtu Nowej Archeologii (w latach 70. i 80. XX w.) rozpoczęto próby 

prześledzenia i rekonstrukcji szlaków transportu i rozprzestrzeniania żywności, jednakże 

pomijano lub marginalizowano kwestie społecznych i kulturowych motywów i praktyk 

żywieniowych. Natomiast wraz z rozpowszechnieniem archeologii postprocesualnej (której 

intensywny rozwój nastąpił w latach 90. XX w.) zaczęto rozpatrywać znaleziska 

archeologiczne i ich kontekst nie tylko ze względu na znaczenie adaptacyjne, ale także jako 

ważny element prowadzący do badań nad historią i kulturą również poprzez analizę tego, co 

było tabu jedzeniowym i stanowiło wyróżnik kulturowy18. 

Badania skoncentrowane na poznawaniu zależności i relacji pomiędzy człowiekiem a 

środowiskiem naturalnym prowadzone są w ramach archeologii środowiska. Połączenie badań 

archeologicznych, przyrodniczych i fizyko-chemicznych umożliwia pozyskiwanie nowych 

danych i wyciągania z nich wniosków, co przybliża badaczy do coraz dokładniejszego 

rekonstruowania środowiska przyrodniczego otaczającego społeczności i śledzenia jego 

 
16 Renfrew i Bahn 2002: 11. 
17 Gediga 2012: 9–14; Karczewski 2011: 9–11. 
18 Twiss 2012: 362–363. 
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przemian. Następuje to na płaszczyźnie korelacji analizy źródeł archeologicznych z wynikami 

badań prowadzonych dla pozostałości paleośrodowiska, którego próbki pozyskuje się w trakcie 

terenowych badań archeologicznych. Źródła archeologiczne, będące elementami dawnej 

kultury wytworzonej lub wykorzystywanej przez dawne społeczności, są połączone 

kontekstem, w którym zostały odkryte w obrębie stanowisk archeologicznych, natomiast 

różnorodne pozostałości organiczne, jak i szczątki środowiskowe odnajdywane poza ich 

granicami stanowią źródła badań dla paleobotaniki, paleozoologii i paleopedologii19. W 

archeologii środowiska prowadzone są różnorodne badania paleośrodowiska, aby poznać 

warunki glebowe, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne, jak również materii 

ożywionej – fauny i flory zamieszkującej badane regiony z uwzględnieniem możliwych strat 

tafonomicznych.  

Działem nauki z zakresu archeologii środowiska jest bioarcheologia, której metody 

pozwalają na badanie pozostałości organicznych znajdywanych na stanowiskach 

archeologicznych, czyli szczątków ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Badania tego rodzaju 

prowadzono początkowo w celu poznania gatunków występujących w danym regionie, jak 

również ich migracji i procesów udomowienia. Spośród różnorodnych badań w grupie 

bioarcheologicznych metod można wyróżnić te zajmujące się rekonstrukcją florystyczną, czyli  

paleobotanikę, w tym karpologię – badania owoców i nasion oraz archeobotanikę – analizę 

szczątków roślin samosiewnych i uprawnych oraz palinologię – badanie pyłków roślin i 

zarodników grzybów w celu odtworzenia szaty roślinnej. Natomiast drugi rodzaj 

prowadzonych analiz dotyczy szczątków ludzkich (w tym antropologii fizycznej, 

paleoantropologii i paleopatologii oraz badań izotopów strontu, tlenu, węgla i azotu, jak i 

zwierzęcych (archeozoologii). Oprócz wymienionych badań do poznania zmian zachodzących 

w zwyczajach żywieniowych stosowane są także chemiczne metody analityczne, a wśród nich 

chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas20. 

Badania bioarcheologiczne prowadzone są także w projektach związanych z tzw. archeologią 

jedzenia, w ramach której prowadzone są analizy sposobu pozyskiwania, przetwarzania i 

spożywania żywności oraz zmian, które zachodzą w diecie wraz z próbą udzielenia odpowiedzi 

na pytania dlaczego w danym społeczeństwie spożywano lub eliminowano z diety konkretne 

potrawy. Dla przykładu, analizy diety neolitycznych rolników ze wschodniej części Ameryki 

Północnej, na podstawie badania ludzkich szczątków doprowadziły do stwierdzenia, że zmiana 

gospodarki na rolniczą oraz stylu życia na osiadły miała negatywny wpływ na zdrowie 

 
19 Karczewski 2011: 9–11; Renfrew i Bahn 2002: 45–46. 
20 Ungar i Teaford 2002: 3–5; Pelisiak i Gębica 2007: 121. 
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populacji. Przez wprowadzenie zboża do diety ograniczono inne składniki, w tym owoce i 

warzywa, które wcześniej stanowiły główne źródło witamin i mikroelementów. Produkcja 

rolna doprowadziła również do zmniejszenia spożycia mięsa, ponieważ rozwinięto 

przetwórstwo zbóż, a zwierzęta zaczęto udomawiać w celach hodowlanych i rozpoczęto 

wytwórstwo produktów mlecznych. Ponadto w czasie niedoboru żywności spożywano samo 

ziarno, które stawało się wówczas źródłem energii21.  

Metody bioarcheologiczne stosowane są także do określania składu żywności, którą 

spożywano, jak również do analizy wartości żywności. Wspomniana przemiana gospodarczo-

społeczna od zbieractwa do pracy na roli wpłynęła z jednej strony na pogorszenie jakości diety 

i zubożenie jej składników, a z drugiej na obciążenie populacji ludzkiej nowymi 

aktywnościami, takimi jak praca fizyczna związana z uprawą roli, zbieraniem plonów z pól 

oraz ich dalszym przetwórstwem, a także pracą wykonywaną przy hodowli zwierząt. Zmiana 

stylu życia, a wraz z nią zubożenie diety, doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia. W 

przypadku niemowląt i dzieci zaobserwowano zmiany w szkieletach, np. w ich kościach 

wykryto niedobór żelaza, który świadczył o rozwoju anemii. Analiza zębów u osobników 

dorosłych pozwoliła na stwierdzenie obecności hipoplazji szkliwa ze względu na przejście z 

żucia twardych pokarmów na miękkie oraz rozwój próchnicy; wykryto również chorobowe 

zwyrodnienie stawów22.  

Poza możliwością określenia wpływu zmiany gospodarki i diety na zdrowie i rozwój 

ludzi w przeszłości, badania prowadzone z zakresu archeologii żywności umożliwiają poznanie 

różnic społecznych, politycznych, ekonomicznych i religijnych dawnych społeczności. 

Natomiast w obrębie pojedynczych gospodarstw archeologia żywności umożliwia poznanie 

sposobów pozyskiwania, przechowywania i przygotowania potraw oraz zmian zachodzących 

np. ze względu na pory roku i okres wegetacyjny23. 

Badania archeologicznych pozostałości pożywienia przyczyniają się do pogłębienia 

refleksji nad złożonością rekonstruowanych przeszłych społeczeństw oraz umożliwiają 

prowadzenie bardziej szczegółowych rozważań nad różnorodnością życia społecznego w 

różnych kulturach i epokach. Analizy kultury materialnej i pozostałości organicznych na 

obszarach stanowisk archeologicznych, pozwalają na poznanie zróżnicowania społecznego pod 

względem polityczno-religijnym oraz kulturowym i etnicznym24. Wskutek tego, poznanie 

 
21 Eaton et al. 2002: 10–16. 
22 Larsen 2002: 21–25, 28–30, 32–33. 
23 Twiss 2012: 67–71. 
24 Graff 2018: 2–4. 
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dawnej diety pozwala nie tylko na identyfikację dostępnych w danym okresie i w danym 

miejscu pokarmów, ale także na zaobserwowanie odrębności kulturowych i rozwarstwienia 

społecznego wewnątrz badanego społeczeństwa25. Analiza paleodiety pozwala na 

wyodrębnienie praktyk religijnych oraz rytuałów takich, jak na przykład umieszczanie wśród 

darów grobowych również przetworzonej i nieprzetworzonej żywności, przygotowywanie i 

składanie ofiar zakładzinowych, czy ceremonialne niszczenie naczyń przy świętych źródłach. 

Pozyskane informacje wzbogacają obraz badanego społeczeństwa o wymiar duchowy jego 

kultury, a także dostarczają niezwykle ciekawych informacji o różnorodności grup, 

występujących na sąsiadujących terenach, np. poprzez odkrywanie występowania tabu 

żywieniowego, jak na przykłąd w kulturach judeo-muzułmańskich. Oprócz różnorodności 

religijnej, badania nad dietą pozwalają na poznanie pochodzenia etnicznego grup i ich 

tożsamości, w tym również rozpoznanie migrantów oraz praktykowanie niewolnictwa. 

Prześledzenie występowania nietypowych dla danego obszaru potraw lub składników, 

przyczynia się do rozpoznania szlaków handlowych, a przez to również kontaktów 

politycznych oraz poznania gospodarki poprzez zaobserwowanie nadwyżki żywności w 

przypadku jej eksportu. W analizie handlu społeczności, poza eksportem i importem, badania 

dotyczą także miejsc, gdzie odbywała się wymiana dóbr – lokalizacja targowisk przyczynia się 

do poznania sposobu zagospodarowania przestrzennego miast i wsi. Natomiast wewnątrz jednej 

grupy społeczno-kulturowej możliwe jest określenie unikalnych praktyk kulinarnych, co mogło 

być związane z wyspecjalizowaną grupą rzemieślników, którzy gotowali dla 

uprzywilejowanych warstw społecznych, na przykład dla elit. Ponadto prowadzone badania 

przyczyniają się do rozpoznania czy w społeczeństwie występowało zróżnicowanie diety ze 

względu na płeć26. 

 Badania z zakresu bioarcheologii prowadzone są nad samą żywnością, w tym również 

przygotowaniem surowca do przechowania, transportu i gotowania. Umożliwiają także 

poznawanie etapów przygotowania żywności do spożycia, czyli cięcia, mielenia, moczenia i 

gotowania. Ponadto badania te umożliwiają wyodrębnienie tej żywności, która nie jest 

odpowiednia do transportu dalekosiężnego, przez co można wytypować potencjalne drogi 

handlowe – na przykład poprzez badanie pozostałości organicznych w naczyniach, które 

eksportowano. Analizy żywności przyczyniają się również do odtwarzania złożonych 

przepisów kulinarnych poprzez analizę źródeł historycznych i etnograficznych oraz badania z 

zakresu archeologii eksperymentalnej. Również prowadzenie rozważań bezpośrednio nad 
 

25 Graff 2017: 305–36, 342–345. 
26 Flexner et al. 2019. 
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rodzajami żywności spożywanymi w przeszłości pozwala na poznanie uwarunkowań 

kulturowych, związanych ze statusem badanej grupy społecznej w systemach kastowych oraz 

zróżnicowań etno-religijnych.  

Zaobserwowanie zmiany diety na badanym obszarze nakazuje szukać przyczyn tego 

zjawiska, tkwiących często w przemianach środowiska naturalnego. Zmiany klimatu, a co za 

tym idzie przemiany zachodzące w środowisku naturalnym, silnie oddziaływały na życie ludzi 

w różnych okresach i epokach. Nierzadko zmiany te związane były z koniecznością adaptacji 

do nowej flory i fauny, co wymuszało również przekształcenia gospodarki poprzez nawiązanie 

nowych relacji pomiędzy człowiekiem a roślinnością i zwierzętami. Konsekwencją tych zmian 

była także metamorfoza trybu życia i ściśle związanej z nim kultury symbolicznej oraz 

materialnej. Ponadto cykliczne zmiany zachodzące w środowisku również mają swoje 

odzwierciedlenie w ciągłości lub braku regularności pojawiania się pewnych produktów w 

diecie oraz mogą mieć związek z niedoborem witamin i minerałów w organizmach osobników.   

W ten sposób badania dawnego pożywienia, poza odpowiedzią na ważne i interesujące 

pytania dotyczące życia codziennego i kultury materialnej ludzi w przeszłości, pośrednio 

odpowiadają także na pytania dotyczące charakteru środowiska naturalnego i jego przemian, 

również antropogenicznych, a także na pytania dotyczące stosunków społecznych 

i zróżnicowania kulturowego27. 

 

  

 
27 Por. Flexner et al. 2019; Twiss 2007. 
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1.2. Wykorzystanie źródeł etnograficznych i historycznych  

Badania etnograficzne, jak i analizy źródeł pisanych umożliwiają dokładniejsze 

śledzenie i procesów identyfikowanych na podstawie wyników badań  archeologicznych, które 

zachodziły w kulturach. Zastosowanie wyników tych prac umożliwia nie tylko prowadzenie 

rozważań nad zwyczajami żywieniowymi w minionych epokach, ale także nad rodzajem 

gospodarki i trybem życia. Stanowią również uzupełnienie i stwarzają możliwość 

precyzyjniejszej interpretacji wyników analiz chemicznych. 

Próby rekonstrukcji niektórych elementów życia dawnych społeczeństw możliwe są 

dzięki analizie źródeł historycznych. W kontekście tematyki niniejszej rozprawy należy 

podkreślić rolę zachowanych do naszych czasów średniowiecznych tekstów, w których opisano 

składniki żywności wykorzystywane w tworzeniu potraw28. Jednym z takich źródeł informacji 

są sagi skandynawskie, między innymi islandzka Saga o Eryku Rudym, spisana zapewne 

w XIII w., w której przedstawiono zwyczaj polowania, połowów ryb, a także zbierania jaj 

dzikiego ptactwa, które miały być zapasami przed wyprawą. Natomiast dla wieszczki 

przygotowany został posiłek składający się z „owsianki na kozim mleku oraz serca wszystkich 

rodzajów zwierząt”29. Również najstarsza zachowana kronika polska autorstwa Anonima 

zwanego Gallem, spisana w latach 1113–1116, informuje, że „kraj […] obfituje w złoto i srebro, 

chleb i mięso, w ryby i miód […] rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze 

wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, 

owce wełniste”. W trakcie uroczystości, takich jak postrzyżyny, spożywano mięso świń i pito 

sfermentowane piwo30. Wczesnośredniowieczne źródła arabskie przytaczają inforacje o 

hodowaniu przez Słowian świń i bydła rogatego31. Opis podróży Ibrahima ibn-Jakuba, którą 

odbył w latach 965–966, informuje, że jedzono mięso krów i gęsi, pito miód, a „drzewa w ich 

dolinach to jabłonie, śliwy i brzoskwinie”32.  

Warto również zwrócić uwagę na XIII– i XIV–wieczne książki kucharskie i przepisy 

kulinarne. Jedną z nich jest Traktat o sposobach przygotowywania i przyprawiania potraw, 

pochodzący z ok. 1300 roku. Również z pierwszych lat XIV wieku pochodzi książka kucharska 

Liber de Coquina ubi diversitates ciborum docentur, która powstała dla zamożnych 

mieszkańców Królestwa Neapolu. Przepisy kulinarne związane z francuskimi potrawami 

 
28 Krasna–Korycińska 2015: 11–15; Miśkiewicz 2010: 20–21. 
29 Saga o Grenlandczykach. Saga o Eryku Rudym, s. 5 i 12. 
30 Kronika Polska, s 9.  
31 Lewicka–Rajewska 2004: 64–67. 
32 Relacja Ibrāhīma Ibn Jakūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al–Bekrīego. 



19 

 

zostały spisane także w XV wieku (ok. roku 1465) jako Le Viandier de Taillevent, która 

stanowiła jedną z najpopularniejszych ksiąg zawierających zbiór przepisów kulinarnych. 

O pożywieniu średniowiecznych mieszczan w Europie Zachodniej z kolei informuje nas 

spisany w końcu XIV wieku (koło roku 1392–1394) Le Ménagier de Paris – poradnik dla 

kobiet, napisany w formie pouczeń kierowanych przez paryskiego mieszczanina Arnulfa do 

jego piętnastoletniej, nowo zaślubionej żony33.  

Kolejną grupę źródeł pisanych, możliwych do wykorzystania przy rekonstrukcji diety 

społeczności średniowiecznych, stanowią opisy znajdujące się w kontraktach handlowych i 

listach przeładunkowych, księgach miejskich lub statutach cechowych pochodzących z miast 

handlowych. Na przykład w przypadku Gdańska możliwe jest ustalenie rodzajów towarów 

wwożonych i wywożonych z miasta34.  

Maria Miśkiewicz zwróciła uwagę na przekazy ikonograficzne z okresu średniowiecza, 

w których przedstawiono desery owocowe oraz główne dania składające się z ryb i mięs, a 

także przystawki – sery i placki wypiekane na miodzie. Autorka ta zaobserwowała również 

popularność przypraw korzennych: pieprzu, szafranu i imbiru35.  

Przykładem wzajemnego zawłaszczania żywności są Melanezyjczycy z południowego 

Vanuatu oraz misjonarze, którzy w ich sąsiedztwie założyli misje. Przeprowadzone badania 

miały na celu odkrycie, jaką rolę odgrywała żywność w kontaktach międzykulturowych 

rdzennych mieszkańców wysp Tanna i Erromango z misjonarzami prezbiteriańskimi, które 

miały miejsce w połowie XIX wieku. Jedzenie stanowiło pierwszy element handlu 

wymiennego z europejskimi kolonizatorami, a obecnie jest jedną z głównych płaszczyzn 

studiów nad interakcją międzykulturową, początkami nierówności społecznej i zachodzących 

zmian kulturowych. Do omawianych badań wyselekcjonowano materiał z dwóch domów 

misyjnych z terenu Tanna i Erromango oraz wiosek znajdujących się na obu wyspach, jednakże 

uznano, że analiza skamieniałych mikroszczątków roślin nie może stanowić dowodu na ich 

uprawę, ponieważ mogły zostać przeniesione przez wiatr lub dostać się do badanych osadów 

na skutek działania innych czynników atmosferycznych. Dlatego też podjęto próbę analizy 

dokumentów historycznych, w których zapisano żywność sprowadzaną do misyjnej kuchni. W 

wyniku badania zapisów historycznych udowodniono, że misjonarze byli zależni od 

miejscowej ludności, ponieważ tylko w taki sposób mieli dostęp do świeżej żywności, gdyż 

sami nie mieli prawa do nabywania ziemi i jej późniejszej uprawy. Natomiast wśród 

 
33 Husson i Galmiche 2015: 8–9. 
34 Badura 2011: 170.  
35 Miśkiewicz 2010: 22–25. 
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mieszkańców wysp Pacyfiku rozprzestrzeniły się słodkie ziemniaki, które przewieziono z 

Europy. Informacje te uzyskano dzięki przeprowadzeniu badań wśród współczesnych 

mieszkańców wysp. Oprócz ziemniaków, w diecie rdzennych mieszkańców znajduje się ryż 

oraz takie produkty, jak makaron, herbatniki, herbata, a także konserwy mięsne oraz rybne. 

Badania przeprowadzono metodą etnograficzną tzw. obserwacji bezpośredniej, która pozwoliła 

w tym przypadku na poznanie sfery pierwszych kontaktów między kulturami oraz wzajemnej 

wymiany dóbr i usług. Jednocześnie badacze odkryli istnienie tabu jedzeniowego, jakim objęte 

były świnie przeznaczone do rytualnego, symbolicznego spożycia dla miejscowych36.  

Ważnym uzupełnieniem badań zapisów historycznych są studia etnograficzne. 

Etnobotanika obejmuje studia nad wiedzą społeczności plemiennych i niezurbanizowanych o 

roślinach i możliwościach ich wykorzystywania jako pożywienie i jako środki lecznicze. 

Przykładem może być realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie projekt 

badawczy związany z roślinami leczniczymi używanymi przez szamanów i zielarzy z plemienia 

Ashaninka z Amazonii37.  

Należy również wspomnieć o badaniach prowadzonych przez Marię Henslową, 

dotyczących wiedzy ludowej o roślinach. Autorka dokonała analizy źródeł średniowiecznych 

oraz prześledziła nazwy roślin w nich występujących i ich zmian. Umożliwiło jej to 

stwierdzenie, że w nazewnictwie ludowym można zaobserwować dawne tradycje związane z 

wykorzystywaniem niektórych roślin. Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe 

okazało się zrekonstruowanie użytkowania tych roślin w przeszłości. Ponadto ustalono sposoby 

wykorzystania roślin w celach żywieniowych, jak również do obrzędów magicznych38.  

Badania etnoarcheologiczne pozwalają na przetestowanie niektórych założeń 

związanych z wykorzystywaniem elementów kultury materialnej oraz relacji, które istniały 

pomiędzy nimi a ich użytkownikami. Prace prowadzone w tym zakresie przyczyniają się także 

do uzupełniania wiedzy o wytworach kultury materialnej, które nie przetrwały lub przetrwały 

w niepełnej formie w warstwach kulturowych stanowisk archeologicznych. Prowadzenie 

obserwacji etnoarcheologicznych umożliwia pozyskanie nowych danych poprzez analizę 

współczesnych ludzkich zachowań, które mogą stanowić formułować analogie do działań, 

które mogły mieć miejsce w przeszłości. Rdzeniem tych badań jest prowadzenie obserwacji 

bezpośredniej wśród żywej, współczesnej, społeczności dla celów archeologicznych, dlatego 

określane są mianem „archeologii żywej”. Informacje zebrane w trakcie tych badań pozwalają 

 
36 Flexner et al. 2019. 
37 Kujawska i Sosnowska 2017: 140. 
38 Henslowa 1962, 1976: 231–246; por. Moszyński 1929: 211–212. 
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na stworzenie modelu wyjaśniającego badaną relację pomiędzy działaniem człowieka a 

wytwarzaną kulturą materialną, a na dalszym etapie wnioskowania umożliwiają przeniesienie 

analogii dla znalezisk archeologicznych39. 

Etnoarcheologiczne badania były prowadzone między innymi wśród społeczności zbieracko–

łowieckich zamieszkujących Afrykę i Australię. Przykładem takich badań terenowych są także 

prowadzone przez Louisa Binforda analizy, które miały przyczynić się do poznania metod 

przetrwania niektórych tradycji i praktyk łowiecko–zbierackich wśród inuickich społeczności 

pasterzy reniferów kultury Nunamiut na Alasce. Podobne badania pozwoliły na poznanie 

strategii pozyskiwania zasobów oraz dzielenia żywności wraz z procesem jej przechowywania 

i przetwarzania w społecznościach pasterskich, aby analogiczne wzorce przenieść na kontekst 

prehistorycznych ludów. Pomimo prowadzenia badań terenowych w taki sposób, aby możliwe 

było przeniesienie poczynionych obserwacji na grunt archeologii i interpretacji odkrywanej 

kultury materialnej, etnoarcheologia bywa krytykowana za bezpośrednie przekładanie 

współczesnych wzorców społeczno–kulturowych na zachowania ludzki w pradziejach i 

upraszczanie zmienności i różnorodności dawnych grup społecznych40. Badania prowadzono 

również wśród mieszkańców Wysp Melanezyjskich, aby określić związek żywności z 

tożsamością kulturową. Wśród tego społeczeństwa powszechne jest spożywanie bulw oraz 

roślin drzewiastych (chlebowca i kokosu), a także owoców tropikalnych i zwierząt morskich 

(ryb i skorupiaków), natomiast mięso świń stanowi dodatek do diety, spożywany jedynie w 

związku z różnymi obrzędami i rytuałami. Pokarmy te są przygotowywane w otwartych 

paleniskach lub w piecach ziemnych. W okresie nowożytnym dieta ta została uzupełniona o 

ryż, makaron oraz konserwy mięsne i rybne. Takie zmiany w spożywanych pokarmach 

związane są z epoką kolonializmu, kiedy to transportowano nowe produkty, co z jednej strony 

stanowi wskazuje na przekształcenia na skutek działań politycznych, z drugiej zaś pozostałe, 

niezmienne praktyki żywieniowe są przejawem integralności lokalnej kultury. Badania 

prowadzone nad przejmowaniem obcych wzorców kulinarnych wraz ze zmianami społecznymi 

stanowiły przestrzeń badawczą poprzez analizę przywłaszczania rodzajów żywności, receptur 

i technologii ich przygotowywania.  

Badania etnograficzne, prowadzone na wyspach Melanezji, pozwoliły na 

zaobserwowanie podobieństw zachowań społeczności zbierackich odnośnie praktyk zbierania, 

przetwarzania i dalszej selekcji skorupiaków. Na Wyspach Salomona zaobserwowano 

dominację kobiet i dzieci w ręcznych połowach skorupiaków. Dysponują oni wiedzą na temat 
 

39 Kobyliński 2012: 721–731; O’Connell 1995: 205; Metheny 2016: 236–239. 
40 Metheny 2016: 236–239. 
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siedlisk różnorodnych gatunków. Drugi etap pracy związany jest z oczyszczeniem i 

gotowaniem muszli, a ostatnia część prac dotyczy odrzucania pustych muszli. Badacze 

zaobserwowali takie zachowanie w obrębie różnych społeczności zamieszkujących wyspy. 

Obserwacja samego procesu postępowania z pożywieniem doprowadziła do zaobserwowania 

różnic pomiędzy technikami czyszczenia w zależności od gatunku. Natomiast miejsca, gdzie 

składowano pozostałości muszli wynikały z obfitości połowu i nie zawsze ściśle związane były 

z obszarem mieszkalnym. Obserwacja zachowań przybliżyła badaczy do rozpoznania sposobu 

organizacji interakcji człowieka i środowiska – co stanowi podstawę do oceny wpływu 

czynników zewnętrznych na ludzkie zachowania.  

Badania historyczne i etnograficzne przyczyniły się do poznania przemian, które 

zachodziły w spożywanych pokarmach w kuchni polskiej41. Początkowo kuchnia 

średniowieczna (XII–XIII w.) opierała się na pokarmach zbożowych oraz tych pochodzących 

z hodowli, polowań i rybołówstwa. Mięsa rozróżniano pod względem jakości – wołowinę 

spożywano na dworze królewskim, zaś baraninę spożywali ludzie niższego stanu. Dworzanie i 

szlachta spożywali urozmaicone jadło, w tym dziczyznę i własne uprawy rolne. Podstawę 

kuchni szlacheckiej stanowiły polewki (zupy) z gęstym, korzennym sosem oraz kasze, będące 

daniem głównym42. Podawano również grzyby i owoce leśne oraz ryby, pieczone, smażone lub 

gotowane. Sarmaci jedli mięsne potrawy z tłustym sosem, które ostro doprawiano. Natomiast 

ziemianie spożywali głównie dziczyznę, w tym także dzikie ptactwo oraz ryby i raki. 

Wyrabiano również przetwory z owoców i warzyw, a inne produkty przechowywano w 

spiżarniach, piwniczkach lub w dołach wykopanych w zacienionych pagórkach zwanych 

lodowniami43. Mieszczanie wzorowali się na potrawach podawanych u dworzan i szlachty.  

W klasztorach korzystano z zasobów folwarcznych, które dostarczały pokarmów rolno-

hodowlanych. Oprócz folwarków, klasztory położone przy rzekach były zaopatrywane w mąkę, 

dzięki rozpowszechnieniu się w XIII w. młynów wodnych44. Dieta zakonna była dostosowana 

do okresu liturgicznego, co związane było ze zmianą spożywanych pokarmów45.  

Chłopska kuchnia była znacznie bardziej uboższa w składniki niż dieta szlachecka, dworska i 

mieszczańska. Ze względu na samowystarczalność gospodarstwa wiejskich, rzadko 

 
41 Pokropek 2019: 9–21; Moszyński 1929: 235. 
42 Filipowicz 2020: 27. 
43 Łozińska i Łoziński 2021: 57–68. 
44 Dembińska 1975: 83. 
45 Tymochowicz 2019: 33–34. 
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zaopatrywano się w dodatkowe produkty podczas jarmarków i targów. Dieta była 

minimalistyczna, bez znaczących urozmaiceń46.  

Żywność maksymalnie eksploatowano, ponieważ jej dostępność i zróżnicowanie było zależne 

od pór roku. Zebrane produkty były gotowane, smażone lub pieczone, podlegała również 

konserwacji oraz obróbce i przetwórstwie, aby możliwie najwięcej uzyskać ze spożywanych 

pokarmów47. 

Chłopi spożywali posiłki podstawowe, do których zaliczały się przetworzone rośliny oraz 

mleko i nabiał. Zbierane zboża przerabiano na mąkę do lepienia placków lub wypiekania chleba 

na liściach klonu, dębu lub jesionu. Chleb spożywano w trakcie prac polowych, lecz w zimie 

zmniejszano jego konsumpcję48. Roślinne potrawy takie, jak gotowana kasza i groch, łączono 

ze słoniną lub kapustą49. Potrawy mięsne przygotowywano poprzez gotowanie i pieczenie, 

jednakże zjadano również surowe fragmenty – wątróbkę, nerki i śledzionę50. Mięso, najczęściej 

wieprzowe, spożywano do trzech razy w roku, a z drobiu spożywano głównie gęsinę, z której 

wytwarzano również tłuszcz, a także przygotowywano polewki z krwi i zagęszczone bryje51. 

Natomiast w przypadku pokarmów uzupełniających, które spożywano między innymi w czasie 

głodu, były to pokarmy roślinne, głównie chwasty, pokrzywy, szczaw, szpinak. Ziarna prażono 

na ogniu i wytwarzano podpłomyki; z mąki żytniej gotowano polewki52. Zbierano także grzyby 

i owoce, które następnie suszono, a inne rośliny, takie jak kapustę, kwaszono53. 

Stosowanie badań etnograficznych w analizie danych archeologicznych wymusza 

założenie istnienia ciągłości tradycji, lecz również pozwala na zaobserwowanie pewnych 

anomalii lub zależności, które prowadzą do wniosków rozszerzających możliwości 

interpretacyjne w odniesieniu do materiału archeologicznego54. Jak piszą Annette Oertle i 

Katherine Szabo „Etnoarcheologia koncentruje się na procesach odrzucania i formowania 

ośrodków kulturowych […] zapewnia połączenie między dokumentacją systemów i 

archeologią. Pomaga zrozumieć historię życia stojącą za pozostałościami i obiektami 

archeologicznymi […] pozwala na poukładanie w całość przeszłości”55. 

 
46 Bystoń 1947: 228; Kowalska-Lewicka i Szromba-Rysowa 1976: 354–355. 
47 Tymochowicz 2019: 40–41, 44–45. 
48 Bohdanowicz 1996: 33–34; Pokropek 2019: 153; Moszyński 1929: 272. 
49 Łozińska i Łoziński 2021: 57. 
50 Moszyński 1929: 267–268. 
51 Sobczak 1986: 127; Bohdanowicz 1996: 33–35. 
52 Szromba-Rysowa 1978: 70–71. 
53 Bystoń 1947: 229–230. 
54 Oertle i Szabo 2019: 151, 155–158.  
55 Oertle i Szabo 2019: 159. 
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Przedstawione powyżej przykładowe badania z zakresu etnoarcheologii stanowią 

niezwykle istotny wkład w analizę rodzajów pożywienia spożywanego w minionych epokach.  

Warto wreszcie wspomnieć o badaniach eksperymentalnych, pomimo braku skupiania 

się na obserwacji i badaniu żywych systemów kulturowo-społecznych, które również stanowią 

ważny wkład w poznawanie i zrozumienie znaczenia oraz zastosowania niektórych elementów 

kultury materialnej. Praktyki eksperymentalne prowadzone są w warunkach kontrolowanych, 

lecz możliwie zbliżonych do pradziejowych, z warunkiem powtarzalności pomiarów oraz 

nacisk położony jest na zbieranie danych i dokumentowanie każdego z etapów prowadzonych 

badań. Badania te prowadzone są, aby poszerzyć wiedzę na temat słabo udokumentowanych 

lub niedostatecznie zbadanych czynności – techniki produkcji, których przejawem są elementy 

kultury materialnej odnajdywane na stanowiskach archeologicznych. W przypadku archeologii 

żywności takie działania mają na celu poznanie technik produkcji i pozyskiwania żywności 

oraz jej przechowywania i przygotowania do spożycia, np. poprzez podgrzewanie. Prowadzone 

badania dotyczą również naczyń, w których żywność jest przechowywana i poddawana obróbce 

cieplnej oraz sposobów ich produkcji i miejsc wypału.  

Powyżej przedstawione różne rodzaje badań dostarczają danych, które mogą być 

wykorzystane do interpretacji zachowań ludzkich, w tym rytuałów, natomiast w przypadku 

przedmiotów umożliwiają określenie rodzaju ich użytkowania i niekiedy pozwalają odkryć 

symbolikę kulturową, co w znacznym stopniu poszerza możliwości interpretacyjne znalezisk 

pochodzących z kontekstów archeologicznych56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Metheny 2016. 
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1.3. Analizy paleobotaniczne  

Badania paleośrodowiska prowadzą do poznawania relacji zachodzących w przeszłości 

pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem, jednocześnie podkreślając antropogeniczną 

przyczynę zachodzących zmian. Relacje te odzwierciedlają się między innymi w sferze 

kulturowej – również w zakresie przygotowania i konsumpcji żywności57. 

Badania prowadzone nad dietą społeczności związane są ściśle z analizami pozostałości 

roślinnych znajdujących się na stanowiskach archeologicznych. Paleobotanika umożliwia 

rekonstrukcję środowiska, które znajdowało się w otoczeniu miejsc zamieszkanych przez 

dawne społeczności. Badania wykopaliskowe umożliwiają pobieranie próbek dawnej flory, 

które następnie poddawane są analizom laboratoryjnym. Próbki takie mogą być pobierane 

bezpośrednio z warstw kulturowych lub obiektów antropogenicznych58. Badaniom poddawane 

są także naturalne osady jeziorne oraz torfowiska59. 

Analizy te prowadzone są w odniesieniu do pyłków roślin (palinologia), bądź też 

szczątków owoców i nasion60. Badania można przeprowadzić nawet w stosunku do pozostałości 

roślinnych odkrywanych w warstwach paleolitycznych z jaskiń, jak również na stanowiskach 

nowożytnych miejskich. Tego rodzaju badaniom mogą być poddawane nawet zmineralizowane 

i zwęglone owoce, nasiona i liście, jak również węgle drzewne61. Oba rodzaje analizy 

paleobotanicznej, czyli identyfikacja pyłków i rozpoznawanie szczątków makroskopowych 

umożliwiają zaobserwowanie zmian zachodzących w środowisku, do których doszło na skutek 

działalności człowieka62.  

W przypadku badań palinologicznych przekształcenia antropogeniczne znajdują 

odwzorowanie w zawartości ilościowej i jakościowej pyłków w stratygrafii badanego obszaru. 

Prowadzone obserwacje umożliwiają stwierdzenie czy dana roślinność występowała w jednym 

miejscu czy też na terenie całego regionu. Wynikiem badań palinologicznych są diagramy 

pyłkowe, na których przedstawiane są wzrosty lub spadki udziału poszczególnych taksonów, 

co pozwala na zaobserwowanie obecności lub zaniku pyłku roślin w badanym miejscu. 

Diagram ten zawiera również skalę czasową, co umożliwia wskazanie kiedy dana roślina 

rozrastała się, a kiedy została zmuszona do wycofania. Zmniejszenie procentowego udziału 

pyłków drzew, takich jak dąb czy sosna, interpretowane jest jako dowód na karczowanie lasów, 

 
57 Lityńska-Zając i Makowicz-Poliszot 2019: 15–20. 
58 Jachowicz i Dybova-Jachowicz 2003; Zastawniak 2003. 
59 Starkel 1983: 16. 
60 Lityńska-Zając i Nalepka 2008: 80–83; 2012: 1026–1027.  
61 Dzięczkowski 1998: 115. 
62 Karczewski 2011: 40–43. 
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a co za tym idzie na rozrost siedlisk ludzkich i zmiany w gospodarce, np. zintensyfikowanie 

rolnictwa. W przypadku pojedynczego stanowiska archeologicznego obrazowanie to 

umożliwia zwizualizowanie flory w jego najbliższym sąsiedztwie. Natomiast w przypadku 

pobrania próbek do badań z większego rejonu pozwala na zrekonstruowanie środowiska 

przyrodniczego regionu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że analizy palinologiczne stosowane 

mogą być  również do identyfikacji pyłków roślin zachowanych w naczyniach, pochodzących 

z wykopalisk. Przykładem mogą być analizy pyłków roślin w naczyniach, które wydobyto z 

kaukaskich kurhanów (z okresu 2700–2500 p.n.e.). Na podstawie przeprowadzonej analizy 

stwierdzono, iż w naczyniach znajdowały się niegdyś miody. Zestawienie otrzymanych 

wyników z diagramami palinologicznymi uzyskanymi z próbek pobranych na zewnątrz 

kurhanów pozwoliło w tym przypadku na stwierdzenie, iż wyniki są odmienne63. 

Głównym celem analiz archeobotanicznych jest próba odtworzenia, jaką rolę  

gospodarczo-kulturową pełniły rośliny w społecznościach badanych przez archeologów oraz 

próba zrekonstruowania warunków paleośrodowiskowych. Dlatego też niezwykle cenne jest 

prowadzenie takich analiz w odniesieniu do dobrze datowanych stanowisk archeologicznych. 

Pozwala to na rekonstruowanie flory badanego terenu, a w odniesieniu do okolicznych 

stanowisk również do odtworzenia środowiska w większych rejonach. Źródłem pozyskiwanych 

informacji są szczątki roślin znajdujące się w wypełniskach obiektów lub warstw kulturowych. 

Takie badania umożliwiają również poszerzenie wiedzy o gospodarce regionu, a co za tym idzie 

o rolnictwie i zmianach zachodzących w uprawie roślin i czasie udomowienia poszczególnych 

gatunków. I tak, na przykład w materiałach pochodzących ze stanowisk neolitycznych z terenu 

Polski przeważają pozostałości pszenic oraz jęczmienia, a w okresie rzymskim to właśnie 

jęczmień stał się głównym zbożem. Jednakże zarówno jęczmień, jak i pszenica straciły na 

znaczeniu w okresie wczesnego średniowiecza, gdy rozpowszechniły się przyprawy oraz 

warzywa64.  

Kolejnym przykładem możliwości poznawczych badań paleobotanicznych w 

archeologii, który warto tutaj przytoczyć są niedawne badania przeprowadzone przez zespół 

archeologów z Muzeum Narodowego w Tibilisi oraz z weneckiego Uniwersytetu Ca’Foscari. 

Prace archeologiczne miały miejsce na stanowisku w Aradetis Orgora w Gruzji, na obszarze 

osady kultury Kura–Araxes (datowanej na ok. 3000 p.n.e.). W obrębie spalonego budynku 

znaleziono tam dwa naczynia zoomorficzne. W naczyniach tych wykryto pyłki winorośli (Vitis 

vinifera). Analiza pyłków pozwoliła na stwierdzenie, że w obu naczyniach znajdowało się 
 

63 Lityńska-Zając i Nalepka 2012: 1028–1030. 
64 Lityńska-Zając i Nalepka 2012: 1032. 
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wino, które prawdopodobnie wykorzystywano do celów rytualnych. Przeprowadzone badania 

pozwoliły na odkrycie, że winorośl była uprawiana na tym obszarze już od epoki neolitu65.  

Badania paleobotaniczne mogą dotyczyć także domieszki roślinnej, którą schudzano 

glinę do wyrobu naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych (mogą to 

być na przykład pozostałości zbóż), jak również odcisków, które widoczne są na powierzchni 

naczyń i na bryłach polepy używanej do wylepiania ścian domostw, czy podłóg66. Naczynia 

ceramiczne bywały lepione na drewnianych podkładkach, często z wykorzystaniem podsypki 

organicznej, co powodowało, że na zewnętrznej części dna mogły zachować się odciski części 

roślin. Dla przykładu, w trakcie eksploracji grobów kultury przeworskiej ze stanowiska nr 3 w 

Puławach–Włostowicach w woj. lubelskim odkryto odciski roślin na dnach popielnic. Podjęto 

próbę określenia gatunku roślin, poprzez obserwację kształtu i zarysu, jak również unerwienia 

liści. W przypadku jednej z popielnic odciski zidentyfikowano jako gałązki krzewów lub drzew, 

a na podstawie odciśniętego liścia stwierdzono, iż pochodził on z dębu bezszypułkowego 

(Quercus petraea) Natomiast na drugiej popielnicy znajdowały się odciski gałązek oraz 

czterech liści, jednakże ich stan zachowania nie pozwolił na określenie ich gatunku. Ustalono 

jedynie, że pochodzą z rośliny dwuliściennej należącej do grupy Dicotyledones67. Innym 

przykładem analizy odcisków liści znajdujących się na dnach naczyń kultury przeworskiej 

mogą być badania przeprowadzone przez Andrzeja Kokowskiego. Zasugerował on stosowanie 

liści dębu w obrzędach ciałopalnych. Podobne praktyki miały miejsce w okresie halsztackim i 

lateńskim i zostały zaobserwowane na cmentarzyskach znajdujących się w miejscowościach 

Vienne–la–Ville oraz Chaudeney w północno-wschodniej Francji. Podobny zabieg 

zastosowano w grobach odkrytych na cmentarzysku w Barnstorf w Dolnej Saksonii. Ta 

analogia pozwala na zasugerowanie tezy, iż również w grobach kultury przeworskiej 

znajdowały się liście dębów ze względów magicznych, a nie praktycznych. Odciski na dnach 

naczyń popielnicowych mogły powstać na skutek wstawienia świeżo ulepionych naczyń do 

grobów, które uprzednio wyściełano gałęziami i liśćmi dębu68.  

Prowadzenie dokładnych obserwacji odcisków roślinnych występujących zarówno na polepie, 

jak i naczyniach ceramicznych, przybliża wiedzę o paleośrodowisku, a także w niektórych 

przypadkach również dostarcza informacji o obecności roślin jadalnych. Jednocześnie pozwala 

wskazać na znaczenie i rolę niektórych roślin w kulturze, w tym w obrzędach pogrzebowych. 

 
65 Kvavadze et al. 2019.  
66 Abramów 2005: 127–132. 
67 Moskal-del Hoyo i Lityńska-Zając 2018: 739–741. 
68 Kokowski 2008: 749–751. 
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Prześledzenie różnorodnych roślin wykorzystywanych przez człowieka prowadzi do 

stwierdzenia, że rozwój gospodarki neolitycznej związany jest z częstszym wykorzystaniem 

dębów. W neolicie drewno tego gatunku było wykorzystywane jako budulec, następnie 

stosowano je jako element narzędzi rolniczych, z czasem stało się również surowcem, z którego 

wykonywano naczynia. W późniejszych czasach dąb stał się budulcem środków transportu 

wodnego i lądowego69. Obserwacja zmienności zastosowania surowca i przemiany związane z 

jego udziałem w gospodarce człowieka, mogą prowadzić do wniosków dotyczących przemian 

zastosowania surowców i zmian kulturowo–gospodarczych. 

 Badania paleobotaniczne pozwalają na odtwarzanie środowiska z najbliższego 

otoczenia dawnych siedzib człowieka, a co za tym idzie gospodarki i roli, jaką w niej odgrywały 

różnorodne gatunki roślin. Takie analizy przeprowadzono na przykład na obszarze G w 

Słonowicach, gm. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie. Z wypełnisk obiektów i jam 

odkrytych w trakcie prac archeologicznych, pobierano próby ziemi. W przypadku dużych 

obiektów próby pobierano z różnych ich części. Następnie próby ziemi przemywano na sitach, 

a materiał poddawano segregacji pod lupą, aby dokładnie wybrać tkanki roślinne. Pozwoliło to 

na wyselekcjonowanie owoców i nasion, które następnie poddawano analizie mikroskopowej 

z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego, a identyfikację prowadzono na podstawie 

atlasów i odpowiedniego klucza oraz poprzez szukanie analogii wśród roślin znajdujących się 

w kolekcjach Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN. W trakcie badań wykryto 

pozostałości owoców, nasion oraz kłosy, a także fragmenty drewna i kory, lecz wśród nich 

przeważały rośliny dzikorosnące. W niewielkim stopniu zachowały się rośliny uprawne, np. 

jęczmień i pszenica płaskurka, co doprowadziło do wniosku, iż były to główne zboża uprawiane 

przez ludność kultury trzcinieckiej. Ponadto możliwe okazało się zidentyfikowanie wśród 

badanych szczątków roślinnych soczewicy i grochu zwyczajnego70. Badania z zakresu 

archeobotaniki prowadzone na terenie neolitycznej osady w Bronocicach w woj. 

świętokrzyskim obejmowały pobieranie próbek węgli drzewnych, analizę makroskopowych 

szczątków roślin, pochodzących z jam zasobowych oraz analizę odcisków widocznych na 

fragmentach polepy71. Próbki do badań paleobotanicznych mogą być także pobierane z 

cmentarzysk, zarówno ciałopalnych, jak i szkieletowych, gdzie pozostałości roślin składane 

były wraz ze zmarłym72. Niektóre rośliny były palone na stosie, a inne stanowiły zawartość 

 
69 Kokowski 2018: 748; Detering 1939. 
70 Lityńska-Zając 2019: 15–18, 25–27; Karczewski 2011: 44–45. 
71 Kruk, Lityńska-Zając, Milisauskas 2016: 73. 
72 W przypadku szczątków roślin spalonych intencjonalnie lub przypadkowo mówi się o szczątkach 
archeobotanicznych lub archeotafonomicznych; por. Kruk, Lityńska-Zając i Milisauskas 2016: 77–78. 
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naczyń dostawianych do jam grobowych. Również niektóre ofiary zakładzinowe składane były 

z roślin wykorzystywanych w codziennym życiu (uprawnych i dzikorosnących)73. Takie 

badania prowadzono poprzez płukanie zasypisk grobów związanych z osadą w Bronocicach74.  

Wyniki tego rodzaju badań umożliwiają podjęcie rozważań nad szatą roślinną z 

badanego okresu, a co za tym idzie nad gatunkami roślin wykorzystywanych w gospodarstwach 

(tych uprawnych i dzikich)75. Badania archeobotaniczne umożliwiają odróżnienie lokalnych 

gatunków roślin od importów. Ponadto poznanie rodzaju gospodarki umożliwia także podjęcie 

próby określenia trybu życia badanej społeczności76.  

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie szczątki roślin mają szanse w równym stopniu 

zakonserwować się i przetrwać do czasów współczesnych, aby mogły zostać poddane 

analizom. Dlatego też otrzymane wyniki należy traktować jako szczątkowe informacje, które 

nie pozwalają na odtworzenie w pełni środowiska naturalnego z badanego okresu. Wiąże się to 

również ze stanem zachowania szczątków roślinnych, które mogą zostać zakonserwowane 

poprzez spalenie lub takich, które uległy fosylizacji, ponieważ znajdowały się w środowisku 

wilgotnym (szczątki storfiałe). Niezwykle rzadko w trakcie prac badawczych napotyka się na 

zachowane roślinne szczątki wysuszone, zamarznięte lub zmineralizowane77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Pińska 2011: 146–149. 
74 Kruk, Lityńska-Zając i Milisauskas 2016: 74. 
75 Celka 2008: 108. 
76 Lityńska-Zając i Moskal-del Hoyo 2016: 211–230; Tyniec et al. 2016: 375–387; Kruk, Lityńska-Zając i Milisauskas 

2016: 28–30.  
77 Lityńska-Zając i Nalepka 2012: 1030–1031. 
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1.4. Badania archeozoologiczne  

Kolejną możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące diety dawnych 

społeczeństw stwarza archeozoologia, która jest dziedziną związaną z badaniem poziomu 

eksploatacji środowiska przez człowieka. Badania kostnych szczątków zwierząt odkrywanych 

w trakcie wykopalisk na stanowiskach archeologicznych pozwalają na interpretację relacji i 

zależności zachodzących pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Informacje te mogą dotyczyć 

między innymi stopnia udomowienia zwierząt w badanym okresie na konkretnym obszarze.  

Uważa się, że najwcześniejsze badania naukowe z zakresu archeozoologii 

przeprowadził szwajcarski anatom Ludwig Rütimeyer (1825–1895) w drugiej połowie XIX 

wieku. W 1860 roku opublikował on swoje badania, a niespełna dwadzieścia lat później 

również polscy badacze zaczęli prace w tej dziedzinie. Pierwszą analizę szczątków zwierzęcych 

odkrytych w grobach kultury pomorskiej przeprowadził Godfryd Ossowski, który wyniki 

swoich prac opublikował w 1881 roku. Podjął również badania, w których zajął się analizą 

kości zwierzęcych pochodzących z okolic Ojcowa (1883 r.). Jednakże upowszechnienie się tej 

dziedziny nauki, łączącej w sobie badania z zakresu nauk humanistycznych i biologicznych, 

miało miejsce dopiero w XX wieku. Wtedy to archeolodzy zaczęli rutynowo przekazywać 

zwierzęcy materiał kostny zoologom do analiz specjalistycznych. Następnym etapem rozwoju 

archeozoologii było wykrystalizowanie się specjalizacji związanych z konkretnymi gatunkami, 

np. ssakami, ptakami czy płazami. Wśród tych specjalizacji znalazły się również takie, które 

pozwalają na przykład na stwierdzenie z jakim gatunkiem zwierzęcia należy powiązać sierść 

lub włosie, z których wykonano znalezioną podczas wykopalisk tkaninę78.  

Działalność człowieka, w tym udomowienie zwierząt oraz wykorzystywanie ich do prac 

gospodarczych, doprowadziła do zmian cech biologicznych zwierząt. Najłatwiejsze jest to do 

zaobserwowania w przypadku okazów udomowionych, choć nie zawsze był to przejaw 

zamierzonego oddziaływania. Jednakże należy zauważyć, że oddziaływanie to miało również 

wpływ na kulturowy rozwój człowieka. Wydaje się zatem, że głównym celem archeozoologii 

jest odpowiedź na pytanie o rolę zwierząt w rozwoju społeczności ludzkich. Jednym z 

elementów badań archeozoologicznych jest próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest 

zaobserwowanie zróżnicowania kulturowego społeczności ludzkich ze względu na spożywane 

gatunki zwierząt. Archeozoologia to badania nad hodowlą i udomowieniem zwierząt oraz ich 

sposobu ich traktowania – od bycia obiektami kultu po źródło pożywienia. W trakcie badań 

podejmowane są próby określenia czy w danej społeczności zwierzęta stanowiły jedynie 

 
78 Lasota-Moskalewska 1997: 11–12. 
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element diety, czy też były wykorzystywane do wytwarzania przedmiotów ze skóry, kości, 

poroża, zębów i ścięgien. Nieodłącznym elementem badań archeozoologicznych jest 

prowadzenie rozważań nad rozpoznaniem i rozróżnieniem pozostałości zwierząt hodowlanych 

i dzikich, a także określeniem czy któreś z nich nie były gatunkami dzikimi, lecz 

przetrzymywanymi w niewoli79.  

W archeozoologii niezwykle istotnym elementem prac badawczych jest wydzielenie 

tych szczątków zwierzęcych, do których powstania przyczynił się człowiek, który doprowadził 

do śmierci tych zwierząt. Pozwala to na odróżnienie szczątków zwierząt rozczłonkowanych 

przez ludzi od zabitych przez drapieżniki80. Dla przykładu, kości zwierzęce odkryte w trakcie 

prac archeologicznych, które były prowadzone na neolitycznym stanowisku nr 3 w Puławach–

Włostowicach, w pierwszej kolejności rozdzielono na szczątki zwierząt, które zmarły z 

przyczyn naturalnych oraz na te, które zostały intencjonalnie zabite. Początkowo rozdzielono 

szczątki zwierząt ze względu na miejsce ich znalezienia, a następnie przeprowadzono 

rozróżnienie gatunkowe i podjęto próbę dopasowania ich fragmentów, aby odtworzyć całe 

szkielety, o ile kontekst znalezisk na to pozwalał81.  

Szczegółowe badania archeozoologiczne prowadzą zatem do odtworzenia gatunków 

zwierząt udomowionych i dzikich oraz do określenia, które spośród odnalezionych osobników 

zostały spożyte. Umożliwia to częściowe ustalenie diety badanego społeczności.  

Analiza kości zwierzęcych odkrytych na stanowiskach archeologicznych pozwala na 

określenie gatunków zwierząt wykorzystywanych przez człowieka. Informacje te pozwalają na 

identyfikację typu gospodarki badanego społeczeństwa, w której mogła przeważać hodowla, 

łowiectwo lub zbieractwo. Badania te pozwalają także na określenie czy upolowane zwierzęta 

były w całości transportowane do osady, czy też były rozczłonkowane w miejscu upolowania 

(lub złowienia)82. Umożliwia to poznanie organizacji i podziału obszaru zajmowanego przez 

społeczności, jak również umożliwia określenie trybu życia społeczeństwa na podstawie 

przewagi jednego ze wspomnianych typów gospodarki. Natomiast analiza śladów i patologii 

widocznych na kościach umożliwiła określenie czy zwierzęta były wykorzystywane jako siła 

pociągowa oraz jak je odżywiano83. 

Badania osteometryczne pozwalają na określenie przynależności gatunkowej, a także 

identyfikację w miarę możliwości płci oraz wieku zwierzęcia (który ustalany jest m.in. na 

 
79 Lasota-Moskalewska 1997:11; Bocheński 2000: 15; Marciniak 1996: 34–50. 
80 Bocheński 2000: 18. 
81 Wilczyński i Wertz 2018: 721. 
82 Por. także Stora 2009: 337–345. 
83 Lasota-Moskalewska 2008: 139–141; Makowski 2008: 123–126.  



32 

 

podstawie stanu zachowania uzębienia w przypadku zwierząt kręgowych) na podstawie ich 

szczątków oraz umożliwiają określenie czy dotykały je jakieś choroby lub zwyrodnienia. 

Badania archeozoologiczne prowadzą także do oszacowania liczby kości (NISP – Number of 

Identified Specimens per Species) poszczególnych gatunków oraz najmniejszej liczby 

osobników (MNI – Minimum Number of Individuals) reprezentowanych przez pozyskany w 

czasie wykopalisk materiał kostny84. 

Natomiast analiza ilościowa kości zwierząt z tego samego stanowiska archeologicznego 

pozwala na określenie proporcji pomiędzy gatunkami, czyli umożliwia stwierdzenie, które 

gatunki były najczęściej spożywane, a które wykorzystywano w inny sposób, np. do 

jeździectwa czy też do pozyskania wełny85. Wyniki dotyczące zróżnicowania rodzajów kości, 

pozwalają na określenie rodzajów diety poprzez rozróżnienie materiału kostnego na zwierzęta 

hodowlane i dzikie. W przypadku tych ostatnich można nawet podjąć próbę określenia pory 

roku, w której były one spożywane, co z kolei prowadzi do odtworzenia cyklu życia 

społeczności86. 

Prace z zakresu archeozoologii prowadzone są na materiale pozyskanym w trakcie 

wykopalisk archeologicznych, a więc zarówno na szczątkach zwierzęcych, jak i na 

przedmiotach z nich wykonanych. Do pierwszej grupy znalezisk można zaliczyć szczątki 

pokonsumpcyjne – te które zostały odrzucone przy przygotowywaniu pokarmów. W tym 

materiale mogą być widoczne ślady wysokich temperatur, które powstały np. na skutek 

poddania ich obróbce cieplnej poprzez gotowanie lub opalanie. Analiza rodzajów znalezionych 

fragmentów może świadczyć o technice przygotowywania pożywienia, np. poprzez dzielenie 

mięsa na mniejsze fragmenty. Może świadczyć to o niedoborach w diecie. Alicja Lasota-

Moskalewska zauważyła, że na przykład w epoce paleolitu i mezolitu kości zwierzęce były 

rozdrabniane i mieszane ze spożywanymi pokarmami w celu wzbogacenia diety o wapń i 

fosfor. Natomiast na pochodzących z epoki brązu kościach zwierzęcych znajdywanych w czasie 

wykopalisk archeologicznych widoczne są ślady rąbania. W tym czasie pozyskiwano z kości 

szpik oraz tłuszcze. Z drobnych fragmentów kości uzyskiwano potrawy, takie jak polewki czy 

zupy. Również w późniejszych epokach, np. w średniowieczu, kości rozdrabniano. Taki 

materiał odkrywany jest w trakcie prowadzenia prac archeologicznych na terenach miejskich, 

gdzie wyodrębnił się zawód rzeźników87.  

 
84 Lityńska-Zając i Makowicz-Poliszot 2019: 43; Marciniak 1996:77–79. 
85 Lasota-Moskalewska 1997: 147. 
86 Lasota-Moskalewska 1997: 145. 
87 Lasota-Moskalewska 1997: 13–15. 
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Należy wziąć pod uwagę, iż pofragmentowane szczątki mogą być ściśle związane z ich 

intencjonalnym spaleniem, co może świadczyć o praktykach magicznych lub religijnych. 

Przykładem badań, które polegają na analizie fragmentów kostnych, są prace Anny Gręzak, w 

których to analizowała materiał kostny z terenu osady Tell Qaramel, położonej w północno–

zachodniej Syrii. Ludność, która zamieszkiwała tę osadę w okresie neolitu preceramicznego A 

opierała swoją dietę na spożyciu mięsa. Po przeprowadzeniu analizy odkrytych szczątków 

zwierzęcych stwierdzono, iż przeważają w nich ssaki, a w niewielkim stopniu pojawiały się w 

tym zespole znalezisk kości ptaków, pancerze żółwi oraz ości ryb. Co niezwykle istotne, kości 

zwierzęce nie nosiły śladów typowych dla udomowienia, pomimo iż wśród nich znajdowały 

się kości kóz i owiec88. 

Daniel Makowiecki i Marzena Makowiecka, którzy przeprowadzili analizę kości 

zwierzęcych z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Gdańska, zaobserwowali 

znaczne różnice procentowe na przestrzeni wieków, od średniowiecza po późną nowożytność, 

w liczebności kości tura, żubra, bobra, sarny i łosia. Wysnuli stąd wnioski o zmianach 

zachodzących w środowisku przyrodniczym, a przede wszystkim o wpływie rozrastającego się 

miasta na okoliczną faunę i florę. Również wśród szczątków ryb zaobserwowano różnice 

ilościowe w postaci zmian proporcji pomiędzy szczątkami jesiotra a dorsza. Zmiany 

zachodzące w diecie mieszkańców widoczne są, m.in. we wzroście procentowym liczby kości 

zajęcy w warstwach późnośredniowiecznych i nowożytnych. Początkowo w średniowieczu 

poroże jelenia stanowiło główny surowiec do produkcji różnorodnych przedmiotów, jednakże 

jego znaczenie zmalało na rzecz kości i rogów bydła domowego na początku okresu 

nowożytnego. W przypadku Gdańska można zaobserwować zmiany społeczno-gospodarcze na 

podstawie zróżnicowania zachodzącego w materiale kostnym w odniesieniu do udziału 

procentowego poszczególnych gatunków zwierząt89.  

Drugą grupę znalezisk analizowanych przez archeozoologów stanowią kości zwierząt 

ofiarnych, które są odkrywane na zróżnicowanych chronologicznie stanowiskach 

archeologicznych – od epoki kamienia po późne średniowiecze. Działania badaczy mają 

wówczas na celu odróżnienie ewentualnego nagromadzonych zapasów żywności od celowego 

pochówku związanego z rytuałami90. Badania szczątków zwierzęcych związanych z rytuałami 

pogrzebowymi prowadzono między innymi w odniesieniu do rytualnych pochówków zwierząt 

z epoki kamienia. Jadwiga Lewandowska poddała analizie kości dzikich zwierząt, próbując 

 
88 Gręzak 2008: 42–43. 
89 Makowicki i Makowiecka 2008: 71–72. 
90 Lasota-Moskalewska 1997: 18–19. 
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odtworzyć sferę sacrum społeczności pradziejowych. Przeprowadziła ona rozważania nad 

kwestią rozwoju symbolizmu zwierzęcia w rytuale pogrzebowym, rozpoczynając badania od 

przeprowadzenia ekspertyzy archeozoologicznej, aby następnie przejść do rozważań nad 

kwestią myślenia symbolicznego91. 

Warto zwrócić uwagę na szczątki zwierząt pozyskiwane w trakcie eksploracji grobów 

ludności kultury przeworskiej z cmentarzyska odkrytego na stanowisku nr 3 w Puławach–

Włostowicach. Szczątki kostne z tych grobów nosiły ślady przepalenia, co świadczyć może o 

ich umieszczaniu na stosach pogrzebowych. Co ciekawe, były to kości kur (a więc ptaków 

udomowionych), pochodzące z takich miejsc w ich ciele, gdzie znajduje się najwięcej mięsa, a 

mianowicie z ud. Podobne zabiegi dotyczyły kości świń – w grobach odkryto kości z partii ciała 

zawierających dużo mięsa. Natomiast na szczątkach kostnych pozyskanych z obiektów kultury 

wielbarskiej odkryto ślady cięć, które mogły powstać w trakcie oddzielania od nich mięsa. W 

tym przypadku kości nie zostały znalezione w grobach, a w jamach zasobowych. Szczątki 

zwierzęce pochodziły głównie od kóz lub owiec. Z tego samego stanowiska, ale z warstw 

powiązanych chronologicznie z wczesnym średniowieczem pozyskano z kolei materiał kostny 

głównie bydła, kóz lub owiec oraz świń, a także psów. Kości i zęby zwierząt zostały znalezione 

w jamach śmietnikowych i zasobowych. Przykład ten ukazuje możliwości prześledzenia zmian 

kulturowych zachodzących w postrzeganiu i traktowaniu niektórych gatunków zwierząt92.  

Uzyskane w czasie badań paleoosteologicznych informacje pozwalają na 

podejmowanie rozważań nad gospodarką badanych obszarów i społeczeństw oraz zmianami, 

które mogły zachodzić w trakcie rozwoju tych ośrodków w miarę intensyfikującego się 

zagospodarowania środowiska przez człowieka. Prowadzone analizy paleozoologiczne 

dostarczają informacji o konsumowanych pokarmach mięsnych, a co za tym idzie o ich 

znaczeniu w gospodarce oraz o tych, które mogły być dominujące, np. czy była to hodowla, 

rybołówstwo, czy też łowiectwo. Ponadto na podstawie analizy zwierzęcych szczątków 

kostnych możliwe jest przeprowadzenie obserwacji dotyczących zmian, które zachodziły w 

diecie. Jednakże badania te obarczone są pewnym błędem wynikającym z faktu, iż analizie 

poddawane są jedynie te kości zwierzęce, które na terenie stanowisk zachowane zostały w 

sposób intencjonalny (złożone w ofierze, umieszczone w ludzkim grobie lub zakopane w jamie 

śmietnikowej) lub przypadkowy. W obu przypadkach wnioski dotyczące gospodarki wysnute 

zostają na podstawie ograniczonego materiału, który już wcześniej uległ selekcji. Analiza 

ilościowa przeprowadzona na podstawie kości odkrytych podczas badań archeologicznych nie 
 

91 Lewandowski 2008: 66–67. 
92 Wilczyński i Wertz 2018: 725–730. 
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oddaje w pełni rzeczywistej liczby zwierząt, które były hodowane, ponieważ nie wszystkie 

spośród nich były przeznaczone do konsumpcji93.  

 Do oceny wielkości stada hodowlanego i oszacowania wielkości konsumpcji mięsa 

stosowane są metody identyfikacji charakterystycznych kości w celu oceny minimalnej liczby 

osobników reprezentowanych w zespole źródeł faunistycznych, jak również metody wagowe. 

Silnie rozdrobnione fragmenty kostne niekiedy nie pozwalają na sprecyzowanie gatunkowe. 

Należy pamiętać, iż badania paleozoologiczne prowadzone są na niekompletnym, nierzadko 

wyselekcjonowanym materiale, którego nie można uznać za pełny obraz ani diety badanego 

społeczeństwa, ani też środowiska, w którym się to społeczeństwo rozwijało94. 

 

  

 
93 Makowiecki 2008: 58–64; por. Makowiecki 2016: 14–16; Gręzak et al. 2018: 143; Marciniak 1996: 75–91. 
94 Wilczyński i Wertz 2018: 722; Marciniak 1996: 27, 72; Marciniak 2005:61–74; Makowiecki 1998:77–93. 
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1.5. Analiza ludzkich szczątków kostnych w badaniu diety 

 Badania z zakresu antropologii fizycznej szkieletów ludzkich odkrywanych w czasie 

archeologicznych badań wykopaliskowych pozwalają pośrednio również na określenie rodzaju 

diety dawnych społeczności. Analizy paleopatologiczne, czyli badania zmian chorobowych i 

anomalii rozwojowych ludzkich szczątków kostnych, umożliwiają określenie jakości życia 

badanych populacji, poprzez obserwację zmian widocznych na kościach, które powstają na 

skutek niesprzyjających warunków życia95. Mianem wskaźnika stresu środowiskowego 

określane są m.in. zmiany chorobowe powstające w obrębie oczodołów (cribra orbitalia), które 

powstają na skutek np. anemii. Innym objawem takiego stresu, który wywiera znaczący wpływ 

na ludzki organizm, jest hipoplazja szkliwa, będąca zaburzeniem w formowaniu szkliwa zębów. 

Również występowanie próchnicy i kamienia nazębnego świadczy o nawykach 

żywieniowych96.  

Tytułem przykładu warto przytoczyć badania osteologiczne, które przeprowadzono na 

materiale kostnym pochodzącym ze stanowisk Tell Aszara (Terka – stanowisko miejskie) i Tell 

Masaikh (cmentarzysko), położonych w Syrii, ze środkowej epoki brązu oraz I tysiąclecia n.e. 

Analiza szkieletów wykazała w obu populacjach na kościach ślady schorzeń metabolicznych, 

czyli wskaźniki stresu środowiskowego. Umożliwiło to stwierdzenie, że obie populacje 

przeżyły okres głodu, który dotknął ponad 60% osobników, co stwierdzono na podstawie 

występowania cribra orbitalia. Wśród dzieci zaobserwowano znacznie mniejszy niedobór 

żelaza niż u dorosłych osobników z obu populacji. Natomiast zaburzenia w kształtowaniu się 

szkliwa zaobserwowano w przypadku 25% badanych populacji. Ze względu na wykrycie 

kamienia nazębnego u osobników po trzydziestym roku życia w obu społecznościach, 

stwierdzono, że głównymi składnikiem pożywienia były rośliny. W populacji ze stanowiska 

Tell Masaikh wykryto częste przypadki występowania próchnicy na zębach, co sugeruje 

obecność w diecie prostych węglowodanów. Próchnicy nie wykryto natomiast w szkieletach ze 

środkowej epoki brązu. Analiza śladów paleopatologicznych na kościach z tych dwóch 

stanowisk pozwoliła na określenie znaczących różnych diety w kontekście chronologicznym. 

W epoce brązu dieta społeczności była związana głównie z pożywieniem roślinnym, natomiast 

w I tys. n.e. dieta była znacznie kaloryczna dzięki zwiększeniu zawartości węglowodanów97.   

Badania nad obecnością próchnicy na zębach ludzkich szkieletów znalezionych na 

mezolitycznych stanowiskach w Pierkunowie, gm. Giżycko i Woźnejwsi, gm. Rajgród, z 

 
95 Piontek 1999: 199. 
96 Wrzesińska 2015: 226. 
97 Jaskulska i Sołtysiak 2002: 39–40, 43–45. 
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północno-wschodnich terenów Polski, przeprowadzono również w celu odtworzenia 

paleodiety. Spośród odkrytych szkieletów do analiz wybrano dwa szkielety dorosłych 

osobników oraz dwa szkielety dzieci, z których łącznie pozyskano trzydzieści cztery zęby do 

dalszych badań. Przeprowadzono analizy stomatologiczne zmian próchnicowych drogą badań 

wizualnych, radiograficznych i fluorescencyjnych. Analiza zębów wykazała, że jedynie pięć z 

nich nosiło ślady próchnicy. Na tej podstawie postawiono tezę o obecności w diecie badanych 

osobników pokarmów głównie roślinnych, jak również ryb. W celu potwierdzenia tego 

wniosku przeprowadzono dodatkowe badania – wykonano analizę zawartości w zębach 

izotopów węgla (13C/12C) i azotu (15N/14N). Wykonane dodatkowe badania umożliwiły 

stwierdzenie, że jednym z głównych składników diety były ryby słodkowodne. Otrzymane 

różnymi metodami wyniki potwierdzały się wzajemnie i wskazały na spożywanie przez 

społeczność mezolityczną pokarmów, które w niewielkim stopniu przyczyniały się do 

powstawania i rozwoju próchnicy98.  

Analiza szczątków ludzkich ze stanowisk archeologicznych pozwala także na 

zaobserwowanie zmineralizowanych śladów obecnych na zębach. Kamień nazębny powstaje 

wskutek gromadzenia się bakterii oraz cząsteczek żywności na powierzchni zębów. Badania 

składu kamienia nazębnego umożliwiają wnioskowanie na temat rodzaju diety badanych 

osobników, jak również mogą być próbą potwierdzenia wyników badań mikro– i 

makrobotanicznych. W ich wyniku uzyskano informacje o pozostałościach roślinnych w 

kamieniu nazębnym99. Wykryto mianowicie pozostałości palm daktylowych, traw i roślin 

strączkowych oraz pozostałości żołędzi i pistacji w kamieniu nazębnym osobnikom 

zajmującymi się rolnictwem w pradziejach100. 

Badania kamienia nazębnego przeprowadzono na przykład w stosunku do zębów 

neandertalczyków ze środkowopaleolitycznego stanowiska Shanidar III w jaskini Shanidar w 

Iraku oraz ze stanowisk w jaskini w Spy w Belgii. W przebadanych próbkach zaobserwowano 

pozostałości fitolitów, czyli mikroskamieniałości roślin, pochodzące z roślin gospodarczych i 

traw oraz ziarna skrobi. Zauważono również widoczne na nich zniszczenia, które mogły 

powstać na skutek ogrzewania pokarmów, np. poprzez pieczenie lub gotowanie. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że spożywane były zarówno gotowane 

ziarna skrobi, jak też w postaci surowej101. 

 
98 Tomczyk et al. 2020: 2, 4–5. 
99 Mahajan 2019: 1–3. 
100 Forshaw 2014: 529-530. 
101 Henry et al. 2011: 486–487, 490. 
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1.6. Badania izotopów tlenu, strontu, węgla i azotu w szczątkach kostnych 

 Rekonstrukcja diety dawnych społeczeństw możliwa jest również na podstawie badań 

izotopów tlenu, strontu, węgla i azotu zawartych w kolagenie wyekstrahowanym z kości i 

zębów ludzi oraz zwierząt. Analiza tkanek pod względem zawartości strontu (Sr) i tlenu (O) 

umożliwia identyfikację środowiska przyrodniczego oraz geologicznego, w którym badany 

organizm dorastał. Stront jest pierwiastkiem znajdującym się w skałach skorupy ziemskiej i 

glebie, także w biosferze, czyli tkankach roślin i zwierząt. Ponadto występuje także w tkankach 

ludzi, co pozwala na stwierdzenie w jakim środowisku przebywał badany osobnik. W 

przypadku szkliwa zębów możliwe jest określenie, gdzie badany osobnik spędził pierwsze lata 

dzieciństwa102.  

Natomiast badanie składu izotopowego węgla (12C i 13C) i azotu (14N i 15N) pozwala na 

otrzymanie informacji o spożywanych pokarmach, między innymi o zawartości białka w 

diecie103.  

Badania związane z analizą zawartości izotopów w kolagenie kostnym mogą prowadzić 

do wniosków dotyczących zróżnicowania diety dorosłych osobników i dzieci, jak również do 

identyfikacji różnic pod względem płci biologicznej badanych osobników. Ponadto, 

uzyskiwane informacje dotyczą udziału białka i mięsa ryb oraz roślin w pożywieniu 

analizowanej grupy. Uzyskane dane  pozwalają także na rozróżnienie między mięsem 

roślinożerców a mięsożerców. 

 Możliwe są także porównania diet osobników z różnych ośrodków zlokalizowanych w 

obrębie tego samego terenu i pochodzących z tego samego czasu lub z sukcesywnie po sobie 

następujących okresów chronologicznych104. 

Analizy izotopów w odtwarzaniu pochodzenia i diety ludzi zastosowano między innymi 

w badaniach szczątków osób pochowanych na cmentarzysku w Bodzi, gm. Lubanie, woj. 

kujawsko-pomorskie. Wczesnośredniowieczne szkielety zostały poddane takim analizom w 

celu poznania skąd pochodzili pochowani tam ludzie. Badania te były niezwykle istotne, 

ponieważ cmentarzysko położone jest na przecięciu dwóch rzecznych szlaków handlowo–

komunikacyjnych, a obszar ten powiązany był z naturalnie występującymi solankami. Samo 

cmentarzysko użytkowane były w dwóch fazach od połowy X wieku do połowy XI z 

 
102 Pobranie próbki ze szkliwa zębów jest znacznie pewniejsze od kości w przypadku martwych osobników, 
ponieważ do kości może dostać się stront ze środowiska, w którym został pochowane. W takim przypadku może 
dojść do zaburzenie wyników; por. Marchewska, Bełka i Wardas-Lasoń 2019: 343–344. 
103 Błaszczyk 2018: 133; por. Mnich 2018: 130–131; por. Pollard i Heron 2008: 352–364. 
104 Grześkowiak et al. 2016: 42–45; Fetner 2017: 147–150; Szczepanek 2013: 145–148; Pietruszka 2019: 293–295. 
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pochówkami ułożonymi na osi północ–południe oraz od drugiej połowy XI w. do połowy XII 

wieku z grobami lokowanymi na osi wschód–zachód105. Najważniejszym i najstarszym grobem 

na tym cmentarzysku był grób D162, który najprawdopodobniej miał  konstrukcję komorową, 

a sama jama została otoczona kwadratowym rowem. W grobie tym znaleziono szczątki 

mężczyzny w wieku ok. 35–45 lat, złożonego w trumnie106. W pierwszej kolejności pobrano 

próbki ze szkliwa zębów, ponieważ to w nich znajduje się najwięcej biofosforanów. 

Mineralizacja szkliwa zębów stałych kończy się mniej więcej w okresie dzieciństwa, a to 

oznacza, że do końca życia jest niemal niezmienna. W przypadku próby odtworzenia miejsca 

pochodzenia badanego osobnika wykorzystywane są izotopy strontu (stosunek 87Sr do 86Sr) i 

tlenu (18O do 16O), ponieważ związane są one ze środowiskiem przyrodniczo–geologicznym. 

Jednakże niezbędna do tego jest znajomość składu izotopowego środowiska naturalnego, czyli 

niezbędna jest baza porównawcza. Natomiast do określenia rodzaju diety badanego osobnika 

wykorzystywane są izotopy azotu (δ15N; stałe izotopy 14N i 15N) oraz węgla (δ13C; izotopy 

stałe 12C/13C) – wyodrębnianych z białek, ponieważ ich stężenie w organizmie uzależnione 

jest od rodzaju spożywanych pokarmów. W tym celu pobierany jest kolagen z istoty zbitej kości 

lub z zębiny. W przypadku samych kości możliwe jest uzyskanie informacji o diecie z okresu 

dorosłości, natomiast z zębiny można uzyskać informacje o diecie z czasów dzieciństwa107. 

Przeprowadzone badania diety pozwoliły w przypadku szkieletu z Bodzi na stwierdzenie, iż 

dieta mężczyzny opierała się głównie na roślinach – zbożach, warzywach i owocach oraz 

produktach pochodzenia zwierzęcego, a więc mięsach, mleku i jajkach. Natomiast miejsce jego 

pochodzenia określono jako rejon Kujaw108. 

Na cmentarzysku w Bodzi odkryto pięćdziesiąt osiem grobów, spośród nich wybrano 

trzynaście, z których pobrano próbki szkliwa zębowego. Pozyskano także materiał 

porównawczy w postaci dwóch szkieletów z grobów E864/II i D152 oraz fragmentów kości 

zwierząt  udomowionych, które znaleziono na stanowiskach: Bodzia, Kruszyna i Ludwinów. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że tylko jeden osobnik spośród przebadanych był 

autochtonem. Wyniki uzyskane dla jedenastu osobników (kobiet i mężczyzn) pozwoliły na 

powiązanie ich pochodzenia na podstawie spożywanej diety z rejonem Skandynawii, co udało 

się ustalić na podstawie zawartości izotopów węgla i tlenu109. Natomiast niezwykle trudne 

okazało się określenie pochodzenia pozostałych osobników. Wyniki otrzymane dzięki analizie 

 
105 Błaszczyk 2018: 132–134. 
106 Błaszczyk 2018: 136. 
107 Błaszczyk 2018: 139. 
108 Błaszczyk 2018: 150. 
109 Price i Frei 2017: 433–434. 
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zawartości izotopów strontu oraz tlenu w zębach dały mianowicie bardzo duży rozrzut, co 

uniemożliwiło sprecyzowanie czy choćby zawężenie rejonu pochodzenia badanych osobników. 

Okazało się to możliwe dopiero po określeniu powiązań wyposażenia grobów z obszarem Rusi 

Kijowskiej i Ukrainy110. 

 Należy zaznaczyć, iż w badaniach izotopów ważne jest także porównanie stosunku mas 

węgla i azotu oraz analiza procentowa ich wkładu w kolagen111. Przeprowadzenie takich badań 

możliwe jest po oczyszczeniu zębów i kości, aby następnie pobrać próbki z istoty zbitej kości 

oraz kolagenu i szkliwa zębów. Następnie wyekstrahowane próbki poddaje się analizie w celu 

ustalenia stosunku izotopów wspomnianych pierwiastków. Oba pierwiastki są niezwykle 

istotne dla prawidłowego rozwoju organizmów, a co za tym idzie ich badanie umożliwia 

zrekonstruowanie nawyków żywieniowych. Węgiel, będący składnikiem kolagenu, 

przyswajany jest przez organizm wraz ze spożywanym białkiem. Natomiast azot wskazuje na 

odżywianie się pokarmem pochodzenia wodnego (morskiego)112.  

Warto przytoczyć także wyniki badań populacji mieszkańców Radomia w wiekach 

XI/XII oraz XVIII–XIX. Na podstawie analizy zawartości izotopów węgla i azotu w ludzkich 

szkieletach stwierdzono mianowicie, że dieta badanej społeczności na przełomie XI i XII wieku 

składała się ze zwierząt lądowych i roślin. Natomiast dieta społeczności z XVIII–XIX w. była 

wyraźnie odmienna, ponieważ w jej skład wchodziły produkty morskie. Na tej podstawie 

wywnioskowano, że zmiana diety nastąpiła na skutek importowania produktów. Ponadto 

dokonana została próba identyfikacji zróżnicowania diety pomiędzy płciami, jednakże nie 

udało się stwierdzić, aby takie odmienności miały miejsce113.  

Analizy bioarcheologiczne zostały przeprowadzone także dla szczątków ludzkich 

odkrytych na cmentarzu Salwatora we Wrocławiu. W celu poznania diety dawnych 

mieszkańców Wrocławia przeprowadzono badania zawartości stabilnych izotopów 13C i 15N w 

kolagenie kostnym oraz 18O w szkliwie zębowym. Badania zawartości izotopów węgla i azotu 

pozwoliły na stwierdzenie, że dieta populacji pochowanej na cmentarzu XVI–XVIII wiecznym 

nie była zróżnicowana, co może świadczyć o jednolitym statusie społecznym pochowanych 

osób. Dieta oparta była na pokarmach pochodzących ze zwierząt lądowych, z niewielkim 

procentowym udziałem ryb. Natomiast badanie izotopów tlenu miało na celu uzyskanie 

informacji o wpływie klimatu na kondycję biologiczną przebadanych osobników, którzy żyli 

 
110 Price i Frei 2017: 435. 
111 Por. Mnich, Lisowska-Gaczorek i Szostek 2018: 129–142; Kozłowski i Sołtysiak 2012: 950. 
112 Mnich, Lisowska-Gaczorek i Szostek 2018: 129–130.  
113 Mnich, Lisowska-Gaczorek i Szostek 2018: 132–137. 
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w okresie ochłodzenia klimatu. Przeprowadzone analizy nie pozwoliły jednak na uzyskanie 

jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o ewentualny negatywny wpływ zmian klimatycznych 

na populację wrocławskich mieszczan114. 

Badania zawartości izotopu strontu zostały przeprowadzone również w odniesieniu do 

szczątków żołnierzy poległych w trakcie I Wojny Światowej na obszarze pomiędzy rzekami 

Rawką a Bzurą. Ze szkliwa zębów żołnierzy pobrano próbki, które następnie poddano analizie 

stosunków izotopów 87Sr i 86Sr. Celem badań była próba ustalenia pochodzenia żołnierzy, 

których identyfikacja nie zawsze była możliwa na podstawie analizy pozostałości mundurów. 

Wyniki otrzymane na podstawie analizy kolagenu porównano z zawartością elementów 

środowiska z różnych miejsc Europy. W ramach projektu przebadano szesnastu osobników, a 

uzyskane wyniki pozwoliły na przyporządkowanie sześciu osób do Armii Cesarstwa 

Niemieckiego oraz sześciu do Cesarskiej Armii Rosyjskiej. Jednakże w przypadku czterech 

szczątków określenie ich pochodzenia nie było możliwe115. 

Dzięki analizom zawartości izotopów strontu, tlenu, węgla i azotu w szkielecie ludzkim 

można uzyskać informacje dotyczące diety oraz pochodzenia pojedynczych osobników. 

Ponadto przeprowadzenie badań większej populacji umożliwia identyfikację zmian, które 

zachodziły w diecie na przestrzeni wieków. Jednakże należy zwrócić uwagę na konieczność 

porównania próbek pobranych z zębów lub kości z danymi pozyskanymi z lokalnego 

środowiska. Ponadto należy pamiętać, że w rozważania nad dietą populacji może wkraść się 

błąd ze względu na np. niezbadanie wszystkich osobników lub zanieczyszczenie próbek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Łubocka i Gronkiewicz 2015: 152, 159. 
115 Marchewska, Bełka i Wardas-Lasoń 2019: 343–344. 
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1.7. Analizy chemiczne naczyń ceramicznych  

Kolejną z metod stosowanych w archeologii w celu poznania rodzajów pożywienia w 

przeszłości, jest chemiczna analiza pozostałości pokarmów, które były przygotowywane lub 

przechowywane w naczyniach ceramicznych pochodzących z badań wykopaliskowych. 

Metodą analityczną prowadząca do tego celu jest chromatografia gazowa (ang. gas 

chromatography, GC). Technika ta pozwala na uzyskanie informacji o składzie badanej 

mieszaniny związków chemicznych, m.in. w analizie żywności. GC jest metodą stosowaną 

również w połączeniu z innymi technikami analitycznymi. Jedną z najczęściej stosowanych 

technik analitycznych jest chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas (ang. gas 

chromatography – mass spectrometry, GC–MS)116. Eksperymentalne zbadanie możliwości i 

ograniczeń poznawczych tej właśnie metody w odniesieniu do rekonstrukcji diety dawnych 

społeczności ludzkich jest przedmiotem niniejszej rozprawy. 

Badania naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych 

umożliwiają nie tylko określenie przywar, które widoczne są na ściankach naczyń, ale również 

identyfikację tych składników pokarmów, które w nie wniknęły. Takie analizy mogą pozwolić 

z jednej strony na identyfikację funkcji naczyń, np. odkrytych w grobach, jak i udzielić 

odpowiedzi na pytanie o rodzaj diety dawnych społeczeństw117.  

Ściany nieszkliwionych naczyń są wyjątkowo chłonne ze względu na swoją 

porowatość, co umożliwia wnikanie w nie substancji chemicznych. Zastosowanie 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas pozwala na wyekstrahowanie ze 

ścianek naczyń pozostałości lipidów, głównie kwasów tłuszczowych, które następnie służą do 

identyfikacji rodzajów pożywienia przechowywanych i/lub poddawanych obróbce termicznej 

w tych naczyniach118. Kwasy tłuszczowe wnikają w pory, których wielkość nie przekracza kilku 

nanometrów. Stanowi to dla nich przestrzeń chroniącą przed degradacją pozostałości 

organicznych. Dodatkowym czynnikiem wiążącym kwasy tłuszczowe w porach ścianki 

naczynia ceramicznego są sole wapnia, które stają się drugim mechanizmem konserwującym. 

Sole wapnia wytrącają się w przypadku bogatej w wapń substancji organicznej, z którą kontakt 

miała ceramika. Działanie obu mechanizmów umożliwia przetrwanie lipidów w porach naczyń 

ceramicznych119. 

 
116 Ulanowska i Strączyński 2012: 31–34. 
117 Dunne i Cramp 2017: 7; Gregg 2010: 51–52; Krueger 2021: 371–373. 
118 Rosiak et al. 2014: 62–65. 
119 Hammann et al. 2020: 14688, 14691–14692. 
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Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas umożliwia analizę substancji 

złożonych poprzez ich rozdzielenie na pojedyncze elementy wraz z jakościowym i ilościowym 

ich określeniem. Z badanej próbki ekstrahowane są substancje o proweniencji organicznej, 

które następnie służą do określenia rodzajów kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego 

i roślinnego. Jednakże na podstawie pojedynczych kwasów tłuszczowych nie jest możliwe 

określenie, jaka potrawa była przechowywana lub przygotowywana w naczyniu, ponieważ te 

same kwasy mogą występować zarówno w tłuszczach zwierzęcych, jak i roślinnych120. 

Możliwe jest natomiast podjęcie próby takiej identyfikacji posługując się wskaźnikami 

proporcji różnych kwasów tłuszczowych wykrytych w próbkach pobranych ze ścianek naczyń, 

ze względu na zróżnicowanie zawartości tych kwasów w różnych gatunkach żywności. Różni 

badacze zaproponowali rozmaite wzory obliczania proporcji wybranych kwasów 

tłuszczowych, sugerując, że na podstawie uzyskanych ilorazów możliwe jest rozróżnienie 

tłuszczów roślinnych od zwierzęcych. Przedstawiono również możliwości pogłębionej analizy 

zawartości naczyń zmierzającej do próby rozróżnienia mięsa ssaków, ryb lub drobiu, a także 

warzyw121.  

Chromatografia gazowa może zostać połączona również z analizą stabilnych izotopów 

(co określane jest skrótem GC–C–IRMS)122. Metoda ta również może zostać wykorzystana do 

analizy zawartości naczyń ceramicznych poprzez ekstrakcję kwasów palmitynowego i 

stearynowego, z których następnie oznaczane są stabilne izotopy węgla (δ13C)123.  

Pomimo, iż przedstawione wyżej badania archeobotaniczne i archeozoologiczne 

dostarczają ważnych informacji o możliwych pokarmach spożywanych przez ludzi w 

minionych epokach, to jednak właśnie chemiczne analizy zawartości naczyń ceramicznych, 

prowadzone metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas uważane były w 

archeologii za optymalne narzędzie poznawcze prowadzące do poznania dawnej diety. 

Jednakże analizy te, choć obiecujące dla rozwoju badań nad dietą dawnych społeczeństw, wciąż 

generują wiele pytań i wątpliwości, które zostaną omówione w kolejnym rozdziale niniejszej 

rozprawy. 

 

 
120 Kałużna–Czaplińska i Młodecka 2008: 108–109. 
121 Np. Eerkens 2005; Malainey 1997; Isaksson 2000. 
122 Krueger 2021: 373–375. 
123 Dokładny opis metody wraz z przebiegiem badań przedstawiono w rozdziale 6. 
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Rozdział 2. Identyfikacja kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych z wykopalisk 

archeologicznych: dotychczasowe metody badań i ich wyniki 
 

2.1. Kwasy tłuszczowe i ich występowanie w żywności 

Chemia żywności to nauka, której problematyka dotyczy identyfikacji właściwości 

żywności i dodatków do niej, a także przemian chemicznych i biochemicznych, którym mogła 

podlegać w czasie przechowywania lub przetwarzania. Chemiczne analizy dotyczące żywności 

mają na celu nie tylko poznanie składu pojedynczych produktów, ale także ustalenie wpływu 

spożywanych produktów na rozwój organizmów ludzkich oraz jakość życia124.  

Najwcześniejsze badania surowców żywności prowadzono pod koniec XVIII i na 

początku XIX wieku. Prace naukowe w tym kierunku rozpoczął niemiecko-szwedzki chemik 

Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), aby wyekstrahować kwasy organiczne, m.in. mlekowy i 

szczawiowy. Z kolei prace nad organicznymi kwasami znajdującymi się w owocach prowadził 

francuski fizyk i chemik Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794). Natomiast austriacki 

lekarz Joseph Jakob von Plenck (1735–1807) dokonał pierwszego podziału składników 

żywności, takich jak skrobie, tłuszcze, cukry. Francuski chemik Michel Eugène Chevreul 

(1786–1889) wydzielił pierwiastki ze związków organicznych, które były wówczas znane. 

Następnie wyizolował kwasy stearynowy (C18:0) i oleinowy (C18:1, n–9)125. Pierwsza praca 

naukowa dotycząca chemii żywności została opublikowana w 1847 r. przez niemieckiego 

chemika Justusa von Liebiga (1803–1873). Składniki żywność znajdujące się w mięsie zostały 

przez niego podzielone na białka, którym przypisano rolę odżywczą, natomiast tłuszcze i 

sacharydy miały być odpowiedzialne za dostarczanie energii126.  

Analizy dotyczące żywności związane są także z poznawaniem wpływu elementów 

spożywanych produktów na rozwój organizmów ludzkich oraz jakość życia. Chemiczne 

analizy produktów żywności związane są również z poznaniem składu pojedynczych 

produktów.  

Produkty żywnościowe, będące częściami zarówno tkanek zwierzęcych, jak 

i roślinnych, stanowią główne elementy odżywczych składników przyswajanych przez ludzi. 

Można je podzielić na cztery główne grupy. Pierwszą z nich stanowią produkty białkowe, 

wśród których należy wyróżnić mięsa zwierząt hodowlanych (rzeźnych) oraz dzikich, drobiu i 

 
124 Sikorski 2012: 19, 25. 
125 Sikorski 2012: 21–22. 
126 Sikorski 2012: 22. 
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ryb, a także produkty mleczne i ich przetwory (np. sery) oraz jaja. Drugą grupę stanowią te 

produkty, które są bogate w składniki energetyczne. Należą do nich zboża oraz ich pochodne, 

jak na przykład mąki i kasze oraz ziemniaki, a także miody wytworzone ze spadzi i nektaru 

roślinnego, ponadto również orzechy i nasiona roślin strączkowych (bób, fasola, groch). 

Kolejną grupę stanowią tłuszcze jadalne, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, dzielone ze 

względu na ich konsystencję, czyli tłuszcze stałe (np. smalec) i płynne – oleje roślinne. Ostatnią 

z wyróżnionych przez badaczy grup żywności stanowią owoce i warzywa127.   

Naturalnymi związkami organicznymi o długich łańcuchach węglowodorowych, które 

niemal ulegają rozpuszczeniu w wodzie są lipidy. Ich ważnymi cechami są: wartość odżywcza 

i dostarczanie do organizmu energii, która wyzwalana jest w trakcie ich metabolizmu. Lipidy, 

mające charakter niepolarny128 – węglowodorowy, spełniają rolę budulców dla komórek 

organizmu129. 

Grupa żywności związana z lipidami stanowi istotny element diety ludzkiej. Lipidy 

dzielą się na trzy główne grupy: lipidy proste (tłuszcze właściwe i woski), lipidy złożone 

(fosfolipidy, glikolipy i sulfolipidy) oraz lipidy pochodne (kwasy tłuszczowe, alkohole 

lipidowe i węglowodory)130. Tłuszcze naturalne (organiczne), składające się z różnorodnych 

lipidów, można podzielić ze względu na ich pochodzenie na tłuszcze pochodzące z organizmów 

roślinnych i zwierzęcych. Tłuszcze zwierzęce pozyskiwane są poprzez wytapianie ich z tkanek 

zwierząt wodnych i lądowych również w postaci smalcu, łoju i mleka, jak również substancji 

przeobrażonych, czyli nabiału. Natomiast tłuszcze roślinne pozyskiwane są z nasion i owoców 

poprzez proces tłoczenia131. W tych produktach znajdują się kwasy tłuszczowe, będące 

składnikami tłuszczów. Występują one w dwóch grupach – nasyconych z prostym łańcuchem 

oraz nienasyconych – zawierające podwójne wiązanie.  

Kwasy tłuszczowe stanowią składnik tłuszczów naturalnych, a ich wzór chemiczny to 

R–COOH (R – grupa alkilowa, –COOH – grupa karboksylowa). Kwasy tłuszczowe o łańcuchu 

zawierającym do czterech atomów węgla są rozpuszczalne w wodzie. Grupa kwasów 

tłuszczowych o wiązaniach od 4 do 12 atomów węgla jest słabo rozpuszczalna w wodzie. 

Natomiast kwasy tłuszczowe o wiązaniach powyżej 12 atomów węgla są substancjami niemal 

nierozpuszczalnymi w wodzie. Kwasy tłuszczowe produkowane przez rośliny można określić 

 
127 Sikorski i Staroszczyk 2017: 29, 34, 36, 38, 41, 43–48; por. Drozdowski 2017: 230–233; Kumirska et al. 2010: 8–
14. 
128 Niepolarne cząsteczki (zwane również cząsteczkami homoatomowymi) zbudowane są z atomów tego samego 
pierwiastka z równą liczbą elektronów. 
129 Tomasik 2015: 54. 
130 Małecka 2003: 81; Kumirska et al. 2010: 14–30. 
131 Tomasik 2015: 55; Budja 2014: 196. 
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jako woski o wzorach C4:0 do C24:0132. Zdecydowanie lepiej związki te rozpuszczają się w 

rozpuszczalnikach organicznych, takich jak benzen czy etanol133.  

Natomiast polienowe kwasy tłuszczowe (PUFA)134 posiadają zazwyczaj od dwóch do 

sześciu wiązań podwójnych, które są oddzielone od siebie jedną grupą metylenową (–

CH=CHCH2–CH=CH–). Są to kwasy tłuszczowe, które występują w konfiguracji cis135. 

Niektóre z tych związków są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów; są to 

tzw. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Wraz z rozwojem organizmu, zmienia 

się zapotrzebowanie na te kwasy, ale ich udział w żywieniu powinien zawierać się w przedziale 

od 2 do 10% kalorii diety. Nienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają miażdżycy, a także 

sprzyjają obniżaniu poziomu cholesterolu, jak również zapobiegają powstawaniu skrzepów 

naczyniowych i regulują prawidłową pracę serca136. Przyjmuje się, że kwasy nienasycone 

znajdują się przede wszystkim w tłuszczach roślinnych i są to m.in. kwas palmitooleinowy 

(C16:1, n–7), kwas oleinowy (C18:1, n–9) i kwas linolowy (C18:2, n–6).  Kwasy tłuszczowe 

nienasycone są cząsteczkami, które mają przynajmniej jedno wiązanie podwójne. Można je 

wydobyć z miąższu owoców i nasion. Skład kwasów tłuszczowych zależy od gatunku roślin 

oraz rodzaju środowiska, w którym rośliny były uprawiane i w którym wyrastały. Ponadto w 

składzie chemicznym niektórych gatunków roślin znajdują się kwasy tłuszczowe 

charakterystyczne dla danej grupy, np. w roślinach krzyżowych137 występuje kwas erukowy 

(C22:1)138. 

Kwasy tłuszczowe z grupy nasyconych (tab. 1) nie zawierają wiązań podwójnych w 

cząsteczkach. Mają natomiast łańcuchy proste o parzystej liczbie atomów węgla. Spośród 

kwasów tłuszczowych nasyconych najbardziej rozpowszechnione są: kwas palmitynowy 

(C16:0) i stearynowy (C18:0). Są one typowymi składnikami większości olejów roślinnych i 

tłuszczów zwierzęcych. Kwasy o krótkich łańcuchach (C4:0 – C12:0) występują zdecydowanie 

rzadziej, wchodzą między innymi w skład masła czy oleju kokosowego i palmowego. Równie 

rzadko spotykane są też kwasy o łańcuchach węglowych dłuższych niż C18:0 – przykładowo 

kwas ikozanowy (C20:0) jest składnikiem olejów z ryb, zaś kwas dokozanowy (C22:0) 

 
132 Tomasik 2015: 55. 
133 Kumirska et al. 2010: 35–36. 
134 Są to kwasy wielonienasycone, mające więcej niż jedno podwójne łączenie pomiędzy atomami węgla. 
135 Konfiguracja cis wiązania pomiędzy atomami węgla, w której dwa atomy wodoru znajdują się po tej samej 
stronie wiązania.  
136 Kumirska et al. 2010: 37–38. 
137 Rośliny krzyżowe to warzywa z gatunku zielnych, należące do rzędu kapustowatych, m.in. rzodkiewka, 

kalafior, brokuły, brukselka, itp. oraz niektóre rośliny oleiste.  
138 Tomasik 2015: 57. 
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występuje w oleju słonecznikowym i rzepakowym. W skład tłuszczów zwierząt lądowych 

wchodzą nasycone kwasy tłuszczowe 16– i 18–węglowe. Natomiast w przypadku zwierząt 

morskich, skład kwasów tłuszczowych jest znacznie bardziej zróżnicowany, ponieważ możliwe 

jest w ich tkankach wykrycie również kwasów tłuszczowych nienasyconych, takich jak kwas 

oleinowy (C18:1, n–9), a także kwasy eikozapentaenowy (C20:5) i dokazeheksaenowy (C22:6). 

Tłuszcze zwierzęce pozyskiwane są głównie z tkanek zwierząt lądowych, jak i morskich, oraz 

mleka, głównie przeżuwaczy, w których widoczne są krótkołańcuchowe kwasy C4:0 do C10:0, 

a także kwasy tłuszczowe: oleinowy (C18:1) i palmitynowy (C16:0) oraz krótkołańcuchowe od 

C4:0 do C10:0. Kwasy tłuszczowe nasycone przeważają w produktach pochodzenia 

zwierzęcego139. Wśród kwasów tłuszczowych naturalnych występują również woski, będące 

estrami kwasów tłuszczowych, które spełniają rolę warstw ochronnych tkanek roślinnych i 

zwierzęcych. Woski te mają pochodzenie roślinne, takie jak lanolina, oraz zwierzęce, czyli 

pszczele140. 

Należy jednak podkreślić, iż pojedyncze kwasy tłuszczowe nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie badanego rodzaju pożywienia141.  

Poniżej w tabeli przedstawiono nasycone kwasy tłuszczowe, które wykorzystywane są 

w interpretacji zawartości naczyń pozyskiwanych z badań archeologicznych (tab.1). 

 

 

Tabela 1. Wybrane nasycone kwasy tłuszczowe wraz z ich występowaniem w pożywieniu zwierzęcym i roślinnym (za: Zielińska 

i Nowak 2014: 103) 

Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Symbol 

numeryczny 

Występowanie 

Kwas masłowy Kwas butanowy C4:0 Tłuszcz mleka ssaków 

Kwas kapronowy Kwas heksanowy C6:0 Masło, tłuszcze zwierzęce 

Kwas kaprylowy Kwas oktanowy C8:0 Masło, tłuszcze zwierzęce 

Kwas kaprynowy Kwas dekanowy C10:0 Masło, tłuszcze zwierzęce 

Kwas laurynowy Kwas dodekanowy C12:0 Olej kokosowy, olej z nasion palmowych, 

olej wawrzynowy, tłuszcze zwierzęce 

Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowy C14:0 Olej kokosowy, olej z nasion palmowych, 

olej muszkatowy, tłuszcze zwierzęce, 

nasiona olejowe, masło, gałka muszkatołowa 

 
139 Sikorski 2012: 188–189; Botham i Mayes 2018: 265–266. 
140 Tomasik 2015: 60. 
141 Drozdowski 2014: 73–80; Kiełczykowska 2014: 75–77; Zielińska i Nowak 2014: 103–104. 
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Kwas palmitynowy Kwas heksadekanowy C16:0 Olej palmowy, inne oleje z nasion roślin, 

tłuszcze zwierzęce 

Kwas margarynowy Kwas heptadekanowy C17:0 Tłuszcz mleczny 

Kwas stearynowy Kwas oktadekanowy C18:0 Tłuszcze zapasowe przeżuwaczy, masło 

kakaowe, tłuszcze roślinne 

Kwas arachidoowy Kwas ikozanowy C20:0 oleje rybie, oleje roślin krzyżowych, oleje z 

orzechów ziemnych 

Kwas behenowy Kwas dokozanowy C22:0 olej słonecznikowy, olej rzepakowy 

Kwas lignocerynowy Kwas tetrakozanowy C24:0 olej arachidowy, oleje roślinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2.2. Właściwości ceramiki jako materiału wchłaniającego kwasy tłuszczowe z żywności 

Jeden z badaczy technologii warsztatów ceramicznych, Henryk Stoksik stwierdził, że 

„w garncarstwie bowiem odbija się zarówno poziom sztuki i obyczajowości życia codziennego 

naszych przodków, jak i możliwości oraz osiągnięcia technologiczne epoki”142. Dlatego też 

analizy specjalistyczne masy ilastej, z której wykonywane są naczynia, prowadzone są coraz 

bardziej kompleksowe. Andrzej Buko wydzielił trzy etapy takich prac badawczych: 

wytwarzanie i użytkowanie naczyń oraz to, co dzieje się z nimi w procesie depozycyjnym143.  

Do pierwszego etapu analiz można zaliczyć badanie składu masy garncarsiej. Takie 

badania jako pierwszy zastosował Tadeusz Reyman, który w świetle przechodzącym pod 

mikroskopem analizował szlify ceramiczne144. Obecnie stosowane analizy mikroskopowych 

szlifów pozwalają na charakteryzowanie receptury mas garncarskich oraz służą do typowania 

grup ceramiki pod względem technologicznym i stylistycznym. Otrzymane informacje służą 

także do określenia pochodzenia naczyń i ich przynależności do konkretnych warsztatów 

garncarskich145. Badania te prowadzone są również w celu określenia technik, którymi naczynia 

zostały uformowane. Układ szkieletu ziarnowego umożliwia stwierdzenie czy naczynie było 

toczone na kole - w przypadku uporządkowanych ziaren, ułożonych równolegle. Natomiast 

naczynia lepione ręcznie to pod mikroskopem widoczne są ślady formowania i ugniatania gliny, 

a tażke pustki powstałe w wyniku tych działań146.  

Metodą, która pozwala na uzupełnienie informacji uzyskanych przy analizie mikroskopowych 

szlifów jest rentgenowska analiza fazowa. W jej wyniku możliwe jest otrzymanie informacji o 

minerałach ilastych i fazach mineralnych. Badania fizykochemiczne wykorzystywane są do 

scharakteryzowania surowca ilastego i skorelowania go ze złożem gliny. Takie badania 

zapoczątkował A. Buko w latach 90. XX w., kiedy to prowadził badania nad pochodzeniem 

naczyń garncarskich147.  

W kontekście funkcjonalności naczyń ceramicznych i ich wykorzystywania w pracach 

kuchennych analizowana jest ich twardości, gęstości, porowatości i nasiąkliwości148. W trakcie 

wypalania naczyń dochodzi do odparowania wody z gliny, na skutek czego powstają pory w 

ściankach naczyń. Pory powstają także na skutek zachodzenia procesów rozkładu organicznych 

 
142 Stoksik 2007: 28. 
143 Buko 1991: 546–547. 
144 Reyman 1959: 167–177. 
145 Stoksik 2007: 29. 
146 Pawlikowski 2020: 94–95; Stoksik 2007: 30–31. 
147 Buko 1981. 
148 Stoksik 2007: 39; Buczeń 2013: 12.         
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i nieorganicznych związków. Porowatość naczyń ściśle związana jest z nasiąkliwością ścianek 

naczynia, a niekiedy i z przepuszczaniem wody i innych płynów. Wyróżniane są pory 

zamknięte, w które nie wnikają substancje oraz otwarte, które mogą zostać wypełnione np. 

cieczą po wyparciu z nich powietrza. Cechą użytkową naczyń ceramicznych jest porowatość 

otwarta, będąca „stosunkiem objętości wody lub innej cieczy, która wypełniła pory otwarte 

próbki (po jej wygotowaniu w tej cieczy lub po uprzedniej ewakuacji pod próżnią), do objętości 

próbki”149. Natomiast porowatość zamknięta, będąca zawartością porów zamkniętych 

określana procentowo – jest różnicą pomiędzy porowatością całkowitą a otwartą. Porowatość 

naczyń wiążę się z ich nasiąkliwością, czyli stosunkiem (wyrażony w procentach) cieczy 

znajdującej się w porach badanej próbki do masy próbki wysuszonej. Jest ona również 

wskaźnikiem ilości otwartych porów. Szczelność naczynia również jest parametrem zależnym 

od obecności porów w ściankach naczynia ceramicznego. Wskazuje ona jaką część objętości 

materiału zajmują pory150.  

Gęstość naczynia to „teoretyczna granica zagęszczenia (bez porów), czyli jest to masa 

rzeczywistej jednostki objętości jakiegoś ciała, wyrobu”151. Do badania gęstości 

wykorzystywana jest metoda piknometryczna, polegająca na określeniu masy i objętości 

sproszkowanej próbki masy ceramicznej umieszczoenj w piknometrze (szklanym naczyniu 

wypełnionym cieczą – najczęściej wodą). Gęstość pozorna jest masą objętości ciała wraz z 

porami – jest to stosunek masy wysuszonej próbki do różnicy mas próbki nasączonej i próbki 

zanużonej w wodzie152.  

Opisane powyżej właściwości techniczne materiału ceramicznego składają się na jej 

użytkowanie, między innymi do przechowywania lub przygotowywania żywności. W 

przypadku naczyń kuchennych pory w ich ściankach stanowią istotny element w badaniach 

chemicznych biomarkerów. W trakcie obróbki cieplnej pokarmów otwarte pory zostają 

wypełnione przez kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z żywności. Na podstawie identyfikacji 

kwasów tłuszczowych możliwe jest określenie, że naczynie służyło do przygotowywania 

żywności, a ponadto substancje te stanowią podstawę do identfikacji rodzajów pożywienia, 

które gotowano w naczyniach153. 

 

 
149 Janiec 1982: 20–23. 
150 Buczeń 2013: 14; Buko 1990: 40–41.  
151 Janiec 1982: 20. 
152 Buczeń 2013: 13–14. 
153 Kałużna-Czaplińska i Młodecka 2008: 105-107; więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziałach 2.4 i 
2.5 niniejszej rozprawy doktorskiej. 
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2.3. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC–MS) jako metoda analizy 

pozostałości pożywienia w naczyniach ceramicznych 

Techniką analityczną stosowaną w chemii żywności do identyfikacji kwasów 

tłuszczowych jest chromatografia. Chromatografia (gr. chromatos – barwa i j. gr. grapho – 

piszę) służy do rozdzielania składników mieszanin badanych substancji poprzez zastosowanie 

analizy z podziałem na dwie fazy badawcze, tj. nieruchomą i ruchomą. W fazie stacjonarnej 

substancja jest umieszczana w kolumnie chromatograficznej lub na płaszczyźnie (jak w 

przypadku chromatografii cienkowarstwowej). W tej fazie możliwe jest rozdzielenie 

składników mieszaniny. Natomiast faza mobilna, zależna jest od stanu skupienia substancji, 

może być gazowa, cieczowa lub fluidalna. Fazy stacjonarne i ruchome mogą łączyć się 

następująco: gaz (faza ruchoma) – ciecz (faza stacjonarna), ciecz (faza ruchoma) – ciecz (faza 

stacjonarna), gaz (faza ruchoma) – ciało stałe (faza stacjonarna); ciecz (faza ruchoma) – ciało 

stałe (faza stacjonarna). Wynikiem przeprowadzonych prac jest w pierwszej kolejności 

separacja substancji z mieszaniny, a efektem końcowym analiza jakościowa i ilościowa 

rozdzielonych substancji154. 

Chromatografia została wynaleziona przez rosyjskiego chemika, włoskiego 

pochodzenia, Michaiła Semenowicza Cwieta (Tswetta) (1872–1919) w 1903 r., gdy był 

wykładowcą Politechniki Warszawskiej, podczas badań prowadzonych nad chlorofilem, co 

umożliwiło udowodnienie, iż jest on związkiem chemicznym. Pierwsze analizy powiązane były 

z barwnikami liści, a publikacja wyników badań ukazała się w 1906 r.155.  

Następnie chromatografię wykorzystał szwajcarski chemik Paul Karrer (1889–1971) do 

badań nad karotenoidami, co przyczyniło się do otrzymania przez tego badacza Nagrody Nobla 

w 1937 r. Rok później niemiecki biochemik Richard Kuhn (1900–1967) został również 

uhonorowany Nagrodą Nobla z dziedziny chemii za kontynuację badań karotenoidów i 

witamin. Chromatografia pozwoliła na prowadzenie zróżnicowanych badań z zakresu biologii 

i chemii. Stała się niezwykle użyteczną metodą, jak również sama stała się obiektem dalszych 

prac naukowych. Do rozwoju chromatografii przyczynił się także szwedzki biochemik Arne 

Wilhelm Kaurin Tiselius (1902–1971), który stworzył chromatografię adsorpcyjną i 

elektroforezę wykorzystał do odkrycia złożonej natury białek surowicy. Badacz ten otrzymał 

Nagrodę Nobla w 1948 r. Dalsze badania pozwoliły na zmodyfikowanie chromatografii w taki 

sposób, aby możliwe stało się dzielenie substancji takich, jak kwasy tłuszczowe. Pierwsze 

badania możliwe były w 1952 r. i zostały przeprowadzone przez angielskiego chemika Archera 

 
154 Zniszczoł i Budniok 2010: 1–2; Szczepaniak 2005: 292. 
155 Witkiewicz 2005: 11; Pogocki 1998: 5. 
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Johna Portera Martina (1910–2002). Ta metoda analityczna pozwala na analizę różnorodnych 

związków chemicznych. Znaczny rozwój prac nad chromatografią nastąpił w latach 50. XX w. 

A.J.P. Martin wraz z drugim angielskim chemikiem, Richardem Laurencem Millingtonem 

Syngem (1914–1994) ustalili, że fazą ruchomą w chromatografii może być gaz, co 

doprowadziło do powstania chromatografii gazowej156. Również w tym czasie powstała 

Komisja Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. 

Należy podkreślić, iż w tych badaniach miał swój udział również polski chemik Edward 

Soczewiński (1928–2016) z Akademii Medycznej w Lublinie, który prowadził badania 

teoretyczne, jak i praktyczne, nad zastosowaniem analitycznej chromatografii kolumnowej i 

cienkowarstwowej. W kolejnych latach (1955–1960) opracowano między innymi połączenie 

chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Kolejnym przełomem w pracach analitycznych 

okazało się zastosowanie komputerów do rejestrowania i opracowania otrzymywanych 

wyników ilościowych, jak i jakościowych157. 

Chromatograf gazowy składa się ze zbiornika gazu nośnego, regulatora przepływu, 

dozownika, a także kolumny wraz z termostatem, detektorem i przepływomierzem oraz 

wzmacniaczem sygnału. Całość podłączona jest oczywiście do komputera. Kolumna 

wypełniona jest gazem nośnym, np. azotem, helem lub wodorem. To właśnie w kolumnie 

zachodzi proces podziału substancji. Po zakończonym podziale, substancje są identyfikowane 

przez detektor. Na przebieg tego procesu ma wpływ przede wszystkie czułość detektora. W 

przypadku chromatografii gazowej rolę detektora spalania przejął spektrometr masowy, który 

składa się z analizatora mas, źródła jonów oraz powielacza elektronowego158.  

Możliwe jest także łączenie chromatografii z innymi metodami analitycznymi, takimi, 

jak spektrometria mas (MS) lub spektrometria w podczerwieni, aby uzyskać dokładniejsze 

wyniki159. Spektrometria mas jest techniką wykorzystywaną w chemii organicznej, aby określić 

strukturę związków organicznych, należącą do metod spektroskopowych. Zastosowanie tej 

metody pozwala na ustalenie budowy cząsteczek związków chemicznych. Możliwe jest także 

określenie składu pierwiastkowego przy wykorzystaniu tej metody.  

Historię badań nad spektrometrią mas rozpoczęły prace naukowe nad przewodzeniem 

prądu przez gazy. Fizyk niemiecki Eugen Goldstein (1850–1930) odkrył promieniowanie 

kanalikowe przy zastosowaniu tej metody. Angielski fizyk Joseph John Thomson (1856–1940) 

 
156 Witkiewicz 2005: 11–12, 14. 
157 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 13–20. 
158 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 16, 20. 
159 Szczepaniak 2005: 346. 
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dokonał odkrycia elektronów w 1897 r., za które otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki 

(1906 r.). Następnie w 1911 r. Thomson udoskonalił urządzenie niemieckiego fizyka Wilhelma 

Wiena, tzw. separator Wiena, tworząc spektrograf masowy. Dzięki jego zastosowaniu zostały 

odkryte izotopy neonu (1913 r.). Kolejne lata przyniosły dalsze badania i rozwój spektrometru 

masowego. Angielski fizyk Francis William Aston (1877–1945) zwiększył rozdzielczość 

spektrometru, a fizyk amerykański Arthur Jeffrey Dempster (1886–1950) go udoskonalił. Trzej 

wspomniani badacze utworzyli podstawy spektrometrii i zapoczątkowali rozwój prac nad 

możliwościami zastosowania spektrometrii mas do badań chemicznych160.  

Podstawę każdego spektrometru stanowi jonizacja cząsteczek analizowanej substancji, 

co umożliwia jej przyspieszenie w polu elektrycznym w próżni. Podstawą tych badań jest, jak 

podają Z. Witkiewicz i J. Kałużna-Czaplińska „pomiar stosunku masy do ładunku jonów w 

fazie gazowej poprzez rozdział przy zastosowaniu pola magnetycznego lub elektrycznego przy 

odpowiednio niskim ciśnieniu”161. 

Jednym z najczęściej stosowanych połączeń metod analitycznych jest chromatografia 

gazowa połączona ze spektrometrią mas (GC–MS). W 1958 r. stworzono pierwszy spektrometr 

sprzężony z chromatografem gazowym. Rozwój tej metody nastąpił w latach 70. XX w. 

Wówczas rozpoczęto prowadzenie analiz substancji lotnych, a także nielotnych, poprzez ich 

przekształcenie w substancje lotne. Natomiast lata 80. XX w. to okres dalszych badań nad 

ulepszeniem tej metody, aby możliwe stało się prowadzenie badań, m. in. nad białkami162. 

Poprzez zastosowanie połączenia tych obu metod możliwe stało się analizowanie mieszanin 

związków naturalnych. W przypadku tej podwójnej metody analiza przebiega w fazie gazowej, 

a pik chromatograficzny163 umożliwia zmierzenie kilku widm masowych164. W przypadku tego 

rodzaju chromatografii kolumna połączona jest ze spektrometrem mas. Z kolumny składniki 

analizowanej mieszaniny dostają się do miejsca, gdzie cząsteczki poddawane są jonizacji, czyli 

do spektrometru mas. W spektrometrze następuje rozpad cząsteczek i analiza ich pojedynczych 

elementów w celu identyfikacji substancji składowych. Widma masowe, które otrzymuje się w 

trakcie jonizacji, umożliwiają przeprowadzenie dalszej analizy składników badanej 

 
160 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 13–16. 
161 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 15–16. 
162 Kałużna-Czaplińska et al. 2015: 7. 
163 Jest to fragment chromatogramu, wyróżniony ze wzlgęu na wyższą wartość sygnału uzyskiwanego z detektora 
chromatograficznego (za: Internet: http://www.biofizyka.p.lodz.pl/chskroty.pdf) 
164  Jak opisuje to Barbara Drożdż „widmo masowe obrazuje rozpad cząstek analizowanej substancji na mniejsze, 
naładowane fragmenty powstające pod wpływem różnych czynników jonizujących. Detektor spektrometru 
masowego różnicuje mieszaninę dochodzących do niego jonów oraz dokonuje pomiaru względnej ich 
zawawrtości. Zmiany te przedstawiane są graficznie w postaci wykresu […] na osi rzędnch zaznaczana jest 
intersywność sygnałów”, za: Drożdż 2016: 4. 
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mieszaniny, a następnie ich identyfikacji na podstawie bibliotek widm masowych. Pełna analiza 

chemiczna przeprowadzona przy zastosowaniu chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas możliwa jest w postaci ilościowej i jakościowej analizy zawartych w próbce 

pojedynczych substancji165. Analiza ilościowa możliwa jest poprzez określenie wysokości i 

powierzchni piku każdej substancji w porównaniu do substancji wzorcowej, której zapis 

znajduje się w bazie danych. W przypadku, gdy znane są substancje, które poddawane są 

badaniu, możliwe jest wykorzystanie metody retencyjnej do przeprowadzania analizy 

jakościowej w celu porównania nowych wyników z już znanymi. Natomiast, gdy skład badanej 

mieszaniny nie jest pewny, wykorzystywana jest metoda spektralna. Sam spektrometr nie 

pozwala na przeprowadzenie identyfikacji składników mieszaniny. Niezbędne jest w tym celu 

rozdzielenie ich w kolumnie chromatograficznej i prowadzenie identyfikacji kolejnych, 

rozdzielonych elementów166. Wynik przeprowadzonej analizy otrzymywany jest jako widmo 

masowe, które jest charakterystyczne dla grupy badanych związków.  

Obecnie chromatografia jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w chemii 

analitycznej. Dzięki jej stosowaniu możliwe jest wykrywanie, identyfikacja i oznaczenie 

substancji o niskim stężeniu. Poza zastosowaniem tej metody w pracach nad rozwojem 

przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, stosowana jest również w badaniach 

związanych z rolnictwem, między inny przy analizie rodzajów żywności, czy z geologią, a 

także przy analizie składu atmosfer planet. Należy podkreślić, iż niewątpliwą zaletą badań 

chromatograficznych jest ich dokładność w określaniu składu badanych substancji, również 

pochodzenia organicznego. Sama chromatografia umożliwia rozdzielenie mieszaniny 

jednorodnej na pojedyncze substancje w celu ich dalszej identyfikacji. Należy podkreślić, że 

w przypadku próbek zawierających substancje stałe i nielotne następuje przemiana ich w 

pochodne lotne. Natomiast postać substancji gazowych i lotnych nie podlega zmianie167.  

Głównym założeniem badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu chromatografii 

gazowej połączonej ze spektrometrią mas jest rozpoznanie składników mieszaniny poddanej 

badaniom. Metoda ta umożliwia również oznaczenie pojedynczych związków, które znajdują 

się w tejże mieszaninie. Dlatego też opisywana metoda stosowana jest w identyfikacji kwasów 

tłuszczowych pochodzących z różnego rodzaju produktów żywnościowych. Separacja kwasów 

tłuszczowych z naczyń ceramicznych, pozyskanych w trakcie wykopalisk archeologicznych, 

może przyczynić się do odtworzenia, co znajdowało się w badanym naczyniu. 

 
165 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 121–123; por. także Dziuba et al. 2012: 33, 95–96. 
166 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 148–153; por. Sikorski 1964: 174–177. 
167 Witkiewicz i Kałużna-Czaplińska 2011: 13–16, 21, 23–24. 
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Wyekstrahowanie oraz określenie jakościowe i ilościowe kwasów tłuszczowych może 

doprowadzić do określenia rodzaju pożywienia, który był przygotowywany (gotowany) 

w naczyniu, a dalsza analiza większej liczby naczyń ceramicznych z jednego stanowiska może 

doprowadzić do określenia diety badanego społeczeństwa (np. mieszkańców osady), jak 

również sposobu odżywiania ludności w określonych czasach, aby sprawdzić zmiany, które 

mogły zajść w doborze pokarmów. Jednakże, aby uzyskać pewność, co do otrzymanych 

wyników, niezbędne jest przeprowadzenie analiz nie tylko zawartości naczyń z wykopalisk 

archeologicznych, ale przede wszystkim działania z zakresu archeologii eksperymentalnej. 

Próba odtworzenia warunków, w których pożywienie było przygotowywane  w naczyniu, 

następnie poznanie warunków zalegania fragmentów tych naczyń w warstwach kulturowych 

stanowisk archeologicznych, a w kolejnym kroku przeprowadzenie procesu wyekstrahowania 

kwasów tłuszczowych z porowatych ścian naczyń i ich interpretacja, pozwala na uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie czy ta metoda powszechnie stosowania w analizie żywności, ma również 

swoje zastosowanie w archeologii. Ta problematyka zostanie rozwinięta w dalszych częściach 

niniejszej rozprawy. 
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2.4. Dzieje badań zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych z wykopalisk 
archeologicznych 

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC–MS) wykorzystywana 

jest od latach 70. XX w. do analiz pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych, które 

odkrywane są w trakcie badań archeologicznych. Naczynia te niegdyś mogły być 

wykorzystywane do przechowywania lub przygotowywania żywności, mogły być 

wykorzystywane jako środek transportu żywności, np. amfory z winem i oliwą, jak również 

mogły spełniać funkcję darów grobowych, w których ofiarowywano zmarłym pokarm 

potrzebny do egzystencji po śmierci168. Metoda ta może być zatem stosowana w badaniach 

archeologicznych dotyczących diety dawnych społeczeństw.  

 
168 Kałużna-Czaplińska et al. 2015: 1–2. 

Ryc. 2. Procesy przemian wpływające na pozostałości organiczne w ceramice 
(oprac. K. Zdeb, na podstawie: Stacey 2009: 3, ryc. 3) 
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Zastosowanie tej metody umożliwia wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych ze 

ścianek naczyń ceramicznych pozyskiwanych w trakcie badań archeologicznych. Pory 

ceramiki pozwalają na wchłonięcie w ścianki i dna naczyń związków chemicznych z żywności 

i ich długoterminowe zachowanie (ryc. 2)169. 

Należy podkreślić, że wyjątkowa grupa lipidów, którą stanowią nasycone i nienasycone kwasy 

tłuszczowe, jedynie w niewielkim stopniu ulega rozkładowi w wodzie. Substancje te uwalniają 

się z żywności na skutek poddawania ich obróbce termicznej. Kwasy tłuszczowe nienasycone 

ulegają degradacji termicznej i jedynie w niewielkiej ilości przenikają w otoczenie. Zatem, w 

chwili podgrzania i gotowania żywności, a więc w momencie użytkowania naczynia, następuje 

uwolnienie kwasów tłuszczowych, ich degradacja termiczna oraz wnikanie w wolne pory 

naczyń. Te pozostałości organiczne uzupełniają porowatą strukturę naczyń w przypadku 

pierwszego gotowania, natomiast w przypadku wtórnego wykorzystania naczyń nie ulegają w 

dużej mierze wyparciu przez nowe związki. Ponowne gotowanie potraw w naczyniu może 

doprowadzić do uzupełnienia pustych porów lub miejsca po kwasach tłuszczowych, które 

uległy utlenieniu170. Ponadto lipidy wykazują odporność na degradację termiczną, która 

następuje np. na skutek wtórnego gotowania kolejnych potraw w naczyniach171. 

Natomiast w procesach podepozycyjnych na kwasy tłuszczowe oddziałują 

mikroorganizmy i grzyby ze środowiska, w którym znajdują się fragmenty naczyń. Na 

ilościowe i jakościowe zachowanie kwasów tłuszczowych w ściankach naczyń wpływ mają 

także procesy utleniania, które zachodzą w czasie deponowania naczynia w glebie172. 

Jednocześnie, ze względu na powolny przebieg wspomnianych procesów degradacyjnych, 

można wyekstrahować kwasy tłuszczowe nawet z ceramiki pochodzącej z epoki neolitu.  

Niektórzy badacze zalecają pobieranie próbek gleby, z której naczynia zostają 

wydobyte, w celu przeprowadzenia analizy jej składu chemicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem obecności kwasów tłuszczowych. Takie badania miałyby sprawdzić czy 

badane środowisko mogło silnie wpływać na kwasy tłuszczowe znajdujące się w porach 

naczyń, a tym samym czy mogło przyczynić się do ich szybszego rozkładu, albo czy mogło 

spowodować wniknięcie kwasów tłuszczowych z gleby w ścianki naczyń w toku procesów 

podepozycyjnych173. Wyniki innych badań wskazały jednak na znikomy wpływ składników 

 
169 Pollard i Heron 2008: 384–390; Malainey 1991: 319–325; Bonaduce et al. 2016; Kałużna-Czaplińska et al. 2015: 

8. 
170 Miller et al. 2020: 13704–13706. 
171 Oudemans i Boon 2007: 99. 
172 Dudd et al. 1998: 1345–1350. 
173 Pollard et al. 2007: 152. 
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chemicznych gleb na pozostałości organiczne zdeponowane w porach ścianek naczyń 

ceramicznych. Lipidy przy takim założeniu stanowią markery diagnostyczne dla zawartości 

naczyń i podstawę do identyfikacji pokarmów, które w nich poddawano obróbce cieplnej174. 

Możliwość zanieczyszczenia pierwotnej zawartości organicznej przez związki chemiczne 

z otoczenia glebowego musi być zatem zbadana eksperymentalnie i  takie badania podjęte 

zostały w czasie przgotowywania niniejszej rozprawy doktorskiej175. 

Zastosowanie metody GC–MS pozwala na uzyskanie informacji o ilościowej 

i jakościowej zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych pochodzących z 

wykopalisk archeologicznych w celu określenia rodzaju pożywienia, które mogło być 

przygotowywane w tych naczyniach. Jednakże, aby wyekstrahować kwasy tłuszczowe ze ścian 

naczyń należy zachować odpowiednie środki ostrożności, zaczynając od zabezpieczenia dłoni 

badacza poprzez włożenie rękawiczek, aby nie doszło do zanieczyszczenia próbki kwasami 

palmitynowym i stearynowym176. Same naczynia i ich fragmenty mogą być myte wodą, lecz 

nie powinny być długo moczone i odsalane oraz nie mogą mieć kontaktu z kwasami. W 

przypadku warunków idealnych do laboratorium przekazywana powinna być ceramika wraz z 

pozostałościami gleby, ponieważ kontekst wraz z jego zanieczyszczeniami również powinien 

być poddany analizie laboratoryjnej. Natomiast, gdy nie ma możliwości przekazania do badań 

ceramiki wraz kontekstem glebowym, np. gdy do badań przeznaczone są naczynia kilka lat po 

zakończeniu wykopalisk archeologicznych lub gdy naczynia te pochodzą z 

magazynów/wystaw muzealnych, w laboratorium pobierane powinny być próbki po uprzednim 

usunięciu ok. 1–2 mm warstwy zewnętrznej, aby uniknąć błędów na dalszym etapie prac 

badawczych (ryc. 3). Do analiz laboratoryjnych przekazywana winna być próbka o wielkości 

ok. 2 g z każdego naczynia177.  

Wykonanie badań metodą GC–MS umożliwia wyekstrahowanie od 30 do 50 kwasów 

tłuszczowych z jednego fragmentu naczynia ceramicznego, które następnie zostają poddane 

dalszej analizie i interpretacji178. Dlatego też stosowanie metody GC–MS daje nadzieję 

badaczom na identyfikację zawartości poszczególnych naczyń użytkowanych w przeszłości, a 

w konsekwencji także na identyfikację diety dawnych społeczeństw. 

 

 
174 Oudemans i Boon 2007: 99–100; Kałużna-Czaplińska et al. 2017: 491–492. 
175 Patrz rozdział nr 5. 
176 Na możliwość zanieczyszczenia materiału ceramicznego mogą wpłynąć różnorodne czynniki, na co zwracają 
uwagę różni badacze, por. Oudemans i Boon 1991: 199, ryc. 1. 
177 Regert 2011: 4. 
178 Stacey 2009: 2, 4–5.  
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Ryc. 3. Naczynie ceramiczne z oznaczonymi obszarami prac laboratoryjnych: 1) niebieska linia oddziela zewnętrzną 
powierzchnię zeskrobywaną w celu oczyszczenia obszaru do dalszych badań; 2) linia czerwona stanowi granicę 
głębokości do jakiej jest pobierana próbka do badań laboratoryjnych (fot. K. Zdeb) 
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2.5. Rozwój badań nad pozostałościami organicznymi w naczyniach ceramicznych przy 

zastosowaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS)   

Ważnym aspektem badań chemicznych, których przedmiotem były zabytki ceramiczne 

pochodzące ze stanowisk archeologicznych jest możliwość analizy takich pozostałości 

organicznych, których nie można było zaobserwować nieuzbrojonym okiem, inaczej mówiąc 

ustalenie, czy biomarkery zawarte w takich zabytkach są możliwe do wykrycia i identyfikacji 

przy zastosowaniu metod chemicznych. Jak to zostało przedstawione wyżej, chromatografia 

gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC–MS) umożliwia podział mieszaniny na 

poszczególne składniki i analizę każdego z nich. Metoda ta umożliwia wyekstrahowanie 

organicznych związków chemicznych, w tym wosków, alkoholi, lipidów i kwasów 

tłuszczowych oraz dalsze badanie ich składu jakościowego i ilościowego. Pozwoliło to na 

zastosowanie GC–MS w archeologii, a dokładniej w analizie pozostałości organicznych, które 

mogły pozostać w porach ścian naczyń ceramicznych179.  

Zanim ostatecznie wypracowano metody identyfikacji rodzajów pożywienia, które 

znajdowało się w naczyniach ceramicznych, podejmowano różnego rodzaju eksperymentalne 

próby analiz różnych materiałów archeologicznych i próbowano identyfikować różne rodzaje 

zawartych w nich biomarkerów180. Wiarygodność dokonywanych ustaleń była jednak często 

niesprawdzalna i dyskusyjna. Już na początku XX w. prowadzono analizy organicznych 

pozostałości w naczyniach pochodzących z badań archeologicznych. W zastosowaniu analiz 

chemicznych do interpretacji widocznych pozostałości organicznych na ścianach naczyń 

przodował C. Heintzel, lokalny historyk niemiecki, który badaniom poddał pozostałości smoły 

z urn. W latach dwudziestych XX wieku Anthony T. Lucas zastosował mokrą technikę 

chemiczną do zbadania pozostałości organicznych w ceramice znalezionej w grobowcu 

Tutanchamona w Egipcie181. Kolejne badania związane były z identyfikacją substancji 

widocznych na ściankach naczyń ceramicznych. Analizę chemiczną przeprowadził niemiecki 

badacz Johannes Grüß w 1933 r. dla naczyń z okresu halsztackiego, co pozwoliło mu na 

zidentyfikowanie pozostałości przypalonego mleka182. Ten sam badacz prowadził analizy 

pozostałości napojów alkoholowych w naczyniach ceramicznych, co doprowadziło do 

wyekstrahowania pozostałości miodu pitnego z części badanych naczyń183. Dalsze analizy 

 
179 Bonaduce et al. 2016: 291; Kałużna-Czaplińska et al. 2015: 8–10. 
180 Pollard et al. 2007: 148–152; Evershed 1993a: 74–80. 
181 Heron i Stacey 2000: 2083. 
182 Buckley, Melton i Montgomery 2013. 
183 Nebelsick 2008: 32. 
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chemiczne w tym okresie wykonywano na starożytnej ceramice ateńskiej. Wykonywał je 

Theodore W. Richards, aby określić czy w naczyniach przechowywana była żywność184. 

Kontynuacją niemieckich badań nad pokarmami w naczyniach w latach 50. XX wieku 

zajmowali się Josef Gangl i Rolf Rottländer, którzy prowadzili badania nad tłuszczami 

zachowanymi w alpejskiej ceramice. Inny niemiecki badacz, Walter Specht w latach 60. XX 

wieku prowadził badania nad pozostałościami organicznymi w naczyniach ceramicznych, a 

także substancji, którymi pokrywano ściany naczyń w celu ich uszczelnienia185. 

Rozwój badań chemicznych materiałów ceramicznych pozyskanych ze stanowisk 

archeologicznych miał miejsce w latach siedemdziesiątych XX wieku. Celem prowadzonych 

analiz stało się wówczas odtworzenie zawartości nieszkliwionych naczyń ceramicznych, czyli 

poznanie rodzajów przygotowywanej żywności, a także wykorzystywano tę metodę do 

identyfikacji składników, które były stosowane do wyrobu kosmetyków i leków186. 

Początkowo badania miały umożliwić wykrycie pozostałości organicznych, m.in. tłuszczów 

i steroidów jako markerów dawnej żywności. Takie badania w latach 30. XX w. przeprowadził 

Walter von Stokar na belgijskich i niderlandzich naczyniach sprzed tysięcy lat, co potwierdziło 

wykorzystywanie tych naczyń do podgrzewania pokarmów. Kolejne badania z zastosowaniem 

metody GC–MS pozwoliły na dokładniejsze wydzielenie lipidów z naczyń oraz określenie 

składu jakościowego i ilościowego grupy kwasów tłuszczowych187. Na początku lat 80. XX 

wieku podejmowano także próby zidentyfikowania nie tylko pojedynczych związków 

chemicznych, lecz także dokonania dokładnego rozpoznania rodzajów pożywienia, które 

zawierały naczynia188.  

W latach 70. XX w. do rozwoju niemieckich badań nad lipidami w naczyniach 

ceramicznych przyczynił się wspomniany wcześniej R. Rottländer, dla którego podstawę do 

badań stanowiły wyniki uzyskane przez von Stokara. W latach 80. i 90. XX w. analizy 

pozostałości lipidów znajdujących się w porach naczyń ceramicznych prowadzili jednocześnie 

R. Rottländer oraz Helmut Schlichterl wraz z Barbarą Ottaway. Rozpoczęli oni 

multidyscyplinarne badania nad ceramiką z okresu późnego neolitu. Jednakże Marianne Tauber 

poddała krytycznej weryfikacji metodę zastosowaną przez Rottländera i uzyskiwane przez 

niego wyniki badań. Jej analizy doprowadziły do zaobserwowania niszczących skutków 

procesów postdepozycyjnych i oddziaływania bakterii na lipidy, które pozostały na ścianach 

 
184 Rottländer 1983: 72–77. 
185 Rottländer 1985: 314–316.  
186 Kałużna-Czaplińska et al. 2015: 6–7. 
187 Nebelsick 2008: 36. 
188 Rottländer 1990; Heron i Evershed 1993; Rosiak et al. 2019: 1–5. 
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naczyń. Po raz pierwszy uwagę zwrócono na możliwość zanieczyszczenia materiału przed 

pobraniem próbki z naczynia. Przedstawione wątpliwości stały się ważnym głosem w dyskusji, 

ponieważ stanowiły zbiór problemów związanych z kwestią dotykania fragmentów ceramiki 

przez badaczy w trakcie wykopalisk, mycia naczyń oraz późniejszych prac dokumentacyjnych.  

Powierzchnia ceramiki narażona jest na zanieczyszczenie ze względu na możliwość kontaktu z 

ludzkimi palcami, na których również znajdują się kwasy tłuszczowe, w tym dwa 

najpopularniejsze: stearynowy i palmitynowy189.  

Dalsze badania interdyscyplinarne prowadziła grupa bawarskich naukowców na 

początku XXI wieku: Ursula Baumer (chemiczka), Michael Joachimski (geolog), Erik Flügel 

(paleontolog) i Johann Koller, a wśród stosowanych metod analitycznych znajdowała się także 

chromatografia gazowa. Badania chemiczne prowadzono na tyrolskim materiale ceramicznym 

oraz lokalnych produkcjach, będących imitacjami importowanych naczyń190. 

 Badania prowadzone nad zachowaniem mikrośladów organicznych pozostałości w 

naczyniach ceramicznych koncentrowały się na zagadnieniu chłonności ścianek naczyń, a w 

tym również ich porowatości. Prace badawcze w tym zakresie prowadziła we Francji w latach 

70. XX w. Jeanne Condamin ze współpracownikami. W wyniku tych badań wykryto, że 

substancje organiczne wnikają w pory ścianek naczyń i pozostają w nich po zakończeniu 

procesu gotowania żywności. Dalsze analizy pozwoliły na wykrycie pozostałości organicznych 

także w porach ceramiki znajdywanej w trakcie badań archeologicznych191. Kolejne badania 

chemiczne przyczyniły się do odkrycia właściwości kwasów tłuszczowych, w tym 

potwierdzenia ich powolnego procesu degradacji w ceramice oraz odporności na czynniki 

zewnętrzne, w tym na wodę. Analizą zawartości naczyń ceramicznych oraz rodzajami 

substancji, które wchłaniane są przez pory ścianek naczyń zajął się w swoich badaniach w 

latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. także Richard P. Evershed na 

uniwersytecie w Liverpool i w Bristolu w Anglii. Prowadzone przez niego badania polegały na 

próbach wyekstrahowania kwasów tłuszczowych z ceramiki, aby następnie odtworzyć ich 

pierwotne pochodzenie192.  

Równie ważne badania przeprowadzono na naczyniach testowych w celu sprawdzenia 

czy zaobserwowany zostanie zróżnicowany skład kwasów tłuszczowych w różnych częściach 

naczyń, z których pobierano próbki. Zespoły R.P. Eversheda i Mèlanie Salque w wyniku 

 
189 Nebelsick 2008: 54, 56. 
190 Flügel et al. 2004. 
191 Condamin et al. 1976. 
192 Evershed 2008a. 
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prowadzonych eksperymentów wykazały, że stężenie lipidów jest zróżnicowane w zależności 

od usytuowania fragmentu naczynia, z którego pobierana jest próbka. Najwięcej lipidów 

wykrywano w obrębie wylewu oraz w środkowej partii brzuśca naczyń. Jednocześnie badacze 

ci potwierdzili, że zróżnicowane skupienie lipidów w różnych partiach naczyń może 

odzwierciedlać sposób ich użytkowania193. Badania w tym zakresie prowadzono na początku 

lat 90. XX w. na materiale ceramicznym ze stanowiska archeologicznego w Raunds Area w 

West Cotton (Northamptonshire, Wielka Brytania)194. Do analiz lipidów wybrano próbki 

pobrane z różnych części naczyń ceramicznych, czyli wylewów, brzuśców oraz den. Z każdej 

z próbek wyekstrahowano kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, lecz to z 

wylewów i górnych partii brzuśców uzyskano największe stężenie lipidów. Dalsze rozważania 

w tym zakresie prowadził R.P. Evershed, który wykonał badania eksperymentalne, których 

celem było porównanie stężenia lipidów z naczyń, w których gotowano mięsa z tymi, w których 

gotowano warzywa. Przeważającą zawartość lipidów stwierdzono w naczyniach zawierających 

mięso, co przypisano wysokiemu stężeniu lipidów w tym rodzaju żywności przed poddaniem 

jej obróbce termicznej. Zróżnicowane nagromadzenie lipidów wykryto także w przypadku 

zestawienia dwóch technik przygotowywania mięsa, a mianowicie gotowania i smażenia. W 

tym drugim przypadku zaobserwowano znaczne skupisko pozostałości organicznych w okolicy 

przydennej naczynia, jak również przy wylewie, co mogło być związane z rozpryskiwaniem się 

potrawy w trakcie smażenia195.  

Badania nad pozyskiwaniem pozostałości pokarmów oraz identyfikacją ich 

pochodzenia na podstawie organicznych pozostałości w nieszkliwionych naczyniach 

ceramicznych prowadziła także Prudence M. Rice z South Illinois University w Carbondale196. 

Wyniki jej badań pozwoliły na potwierdzenie, że na przetrwanie kwasów tłuszczowych w 

naczyniach ma wpływ porowatość ścianek, co umożliwia ich zachowanie nawet w ceramice 

neolitycznej. 

 Prace badawcze, rozpoczęte w latach 70. XX w. i kontynuowane również później w 

XX w., prowadzone przez Francisa Celorię z Gladstone Pottery Museum w Stoke–on–Trent w 

Anglii wraz z zespołem, doprowadziły do odkrycia, że lipidy, w tym kwasy tłuszczowe, ulegają 

degradacji ze względu na działania mikroorganizmów znajdujących się w glebie. 

Przeprowadzone badania wykazały, że oddziaływanie mikroorganizmów nie doprowadza do 

 
193 Evershed et al. 2011; Evershed 2008b: 32, ryc. 2; Salque 2012: 136, ryc. 6. 
194 Charters et al. 1993: 211–220. 
195 Evershed 2008b: 29–30. 
196 Rice 1996. 
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całkowitej niwelacji kwasów tłuszczowych, a także zaobserwowano, że proces degradacji jest 

powolny197.  

Analizy naczyń ceramicznych z okresu rzymskiego, pozyskanych ze stanowiska 

Uitgeest–Groot Dorregeest w Holandii wraz z badaniem zanieczyszczeń związanych z 

postdepozycyjnym środowiskiem naczyń198, pozwoliły na stwierdzenie, że postęp 

degradacyjny jest niewielki, co za tym idzie możliwe jest prowadzenie prób odtwarzania 

żywności na podstawie pozostałości organicznych, jakimi są kwasy tłuszczowe199. Jednakże  

wątpliwości budziła kwestia pozyskania markerów biologicznych, w tym kwasów 

tłuszczowych, z ceramiki znalezionej w środowisku agresywnym, np. w latrynach lub z 

obszarów torfowisk. Badania fragmentów naczyń ceramicznych wydobytych z warstw 

torfowych z holenderskich stanowisk neolitycznych i z wczesnej epoki żelaza, doprowadziły 

do wyekstrahowania z nich kwasów tłuszczowych200. Otrzymane wyniki stały się podstawą do 

późniejszych badań chemicznych materiałów ceramicznych znajdowanych w środowisku 

uznawanym za agresywne i potencjalnie degradacyjne dla pozostałości organicznych z wnętrz 

porów naczyń. 

Metodę GC–MS wykorzystano również w analizie szczątków roślinnych z naczyń 

ceramicznych znalezionych w pozostałościach szamba, które odkryto w trakcie prac 

archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego obozu rzymskiego odkytego w szkockim 

mieście Bearsden. Zastosowana metoda umożliwiła wydzielenie pozostałości pszenicy, która 

mogła stanowić element pokarmów mącznych. Badania te umożliwiły pozyskanie i 

identyfikację pozostałości organicznych z naczyń ceramicznych, które zalegały w inwazyjnym 

środowisku wnętrza latryny201.  

Badania nad pozostałościami pokarmów w naczyniach rozszerzono o próby 

identyfikacji pozostałości roślinnych w naczyniach znalezionych w trakcie badań 

archeologicznych. Analizy chemiczne w tym zakresie prowadziła w roku 1976 J. Condamin z 

zespołem w celu identyfikacji biomarkerów z amfor i oliwnych lamp gallo-rzymskich202. 

Badania te wpłynęły na podejście do materiału badawczego oraz sposobu pozyskiwania 

próbek203. Zaczęto mianowicie dbać o pozyskanie próbek z wnętrza ściany naczyń, a nie 

 
197 Thornton, Morgan i Celorai 1970: 20–24; por. Rottländer i Schlichtherle 1978: 260–262. 
198 W badaniach zastosowano spektrometrię mas wraz z wykorzystaniem pirolizy Curie (CuPyMS). 
199 Oudemans i Boon 1993.  
200 Oudemans i Boon 1991: 225–226. 
201 Knights et al. 1983: 145–149. 
202 Condamin et al. 1979; Evershed et al. 1994.  
203 Evershed et al. 1994; Kałużna-Czaplińska et al. 2016: 68–69. 
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jedynie z jej wierzchniej strony, aby uniknąć pobierania potencjalnie zanieczyszczonego 

materiału. 

Prace badawcze rozszerzono o porównanie zawartości amfor i lamp oliwnych z różnych 

starożytnych stanowisk archeologicznych położonych na obszarze śródziemnomorskim. W 

czasie badań laboratoryjnych w lampach wykryto pozostałości po zjełczałym oleju, natomiast 

zawartość amfor zidentyfikowano jako oliwę z oliwek204.  

Analizy, którym poddano pozostałości organiczne z amfor egipskich z okresu Starego 

Państwa i kopto-bizantyjskiego, umożliwiły określenie rodzajów balsamów, które stosowano 

do zabiegu mumifikacji. W skład tych balsamów wchodziły tłuszcze i oleje oraz woski, a także 

żywice drzew iglastych i smoła, bitum i olej rycynowy205.  

Rozwój badań nad pozostałościami oliwy w amforach pozwolił na odtworzenie 

zawartości naczyń baskijskich wielorybników z XVI–XVII w. W badaniach przeprowadzono 

także analizę porównawczą ze składem chemicznym tłuszczów pochodzących z pięciu różnych 

współcześnie występujących gatunków, m.in. tłuszczu morświna. Umożliwiło to stworzenie 

bazy porównawczej dla oleju wielorybiego nieznanego pochodzenia. Tak przeprowadzone 

badania pozwoliły na identyfikację gatunku zwierzęcia morskiego, z którego pochodził 

analizowany tłuszcz, jako przynależnego do grupy płetwali206.  

Badania nad pozostałościami olejów z wielorybów oraz innych tłuszczów zwierzęcych 

przeprowadzono także ostatnio w odniesieniu do zbioru naczyń ceramicznych z obszaru wyspy 

Kodiak na Alasce w Ameryce Północnej. Analiza stabilnych izotopów kwasów tłuszczowych 

C16:0 i C18:0 pozwoliła na wyekstrahowanie pozostałości organicznych z grupy 70 naczyń. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na odróżnienie pozostałości tłuszczów zwierząt morskich 

od słodkowodnych ryb anadromicznych (m.in. łososi) oraz tłuszczów nielicznych 

przeżuwaczy. Wśród tłuszczów zwierząt morskich wyróżniono olej wielorybi, który spełniał 

kilka funkcji w gospodarstwie domowym – pierwszą z nich było konserwowanie i 

impregnowanie pokarmów, drugą bezpośrednie spożycie wraz z innymi pokarmami, natomiast 

w trzecim przypadku olej wykorzystano jako paliwo w lampach ceramicznych. Przetwarzanie 

zasobów wodnych było wyjątkowo ważnym elementem gospodarki wyspy – były one również 

towarem eksportowym207. 

 
204 Passi et al. 1981: 778,780; Ribechini i Mattonai 2018. 
205 Łucejko et al. 2017: 10–11. 
206 Blanco-Zbiaguirre et al. 2018: 190–192. 
207 Admiraal et al. 2020: 130–131, 133–134. 
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 Zastosowanie techniki GC–MS umożliwiło rozpoznanie pozostałości roślinnych w 

naczyniach Majów z późnego okresu klasycznego. Do badań przeznaczono naczynia, na 

których znajdował się hieroglificzny napis oznaczający „dom/siedziba twojego tytoniu”. W 

kulturze Majów tytoń miał szerokie zastosowanie: oprócz palenia, żucia i wąchania, był także 

dodawany do żywności i napojów. Analiza chemiczna miała w tym przypadku za zadanie 

sprawdzić czy naczynia spełniały funkcję gospodarczo-kuchenną, po której pozostały ślady 

organiczne. W ceramice wykryto pozostałości lipidów odpowiadających składem liści tytoniu 

występującego na obszarze, z którego pochodziły naczynia208. 

Badania, które miały na celu wykrycie pozostałości tytoniu przeprowadzono również w 

odniesieniu do fajek pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Do badań przeznaczono 

fragmenty fajek z osady przodków plemienia Tolowa z północno-zachodniej Kalifornii oraz 

fajki pochodzenia europejskiego, lecz znalezione w Ghanie (XIX w.) i w New Jersey na terenie 

Stanów Zjednoczonych (poł. XVIII w.). W celu uzyskania możliwie najdokładniejszych 

wyników, do interpretacji danych pozyskanych z zabytków dołączono informacje uzyskane z 

badań eksperymentalnych209. Zaplanowane prace miały pomóc w prześledzeniu pochodzenia i 

rozprzestrzeniania się tytoniu na terenie Stanów Zjednoczonych wśród rdzennych 

mieszkańców Ameryki Północnej, w kontekście teorii o powiązaniu rozprzestrzeniania się 

tytoniu z udomowieniem kukurydzy. Analiza chemiczna z zastosowaniem metody GC–MS 

pozwoliła na wykrycie pozostałości organicznych w badanych fajkach, jednakże biomarkery 

różniły się w sposób znaczny od wyników uzyskanych z roślin dymnych oraz nie wykryto 

nikotyny. Badacze w związku z tym zasugerowali, że brak wykrycia obecności nikotyny w 

analizowanych fajkach może wynikać z faktu analizowania cybuchów z ustnikami, a nie 

główek fajek210.   

Zespół badawczy, którym w latach osiemdziesiątych XX w. kierowali R.P. Evershed i 

Neil Robinson, zastosował metodę GC–MS do badań nad żywicami i smołą roślinną 

wytwarzaną z kory brzozy białej. Prace te początkowo dotyczyły widocznych pozostałości na 

naczyniach ceramicznych211, jednakże kolejne analizy z zastosowaniem omawianej metody 

umożliwiły rozpoznanie pozostałości substancji żywicznych na narzędziach krzemiennych. 

Analiza chemiczna umożliwiła określenie rodzaju kleju, który został użyty do mocowania 

 
208 Zagorevski i Loughmiller–Newman 2017: 403. 
209 Badania eksperymentalne zostały opisane w rozdziale 3.4 niniejszej rozprawy doktorskiej.  
210 Rafferty et al. 2012: 1956–1959; Tushingham et al. 2013: 1400. 
211 Evershed et al. 1985; Robinson et al. 1987. 
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wkładek krzemiennych do rękojeści. W badaniach stwierdzono obecność smoły drzewnej z 

kory drzew Betulaceae, powstałej z kory brzozowej w procesie termicznej obróbki212.  

Badania nad pozostałościami klejów i smół przeprowadzono w przypadku naczyń 

neolitycznych ze stanowisk położonych w północnej Grecji. Zastosowanie metody GC–MS 

pozwoliło na wyodrębnienie i zidentyfikowanie dwóch substancji roślinnych oraz żywicy 

sosnowej, która służyła do hydroizolacji213.  

Badania mające na celu identyfikację pozostałości roślinnych, będących 

najprawdopodobniej pozostałościami żywicy, przeprowadzono w odniesieniu do naczyń z 

terenu zachodniej Newady w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z naczyń pobrano próbki ze 

ścianek z głębokości 1–2 mm, aby wyeliminować ewentualne zanieczyszczenia wyników. W 

rezultacie potwierdzono informacje o obecności żywicy sosny piñon, która mogła być 

gotowana w celu przygotowania spoidła lub była wykorzystywana do uszczelniania ścianek 

naczyń214. 

W latach 90. XX w. nastąpił znaczny wzrost liczby analiz chemicznych naczyń 

ceramicznych znalezionych w trakcie badań archeologicznych215. W toku tych badań 

prowadzono próby rozróżnienia rodzajów żywności oraz dokonywano identyfikacji potraw, 

które były przygotowywane w naczyniach. Pomimo zaawansowania metodyki prowadzonych 

badań chemicznych, wykrywanie zbóż w naczyniach ze stanowisk archeologicznych jest nadal 

problematyczne ze względu na proces rozkładu tych pozostałości organicznych. Jednakże 

podjęto próbę uzyskania pozytywnych wyników z naczyń neolitycznych (ok. 3970–3340 

p.n.e.), w których znajdowały się zboża. Badaniom poddano trzydzieści dwa fragmenty naczyń 

ze stanowisk z terenu Sardynii i Kalabrii oraz siedemnaście fragmentów naczyń kamiennych, 

noszących ślady przypalenia od zewnątrz, z wykopalisk z terenu Sycylii. Analizy chemiczne 

pozwoliły na potwierdzenie obecności zbóż w przebadanych naczyniach216. Otrzymane wyniki 

umożliwiły dalsze prace badawcze, których celem było wyekstrahowanie kwasów 

tłuszczowych pochodzenia roślinnego, które posłużyły do rozróżnienia kukurydzy od prosa217.  

Badania chemiczne prowadzono także w celu sprawdzenia czy przy wykorzystaniu 

techniki GC–MS możliwe jest rozróżnienie zawartości naczyń z różnych pod względem 

chronologicznym stanowisk archeologicznych. Badania markerów biologicznych 

 
212 Kufel-Diakowska 2019: 228. 
213 Mitkidou et al. 2008: 493. 
214 Eerkensa 2002: 102–104. 
215 Kałużna-Czaplińska et al. 2016: 67. 
216 Lucejko et al. 2018: 3–4.  
217 Fraser et al. 2012; Manhita et al. 2014. 
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przeprowadzono na przykładzie naczyń ceramicznych z obszaru Holandii ze stanowisk 

archeologicznych neolitycznych i z wczesnej epoki żelaza. Do badań wybrano cztery fragmenty 

naczyń z dwóch stanowisk neolitycznych (NO–Polder 14 i Hazendonk) oraz dziesięć 

fragmentów z trzech stanowisk okresu wczesnej epoki żelaza (Uitgeest–Groot Dorregeest, 

Schagen–Muggenburg, Uitgeest 54). Otrzymane wyniki pozwoliły na wykrycie olejów 

roślinnych oraz pozostałości kwasów tłuszczowych zwierzęcych i produktów mlecznych218. 

Także badania, które przeprowadzono na naczyniach późnorzymskich udowodniły, że możliwe 

jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami pożywienia pochodzenia 

zwierzęcego w próbkach naczyń znalezionych na tym samym stanowisku. W naczyniach 

ceramicznych nie tylko wykryto pozostałości zwierzęce, ale scharakteryzowano je jako 

pochodzące od przeżuwaczy – owiec oraz wykryto w naczyniach również wosk pszczeli219.  

Oprócz identyfikacji pozostałości roślinnych zastosowanie chromatografii gazowej 

połączonej ze spektrometrią mas pozwoliło na wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych, które 

umożliwiły rozróżnienie tłuszczów zwierzęcych i ich dokładną identfikację, które 

podgrzewano w naczyniach220. Rozwój tych badań doprowadził do możliwości identyfikacji 

pochodzenia tłuszczów zwierzęcych, np. mięsa bydła, owiec, kóz czy świń, a także odróżnienia 

mięsa zwierząt lądowych od morskich oraz tłuszczów przeżuwaczy od produktów 

mlecznych221. Do identyfikacji gatunków, z których mięsa pochodzą tłuszcze zaczęto 

wykorzystywać proporcje ilościowe wybranych kwasów tłuszczowych. 

Martine Regert z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) 

przeprowadziła badania, które pozwoliły na określenie różnic pomiędzy pozostałościami 

tłuszczów zwierząt monogastrycznych a przeżuwaczy i produktami mlecznymi. Większa ilość 

kwasu palmitynowego (C16:0) niż stearynowego (C18:0) świadczy według niej o obecności 

mięsa zwierząt monogastrycznych, natomiast odwrotna sytuacja wskazuje, że w naczyniu 

znajdowało się mięso przeżuwaczy222. 

Ekstrahowanie kwasów tłuszczowych ze ścian naczyń ceramicznych pochodzących z 

badań archeologicznych prowadził na początku 2000 r. również zespół M.S. Copleya223. 

Badania te przyczyniły się do ugruntowania interpretacji stosunków ilościowych kwasów 

tłuszczowych C16:0 i C18:0 jako wskaźników pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Badania 

 
218 Oudemans i Boon 2007: 100. 
219 Kimpe 2002: 151–158. 
220 Evershed et al. 1997: 402–404. 
221 Regert 2011: 2. 
222 Regert 2011: 14. 
223 Copley et al. 2005c; Šoberl i Evershed 2009: 135–137. 
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nad zawartością kwasów tłuszczowych znajdujących się w ceramice pochodzącej z badań 

archeologicznych kontynuowali M.W. Gregg i G.F. Slater oraz M.S. Tite, jak również C. Heron 

z zespołem, którzy prowadzili analizy pozostałości organicznych w ceramice z obszaru 

południo–wschodniego i połuwniowo–zachodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego224. 

Badania nad zawartością naczyń pochodzących z wykopalisk obejmowały próby 

identyfikacji pochodzenia kwasów tłuszczowych roślinnych i zwierzęcych225. Badania 

prowadzone przez zespół naukowców, kierowanych przez Gregga i Slatera, dotyczyły ceramiki 

z obszaru Bliskiego Wschodu (datowanej na lata 7300 i 4700 p.n.e.) i pozwoliły na oznaczenie 

kwasów tłuszczowych C16:0 i C18:0. Przeprowadzone analizy proporcji tych dwóch kwasów 

umożliwiły ustalenie, że dla kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego iloraz ilości tych 

kwasów tłuszczowych wynosi 3 i więcej, natomiast kwasy tłuszczowe pochodzenia 

zwierzęcego zidentyfikowano na podstawie wyniku obliczonego ilorazu w zakresie od 1 do 

2226.  

Podjęto także próbę określenia, jakie gatunki mięsa znajdowały się w naczyniu – czy 

było to mięso przeżuwaczy lub zwierząt monogastrycznych. Jedne z takich badań 

zrelacjonowała Mary E. Malainey z uniwersytetu w Brandon w Kanadzie, która zaproponowała 

stosowanie wzoru wyliczania proporcji kwasów tłuszczowych:  

(C15:0+C17:)/(12:0+C14:0+C16:0+C18:0) oraz przedstawiła interpretację wyniku, który 

miałby świadczyć o obecności tkanek przeżuwaczy w naczyniach ceramicznych227.  

Badania pozostałości organicznych w naczyniach archeologicznych prowadził także 

Jelmer W. Eerkens z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Analizie chemicznej poddał on 

naczynia ze stanowisk położonych w obrębie Wielkiej Kotliny w zachodniej części Ameryki 

Północnej. Przeprowadzone przez niego badania umożliwiły mu zaproponowanie czterech 

wzorów wyliczania ilorazów, których wyniki odniósł do mięsa ssaków lądowych, mięsa ryb, 

korzeni i bulw, warzyw oraz nasion i orzechów, a także jagód (tab. 2). Ponadto zasugerował 

możliwość podziału potraw na podstawie uzyskanych wyników obliczeń na potrawy gotowane 

(rozłożone) i świeże228.  

 

 

 

 
224 Gregg i Slater 2010; Heron i Evershed 1993; Por. Tite 1999. 
225 Evershed 1993b:21–23. 
226 Gregg i Slater 2010: 410. 
227 Malainey 2011; Evershed et al. 1997. 
228 Eerkens 2005, tab. 2. 
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Tabela 2. Proporcje kwasów tłuszczowych wskazujące na obecność różnych rodzajów żywności (Eerkens 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój badań nad możliwościami stosowania chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas w analizie pozostałości organicznych we fragmentach ceramiki ze stanowisk 

archeologicznych prowadził do prób możliwie najdokładniejszej identyfikacji pożywienia 

pochodzącego ze zwierząt morskich i lądowych. Próby rozróżnienia tłuszczów tych zwierząt 

prowadził Sven Isaksson z uniwersytetu w Sztokholmie z wykorzystaniem proporcji kwasów 

stearynowego (C16:0) i palmitynowego (18:0). Stwierdził on także obecność w mięsie ryb 

kwasów C20:0, C20:1 i C22:1229.  

Badania pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych wykonano ostatnio 

także dla ceramiki z neolitycznych stanowisk Säräisniemi 1 (Sär 1), Sperrings 1 (Ka I:1), 

Sperrings 2 (Ka I:2) oraz Jäkärlä Ware (5100–4000 BC) z obszarów przybrzeżnych i 

śródlądowych w Finlandii. Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem techniki GC–MS 

pozwoliła na wyodrębnienie kwasów tłuszczowych ze ścianek naczyń oraz rozdzielenie 

zawartości naczyń na pokarmy pochodzące od zwierząt lądowych i wodnych. Ilość pokarmów 

pochodzących od zwierząt wodnych zwiększała się w przypadku stanowisk położonych bliżej 

wybrzeża, co stwierdzono na podstawie wyliczenia stosunku kwasów C18:0/C16:0 

osiągającego wynik mniejszy niż 0,48230. 

Analizy chemiczne z wykorzystaniem metody GC–MS przeprowadzono również w 

odniesieniu do fragmentów naczyń ceramicznych, które znaleziono na wyspach w stanie Santa 

Catarina (São Francisco do Sul i Santa Catarina Island) z południowej Brazylii. Wykonane 

analizy doprowadziły do identyfikacji w naczyniach pozostałości organicznych, które 

zinterpretowano jako pokarmy pochodzące ze zwierząt morskich (ryby, skorupiaki lub ssaki 

 
229 Isaksson 2000b: 3–10. 
230 Zastosowano proporcje kwasów tłuszczowych zaproponowane przez Isakssona: Papakosta i Pesonen 2019: 
40–41. 

proporcje kwasów 
tłuszczowych 

Stan ssaki ryby  rośliny 
korzenne  

warzywa  nasiona i 

orzechy 

jagody 

(C15:0+C17:0)/C18:0) świeże <0,2 0,2–0,5 >0,2 0,1–1,0  <0,6 <0,2 

 rozłożone <0,2 0,2–0,5 >0,2 0,1–1,0  <0,6 <0,2 

C16:1/C18:10 świeże 0,02–
0,2 

0,2–0,5 0,05–0,7 >0,7 <0,3 <0,08 

 rozłożone 0,08–
0,8 

0,8 – 

2,0 

0,2–2,8 >2,8 <1,2 <0,32 

C16:0/C18:0 świeże <3,5  4– 6  3–12   5–12  0–9   2–6  

 rozłożone <7  8–12   6–24   10–24  0–18   4–12  

C12:0/C14:0 świeże <0,15 <0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 

 rozłożone <0,15 <0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 
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morskie) bądź też oleje roślinne. Zaobserwowanie w niektórych naczyniach jednonasyconych 

kwasów tłuszczowych C20:1 i C22:1 doprowadziło badaczy do wniosku, że 

najprawdopodobniej chodziło tu o mięso zwierząt morskich. Natomiast w pozostałych 

przypadkach uznano, że w naczyniach mogły być gotowane tłuszcze zwierząt lądowych wraz 

z olejami roślinnymi. Jednakże pewne i jednoznaczne określenie zawartości naczyń pozostało 

niemożliwe231. 

 Próby interpretacji proporcji poszczególnych kwasów tłuszczowych zidentyfikowanych 

w naczyniach pochodzących z wykopalisk, zwiększają szanse na poznanie diety dawnych 

społeczności i przemian, które w niej zachodziły. Badania te, poprzez badania biomarkerów 

żywności, pozwoliły na wyprowadzenie wniosków na temat przebiegu procesu udomowienia i 

hodowli zwierząt na podstawie zmian zachodzących w diecie232. Analizy chemiczne wykonane 

na przykład w odniesieniu do fragmentów naczyń wykonanych przez łowców–zbieraczy z 

terenu Afryki Północnej umożliwiły stwierdzenie, że ich dobór pokarmów różnił się w sposób 

znaczny od społeczności, które zaczynały prowadzić osiadły tryb życia. Badacze postawili w 

związku z tym tezę o możliwości identyfikacji grup społecznych na podstawie rodzajów 

pożywienia, które przygotowywano w naczyniach ceramicznych, a także przedstawili pogląd, 

że możliwe jest odtworzenie zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym233. 

W przypadku badań ceramiki mykeńskiej, którą odkryto w trakcie wykopalisk na 

terenie gospodarstw domowych oraz założenia pałacowego, analiza materiału zabytkowego 

pozwoliła na stwierdzenie liczniejszego zbioru patelenek w wyposażeniu pałacowym, niż w 

gospodarstwach domowych. Natomiast analiza chemiczna umożliwiła wyekstrahowanie 

pozostałości organicznych ze ścianek naczyń, które nosiły ślady osmolenia od zewnątrz. 

Oprócz czerpaków, patelenek i garnków analizie poddano również naczynia, których funkcję 

początkowo powiązano z przenoszeniem żaru, jednakże w naczyniach tych wykryto kwasy 

tłuszczowe świadczące o przygotowywaniu w nich pokarmów234.  

Badania przy zastosowaniu techniki GC–MS pozwalają także na analizę zawartości 

naczyń znajdowanych w jamach grobowych. Wyniki tych badań umożliwiają określenie czy 

naczynia zostały wykonane wyłącznie w celu wstawienia ich do grobów, czy też były one 

wcześniej wykorzystywane do gotowania potraw. Umożliwia to ustalenie funkcji naczyń: czy 

była ona rytualna, czy użytkowa235. Takie analizy pozwalają także na próbę określenia 

 
231 Hansel et al. 2011: 1893–1894. 
232 Por. np. Rottländer 1991; Rottländer 1995.  
233 Dunne et al. 2018: 147–159. 
234 Lis 2015: 110–113. 
235 Por. Isaksson 2000: 39–40.  



72 

 

zróżnicowania społecznego na podstawie różnorodności i liczby elementów wyposażenia 

grobowego236.  

Niedawno przeprowadzono analizę chemiczną naczyń ceramicznych znalezionych w 

trakcie badań archeologicznych w Rauši (Łotwa) na terenie cmentarza z okresu XI–XIII wieku. 

Naczynia znajdujące się w grobach miały taką samą formę, jak również były pokryte takim 

samym ornamentem, jak ceramika znaleziona na terenie pobliskiej osady w gospodarstwach 

domowych. Postawiono zatem tezę o wcześniejszym użytkowaniu naczyń do celów 

gospodarczo–kuchennych, a funkcją wtórną było wykorzystanie ich jako elementu 

wyposażenia grobowego. Badania chemiczne fragmentów ceramiki z zastosowaniem metody 

GC–MS stały się źródłem informacji o diecie mieszkańców, ponieważ w naczyniach wykryto 

pozostałości tłuszczów zwierzęcych pochodzących ze zwierząt morskich oraz lądowych 

(przeżuwaczy) oraz pozostałości po produktach mlecznych. W przebadanych naczyniach nie 

wykryto natomiast lipidów pochodzenia roślinnego, pomimo, że w trakcie badań 

archeologicznych znaleziono makroskopowe szczątki roślin237. 

Technika GC–MS może być również zastosowana w przypadku, gdy niepewna jest 

funkcja, którą pełniły naczynia ceramiczne znalezione w trakcie badań archeologicznych. 

Analizy chemiczne fragmentów ceramiki z epoki brązu ze stanowiska w miejscowości Karmin, 

gm. Milicz w woj. dolnośląskim przeprowadzono w celu określenia, czy naczynia zawierające 

depozyt przedmiotów metalowych mogły być wcześniej wykorzystywane do celów 

gospodarczych lub kuchennych. Wykonanie badań techniką GC–MS nie pozwoliło na 

stwierdzenie obecności żywności pochodzenia zwierzęcego ani roślinnego w naczyniach, co 

nakazało postawić tezę o wykonaniu tych naczyń jedynie w celu przechowania depozytu 

przedmiotów metalowych238. Badania zostały przeprowadzone dla czterech naczyniach 

odkrytych na tym stanowisku. Z każdego z naczyń pobrano 1 g próbki i poddano badaniom z 

wykorzystaniem metody chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Pomimo 

wyekstrahowania kwasów tłuszczowych, badaczom nie powiodła się identyfikacja rodzajów 

żywności i – jak pisali – „w rzeczywistości nie zostały zidentyfikowane żadne specyficzne 

markery molekularne, charakterystyczne dla olejów, żywicy czy wosku”239.  

 Wyniki badań chemicznych z zastosowaniem metody GC–MS wykorzystywano jako 

uzupełnienie rezultatów innych analiz, w tym archeobotanicznych i archeozoologicznych, jak 

 
236 Isaksson 2010: 3–10. 
237 Gunnarssone et al. 2020: 46, 64–65. 
238 Baron et al. 2019: 493. 
239 Baron et al. 2019: 98, 100. 
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również źródeł historycznych240. Taką kompleksową metodę postępowania badawczego 

zastosowano do określenia rodzajów pokarmów spożywanych w średniowiecznym szpitalu 

Santa Maria della Scala w Sienie we Włoszech. Do badań obecności kwasów tłuszczowych 

wykorzystano naczynia ceramiczne znalezione w czasie wykopalisk na terenie tego szpitala. 

Uzyskane dane zestawiono z wynikami analiz próbek paleobotanicznych oraz z historycznymi 

spisami żywności sprowadzanej do szpitala. Pozwoliło to na dokładne odtworzenie 

spożywanych pokarmów – zarówno osoby chore, jak i zdrowe pracujące w szpitalu spożywały 

zbliżone rodzaje pożywienia. W ich diecie znalazły się zarówno warzywa, jak i mięso. Chorym 

podawano tzw. białe mięso z kurczaków oraz młodych kóz i cieląt, natomiast zdrowi spożywali 

mięso wołowe i jagnięce241.  

 Poza wcześniej wspomnianymi badaniami nad wchłanianiem kwasów tłuszczowych 

oraz ich zachowywaniem się w porach naczyń, które zalegały w środowisku mogącym 

negatywnie na nie wpłynąć, sprawdzano także czy możliwe jest wykrycie tych biomarkerów 

również w naczyniach pokrytych szkliwem242. Pomimo początkowego sceptycyzmu odnośnie 

do możliwości wnikania pozostałości organicznych w szkliwione ściany naczyń ceramicznych, 

udało się stwierdzić, że niedoskonałości powierzchni pokrytej szkliwem, które powstają w 

procesie produkcji naczyń, pozwalają również i w takim przypadku na wnikanie kwasów 

tłuszczowych w ścianki naczyń. Takie badania eksperymentalne przeprowadzono w 

odniesieniu do naczyń szkliwionych, w których gotowano wino oraz oleje roślinne: oliwę z 

oliwek i olej z soczewicy. W następnym etapie badaniom poddano średniowieczne i nowożytne 

naczynia z wykopalisk archeologicznych z Florencji (Włochy) i Pla d’Almata (Hiszpania). 

Oprócz ekstrakcji kwasów tłuszczowych z naczyń, przeprowadzono także badania z 

wykorzystaniem mikroskopu optycznego i skaningu mikroskopem elektronowym, aby wykryć 

niedoskonałości szkliwionej powierzchni naczyń. Zidentyfikowanie takich miejsc pozwoliło na 

pozyskanie z tych obszarów próbek do badań nad obecnością markerów biologicznych – 

kwasów tłuszczowych, które w nie wniknęły243.  

Podobne analizy chemiczne przeprowadzono odniesieniu do naczyń kuchennych 

znalezionych w obrębie średniowiecznego gospodarstwa domowego w Pafos na Cyprze. Do 

badań wyselekcjonowano zestaw naczyń ceramicznych, spośród których cztery pokryte były 

 
240 Rottländer i Schlichtherle 1983: 33–34; Rottländer i Poplin 1983; Rottländer 1985; Heide 2001; 
241 Pecci et al. 2016b.  
242 Naczynia nowożytne z wnętrzem pokrytym szkliwem poddałam badaniom na obecność kwasów tłuszczowych 
w 2018 r. (Zdeb i Sierakowski 2018). W 2021 r. przeprowadziłam reinterpretację zawartości tych naczyń (Zdeb 
2021). 
243 Pecci et al. 2016a.  



74 

 

szkliwem. Zarówno w naczyniach nieszkliwionych, jak i tych pokrytych szkliwem odkryto 

pozostałości pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Jedynie w przypadku jednego 

nieszkliwionego naczynia zidentyfikowano pozostałości wina na podstawie obecności kwasów 

bursztynowego, jabłkowego i izocytrynowego 244.  

Rozszerzeniem badań nad naczyniami pokrytymi szkliwem były analizy chemiczne 

pozostałości organicznych, które wykryto w naczyniach szklanych pochodzących z wykopalisk 

archeologicznych prowadzonych na terenie antycznej willi Oplontis B – Villa di Lucio Crasso 

Tertius (Neapol, Włochy). Zastosowanie techniki GC–MS umożliwiło w tym przypadku 

identyfikację substancji jako balsamu pochodzenia organicznego. W jego skład wchodziły 

lipidy roślinne (prawdopodobnie substancje kwiatowe) i wosk pszczeli. Jednakże te badania 

możliwe były oczywiście tylko ze względu na odkrycie w naczyniach pozostałości substancji, 

a nie ekstrahowanie kwasów tłuszczowych ze ścian tych naczyń245. 

Zastosowanie metody GC–MS umożliwia wyróżnienie i identyfikację składników 

organicznych w naczyniach z wykopalisk archeologicznych, jednakże poszczególne kwasy 

tłuszczowe często występują w różnych rodzajach pokarmów, co niekiedy uniemożliwia 

dokładne określenie zawartości naczyń. Potwierdziły to niedawne badania dwunastu naczyń z 

terenu Jordanii: dziesięciu naczyń z dwóch stanowisk datowanych na epokę żelaza (Jneneh i 

Sahab) oraz dwóch ze stanowiska z epoki brązu (Tell Abu al–Kharaz). Zawartość naczyń udało 

się zidentyfikować jedynie w przypadku pięciu spośród nich. W czterech naczyniach z epoki 

żelaza wykryto olej roślinny, a mianowicie oliwę z oliwek, natomiast w piątym naczyniu 

wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego246. W pozostałych siedmiu naczyniach 

wykryto niediagnostyczne pozostałości organiczne, co może prowadzić do wniosku, że 

niezbędne jest stosowanie badań eksperymentalnych oraz odpowiednich wzorów wyliczania 

ilościowych proporcji kwasów tłuszczowych, aby w możliwie najbardziej wiarygodny sposób 

odtworzyć produkty gotowane w naczyniach. 

Dalszy rozwój badań nad zawartością lipidów, głównie kwasów tłuszczowych w 

ceramice pochodzącej z wykopalisk archeologicznych, z zastosowaniem chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) doprowadził do prób stosowania innych 

technik spektrometrii mas, w tym chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas z 

jonizacją przy ciśnieniu atmosferycznej (LC–APCI–MS), wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej połączonej z detektorem spektrometrycznym i detektorem spektrometrii mas z 

 
244 Pecci et al. 2016c: 1–5.  
245 Ribechini et al. 2007: 158–160. 
246 Mayas 2017: 71–72. 
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jonizacją (HPLC–MMS/UV–Vis), chromatografii gazowej z izotopowym spektrometrem mas 

(GC–C–IRMS) oraz chromatografii masową sprzężonej ze spektrometrią mas wspomaganą 

hydrolizą i metylacją (THM–GC–MS)247.  

Łączone metody chemii analitycznej wykorzystano na przykład do dalszych badań 

amfor rzymskich, w których zastosowano chromatografię masową sprzężoną ze spektrometrią 

mas wspomaganą hydrolizą i metylacją (THM–GC–MS), aby określić rodzaj produktów w nich 

transportowanych. Przeprowadzone analizy umożliwiły identyfikację pozostałości pochodnych 

winogron, co pozwoliło na postawienie tezy o transporcie win w badanych amforach248. 

Chromatografię gazową połączoną ze spektrometrią mas zastosowano także w przypadku 

badań prowadzonych nad prehistorycznymi naczyniami ceramicznymi na wino z Gruzji. 

Analiza GC–MS pozwoliła na wyodrębnienie i przeanalizowanie kwasów tłuszczowych w 

naczyniach ceramicznych, co pozwoliło na identyfikację pozostałości wina. W rezultacie 

ustalono, że wino na terenie Kaukazu Południowego produkowano już osiem tysięcy lat 

temu249.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
247 Kałużna-Czaplińska et al. 2016: 67; Bielicka-Daszkiewicz et al. 2010: 11, tab. 2.1. 
248 Garnier et al. 2003: 137, 150–151.  
249 Maghradze et al. 2019: 3–4. 
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2.6. Dotychczasowe badania zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice z wykopalisk w Polsce 

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC–MS) stosowana jest w 

polskich badaniach archeometrycznych od 2006 roku. Ich celem było uzyskanie informacji 

umożliwiających potwierdzenie funkcji, które niegdyś te naczynia pełniły, na podstawie 

identyfikacji zawartości kwasów tłuszczowych w pozostałościach organicznych, które 

wniknęły w ściany naczyń ceramicznych. Celem badań była zatem próba poznania diety 

dawnych społeczeństw, jako uzupełnienie wyników badań archeozoologicznych 

i paleobotanicznych. 

Analizy chemiczne zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych 

pochodzących z wykopalisk archeologicznych prowadzono w Polsce, jak dotąd, w dwóch 

laboratoriach. Najwcześniejsze badania miały miejsce od roku 2006 w laboratorium Instytutu 

Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej i prowadzone były pod kierunkiem prof. 

dr hab. inż. Joanny Kałużnej-Czaplińskiej we współpracy z archeologami z różnych ośrodków 

badawczych. Próbki poddane badaniom, w łącznej liczbie (do roku 2018) 204, pochodziły z 

prac archeologicznych prowadzonych na obszarze Dolnego Śląska, Warmii i Mazur oraz 

województw lubuskiego i lubelskiego. Fragmenty ceramiki, które poddano badaniom, 

pochodziły z różnych okresów i epok, od neolitu po średniowiecze250. Ceramikę neolityczną do 

badania przy zastosowaniu GC–MS, pochodzącą z wykopalisk archeologicznych 

prowadzonych na terenie Dolnego Śląska, przekazały Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu oraz Muzeum Miasta Wrocław. 

Najliczniejszy zbiór naczyń poddanych badaniom stanowiły próbki z obszaru województwa 

warmińsko–mazurskiego. W skład tej grupy wchodziły fragmenty ceramiki z wczesnej epoki 

żelaza, średniowiecza i późnego średniowiecza, z prac archeologicznych prowadzonych w 

granicach powiatów iławskiego i ostródzkiego. Ceramikę wczesnośredniowieczną z 

województwa lubelskiego przekazało do analiz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 

Dolnym, natomiast ceramikę z okresu wczesnego średniowiecza z Ziemi Lubuskiej przekazał 

do badań Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Próbki te pochodziły z naczyń odkrytych 

podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie stanowiska nr 3 w Starosiedlu, w 

woj. lubuskim. W ośrodku łódzkim poddano analizom chemicznym również 

wczesnośredniowieczny ceramiczny materiał zabytkowy z polsko-niemieckich badań 

archeologicznych prowadzonych w Rosenhof, w Saksonii-Anhalt251.  

 
250 Rosiak 2018: 55. 
251 Informacja ustna prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego. 
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Analizę chemiczną z zastosowaniem metody GC–MS przeprowadzono również na materiale 

ceramicznym ze stanowiska nr 1 w miejscowości Grądy–Woniecko, gm. Rutki (woj. 

podlaskie)252.  

Drugim ośrodkiem laboratoryjnym, w którym prowadzone są analizy chemiczne 

związane z badaniem pozostałości organicznych w ścianach naczyń ceramicznych jest Instytut 

Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie253, z 

udziałem autorki niniejszej rozprawy. Pierwsze badania w tym ośrodku, dotyczące fragmentów 

naczyń pochodzących z prac archeologicznych w Gdańsku przeprowadzono w 2017 r. 

Ceramika ta datowana jest na okres późnego średniowiecza i wczesną nowożytność. Kolejne 

grupy naczyń poddanych analizie w tym laboratorium stanowiła ceramika pochodząca z 

cmentarzyska ludności kultury przeworskiej położonego w Legionowie, woj. mazowieckie oraz 

zbiór fragmentów ceramiki, datowanych na okres późnego średniowiecza i początek 

nowożytności, pozyskany w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie zamku 

krzyżackiego w Przezmarku, woj. pomorskie.  

 

2.6.1. Badania przeprowadzone w laboratorium Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki 
Łódzkiej 

 Pierwsze w Polsce badania254 mające na celu wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych 

z ceramiki pochodzącej z wykopalisk archeologicznych dotyczyły naczynia kultury 

lendzielskiej, które zostało odkryte podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie 

stanowiska 1 w Osłonkach, woj. kujawsko-pomorskie255. Wewnątrz niezdobionej misy, 

wykonanej z czerwonej gliny z domieszką tłucznia, zaobserwowano pozostałości ciemnoszarej 

przywry. Z tego miejsca pobrano 3 g sproszkowanej masy ceramicznej wraz z zastygłą 

substancją, które następnie poddano analizom chemicznym256. Analiza ta pozwoliła na 

wykazanie obecności w próbce nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych (od C8:0 

do C20:0). Na postawie zaproponowanych przez J.W. Eerkensa interpretacji wyliczonych 

wartości stosunków kwasów tłuszczowych ustalono, iż w misie znajdowały się substancje 

 
252 Rosiak i Kałużna-Czaplińska 2017: 298–299. 
253 Analizy chemiczne w laboratorium wykonał mgr Maciej Sierakowski. 
254 Badania przeprowadzili prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej 
Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Halina Młodecka z Pracowni Technologii Zabytków Muzeum Archeologicznego i 
Etnograficznego w Łodzi oraz dr Krzysztof Polański z Zakładu Fizyki i Technologii Struktur Nanometrycznych 
Uniwersytetu Łódzkiego (Rosiak 2018).  
255 Badania archeologiczne przeprowadzone zostały przez prof. R. Grygiela w latach 1989–1994. 
256 Kałużyńska-Czaplińska et al. 2008: 105–107. 
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pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Do identyfikacji rodzaju substancji, które przywarły do 

wnętrza naczynia, zastosowano również inne badania, które pozwoliły na stwierdzenie 

obecności tkanki kostnej oraz roślin dodawanych dla poprawy smaku przygotowywanego 

mięsa257. 

Kolejne próbki do badań pozostałości kwasów tłuszczowych pozyskano z ceramiki 

neolitycznej pochodzącej z badań prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

we Wrocławiu. Ze stanowiska nr 13 w Ślęży wzięto do analizy fragment kubka/pucharka, który 

stanowił element wyposażenia grobu. Dwie kolejne próbki pobrano z naczyń ceramicznych ze 

stanowiska nr 15 w Wojkowicach w woj. dolnośląskim – były to fragmenty glinianej łyżki i 

czarki. Do identyfikacji pochodzenia kwasów tłuszczowych zastosowano wspomniane powyżej 

stosunki kwasów, zaproponowane przez J.W. Eerkensa. Na tej podstawie stwierdzono, iż 

analizowane próbki miały kontakt jedynie z kwasami pochodzenia roślinnego – głównie z 

nasionami i orzechami oraz korzeniami, bulwami i warzywami258.  

Kolejnych analizowanych osiem fragmentów neolitycznej ceramiki pochodziło ze 

stanowisk archeologicznych znajdujących się w pow. strzelińskim w woj. dolnośląskim: nr 1 

w Skoroszowicach, nr 16 w Strzelinie i nr 1 w Chociwlu. Wykopaliska na tych stanowiskach 

prowadzone były przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Analiza 

wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych pozwoliła na identyfikację kwasów pochodzenia 

roślinnego. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych zgodnie z założeniami J.W. Eerkensa i 

R.P. Eversheda ustalono mianowicie, iż w naczyniach przechowywano lub poddawano obróbce 

termicznej orzechy i nasiona oraz korzenie i bulwy259.  

Następne naczynia poddane badaniom w łódzkim laboratorium pochodziły ze zbiorów 

Muzeum Miasta Wrocław ze stanowisk dolnośląskich: Gniechowice, st. 2, pow. wrocławski, 

Skrzypnik, st. 8, pow. oławski, Stary Zamek, st. 2a, pow. wrocławski i Zarzyca, st. 6, pow. 

strzeliński. Materiał zabytkowy pozyskano z różnorodnych obiektów archeologicznych: jam 

śmietniskowych i gospodarczych oraz obiektów o charakterze rytualnym. Do analizy 

pozostałości organicznych w próbkach wykorzystano stosunki kwasów tłuszczowych 

zaproponowane przez J.W. Eerkensa, R.P. Eversheda oraz M. Regert. Na tej podstawie 

ustalono, iż naczynia miały kontakt przede wszystkim z kwasami pochodzenia roślinnego i 

 
257 Por. Kałużna-Czaplińska, Młodecka i Polański 2009; Kałużna-Czaplińska i Młodecka 2011.  
258 Rosiak, Kufel-Diakowska i Kałużna-Czaplińska 2014a. 
259 Rosiak, Kufel-Diakowska i Kałużna-Czaplińska 2014b. 
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zawierały orzechy i nasiona, korzenie oraz bulwy. Ponadto kilka spośród nich mogło mieć 

styczność z mięsem ssaków przeżuwaczy260. 

 Badania z zastosowaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas 

zastosowano w łódzkim laboratorium również w stosunku do naczyń ceramicznych z okresu 

wczesnego średniowiecza. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym od 2005 r. prowadzi 

badania archeologiczne na obszarze grodzisk Doliny Chodelki. Prace te mają na celu poznanie, 

przy zastosowania różnorodnych badań, diety słowiańskich mieszkańców osad i grodzisk z tego 

terenu. W tym celu wykonano również analizy chemiczne naczyń ceramicznych znalezionych 

podczas badań wykopaliskowych. Do badań przeznaczono cztery próbki pobrane z naczyń 

glinianych (VIII–IX w.) wydobytych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w 2000 r. 

na terenie grodziska w Chodliku, gm. Karczmiska. Uzyskano niejednoznaczne wyniki, na 

podstawie których stwierdzono obecność tłuszczów zwierzęcych w jednej z próbek i tłuszczów 

roślinnych w innej. W przypadku dwóch pozostałych próbek uzyskane wyniki nie były pewne, 

choć prawdopodobnie jedna z nich miała kontakt z makiem lekarskim. Nie udało się również 

rozpoznać czy w naczyniach potrawy były przechowywane, czy też podawane obróbce 

termicznej261.  

Następne badania zawartości naczyń pochodzących z wykopalisk archeologicznych 

prowadzono w laboratorium łódzkim w odniesieniu do ceramiki wczesnośredniowiecznej z 

grodziska w Żmijowiskach oraz przyległych osad z terenu gminy Wilków w województwie 

lubelskim (stanowisko nr 10). Pierwsze prace archeologiczne na tym obszarze przeprowadzono 

w 1965 r. Następnie badania wznowiło Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, które 

prowadziło również wspomniane powyżej prace archeologiczne w Chodliku. Żmijowiska 

badane były od 2002 do 2011 roku i swoim zasięgiem wykopaliska obejmowały zarówno 

grodzisko, jak i przyległe osady. Poddane analizie próbki fragmentów ceramiki pochodziły z 

badań przeprowadzonych w 2011 roku. Ceramika ta pochodziła z kamiennego paleniska 

odkrytego na skraju osady. Trzy próbki oddano do badań wraz z fragmentem naczynia 

znalezionym w trakcie prac archeologicznych przeprowadzonych w 1965 r. Przeprowadzone 

badania chemiczne miały na celu poznanie funkcji naczyń i identyfikację pożywienia, które 

mogło być w nich przygotowywane lub przechowywane. Na podstawie otrzymanych wyników 

analiz zawartości kwasów tłuszczowych stwierdzono, iż w naczyniach znajdowały się pokarmy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Podjęto również próbę dokładniejszej interpretacji diety 

społeczności zamieszkującej osadę w Żmijowiskach na przełomie IX i X wieku na podstawie 
 

260 Rosiak, Kufel-Diakowska i Kałużna-Czaplińska 2014b. 
261 Kałużna-Czaplińska, Białek i Lis 2014.  
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interpretacji wartości stosunków kwasów zaproponowanych przez J.W. Eerkensa. Na tej 

podstawie stwierdzono, że pożywieniem przygotowywanym w naczyniach były ryby, rośliny 

dziko rosnące (jagody) i uprawne (naczynia bulwiaste, korzenne i warzywa). Uzyskane wyniki 

znalazły potwierdzenie w analizie archeozoologicznej szczątków kostnych znalezionych na 

tym stanowisku archeologicznym262.  

 Archeologiczne badania prowadzone na stanowisku nr 3 w Starosiedlu, woj. lubuskie 

związane były z projektem realizowanym przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN i 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego kierownikiem był prof. 

dr hab. Zbigniew Kobyliński. Do badań zawartości kwasów tłuszczowych przekazano do 

laboratorium łódzkiego cztery fragmenty naczyń typu Menkendorf–Szczecin, znalezionych w 

jamie zasobowej. Przeprowadzona analiza zawartości kwasów tłuszczowych w próbkach, 

dokonana na podstawie wzorów zaproponowanych przez J.W. Eerkensa, pozwoliła stwierdzić, 

iż głównymi produktami przygotowywanymi w tych naczyniach były rośliny. W przypadku 

tych próbek zastosowano również wzór zaproponowany przez R.P. Eversheda. Na tej podstawie 

stwierdzono, iż znaczna obecność kwasu oleinowego związana jest najprawdopodobniej z 

kontaktem naczyń z mięsem ssaków monogastrycznych263.  

Analizę składu chemicznego pozostałości organicznych w ściankach naczyń 

ceramicznych przeprowadzono w łódzkim laboratorium również w ramach pierwszej części 

projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur, kierowanego przez prof. dr. hab. Zbigniewa 

Kobylińskiego z Instytutu Archeologii UKSW. Pierwszą serię poddaną badaniom stanowiło 10 

próbek wyselekcjonowanych spośród pozyskanego w trakcie prac wykopaliskowych materiału 

masowego. Ceramika pochodziła z trzech przebadanych grodzisk w powiecie iławskim: 

Kamionka, st. 9, Mozgowo, st. 1 oraz Boreczno, st. 4 – datowanych od wczesnej epoki żelaza 

po okres późnego średniowiecza. W przebadanych naczyniach wykryto obecność pozostałości 

tłuszczów zwierzęcych i roślinnych264.  

W ramach kontynuacji projektu dotyczącego grodzisk Warmii i Mazur podjęto kolejną 

próbę interpretacji diety społeczeństw dawniej zamieszkujących badane tereny265. W 

przypadku analizy kolejnego zestawu próbek naczyń zastosowano nieco bardziej zróżnicowane 

metody porównywania stosunków kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z ceramiki266. Do 

 
262 Żurawicz et al. 2013.  
263 Rosiak i Kałużna-Czaplińska 2014. 
264 Kałużna-Czaplińska et al. 2013. 
265 Rosiak et al. 2013. 
266 W artykule przedstawiono wyniki interpretacji zawartości naczyń ceramicznych na podstawie wzorów proporcji 
kwasów tłuszczowych zaproponowanych przez następujących badaczy: Dudd, Evershed i Gibson 1999; Eerkensa 

2005; Gregg i Slater 2010; Hjulstrom 2008; Isaksson 2000; Malainey 1997. 
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badania przeznaczono siedemdziesiąt dwie próbki pobrane z naczyń datowanych od wczesnej 

epoki żelaza do późnego średniowiecza: trzydzieści pięć spośród nich datowano na okres IV–

II w. p.n.e.; dwadzieścia pięć pochodziło z okresu od X do XII wieku, zaś dwanaście z późnego 

średniowiecza (XIII–XIV w.). Naczynia te były bardzo zróżnicowane pod względem formy i 

obejmowały nie tylko garnki, ale także dzbany, misy i talerze. Przeprowadzone badania 

umożliwiły identyfikację w naczyniach zarówno tłuszczów zwierzęcych, jak i roślinnych. 

Także w prażnicy wczesnośredniowiecznej potwierdzono obecność roślin. Co ciekawe, nie 

udało się rozstrzygnąć, które spośród naczyń służyły do przygotowywania pokarmów z ryb. W 

większości naczyń zidentyfikowano kwasy tłuszczowe bardzo wymieszane, co uniemożliwiło 

jednoznaczne przypisanie konkretnego naczynia do funkcji związanych z przygotowywaniem 

jednej potrawy267. 

Badania z zastosowaniem metody GC–MS przeprowadzono także dla pięciu 

fragmentów naczyń odnalezionych na stanowisku nr 1 w miejscowości Grądy–Woniecko, gm. 

Rutki (woj. podlaskie). W każdej próbce wykryto głównie kwasy tłuszczowe pochodzenia 

roślinnego. Odtworzenie rodzajów żywności, z którymi kontakt miały naczynia, wykonano na 

podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa. W naczyniach wykryto: korzenie i 

bulwy – próbka nr 1 oraz jagody – próbka nr 2, natomiast w naczyniach nr 3, 4 i 5 poza kwasami 

roślinnymi, stwierdzono niewielki procent udziału kwasów tłuszczowych pochodzących z mięs 

ssaków przeżuwaczy268. 

Analizę chemiczną zawartości związków organicznych przeprowadzono w łódzkim 

laboratorium również w odniesieniu do próbek pozyskanych z naczyń pochodzących z grobów 

halsztackich z Domasławia, woj. dolnośląskie. Spośród licznych obiektów z okresu 

halsztackiego z tego przebadanego całkowicie w ramach badań ratowniczych cmentarzyska 

ciałopalnego wybrano trzy groby, z których do badań chemicznych wytypowano fragmenty 

naczyń. Wybrano naczynia, które dostawiono do popielnic, w tym wazy, garnki, czerpak i małe 

misy. Wyniki badań poddano opracowaniu przy zastosowaniu wzorów proporcji kwasów 

tłuszczowych proponowanych przez J.W. Eerkensa. Analiza zawartości naczyń pozwoliła na 

ustalenie znacznej przewagi kwasów tłuszczowych pochodzących z roślin, m.in. jako źródło 

pokarmów zidentyfikowano orzechy i nasiona oraz trawy i krzewy. Udało się wykryć także 

pozostałości wosków pszczelich i roślinnych269.  

 
267 Kałużna–Czaplińska et al. 2016. 
268 Rosiak i Kałużna–Czaplińska 2017: 300–302. 
269 Kałużna–Czaplińska et al. 2018: 255, 258. 
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Badania z zastosowaniem metody GC–MS przeprowadzono także na 26 fragmentach 

prażnic, które odnaleziono w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach 

w miejscowościach Gilów, Jelenia Góra–Grabary i Kamieniec Ząbkowicki datowanych na IX–

X w. n.e. Uzyskane wyniki zanegowały tezę o wykorzystywaniu prażnic jako palenisk, 

natomiast potwierdzono ich kontakt z roślinnością. Uzyskany rezultat potwierdził obecność 

pozostałości organicznych – kwasów tłuszczowych, pochodzących głównie z nasion 

i orzechów270. 

Podobne analizy chemiczne pozostałości organicznych w ściankach naczyń 

ceramicznych wykonano dla naczyń odkrytych w czasie prac archeologicznych prowadzonych 

na Pojezierzu Starogardzkim. Do badań wybrano 22 fragmenty den i części przydennych 

naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej (5 fragmentów), kultury ceramiki wstęgowej kłutej (4 

fragmenty)  i kultury pucharów lejkowatych (5 fragmentów). Na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensa stwierdzono, że w naczyniach znajdowały się nasiona, 

orzechy i jagody, a w sześciu przypadkach (próbki nr 1, 3, 13, 14, 18, 19) również mięso ssaków 

lądowych271. 

 

2.6.2. Badania przeprowadzone w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach ceramicznych pochodzących 

zbadań wykopaliskowych rozpoczęto w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2017 z inicjatywy autorki 

niniejszej rozprawy. Przedmiotem pierwszych badań były naczynia pochodzące z obszaru 

Starego Miasta w Gdańsku. Ze zbioru pozyskanych podczas wykopalisk naczyń wybrano sześć 

próbek, które następnie poddano analizie chemicznej techniką GC–MS. We wszystkich 

naczyniach stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego, pomimo bardzo agresywnego chemicznie środowiska, z którego niektóre 

naczynia zostały wydobyte (wnętrza latryn). Ponadto w niektórych przypadkach można było 

zaobserwować dwoistość funkcji naczyń w zależności od przygotowywanych w nich potraw. 

W szkliwionej od wewnątrz rynce bowiem oznaczono kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb i 

roślin korzennych, a w garnku pozostałości pokarmów mlecznych i tłuszczów ssaków 

przeżuwaczy. Natomiast zawartość jednego ze szkliwionych od wewnątrz naczyń na trzech 

 
270 Lisowska et al. 7–10. 
271 Kałużna–Czaplińska, Rosiak i Felczak 2021: 307–308, 312. 
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nóżkach (grapenów) była bardzo wymieszana – poddawano w nim obróbce termicznej zarówno 

mięso ssaków, warzywa, orzechy, jak i rośliny korzenne, co może świadczyć o 

wieloskładnikowej zawartości. Zawartość naczyń odtwarzano na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez J.W. Eerkensa272.  

Przedmiotem kolejnych analiz był materiał zabytkowy z badań archeologicznych 

prowadzonych przez mgr. Wawrzyńca Orlińskiego z Muzeum Historycznego w Legionowie na 

terenie cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury przeworskiej w Legionowie, woj. 

mazowieckie. Celem badań było sprawdzenie czy w pięciu naczyniach miniaturowych 

stanowiących przystawki grobowe znajdowały się pozostałości organiczne. W czterech 

przypadkach naczynia te nosiły ślady wtórnego przepalenia. W każdej z próbek odkryto kwasy 

tłuszczowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Przeprowadzone analizy pozwoliły na 

interpretację pozostałości pożywienia jako mięsa ssaków i ryb, a także pokarmów  pochodzenia 

roślinnego z roślin oleistych. Wyodrębniono również grupę wosków pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego – w tym również wosków pszczelich. Nie było jednakże możliwe ustalenie czy 

miniaturowe naczynia pierwotnie pełniły rolę zwyczajnych naczyń kuchennych, czy też zostały 

wykonane specjalnie do celów kultowych i pożywienie zostało w nich umieszczone dopiero 

przed ustawieniem ich na stosie pogrzebowym jako pokarm dla zmarłego273.  

Badania zawartości ceramiki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej 

przeprowadzono również w przypadku zabytków odkrytych podczas prac wykopaliskowych 

prowadzonych pod kierunkiem dr. Magdaleny Żurek z Instytutu Archeologii UKSW na terenie 

zamku krzyżackiego w Przezmarku, woj. pomorskie. Próbki pobrano z dwunastu naczyń 

wydobytych z wypełniska latryny odkrytej po zewnętrznej stronie murów zamku274. W 

przypadku tej ceramiki również potwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego we wszystkich analizowanych fragmentach, w tym również w próbce 

pobranej z pokrywki naczynia. W większości naczyń przygotowywano i przechowywano mięso 

ssaków przeżuwaczy, a tylko w jednym z nich mięso zwierząt monogastrycznych. Tylko w 

jednym naczyniu stwierdzono obecność mięsa ryb. Zaskakujące jest niedobór tego rodzaju 

pożywienia, ze względu na fakt lokalizacji zamku nad samym jeziorem275.  

 
272 Zdeb i Sierakowski 2018: 58–61; Zdeb i Orliński 2020: 131–134; Zdeb 2021: 93–103. 
273 Orliński i Zdeb 2017: 143. 
274 Zawartość naczyń ceramicznych zinterpretowano na podstawie wzorów proporcji kwasów tłuszczowych 
zaroponowanych przez badaczy: Dudd, Evershed i Gibson 1999; Eerkensa 2005; Gregg i Slater 2010; Hjulstrom 

2008;  Isaksson 2000; Malainey 1997. 
275 Zdeb 2020: 239–243. 
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Z naczyń pozyskanych w trakcie prac archeologicznych na terenie zamku krzyżackiego 

wyselekcjonowano również grupę niewielkich miseczek, w których dnach znajdowały się 

otworki. W przypadku dwóch zachowanych w całości miseczek zaobserwowano po pięć 

dziurek w obu dnach. Ze względu na cechy charakterystyczne, jakimi są otwory w dnach, 

nasuwa się w tym przypadku skojarzenie ze znanymi z innych okresów i z innych stanowisk 

naczyniami służącymi do wytwarzania sera. Takie naczynia w kształcie odwróconego stożka z 

dużą liczbą otworów na całej powierzchni odkrywane są głównie w osiedlach z epoki neolitu, 

na przykład z terenu Kujaw276 czy ze stanowiska w Nowej Hucie – Krzesławicach277. Podobne 

naczynia odkryte zostały na stanowiskach związanych z kulturą łużycką, np. w Bliskowicach i 

Teptiukowie w woj. lubelskim. Także ze stanowisk archeologicznych z okresu nowożytnego 

pochodzi kilka naczyń z otworami w dnach, np. z Fromborka278. Jednakże, znalezione w 

Przezmarku miseczki i ich fragmenty wydają się zbyt drobne, jak na możliwość 

przygotowywania w nich nabiału. Ze względu na ich rozmiar wydaje się mało prawdopodobne, 

aby mogły mieć zastosowanie jako cedzaki. Dlatego też podjęto decyzję o poddaniu czterech 

fragmentów miseczek badaniom metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas. Na podstawie uzyskanych jakościowych i ilościowych informacji o zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach stwierdzono, że zawierały one lipidy pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego. W przypadku próbki nr 1 stwierdzono, że w znajdowały się w niej pokarmy 

zawierające kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, będące mięsem ssaków 

przeżuwaczy. Również w próbce nr 4 znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzące z mięs 

ssaków monogastrycznych i poligastrycznych. Natomiast w przypadku próbek nr 2 i 3 

wyekstrahowano kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Oprócz śladowych 

ilości mięsa ryb udało się również wykryć pozostałości mięsa ssaków przeżuwaczy. Jednakże 

w żadnej z przebadanych próbek nie wykryto kwasów tłuszczowych związanych z produktami 

mlecznymi279.   

W roku 2019 autorce tej pracy doktorskiej przekazano do analizy fragmenty naczyń z 

województwa podkarpackiego z badań archeologicznych prowadzonych przez Mirosława 

Mazurka w celu powiększenia bazy danych kwasów tłuszczowych wyodrębnianych w 

laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do badań 

przeznaczono siedem naczyń z okresu wpływów rzymskich: dwa fragmenty z Sanoka, dwa z 

 
276 Salque et al. 2013: 522. 
277 Materiały Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
278 Prawdopodobnie był to durszlak na trzech nogach datowany na XVII–XVIII w.  
279 Zdeb i Żurek 2021; Zdeb i Żurek 2022 (w druku). 
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Rzeszowa oraz trzy z miejscowości Żyraków. W dwóch naczyniach pochodzących z okolic 

Rzeszowa wykryto kwasy, których źródłem było mięso zwierząt – ssaków przeżuwaczy oraz 

warzywa i pozostałości nasion. Natomiast w próbkach pobranych w trakcie badań 

archeologicznych prowadzonych w Sanoku odkryto pozostałości kwasów tłuszczowych 

pochodzenia zwierzęcego – ssaków przeżuwaczy, a także nasion i orzechów wraz z roślinami 

korzennymi. W próbkach pozyskanych z naczyń z okolic Żyrakowa prawdopodobnie 

znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego – mięso ssaków przeżuwaczy oraz 

ryby, a także warzywa, nasiona i orzechy. W żadnym z badanych naczyń nie odkryto 

pozostałości wosków pszczelich ani roślinnych280. 

 W roku 2020 w warszawskim laboratorium przeprowadzono analizy zawartości 

kwasów tłuszczowych we fragmentach naczyń z wykopalisk na stanowiskach z obszaru 

Saksonii i Dolnego Śląska w ramach projektu badawczego finansowanego przez Fundację „Pro 

Archaeologia Saxoniae”, kierowanego przez autorkę niniejszej rozprawy. Założenia projektu 

dotyczyły próby poznania diety społeczności prehistorycznych obszarach położonych po obu 

stronach Odry i Nysy Łużyckiej, a także uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy można 

zaobserwować podobieństwa lub różnice pomiędzy zwyczajami żywieniowymi na tych 

obszarach. Z terenu Polski do badań wzięto naczynia ze stanowisk z wczesnej epoki żelaza 

położonych na terenie województwa lubuskiego, z Bodzowa, gm. Bytom Odrzański oraz 

Kozowa, Sękowic i Starosiedla, gm. Gubin.  Natomiast z obszaru Saksonii analizowano 

fragmenty naczyń z grodziska z wczesnej epoki żelaza z Biehla, Kr. Kamenz. Badania 

archeologiczne na tych stanowiskach prowadzone były przez Instytut Archeologii UKSW oraz 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Wyniki analiz tego zespołu próbek przedstawione 

zostaną szczegółowo w rozdziale 7 niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Również w 2020 r. w laboratorium UKSW wykonano z zastosowaniem tej samej 

metody badania, którym poddano materiał ceramiczny znaleziony w trakcie badań 

prowadzonych na cmentarzysku w Radomiu. Do analizy chemicznej przekazano fragmenty 

naczyń ceramicznych z XI w. i XIV w. Celem badań było określenie diety populacji ludności 

radomskiej na podstawie wyników otrzymanych z proporcji kwasów tłuszczowych wg wzorów 

Eerkensa oraz poprzez późniejsze porównanie z danymi otrzymanymi po analizach 

odontologicznych  i osteologicznych szczątków ludzkich. W wyniku analizy badań kwasów 

tłuszczowych z naczyń ceramicznych stwierdzono obecność nasion i orzechów w prawie 

 
280 Dane pochodzą z niepublikowanego raportu z przeprowadzonych analiz chemicznych, Zdeb 2019.  
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wszystkich próbkach z XI w. oraz ssaków w dwóch próbkach. Natomiast w naczyniach z XIV 

w. wykryto głównie mieszaninę mięsa ssaków z nasionami i orzechami oraz jagodami281.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
281 Obrzud 2020: 13, 30–32. 
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2.7. Chromatografia gazowa z komorą spalania i spektrometrią mas do oznaczania stosunków 

izotopowym (GC–C–IRMS) – zastosowanie w badaniach archeologicznych 

Badania przeprowadzone metodą chromatografii gazowej z komorą spalania 

i izotopową spektrometrią mas umożliwiają określenie składu izotopowego analizowanej 

substancji, w celu określenia jej pochodzenia. Prace nad zastosowaniem tych połączonych 

metod w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. pozwoliły na ich rozwój 

i rozszerzenie zastosowania. Chromatografia gazowa rozdziela związki organiczne, następnie 

reaktor prowadzi do spalenia tych związków do postaci CO2 i N2. Spektrometr IRMS (Isotope 

Ratio Mass Spectrometry) pozwala na porównanie stosunków izotopów trwałych: węgla 

(13C/12C) w postaci CO2, wodoru (2H/1H) oraz azotu (15N/14N) i tlenu (18O/16O). Ich stosunek 

jest zmienny ze względu na zachodzące procesy biologiczne oraz fizyko–chemiczne, jakim 

mogą zostać poddane282. 

Analiza molekularnych pozostałości lipidów w naczyniach ceramicznych z 

wykorzystaniem analizy trwałych izotopów węgla może być zastosowana w badaniach 

archeologicznych. Możliwe jest to poprzez wykorzystanie wartości δ13C głównych nasyconych 

kwasów tłuszczowych C16:0 i C18:0, będącej wartością poszczególnych składników lipidów, 

które są wyznaczane metodą chromatografii gazowej ze współczynnikiem spalania połączoną 

ze spektrometrią mas (GC–C–IRMS). Ustalenie wartości poszczególnych składników 

wyekstrahowanych lipidów, a także poznanie różnic pomiędzy wartościami dla różnych 

rodzajów pożywienia umożliwia identyfikację zawartości naczyń283. Wartości δ13C dla kwasów 

tłuszczowych C16:0 i C18:0 umożliwiają rozróżnienie pomiędzy tłuszczami przeżuwaczy (np. 

owiec, bydła i kóz) i zwierząt monogastrycznych (świń), ponieważ wartość δ13C dla obu 

kwasów jest różna. Tłuszcze mleczne, w odróżnieniu od tłuszczów przeżuwaczy w wyniku 

przeprowadzonej różnicy dla  δ13C18: 0 – δ13C16: 0 otrzymują wynik Δ13C o różnicy mniejszej 

niż − 3,1 ‰. Badania prowadzone są zarówno w stosunku do zwęglonych pozostałości 

pokarmów, które przetrwały na ściankach naczyń, jak również w przypadkach, gdy substancje 

te zostały wchłonięte w pory ścianek naczyń284. Przetrwanie kwasów tłuszczowych w porach 

naczyń ceramicznych, o czym była mowa wyżej w rozdziałach 2.1 i 2.2, jest istotne także dla 

badań izotopów poszczególnych kwasów tłuszczowych. Ich wartość nie ulega znacznej 

 
282 Evershed 2003. 
283 Evershed et al. 2002: 73–85; Lucquin et al. 2016a: 704–705. 
284 Regert 2011: 177–178. 
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redukcji w przypadku poddania ich obróbce termicznej, a także w sytuacji długiego zalegania 

w glebie285. 

 

2.7.1. Wybrane przykłady zastosowania metody chromatografii gazowej z komorą spalania i spektrometrią 

mas do oznaczania stosunków izotopowym (GC/C/IRMS) w badaniach naczyń ceramicznych 

Analizy chemiczne prowadzone z zastosowaniem metody GC–C–IRMS prowadzone są 

nierzadko równolegle do badań przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas (GC–MS). W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaną wybrane 

rezultaty badań materiałów ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych, 

przeprowadzonych metodą GC–C–IRMS. Zastosowanie tej metody umożliwia identyfikację 

substancji chemicznych zachowanych w porach naczyń ceramicznych, a co najważniejsze  

umożliwia rozróżnienie tłuszczów pochodzących z mięsa zwierząt przeżuwaczy od produktów 

mlecznych, a także rozróżnienie pożywienia pochodzącego z mięsa zwierząt lądowych 

i morskich286. 

Pierwsze zastosowania tej metody w archeologii miały miejsce w latach 1980. 

i związane były z analizą szczątków substancji organicznych znalezionych w naczyniach 

prehistorycznych287. Metodę tę zastosowano także do badań pozostałości ziaren kukurydzy288. 

Badania stabilnych izotopów prowadzono także w celu zidentyfikowania organicznych 

pozostałości z naczyń ceramicznych, będących olejami roślinnymi289. Podjęto również próbę 

rozróżnienia składników mieszaniny zbóż, będącej prawdopodobnie paszą dla zwierząt, którą 

znaleziono na neolitycznym stanowisku Çatalhöyük w Turcji. W wyniku przeprowadzonych 

badań wyróżniono jęczmień, pszenicę i soczewicę, które stanowiły podstawę pożywienia 

zwierząt hodowlanych290.  

Analiza chemiczna zawartości roślinnych w naczyniach ceramicznych znalezionych w 

trakcie badań archeologicznych umożliwiła prześledzenie rozprzestrzeniania się bitumu na 

obszarze Bliskiego Wschodu. Badaniom poddano początkowo ceramikę malowaną bitumem 

ze stanowiska Tell Sabi Abyad (północna Syria) z okresu późnego neolitu. Kolejne badania 

objęły malowaną ceramikę z dwóch stanowisk położonych w północnym Iranie. Otrzymane 

 
285 Steele 2013: 89. 
286 Evershed et al. 2008: 21–22, 27–28; Regert 2011: 217–218. 
287 Hastorf i DeNiro 1985; Sherriff et al. 1995; Rice 1996. 
288 Morton i Schwarcz 1988 
289 Rossell 1998: 266–278. 
290 Fairbairn et al. 2005. 
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wyniki analiz chemicznych umożliwiły odtworzenie sieci handlowej dla tego rejonu z obszarem 

Syrii. Dalsze badania dotyczyły miseczek ze stanowiska Tall–e Abu Chizan (5000–3900 p.n.e.) 

z południowo-zachodniej części Iranu291. Pozwoliły one na odkrycie odmiennego zastosowania 

bitumu i dziegciu z kory brzozowej, który w tym przypadku służył do naprawiania tych naczyń. 

Bitum wykryto również w naczyniach ceramicznych z tureckiego stanowiska Kavuşan Höyük, 

gdzie zinterpretowano pozostałości organiczne jako środek do impregnacji naczyń292.  

Kolejne badania z zastosowaniem opisywanej metody przeprowadził w 1994 r. R.P. 

Evershed w celu wyekstrahowania z pradziejowych naczyń glinianych frakcji lipidów, które 

mogłyby pozwolić na rozróżnienie zwierząt monogastrycznych od przeżuwaczy293.  

Połączenie badań metodą GC–MS oraz GC–C–IRMS pozwoliło również na badania 

naczyń ceramicznych z okresu neolitu, które miały pozwolić na odróżnienie kwasów 

tłuszczowych zwierzęcych od produktów mlecznych294. Analiza izotopów wykorzystywana 

jest także do rozróżnienia kwasów tłuszczowych pochodzących od zwierząt i roślin, co 

umożliwia prowadzenie badań nad udomowieniem ich w procesie neolityzacji295. Prace 

analityczne prowadzone przez R.P. Eversheda wraz z zespołem badaczy metodą analizy 

trwałych izotopów w ceramice prehistorycznej przyczyniły się od rozszerzenia spojrzenia na 

udomowienie zwierząt i przemiany gospodarczo–kulturowe296.  

W celu określenia wpływu zmian klimatu oraz przeistaczającego się krajobrazu 

naturalnego i ich wpływu na społeczności łowieckie, analizie chemicznej metodą GC–C–IRMS 

poddano naczynia ceramiczne należące do ludów łowieckich, które zamieszkiwały archipelag 

japoński w okresie Jōmon (datowanym od 20000 do 12000 cal BP). Przeprowadzone analizy 

naczyń pozwoliły na uzyskanie informacji o przygotowywaniu w nich pokarmów z ryb 

morskich i słodkowodnych, dzięki identyfikacji lipidów i przeprowadzonych badaniach 

izotopowych na kwasach palmitynowym i stearynowym, które  wyekstrahowano z naczyń. 

Badania wskazały na dostosowanie się ludności łowieckiej do zmian klimatycznych poprzez 

wprowadzanie zmian w organizacji społecznej, w tym także w sposobie odżywiania297.  

Połączenia metod GC–MS i GC–C–IRMS dokonano w przypadku analiz chemicznych 

zespołu naczyń pozyskanych ze stanowisk archeologicznych położonych wokół Morza 

Bałtyckiego. Naczynia te pochodziły z osad ludności kultur łowiecko–zbierackich z okresu od 

 
291 Connan et al. 2008. 
292 Roffet-Salque et al. 2017: 629. 
293 Evershed et al. 1994, 1997. 
294 Regert 2011; Copley 2004. 
295 Craig et al. 2011; Spangenberg et al. 2006. 
296 Evershed et al. 1997; Copley et al. 2005c. 
297 Craig et al. 2013: 351–354; Lucquin et al. 2016b: 3991, 3995. 
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VI do IV tysiąclecia p.n.e. Zastosowanie metody GC–MS umożliwiło pozyskanie kwasów 

tłuszczowych z 84% naczyń poddanych analizom. Dalsze badania z zastosowaniem metody 

GC–C–IRMS umożliwiły wykazanie regionalnego zróżnicowania pokarmów: w naczyniach z 

regionu wschodniego Bałtyku wykrywano jedynie tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ale nie 

były to przeżuwacze, natomiast w przypadku naczyń z terenu południowo–wschodniego 

Bałtyku dieta okazała się bardziej zróżnicowana, a pozostałości organiczne wskazywały także 

na przeżuwacze, zaś w naczyniach ze stanowisk położonych na zachód od Bałtyku wykryto 

również pozostałości produktów mlecznych298. 

Podobne badania z wykorzystaniem metody GC–C–IRMS zastosowano również w celu 

zaobserwowania zjawiska zastępowania rybołówstwa przez mleczarstwo w społecznościach 

pierwszych rolników z archipelagu północno-wschodniego Atlantyku, tj. wysp szkockich,  

Irlandii i wyspy Man. W trakcie neolityzacji tego regionu żywność pochodząca ze zwierząt 

morskich została niemal całkowicie wyeliminowana, a w jej miejsce rozwinęła się gospodarka 

oparta na mleku i jego przetworach299. 

Badania z zastosowaniem metody GC–C–IRMS wykorzystano w przypadku próby 

prześledzenia rozwoju mleczarstwa i produktów mlecznych na terenie Azji Południowej. 

Analizom w tym celu poddano naczynia ceramiczne z rolniczo-pasterskiej osady Kotada Bhadli 

(2300–1950 p.n.e.) w Indiach. Na tym obszarze bydło, w tym także bawoły wodne, 

udomowiono ok. szóstego tysiąclecia p.n.e., lecz przetwarzanie mleka nie było możliwe do 

uchwycenia w materiale archeologicznym. Dopiero na podstawie Δ13C wykreślonego 

względem δ13C (C16:0) wykryto obecność tłuszczów mlecznych w naczyniach ceramicznych. 

Przeprowadzone analizy naczyń umożliwiły identyfikację produktów mlecznych 

pochodzących od bydła lub bawołów wodnych oraz kóz i owiec. Poza tym wykryto również 

tłuszcze zwierzęce pochodzące od bydła, kóz lub owiec, a także zwierząt monogastrycznych. 

Uzyskane wyniki wykazały zgodność z rezultatami analiz archeozoologicznych szczątków 

kostnych z terenu tej osady oraz sąsiednich stanowisk neolitycznych300.  

Równie interesujące badania przeprowadzono w odniesieniu do naczyń sitowatych, 

które uważane są za naczynia służące do przetwarzania mleka i produkcji serów. Taka forma 

naczyń występuje na przykład na stanowiskach archeologicznych z epoki neolitu w północnej 

i środkowej Europie. Celem badań chemicznych, w których zastosowano metodę analizy 

stabilnych izotopów kwasów tłuszczowych stearynowego i palmitynowego,  była próba 

 
298 Courel et al. 2016: 3–4, 12–13. 
299 Cramp et al. 2014. 
300 Chakraborty et al.  2020: 6–9. 
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potwierdzenia tezy o wykorzystywaniu tych naczyń do produkcji sera. Przeprowadzone analizy 

udowodniły, że badane naczynia istotnie miały styczność z mlekiem301. 

Również na terenie Wysp Brytyjskich i Danii potwierdzono dzięki zastosowaniu 

metody GC–C–IRMS obecność pozostałości przetworzonego mleka w naczyniach 

ceramicznych z wykopalisk. Do badań chemicznych wybrano 400 fragmentów naczyń 

ceramicznych pochodzących z czterdziestu ośmiu zespołów zabytków datowanych od 

wczesnego do późnego neolitu z obszaru Wielkiej Brytanii. Uzyskane wyniki wskazują na 

powszechne w tym okresie spożywanie tłuszczów przeżuwaczy oraz produktów mlecznych. 

Badania te umożliwiły prześledzenie rozwoju procesu udomawiania zwierząt oraz mleczarstwa 

na tym obszarze302.  Inne podobne badania z wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów 

węgla dla kwasów tłuszczowych palmitynowego i stearynowego, mające na celu identyfikację 

momentu wprowadzenia diety opartej na produktach mlecznych dotyczyły naczyń 

ceramicznych z okresu neolitu i wczesnej epoki żelaza z terenu Wielkiej Brytanii303.  

To samo pytanie badawcze postawiono podczas szeroko zakrojonych badań stabilnych 

izotopów węgla w kwasach palmitynowym i stearynowym, prowadzonych dla neolitycznych 

naczyń ceramicznych pochodzących z różnych stanowisk archeologicznych w Irlandii. Główne 

badania z zakresu pozostałości mleka i produktów mlecznych w ceramice z okresu neolitu na 

terenie Irlandii prowadził A.T. Lucas304. W większości analizowanych naczyń wykryto 

obecność mięsa wieprzowego, a tylko w nielicznych produkty mleczne i mleko. Interpretując 

uzyskane rezultaty, badacze zasugerowali, że w niektórych naczyniach prawdopodobnie 

jedynie sporadycznie gotowano mleko, a zacznie częściej tłuszcze wieprzowe, co zaciemniło 

uzyskany obraz zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice i doprowadziło do utrudnionej 

wykrywalności innych rodzajów pożywienia305.  

Inne badania wykorzystujące metodę GC–C–IRMS objęły ok. 2200 fragmentów naczyń 

ceramicznych ze stanowisk archeologicznych położonych w południowo–wschodniej i 

wschodniej Europie oraz na Bliskim Wschodzie, datowanych na okres od piątego do siódmego 

tysiąclecia p.n.e. Przeprowadzone w ramach tego projektu analizy umożliwiły potwierdzenie, 

że wykorzystywanie mleka w diecie było zależne od regionu i poziomu rozpowszechnienia 

hodowli owiec i kóz. Mleko stanowiło drugorzędny rodzaj pożywienia, którego konsumpcja 

zależała od liczebności stada. Jeżeli stada były liczne to spożycie mleka malało, natomiast 

 
301 Salque et al. 2013: 522; Dudd i Evershed 1998. 
302 Cramp et al. 2014: 3, 5–6; Roffet-Salque 2017. 
303 Dudd et al. 1999; Copley et al. 2003. 
304 Lucas 2014.  
305 Smyth I Evershed 2015: 37–40. 
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małoliczne stada związane były z większym spożywaniem mleka i produktów mlecznych, co 

potwierdziły analizy archeozoologiczne306.   

W przypadku analizy pozostałości organicznych w naczyniach z epoki wczesnego 

neolitu ze stanowiska Mala Triglvca w Słowenii zastosowano zarówno metodę GC–MS, jak i 

GC–C–IRMS307. Pierwsza z nich umożliwiła wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych oraz 

poznanie ich jakościowego i ilościowego składu, natomiast druga umożliwiła rozróżnienie 

pozostałości tłuszczów przeżuwaczy od innych zwierząt i produktów mlecznych. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na odtworzenie zróżnicowanej diety neolitycznej 

społeczności oraz udowodniły znajomość technik przetwórczych produktów mlecznych w 

badanym okresie pradziejów308.  

Neolitycznej ceramiki dotyczyły także badania, które objęły naczynia ze stanowisk w 

Schela Cladovei, położonym na lewym brzegu Dunaju oraz w Ecsegfalva (stanowisko 23) z 

obszaru Wielkiej Niziny Węgierskiej. Za pomocą metody GC–C–IRMS w naczyniach z epoki 

wczesnego neolitu wykryto pozostałości tłuszczów mlecznych przeżuwaczy, prawdopodobnie 

owiec i/lub kóz309. Pozostałości tłuszczów mlecznych pochodzących od przeżuwaczy 

zidentyfikowano za pomocą tej samej metody także w naczyniach neolitycznych z obszaru 

Bałkanów – z Kosowa, Macedonii i Serbii. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono 

w tym przypadku obecność pozostałości produktów mlecznych w naczyniach, a analizy 

kolagenu z zębiny odkrytych na tych samych stanowiskach szkieletów pozwoliły na 

stwierdzenie, że nie spożywano samego mleka, lecz jego przetworzoną formę310. 

Obecności pozostałości mleka w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk 

archeologicznych dotyczyły także badania trzech naczyń ceramicznych znalezionych w 

grobach dziecięcych z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z cmentarzysk Dietfurt–

Tankstelle i Dietfurt–Tennisplatz w Niemczech. Przeprowadzone analizy metodą GC–C–IRMS 

pozwoliły na potwierdzenie obecności mleka w badanych naczyniach, co pozwoliło na 

określenie funkcji tych naczyń – służyły one mianowicie do karmienia niemowląt mlekiem 

pochodzenia zwierzęcego311.  

Ta sama metoda została zastosowana także w celu identyfikacji zawartości naczyń 

ceramicznych ze stanowiska al–Basatıˆn w północnym Jordanie, datowanego na czasy późnego 

 
306 Evershed et al. 2008: 528–530. 
307 Por. Craig 20002: 100–101; Šoberl et al. 2014: 153–156. 
308 Šoberl et al. 2008: 255–259. 
309 Craig et al. 2005: 883–884, 890. 
310 Stojanovski et al. 2020, źródło: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237608 
(wgląd: 11.02.2021). 
311 Dunne et al. 2019: 246–247. 
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neolitu. W wyniku tych badań uzyskano informację o obecności w naczyniach tłuszczów 

wieprzowych oraz przeżuwaczy, a także produktów pochodzenia mlecznego zwierząt 

przeżuwaczy312. Podobnym badaniom poddano naczynia gospodarcze z epoki żelaza (ok. 

3000–2500 p.n.e.) z obszaru Alp Wysokich. Analizy te związane były z badaniami osadnictwa 

tego regionu i rozwoju mleczarstwa społeczności alpejskich na terenie wysokogórskich osad313.  

Badania wykorzystujące tę samą metodę analityczną dotyczyły także naczyń 

prehistorycznych (5000–1200 BP) z osad Ngamuriak i Luxmanda z wyżynnego regionu 

Tanzanii. Badania te objęły osiem fragmentów naczyń, w których wykryto pozostałości 

organiczne, które zinterpretowano jako produkty gotowania tusz przeżuwaczy i kości, 

natomiast – jak się okazało – mleko w tym regionie częściej przechowywano w naczyniach 

drewnianych, co potwierdziły badania etnograficzne. W niektórych naczyniach wykryto niski 

poziom lipidów, co sugerowało sporadyczne gotowanie, natomiast w dwóch naczyniach 

wykryto wysoki poziom stężenia lipidów, co oznaczało, że musiano w nich prowadzić 

intensywnie proces podgrzewania pokarmów314. 

 Połączenie metod GC–MS i GC–C–IRMS zastosowano również w przypadku badań 

chińskiej ceramiki neolitycznej (5000–4700 p.n.e.) ze stanowiska Tianluoshan w prowincji 

Zhejiang. Analizy chemiczne przeprowadzono w tym przypadku w celu określenia jakiego 

rodzaju żywność przygotowywano w naczyniach ceramicznych znalezionych w trakcie badań 

archeologicznych prowadzonych na terenie osady. Otrzymane wyniki miały również posłużyć 

do porównania z modelem rozwoju garncarstwa i udomawiania niektórych roślin w epoce 

neolitu na terenie Japonii i Korei, gdzie procesy te następowały równolegle, podczas gdy w 

przypadku Chin garncarstwo rozwinęło się przed udomowieniem roślin, a w naczyniach 

przygotowywano potrawy z między innymi dzikorosnącego ryżu. Badaniami laboratoryjnymi 

objęto zarówno ceramikę neolityczną, jak i naczynia wykonane współcześnie w celach 

eksperymentalnych. W naczyniach testowych ugotowano ryż, aby sprawdzić, jakie chemiczne 

związki organiczne mogą przenikać w pory ceramiki. W naczyniach prehistorycznych wykryto 

pozostałości roślin zawierające skrobię, w tym również pozostałości ryżu dzikorosnącego315. 

 Analizy chemiczne z zastosowaniem metody GC–C–IRMS przeprowadzono również w 

celu rozróżnienia w ceramice pochodzącej z wykopalisk pozostałości organicznych 

pochodzących ze świń i drobiu. Przeprowadzone badania, polegające na analizie stabilnych 

 
312 Gregg et al. 2009: 937–940. 
313 Carrer et al. 2016: 1–5. 
314 Grillo et al. 2020: 4–7. 
315 Shoda et al. 2018: 2–4, 7. 
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izotopów węgla i azotu dla kwasu palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0), pozwoliły 

na wykazanie znaczących różnic pomiędzy składem jakościowym i ilościowym kwasów 

tłuszczowych jednonasyconych i wielonasyconych pomiędzy drobiem a wieprzowiną. Badania 

przeprowadzone na naczyniach ceramicznych, w których gotowano kości kurczaka, zestawiono 

z wynikami uzyskanymi z izotopów, co umożliwiło zidentyfikowanie pozostałości kwasów 

tłuszczowych pochodzących z drobiu316.  

Tę samą metodę zastosowano także w przypadku badań naczyń ceramicznych z późnej 

epoki brązu ze wschodniego rejonu Morza Śródziemnego, które transportowano w ramach 

wymiany handlowej pomiędzy Cyprem, Turcją a Egiptem i Syrią. Przeprowadzona analiza 

biomarkerów w wybranych fragmentach naczyń pozwoliła w tym przypadku na 

zidentyfikowanie znajdujących się w nich niegdyś substancji organicznych jako olejów 

roślinnych, wosku pszczelego oraz bitumu i żywicy, które były towarami eksportowanymi we 

wschodnie rejony Morza Śródziemnego317.  

Analiza chemiczna zawartości lipidów w ceramice metodą GC–C–IRMS znalazła 

zastosowanie również w odniesieniu do materiałów nowożytnych. Do badań tą metodą 

przeznaczono między innymi ceramikę pozyskaną w trakcie badań archeologicznych 

prowadzonych na terenie zamku Middelburg w Belgii, datowanego na okres XVI–XVII w. 

Analiza ta pozwoliła na identyfikację biomarkerów dla żywności pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego. Dokładna analiza otrzymanych wyników pozwoliła na określenie, że w naczyniach 

znajdowało się mięso przeżuwaczy, jak również produkty mleczne oraz oleje pochodzące z 

ryb318. 

Zastosowanie metody analizy stabilnych izotopów węgla i azotu dla kwasów 

tłuszczowych stearynowego i palmitynowego przyczyniło się do wyekstrahowania mieszanin 

pochodzenia organicznego oraz rozróżniania i odtwarzania składników pokarmów 

przygotowywanych w naczyniach ceramicznych. Jednakże, nawet w przypadku zastosowania 

tej metody niekiedy w trakcie analizy biomarkerów pojawiają się trudności w interpretacji ich 

pochodzenia. Na przykład, w przypadku ceramiki kultury Lapita (1600–500 p.n.e.) ze 

stanowiska Teouma z obszaru południowego Pacyfiku, z wyspy Éfaté w Vanuatu analiza 

organicznych pozostałości umożliwiła wykrycie tłuszczów oraz olejów pochodzących ze 

zwierząt lądowych i roślin. Niemożliwe jednak okazało się wykrycie pozostałości tkanek  

i tłuszczów zwierząt morskich, pomimo odkrycia znacznego depozytu ich kości na tym  

 
316 Colonese et al. 2017: 182–183. 
317 Steele i Stern 2017: 646–648; 650–653. 
318 Poulain et al. 2016: 33, 35, 39–40. 
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stanowisku319.  

 

2.7.2. Wybrane przykłady zastosowania metody GC–C–IRMS do badań naczyń ceramicznych z terenu 

Polski 

Metodę analizy stabilnych izotopów węgla i azotu dla kwasów tłuszczowych 

stearynowego i palmitynowego, w celu identyfikacji pokarmów zawartych w naczyniach 

ceramicznych zaczęto w odniesieniu do ceramiki archeologicznej z terenu Polski stosować 

dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. Przedmiotem pierwszych badań tego rodzaju były 

naczynia kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Kujaw, wśród których występują 

różnorodne formy naczyń, w tym misy, flasze, czary kuliste oraz naczynia sitowate. Badania 

z wykorzystaniem metody chromatografii gazowo-izotopowej spektrometrii mas (GC–C–

IRMS) umożliwiły pozyskanie z naczyń sitowatych informacji o pozostałościach w naczyniach 

tłuszczów mlecznych. Przeprowadzone badania umożliwiły tym samym potwierdzenie teorii 

o wykorzystywaniu naczyń sitowatych do przetwarzania mleka i produkcji sera. W naczyniach 

tych wartości Δ13C znajdowały się pomiędzy –6,3‰ a –4,7‰ – jest to przedział wartości, 

w których występują tłuszcze mleczne przeżuwaczy320. Przeprowadzone badania pozwoliły nie 

tylko na potwierdzenie roli naczyń sitowatych w produkcji sera, lecz umożliwiły wykrycie 

interesującego zjawiska woskowania naczyń. W analizowanych naczyniach wykryto bowiem 

woski, co może świadczyć o próbie uszczelnienia naczyń w trakcie procesu produkcji sera321. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że na terenie Kujaw już w okresie neolitu 

ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej wytwarzała ser. 

Kolejne badania izotopów kwasów tłuszczowych, które wniknęły w pory ceramiki, 

przeprowadzono w odniesieniu do grupy naczyń ze stanowisk kultury ceramiki wstęgowej rytej 

nr 6 i 7 w Ludwinowie w powiecie włocławskim na Kujawach. Stanowiska te były użytkowane 

przez około dwieście pięćdziesiąt lat, tj. od ok. 5300 do 5050/5000 p.n.e.322. Do analiz 

chemicznych wzięto naczynia z trzech faz tej kultury: I, IIB i III. Badaniom poddano 521 

fragmentów naczyń, z których wyekstrahowano lipidy. Wśród wybranych fragmentów naczyń 

znajdowały się misy, flasze, czary kuliste, naczynia sitowate oraz miniaturowe formy. 

Niezwykle interesujący wynik uzyskano dla jednego z naczyń sitowatych, w którym wykryto 

 
319 Leclerc et al. 2018: 709–712. 
320 Por. Mottram et al. 1999: 211–212, 219–220. 
321 Salque et al. 2013: 522–523. 
322 Pyzel et al. 2019: 11–17. 
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tłuszcze pochodzące z tkanek zwierząt przeżuwaczy, co ustalono na podstawie uzyskanego 

wyniku –0,8%o Δ13C, pomimo, że w pozostałych naczyniach wykrywano tłuszcze pochodzące 

z produktów mlecznych. W pozostałych przebadanych naczyniach wykryto tłuszcze zwierzęce, 

jak również woski pszczele oraz tusze zwierzęce przemieszane z woskami323.  

Podobne badania przeprowadzono w odniesieniu do materiału ceramicznego 

znalezionego na stanowisku 6 w Kopydłowie w woj. wielkopolskim. Z obszaru osady 

neolitycznej położonej na pograniczu Kujaw i Wielkopolski do analiz stabilnych izotopów 

z kwasów stearynowym i palmitynowym wybrano osiemdziesiąt naczyń ceramicznych. 

W większości naczyń wykryto obecność pozostałości tusz przeżuwaczy. Natomiast w 

naczyniach sitowatych wykryto przetworzone mleko, co pozwoliło badaczom na potwierdzenie 

tezy, że były one wykorzystywane do produkcji sera324.  

Również z późnoneolitycznego stanowiska nr 1 w Rzucewie nad Zatoką Pucką 

wyselekcjonowano grupę naczyń do badań chemicznych. Prace wykopaliskowe prowadzono tu 

w latach 1927–1929 oraz 1984–2011325. W trakcie badań archeologicznych odkryto, oprócz 

pozostałości chat słupowych, paleniska, a także miejsca gdzie oprawiano ryby. Do analiz 

chemicznych wybrano 15 fragmentów naczyń, spośród których część została znaleziona w 

rejonie chaty. W tej grupie ceramiki znalazły się wazy, misy oraz naczynia rynienkowate. 

Badania z wykorzystaniem chromatografii gazowo–izotopowej spektrometrii mas (GC–C–

IRMS) pozwoliły na wykrycie pozostałości organicznych pochodzących ze zwierząt wodnych 

(zarówno z wód słodkowodnych, jak i morskich) oraz zwierząt innych niż przeżuwacze. Nie 

potwierdzono natomiast obecności pokarmów mlecznych, ani wosków pszczelich326. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
323 Roffet-Salque et al. 2019: 301–315. 
324 Roffet-Salque i Evershed 2015: 137–139. 
325 Król 2018: 1–9. 
326 Cramp et al. 2019: 245–255. 



97 

 

2.8. Próby interpretacji wyników dotychczasowych badań zawartości kwasów tłuszczowych 

w ceramice archeologicznej 

 W przypadku metody GC–C–IRMS uzyskane wartości δ13C dla kwasów tłuszczowych 

stearynowego i palmitynowego ze ścianek naczyń ceramicznych z wykopalisk umożliwiają 

rozróżnienie rodzajów tłuszczów zwierzęcych, jak również odróżnienie tłuszczów 

przeżuwaczy od produktów mlecznych. Znacznie bardziej dyskusyjne wydaje się 

interpretowanie zawartości naczyń ceramicznych na podstawie identyfikacji kwasów 

tłuszczowych wyekstrahowanych przy zastosowaniu metody GC–MS. W tym celu różni 

badacze podejmowali próby wskazania konkretnych diagnostycznych kwasów tłuszczowych 

i przedstawienia wzorów wyliczania ich proporcji ilościowych, które miałyby pozwolić na jak 

najdokładniejsze określenie rodzaju pożywienia, które było poddawane obróbce lub 

przechowywane w odkrywanych przez archeologów naczyniach ceramicznych. 

W pierwszej kolejności podjęto próby wypracowania wskaźników umożliwiających 

rozróżnienie kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. M.W. Gregg i G.F. 

Slater zaproponowali w tym celu porównanie ilości kwasów palmitynowego (C16:0) 

i stearynowego (C18:0) względem siebie. Dla tłuszczów pochodzenia zwierzęcego uzyskane 

wyniki powinny zdaniem tych badaczy zawierać się w przedziale od 1 do 2. Natomiast kwasy 

tłuszczowe pochodzenia roślinnego powinny dawać wynik powyżej 3327.  

Dalsze prace metodyczne skupiły się wokół rozróżniania rodzajów mięsa i tłuszczów 

zwierząt lądowych. M. Regert zasugerowała w tym kontekście możliwość odróżnienia 

tłuszczów zwierząt monogastrycznych od poligastrycznych poprzez obserwację czy w badanej 

próbce znajdują się kwasy tłuszczowe: pentadekanowy (C15:0) i margarynowy (C17:0). 

W mięsie przeżuwaczy obecne są również C18:1 n–9, 11, 13, 14, 15, 16, natomiast ilość kwasu 

stearynowego jest większa od palmitynowego. W mięsie zwierząt monogastrycznych proporcje 

kwasów powinny być odwrotne – wyraźna musi być przewaga kwasu palmitynowego (C16:0) 

nad stearynowym (C18:0); dodatkowo  wykryty powinien być także kwas oleinowy (C18:1 n–

9)328. 

Inną metodę, która pozwala na rozróżnienie tych dwóch rodzajów mięsa, zaproponowali 

S.N. Dudd, R.P. Evershed i A.M. Gibson oraz B. Hjulström – który zasugerował nieco inne 

wyniki diagnostyczne dla tych samych proporcji kwasów tłuszczowych. W tym przypadku 

należy ich zdaniem porównać stosunek kwasów margarynowego (C17:0) do stearynowego 

 
327 Gregg i Slatter 2000: 10. 
328 Regart 2011.  
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(C18:0). Wyniki ilorazu wartości obu kwasów tłuszczowych pomiędzy 0,015 a od 0,020 są 

adekwatne dla produktów mlecznych oraz mięsa przeżuwaczy. Natomiast wyniki wynoszące 

poniżej 0,015 lub 0,077 świadczyć mają, iż w naczyniu prawdopodobnie znajdowało się mięso 

zwierząt monogastrycznych329.  

Trzecią propozycją interpretacji wyników analizy kwasów tłuszczowych, która 

pozwalać ma na rozróżnienie rodzajów mięsa ssaków, jest wzór zaproponowany przez M.E. 

Malainey. Wzór ten pozwala na obliczenie stosunków kwasów tłuszczowych 

pentadekanowego, margarynowego, laurynowego, mirystynowego, palmitynowego 

i stearynowego. Wartości ilościowe uzyskane w trakcie analizy należy mianowicie podstawić 

do wzoru:   

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0), 

co pozwalać ma na identyfikację gatunku ssaka, którego mięso gotowane było w badanym 

naczyniu. Jeśli wynik wynosi 0,04 ug/ml lub więcej, to prawdopodobnie w naczyniu, z którego 

pobrano próbkę znajdowało się mięso przeżuwaczy330. 

W następnej kolejności podjęto próbę odróżnienia tłuszczów zwierząt wodnych od 

lądowych. Do takiego rozróżnienia S. Isaksson zaproponował obliczanie ilorazu kwasów 

stearynowego (C18:0) i palmitynowego (C16:0). W przypadku, gdy wynik jest mniejszy od 

0,48, najprawdopodobniej w naczyniu znajdowało się mięso ryb morskich lub słodkowodnych. 

W przypadku pozostałości ryb w badanej próbce powinno być możliwość zaobserwowania 

wyraźnie więcej kwasu palmitynowego (C16:0) niż stearynowego (C18:0), a dodatkowo 

wykrywalny powinien być również kwas arachidowy (C20:0). Ten ostatni kwas tłuszczowy, 

podobnie, jak i inne kwasy długołańcuchowe (od C18:0 do C22:0) wskazuje bowiem na 

obecność ryb w badanym naczniu331. 

 Dla celów identyfikacji zawartości naczyń ceramicznych na podstawie ilościowej 

i jakościowej analizy kwasów tłuszczowych wzory proporcji przedstawił również J.W. 

Eerkens. Badacz ten starał się wypracować możliwości rozróżnienia kwasów tłuszczowych 

pochodzących ze zwierząt lądowych i morskich oraz różnych gatunków warzyw. Według 

niego, stosunek kwasów pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0), stearynowego 

(C18:0), palmitynowego (C16:0), oleinowego (C18:1 n–9), oleopalmitynowego (C16:1 n–7) 

oraz laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0) pozwala na interpretację, czy w danej 

próbce znajdują się pozostałości tłuszczów ssaków, ryb, warzyw, roślin korzennych, nasion 

 
329 Dudd, Evershed i Gibson 1999. 
330 Malainey 1997; Malainey 2007: 78. 
331 Isaksson 2000; Olsson i Isaksson 2008: 773–778. 
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i orzechów lub jagód. Ponadto wzory te umożliwiają zdaniem tego badacza określenie czy 

potrawa była gotowana w naczyniu czy jedynie przechowywana332.  

Do rozróżniania rodzajów pożywienia, które było gotowane w naczyniach 

ceramicznych wzór obliczeniowy opracował także M.L. Marchbanks. Badacz ten podjął próbę 

odróżnienia olejów roślinnych od tłuszczu ryb oraz tłuszczów zwierząt lądowych. Korzystając 

ze wzoru: 

C12:0+C14:0/C12:0+C14:0+C18:2+C18:3 

wykazał on, że w naczyniach, w których znajdowały się oleje roślinne otrzymany wynik musi 

być mniejszy od 18%, natomiast obecność tłuszczów pochodzących z ryb powinna być 

sygnalizowana wartością wynoszącą 22–39%, a mięso zwierząt lądowych poddawane obróbce 

w naczyniu ceramicznym powinno powodować wynik wynoszący powyżej 47%333.  

 Na podstawie powyżej przedstawionych wzorów wyliczania proporcji kwasów 

tłuszczowych można zaobserwować, że różni badacze za podstawę analiz ilościowych, które 

miałyby prowadzić do identyfikacji rodzajów żywności w naczyniach ceramicznych uznają 

dziewięć kwasów tłuszczowych. Dwa spośród wymienionych kwasów tłuszczowych wydają 

się najczęściej występujące spośród wszystkich przedstawionych we wzorach. Pierwszym 

z nich jest kwas stearynowy (C18:0), który znajduje się przede wszystkim w łoju ssaków 

przeżuwaczy. Drugim zaś jest kwas palmitynowy (C16:0), obecny zarówno w roślinach, jak 

i w tkankach zwierząt. Kwas mirystynowy (C14:0) jest głównie tłuszczem zwierzęcym, 

w przeciwieństwie do kwasu arachidowego (C20:0), który można pozyskać z oleistych nasion. 

Kolejnym kwasem tłuszczowym jest kwas laurynowy (C12:0) – znajdujący się zarówno w 

mleku, jak i orzechach, czy również olejach roślinnych. Kwasem związanym z produktami 

mlecznymi jest także kwas oleinowy, zwany również kwasem mlekowym (C18:1, n–9). 

Natomiast kwasami pochodzącymi z mięsa ryb są kwas margarynowy (C17:0) oraz 

pentadekanowy (C15:0). Wymienione kwasy tłuszczowe stanowią obecnie bazę interpretacyjną 

zawartości naczyń ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych, chociaż oczywiście 

w próbkach ceramiki wykopaliskowej znajduje się znacznie więcej kwasów tłuszczowych niż 

te wymienione powyżej.  

 

 

 

 

 
332 Eerkens 2005. 
333 Rosiak et al. 2020: 191. 
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2.9. Problemy związane z dotychczasowym stosowaniem metody analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych w ceramice archeologicznej 

 Jak to przedstawiono wyżej, badania chemiczne materiałów ceramicznych 

pochodzących z badań archeologicznych rozpoczęto w latach trzydziestych XX w., a rozwój 

analiz z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas przypadł na 

lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. Intensyfikacja prowadzonych prac nastąpiła w 

latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to rozpoczęto nie tylko ekstrahowanie pojedynczych 

kwasów tłuszczowych ze ścianek naczyń, lecz także próby możliwie najdokładniejszego 

określenia tego, co w naczyniach było przechowywane i poddawane obróbce cieplnej. 

Identyfikacja pozostałości organicznych w naczyniach z wykopalisk, zarówno w formie 

widocznych pozostałości wewnątrz naczyń ceramicznych, jak również w przypadku ich 

niewidocznych pozostałości, które wniknęły w pory w ściankach naczyń, stanowi ważne źródło 

wiedzy na temat funkcjonowania społeczności pradziejowych i zmian społeczno–

gospodarczych i kulturowych, które w nich zachodziły, natomiast w przypadku młodszych 

społeczeństw jest elementem weryfikującym inne rodzaje dostępnych źródeł, m.in. 

historycznych oraz stanowi uzupełnienie wiedzy pochodzącej z badań archeozoologicznych, 

archeobotaniczych oraz antropologicznych. Jednocześnie uzyskiwane do tej pory przez 

różnych badaczy wyniki, przedstawione w rozdziałach 2.3 i 2.4, generują wątpliwości i 

uwidaczniają niedoskonałości stosowanych metod interpretacji, a tym samym i słabość 

wysnuwanych wniosków. W tym miejscu zatem konieczne jest wskazanie problematycznych 

zagadnień związanych z pozyskiwaniem materiału do badań metodą GC–MS oraz z 

interpretacją otrzymywanych wyników.  

Podstawowe wątpliwości dotyczą już samego procesu wnikania kwasów tłuszczowych 

w pory ściany naczyń ceramicznych. Należy rozważyć, czy w trakcie procesu podgrzewania 

substancji znajdujących się w naczyniach nie dochodzi do rozpadu wiązań pomiędzy atomami 

węgla. W konsekwencji mogłoby doprowadzić to do niepełnego przeniknięcia kwasów 

tłuszczowych w ścianki naczyń, co uniemożliwiałoby odtworzenie pełnego składu gotowanej 

substancji organicznej. Istotne jest również ustalenie czy po ugotowaniu w różnych naczyniach 

tej samej potrawy możliwe jest metodami analitycznymi uzyskanie identyfikacji tych samych 

kwasów tłuszczowych. Ważną kwestię stanowi także możliwość zablokowania porów ceramiki 

przez pozostałości organiczne w trakcie pierwszego gotowania w naczyniu. Możliwe jest 

bowiem, że kolejne gotowanie nie wpływa już na zmianę składu jakościowego i ilościowego 

kwasów tłuszczowych wypełniających już pory ścianek.  
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Należy również rozważyć dwie istotne kwestie: pierwszą dotyczącą możliwości 

identyfikacji zjawiska wielofunkcyjności naczyń, w których gotowano zróżnicowane potrawy, 

a drugą związaną z oddziaływaniem wtórnego wypału naczyń. Analizy chemiczne 

przeprowadzone przez J. Kałużną-Czaplińską w stosunku do zespołu naczyń ceramicznych z 

grodzisk warmińskich doprowadziły do postawienia pytania o to, czy naczynia te mogły być 

wielofunkcyjne, ponieważ otrzymane wyniki nie wskazują na zależności pomiędzy różnymi 

formami naczyń (np. misami i garnkami), a ich zawartością, identyfikowaną na podstawie 

interpretacji ilościowego i jakościowego składu kwasów tłuszczowych wykrytych w ściankach 

tych naczyń. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest kluczowa dla identyfikacji funkcji 

poszczególnych grup naczyń, które są znajdywane na stanowiskach archeologicznych334. 

Kolejną kwestię stanowi pytanie dotyczące możliwości przetrwania kwasów 

tłuszczowych w ściankach naczyń, które ustawiane były na stosie pogrzebowym. Czy możliwe 

jest, aby kwasy tłuszczowe w porach naczyń ulegały dodatkowemu rozpadowi na skutek 

powtórnego ogrzania naczyń, a potrawy, które w nich się znajdowały wydzieliły kwasy 

tłuszczowe, które uzupełniły puste pory w ściankach? Postawione pytanie dotyczy możliwości 

dalszego rozpadu wiązań pomiędzy atomami węgla w przypadku wtórnego wykorzystania 

naczyń, gdy naczynia te były pierwotnie używane w kuchni. W tym przypadku niezwykle 

istotną kwestię stanowi możliwość wniknięcia kwasów tłuszczowych w trakcie pierwszego 

gotowania pokarmów w naczyniach: czy niezbędne było kilkukrotne gotowanie takich samych 

potraw, aby w trakcie późniejszych badań laboratoryjnych można było uzyskać wiarygodne 

informacje o kwasach tłuszczowych w ścianach naczyń jednoznacznie identyfikujące gotowane 

w nich pokarmy335.  

Oprócz zagadnienia chłonności ścianek naczyń, kolejnym zagadnieniem jest 

oddziaływanie agresywnego chemicznie środowiska, np. wnętrza latryn lub torfowisk oraz 

innych procesów podepozycyjnych, na skład jakościowy i ilościowy kwasów tłuszczowych 

znajdujących się w ściankach naczyń. Czy środowisko, w którym naczynia zalegały do chwili 

ich odkrycia, może mieć znaczący wpływ na przetrwanie kwasów tłuszczowych pochodzących 

z gotowanych w tych naczyniach niegdyś pokarmów? Należy rozważyć czy kwasy tłuszczowe, 

wchodzące w skład gleb, mogą na etapie podepozycyjnym wnikać w ścianki naczyń 

zalegających w warstwach kulturowych stanowisk archeologicznych. Na naczynia ceramiczne 

zalegające w ziemi oddziałują bakterie i grzyby, jak również negatywnie oddziałuje proces 

utleniania. Należy rozważyć czy negatywny wpływ na skład chemiczny pozostałości 
 

334 Kałużna-Czaplińska et al. 2017: 491; Kimpe et al.2002: 151–157. 
335 Por. np. Orliński i Zdeb 2020. 
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organicznych mają również gleby o duży zakwaszeniu i czy nie wskazane jest wykonywanie 

badań również warstw gleby, w których znajdowane są naczynia336. 

Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest ewentualny wpływ wyboru fragmentu 

naczynia na wynik analizy. Badania eksperymentalne przeprowadzone przez S. Chartersa wraz 

z zespołem, doprowadziły do wniosku, że paradoksalnie i wbrew zdroworozsądkowym 

oczekiwaniom najmniejsze stężenie lipidów znajduje się w części przydennej i na samym dnie 

naczyń. Natomiast największe stężenie lipidów wykryto przy wylewie337. Czy zatem pobieranie 

próbki z brzuśca naczynia pozwala na uzyskanie wiarygodnej informacji o pokarmach, które 

były przygotowywane w naczyniach?  

W odniesieniu do samej procedury analitycznej stosowanej w laboratoriach należy 

podkreślić, że wydaje się niezbędne powtórzenie przeprowadzonego badania dla każdej 

z próbek. Umożliwia to wyeliminowanie ewentualnych błędów pomiarowych, które mogą 

wyniknąć z zabrudzenia próbki lub naczynia laboratoryjnego. Równie ważną kwestią dotyczącą 

próbek jest głębokość, z której powinien zostać pobrany materiał do analiz chemicznych. Łączy 

się to z możliwością zabrudzenia powierzchni naczynia w trakcie wydobywania naczynia z 

ziemi podczas badań archeologicznych lub już w samym laboratorium. Naczynia ceramiczne 

po znalezieniu przez archeologów najczęściej poddawane są myciu, lecz nawet po tej czynności 

ich powierzchnia może mieć częsty kontakt z kwasami tłuszczowymi znajdującymi się na 

ludzkich dłoniach. Nawet w przypadku naczyń, które nie zostały umyte, istnieje możliwość 

poddania badaniom zanieczyszczonej powierzchni wnętrza naczynia, która miała kontakt z 

pozostałości organicznych ze środowiska ziemnego, które je otaczało. Pomimo, iż do badań 

przeznaczane są wewnętrzne strony ścianek naczyń, to jednak próbki pobierane są niezbyt 

głęboko (najczęściej, aby nie uszkodzić zbytnio zabytków). Należy rozważyć możliwość 

pobrania próbek z warstw położonych bliżej wnętrza ścianek, aby badaniom nie podlegały 

kwasy tłuszczowe, które były najbardziej narażone na degradację oraz te, które mogą pochodzić 

na przykład z rąk badaczy lub ze środowiska, w którym naczynie znajdowało się w trakcie 

procesu podepozycyjnego.  

Kolejną kwestią związaną z przechowywaniem i przekazywaniem fragmentów naczyń 

do badań laboratoryjnych jest sposób ich przechowywania. Naczynia ceramiczne pakowane są 

zazwyczaj w torby plastikowe lub papierowe przed oddaniem ich laboratorium. Czy zatem 

dobór opakowania ma znaczenie dla dalszych analiz chemicznych i w jakiś sposób może 

negatywnie wpłynąć na pozyskanie wyników z próbek? Z jednej strony zalecane jest pakowanie 
 

336 Por. Budja 2014: 197. 
337 Charters et al. 1997; Salque 2012: 136, ryc. 6. 
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fragmentów naczyń w szczelne torebki foliowe, aby nie uległy one uszkodzeniu. Jednakże w 

niektórych laboratoriach wymagane jest przekazanie naczyń w torbach papierowych. Wydaje 

się, że pakowanie w torebki papierowe może wpłynąć negatywnie na fragmenty ceramiczne. 

Niewłaściwy dobór rodzaju torebki może odbić się na ceramice, np. ze względu na zbyt mocne 

zakwaszenie papieru lub jego intensywne bielenie338.  

Należy również poruszyć problematykę naczyń szkliwionych wewnątrz, których 

badania były omawiane wyżej, m.in. na przykładzie analiz fragmentów naczyń znalezionych w 

trakcie badań archeologicznych prowadzonych w Gdańsku339. Przeprowadzone analizy 

chemiczne umożliwiły w ich przypadku uzyskanie informacji o obecności kwasów 

tłuszczowych w ściankach tych naczyń, co jest zaskakujące wobec pokrycia naczyń izolującą 

warstwą teoretycznie nieprzepuszczalnego szkliwa. Wnikanie w pory ścianek pokrytych 

szkliwem może być spowodowane słabą jakością szkliwa, którym pokryto wnętrze naczynia 

lub powierzchnia nie została nim w pełni pokryta.  

Oprócz wymienionych powyżej problemów, istotną kwestię stanowi sposób 

interpretacji zawartości naczyń ceramicznych na podstawie wyników przeprowadzonych analiz 

chemicznych. W rozdziale 2.6 zostały przedstawione wzory proporcji kwasów, które stosowane 

są najczęściej do interpretacji zawartości naczyń. Jednakże wzory te wzbudzają liczne 

kontrowersje i wątpliwości. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na stosowanie 

ilorazu kwasów palmitynowego i stearynowego do określenia zawartości naczyń. Wątpliwości 

budzi bowiem fakt, że te uważane za diagnostyczne kwasy tłuszczowe są to jedne z 

najpopularniejszych kwasów tłuszczowych, które występują niemal wszędzie, również na 

powierzchni ludzkich dłoni340.  

Wątpliwości budzi także wzór zaproponowany przez M.L. Marchbanksa do ogólnego 

rozróżnienia pochodzenia kwasów tłuszczowych wykrytych w naczyniach poprzez określenie 

procentu wyniku, który miałby wskazywać na odpowiednią grupę żywności. 

Natomiast wzory, w których określony wynik ma wskazać na obecność mięsa lub roślin 

wykluczają się z innym wzorem, którego wynik ma wskazywać obecność ryb w naczyniach. 

M.W. Gregg zasugerował, że wynik ilorazu kwasów stearynowego i palmitynowego 

wynoszący powyżej 3 wskazuje na obecność roślin, jednakże dla tej samej próbki, w której na 

podstawie tego wzoru stwierdzono obecność produktów roślinnych, wzór S. Isakssona 

wskazuje na obecność tłuszczów pochodzących z ryb. Należy zaznaczyć, że stsowanie tego z 

 
338 Por. Miazga 2017: 21. 
339 Zdeb i Sierakowski 2018; Zdeb 2021. 
340 Kałużna-Czaplińska et al. 2017: 493. 
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kolei wzoru okazało się problematyczne dla przebadanych licznych fragmentów naczyń 

ceramicznych, które znajdywano na stanowiskach archeologicznych położonych nad jeziorami 

lub rzekami341. 

Również wzory stosowane do identyfikacji różnych gatunków mięsa nierzadko dają 

rezultaty wzajemnie sprzeczne dla jednej próbki, jak to miało miejsce w przypadku wyników 

zaproponowanych przez M.W. Gregga (od 1 do 2 dla tłuszczów zwierzęcych)342, i przez M.E. 

Malainey (rozpoznanie mięs przeżuwaczy, gdy wynik przekracza 0,04)343. Widoczne różnice 

pomiędzy uzyskiwanymi wynikami pojawiają się także w przypadku zastosowania czterech 

wzorów zaproponowanych przez J.W. Eerkensa, który dla zawartości mięsa zaproponował 

wartość wskaźnika wynoszącą pomiędzy 6 a 7, w porównaniu do wyników uzyskiwanych na 

podstawie wzorów M.E. Malainey i M.W. Gregga344.  

Kwestię sporną stanowi także próba identyfikacji w ceramice produktów mlecznych, 

które nierzadko dają wyniki takie, jak tłuszcze pochodzące z mięsa przeżuwaczy. M.W. Gregg 

zwrócił uwagę, że obecność kwasów tłuszczowych C12:0 i C15:0 może wskazywać na 

obecność mleka345. Natomiast M. Regert stwierdziła, że identyfikacja mięsa zwierząt 

monogastrycznych polega na stwierdzeniu obecności przewagi ilości kwasu palmitynowego 

nad stearynowym, natomiast przewaga kwasu stearynowego nad palmitynowym powinna 

oznaczać obecność mięsa przeżuwaczy. Ponadto, prawdopodobnie w pozostałościach 

organicznych mięsa przeżuwaczy powinno znajdować się mało kwasów margarynowego 

(C17:0) i pentadekanowego (C15:0)346. 

Następną kwestię stanowią przedstawione w tabeli opracowanej przez J.W. Eerkensa 

jagody, orzechy i bulwy, które mogłyby być przechowywane w naczyniach. Można rozważyć 

kwestię wsiąkania w ściany naczyń przechowywanych płynów, jednakże w przypadku 

produktów w stanie stałym jest to wyjątkowo problematyczne, ponieważ kwasy tłuszczowe 

powinny wnikać w pory naczyń na skutek podgrzania produktów. W przypadku niektórych 

naczyń wykrywane są woski pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Istotne jest, aby określić 

dlaczego zostały wykryte, np. w naczyniach, które zawierały tłuszcze mięsne, a sama forma 

naczynia sugerowała raczej obecność mięsa, a nie gotowanego miodu.  

 
341 Kałużna–Czaplińska et al. 2016; Isacson 2012: 28. 
342 Gregg 2009: 123. 
343 Malainey 1997. 
344 Por. Rosiak 2018. 
345 Gregg 2009: 138.  
346 Regert 2011: tabela 2; Budja 2014: tabela 26. 
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Najwięcej wątpliwości budzi powszechność stosowania wzorów zaproponowanych 

przez J.W. Eerkensa, ponieważ zostały one opracowane dla naczyń odkrywanych na terenie 

Ameryki Północnej i mogą nie być adekwatne dla pokarmów wykorzystywanych na przykład 

w Europie Środkowej. Dodatkową kwestią jest zastosowanie proporcji kwasów wyliczonych 

dla pokarmów świeżych, co nie jest przydatne w analizie pozostałości organicznych w ścianach 

naczyń ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych347. 

Należy zauważyć, iż w przypadku prowadzenia badań przy zastosowaniu 

chromatografii gazowej oraz analizy stabilnych izotopów możliwe jest otrzymanie 

dokładniejszych wyników, jak chociażby w przypadku wspomnianych powyżej badań 

pozostałości produktów mlecznych. Jednakże należy podkreślić również problemy związane 

z rozróżnieniem chociażby zwierząt morskich i słodkowodnych przy zastosowaniu metody 

CG–C–IRMS348. Badania z zastosowaniem tej techniki umożliwiają odróżnienie mięsa 

przeżuwaczy od produktów mlecznych, co może stanowić istotny element badań nad dietą 

w przypadku, gdy zastosowanie techniki GC–MS nie przynosi jednoznacznych odpowiedzi.  

 Jedyną uzasadnioną drogą prowadzącą do ustalenia wiarygodności identyfikacji 

pokarmów dokonywanych na podstawie analizy zawartości kwasów tłuszczowych w 

naczyniach pochodzących z wykopalisk wydaje się być procedura eksperymentalna. Dlatego 

też przedstawione powyżej problemy i wątpliwości interpretacyjne stały się podstawą do 

zaplanowania i wykonania serii ceramicznych naczyń testowych oraz przeprowadzenia 

eksperymentów z możliwie najdokładniejszą dokumentacją warunków wykonywania naczyń i 

procesu gotowania w nich pokarmów. Na każdym z etapów prac zaplanowano analizy 

chemiczne, których celem było zgromadzenie możliwie największej liczby danych, które na 

dalszym etapie prac pozwolą na rozwikłanie powyższych wątpliwości. 

 

 

  

 
347 Być może stanowi to przyczynę problemów z identyfikacją ryb w naczyniach, które były odkryte na stanowiskach 
archeologicznych położonych blisko jezior.  
348 Por. np. Cramp 2019. 
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Rozdział 3. Etnoarcheologia i archeologia eksperymentalna jako metoda przezwyciężenia 
dotychczasowych problemów związanych z zastosowaniem analizy kwasów tłuszczowych 
w ceramice archeologicznej 

Celem niniejszej rozprawy jest próba rozwiązania przedstawionych wyżej problemów, 

które ujawniły się w toku dotychczasowych zastosowań analizy chemicznej zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych 

metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w celu odtworzenia 

zawartości tych naczyń. Celem nadrzędnym było zatem uzyskanie konkluzywnego 

potwierdzenia lub zanegowania stosowalności tej metody do rekonstrukcji pożywienia 

dawnych społeczności ludzkich oraz wypracowanie ewentualnych obiektywnie sprawdzalnych 

wskaźników poszczególnych rodzajów pokarmów, które mogły być w naczyniach 

ceramicznych przechowywane i poddawane obróbce cieplnej. 

Jedynym wiarygodnym sposobem postępowania badawczego, które może doprowadzić 

do osiągnięcia przedstawionego wyżej celu, jest zastosowanie powtarzalnej i obiektywnie 

sprawdzalnej procedury eksperymentalnej, w której różne parametry procesu wytwarzania 

naczyń i ich użytkowania mogłyby być kontrolowane i dokumentowane. Tylko w ten sposób 

możliwe jest ustalenie, jakie czynniki wpływają na zawartość kwasów tłuszczowych w 

naczyniach ceramicznych używanych do przygotowywania różnych pokarmów oraz jak 

zmienia się skład kwasów tłuszczowych zachowanych w ściankach naczyń w zależności od 

rodzaju tych pokarmów. 

W tym celu zaplanowano przygotowanie serii testowych naczyń ceramicznych 

wylepionych ręcznie oraz przeprowadzenie procesu ich wypału, aby w końcowej fazie projektu 

poddać w nich obróbce termicznej odpowiednio dobrane potrawy. Jednakże, aby zaplanowana 

procedura badawcza miała walor eksperymentu przeprowadzonego w warunkach zbliżonych 

do realistycznych warunków historycznych należało dokonać zestawienia źródeł informacji, 

która umożliwiłyby dobór odpowiednich technik garncarskich oraz wybór pożywienia, które 

rzeczywiście mogło być spożywane w czasach prehistorycznych349. W tym celu sięgnięto z 

jednej strony do źródeł etnoarcheologicznych, z drugiej zaś do prac z zakresu archeologii 

eksperymentalnej350. 

 

 

 
349 Kobyliński 2012. 
350 Por. Malainey 1998. 
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3.1. Etnoarcheologia 

 Po raz pierwszy etnoarcheologia została zastosowana pod koniec XIX w., lecz początki 

systematycznych badań miały miejsce w latach 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych wraz z 

nurtem archeologii procesualnej. Archeologię zaczęto wówczas traktować jako antropologię 

kulturową, a procesy społeczno–kulturowe uznano za powtarzalne dla wszystkich społeczności. 

Louis Binford określił etnoarcheologię mianem kamienia z Rosetty: „sposobem na przełożenie 

statycznego materiału znalezionego na stanowisku archeologicznym na tętniące życiem grupy 

ludzi, którzy w rzeczywistości je tam zostawili”351, natomiast stanowisko archeologiczne 

uważał za skamieniałą strukturę, która przetrwała niezmieniona do chwili odkrycia. Stworzyło 

to podstawę dla poszukiwania analogii etnograficznych w celu uzyskania wyjaśnienia odkryć 

archeologicznych. Jednakże rzeczywista zmiana w postrzeganiu dawnych systemów 

społeczno–kulturowych pojawiła się wraz z archeologią postprocesualną, kiedy krytyce 

poddano zbyt optymistyczne założenia nowej archeologii. Zauważono, że dotychczas 

prowadzone obserwacje etnograficzne nie dawały pełnego obrazu rzeczywistości społeczno–

kulturowej, ponieważ pomijany był w nich aspekt relacji pomiędzy twórcą a przedmiotem, co 

było obiektem zainteresowania archeologów. Równocześnie Ian Hodder zauważył, że działania 

ludzkie są niekiedy nieracjonalne i wymykają się wzorcom społecznym i kulturowym, a co za 

tym idzie nie jest możliwe zastosowanie jednego schematu wyjaśniającego do kilku 

społeczności bez zakładania marginesu błędu i utraty ważnych informacji. Natomiast 

stanowiska archeologiczne zaczęto postrzegać jako jedynie element dawnej rzeczywistości, 

który powstał na skutek zredukowania części informacji o systemie kulturowo–społecznym. 

Etnoarcheologia rozwinęła się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., gdy 

zmiana postrzegania dawnych kultur umożliwiła podjęcie prób zrozumienia procesów rozwoju 

kulturowego i zmian zachodzących w społecznościach352.  

Prace prowadzone w ramach tej orientacji badawczej dotyczą nie tylko różnych elementów 

kultury materialnej, ale przede wszystkim procesów twórczych i związku pomiędzy 

przedmiotami a ich właścicielami353. Do zrozumienia wzorców powstawania przedmiotów, 

które znajdywane są na stanowiskach archeologicznych, wykorzystywane są współczesne 

informacje pozyskane w kontekście „żywych kultur”, czyli współczesnych społeczności. 

Celem etnoarcheologii jest formułowanie i testowanie na podstawie danych entograficznych 

 
351 Binford 1983: 67. 
352 Kobyliński 2012: 723–726. 
353 Kobylińska i Kobyliński 1981: 47–52; Kobyliński 2012: 721–722. 
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hipotez i teorii przekładanych na interpretację materiału archeologicznego. Analiza danych 

zebranych w trakcie obserwacji uczestniczącej, umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie 

informacji o technikach i metodach wytwarzania różnorodnych przedmiotów, w tym interakcji 

ich i ludzi podczas różnorodnych działań, np. rytuałów lub samych procesów powstawania. 

Uzyskane wnioski przenoszone są na grunt archeologii, aby w możliwie najdokładniejszy 

sposób odtworzyć zachowania ludzi odwzorowane w pozostałościach kultury materialnej, 

odkrywanych w czasie badań archeologicznych.  

Obserwacje etnoarcheologiczne często dotyczyły garncarstwa – technik produkcyjnych 

i zdobniczych354. Jednym z zagadnień istotnych dla archeologów jest możliwe zróżnicowanie 

technologiczne w przebiegu procesów wytwarzania naczyń i jego uwarunkowania 

środowiskowe i kulturowe. Etnoarcheologia dostarcza danych umożliwiających identyfikację 

różnych technik garncarskich na podstawie obserwacji cech wytworu ceramicznego 

znalezionego podczas wykopalisk. Z kolei analiza kształtów naczyń i sposobów ich zdobienia 

może dzięki danym etnoarcheologicznym prowadzić do identyfikacji funkcji znalezionego 

podczas wykopalisk naczynia w gospodarstwie domowym355.  

Obserwacje etnoarcheologiczne pozwalają na opisanie procesów wytwarzania naczyń 

od momentu pozyskania gliny ze złóż surowcowych aż po wypalenie naczynia. Możliwe jest 

uzyskanie informacji o wpływie rodzaju surowca (chudego lub tłustego) na proces formowania 

ścianek naczynia i jego wypału356. Źródła etnoarcheologiczne dostarczają także informacji na 

temat przebiegu procesu wypału naczyń i jego uwarunkowania357. Obserwacje 

etnoarcheologiczne dostarczają również informacji o społecznym kontekście wytwarzania 

naczyń; na przykład badania terenowe przeprowadzone na terenie Bułgarii pokazały, że ręczne 

lepienie naczyń z gliny było domeną kobiet, natomiast mężczyźni wykonywali naczynia 

jedynie na kołach garncarskich358.  

Połączenie badań etnograficznych i archeologicznych stanowi istotny element analiz 

prowadzonych nad kulturą materialną społeczności359. Warto podkreślić, że wyniki te można w 

znaczny sposób wzbogacić poprzez analizę źródeł pisanych. Analiza tych ostatnich dostarcza 

informacji zarówno o rozwoju ośrodków rzemieślniczych, takich jak pracownie garncarskie, 

ale również pisane źródła dostarczają wiedzy chociażby o cennikach żywności i wytwórstwa 

 
354 Por. Matson 1966: 3–10; Krupa-Ławrynowicz i Ławrynowicz 2019: 300–301. 
355 Por. Gajewski 159–169; Kruppe 1990; Buko 1981: 60–61, 87–88. 
356 Reinfuss 1955: 12–14, 21–22; por. Hołubowicz 1950: 32–36. 
357 Moszyński 1929: 342–360. 
358 Vakarelski 1965: 174–179. 
359 Kajzer 1996: 206–210. 
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wczesnonowożytnych i nowożytnych, np. z obszaru Krakowa360. Śledzenie w ten sposób 

rozwoju tej dziedziny wytwórczości użytkowej oraz rozprzestrzeniania produktów umożliwia 

również odniesienie się do interpretacji źródeł pozyskanych podczas prac wykopaliskowych 

prowadzonych, np. na terenach starych miast.   

 Badania etnoarcheologiczne w znaczny sposób wpłynęły na postrzeganie przedmiotów 

znajdowanych na stanowiskach archeologicznych, poprzez dostarczanie informacji o ich 

zastosowaniu, niekiedy odmiennym od zakładanego przez badaczy. Wykorzystanie obserwacji 

etnograficznych w archeologii pozwoliło na dokładniejsze obserwowanie technik 

produkcyjnych w garncarstwie i umożliwiły prześledzenie całego procesu lepienia oraz wypału, 

jak również dostarczyły istotnych informacji między innymi o rodzajach stosowanych 

domieszek. Etnoarcheologia stała się także podstawą dla archeologii eksperymentalnej, a tym 

samym stanowi również podwaliny do części niniejszej pracy, w której zostały ulepione 

i wypalone naczynia ceramiczne.  

 

  

 
360 Kwapieniowa 1976: 7–9. 
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3.2. Archeologia eksperymentalna  

 Prace prowadzone w ramach archeologii eksperymentalnej przy formułowaniu 

procedury testowej wykorzystują często wyniki prac etnograficznych, archeologicznych 

i historycznych. Umożliwiają one poznanie funkcji przedmiotów odkrywanych w trakcie badań 

archeologicznych oraz technik związanych z ich powstawaniem. Podejmowane przez różnych 

badaczy próby rekonstrukcji różnych aspektów życia dawnych społeczności w znacznym 

stopniu przysłużyły się do zrozumienia materiałów zabytkowych pozyskiwanych w trakcie prac 

archeologicznych361. Ponadto prowadzenie eksperymentów pozwala na testowanie rozmaitych 

założeń badawczych przyjmowanych przez archeologów przy interpretacji źródeł 

wykopaliskowych, co przyczynia się do zobiektywizowania procesu wnioskowania 

o przeszłości362.  

W Grzybowie w woj. wielkopolskim na terenie grodziska przeprowadzono eksperyment 

polegający na wykonaniu oraz wypale naczyń w taki sposób, aby warunki były zbliżone 

możliwie najdokładniej do technik stosowanych we wczesnym średniowieczu na terenie 

dzisiejszej Polski. Oprócz 21 naczyń ceramicznych, które wzorowano na miniaturowych 

formach znalezionych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie tego 

grodziska, wykonano także formy odlewnicze dla metalurgicznej techniki na wosk tracony. 

Eksperyment obejmował przygotowanie gliny z drobną domieszką oraz ulepienie małych 

naczyń techniką wałeczkową, a następnie ich wysuszenie i wypał. Z otwartego paleniska udało 

się wydobyć trzynaście nieuszkodzonych naczyń ceramicznych363. Próbę odtworzenia 

wczesnośredniowiecznych naczyń podjęto również na terenie grodziska w Żmijowiskach w 

woj. lubelskim. Po wykonaniu naczyń, część z nich wypalono w nieckowatym palenisku oraz 

w jamie ziemnej364. Oba eksperymenty umożliwiły zaobserwowanie, że na końcowy efekt 

wypału wpływ ma nie tylko temperatura ogniska i czas wypału, lecz także rodzaj surowca 

użytego do podtrzymywania ognia, a także i kierunek wiatru. Natomiast barwa naczyń zależy 

od temperatury (ceglasta w przypadku wysokiej temperatury) i odcięcia dopływu tlenu (barwa 

ciemna), gatunku drewna oraz tego, czy ścianki naczyń miały kontakt z węglem drzewnym365. 

 Należy również wspomnieć o działaniach z zakresu archeologii eksperymentalnej 

dotyczących odtwarzania potraw spożywanych między innymi w okresie wczesnego 

 
361 Malinowski 1990: 217–219; por. także Coles 1977: 14–16; Łukaszyk 2012: 123–124.  
362 Coles 1977: 7. 
363 Łukaszyk 2012: 123–126 
364 Wasilczyk i Wasilczyk 2014: 32–33. 
365 Łukaszyk 2012: 125–126; Wasilczyk i Wasilczyk 2014: 31–34. 
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średniowiecza. Prace takie przeprowadziła na przykład Małgorzata Krasna–Korycińska, która 

opracowała „wczesnośredniowieczne” przepisy kulinarne na podstawie różnorodnych źródeł 

naukowych dotyczących tego okresu366. W rezultacie powstały niezwykle interesujące 

publikacje dotyczące słowiańskiej kuchni, zawierające liczne opisy potraw i sposobów ich 

wykonania, które autorka sama wykorzystuje podczas licznych pokazów rekonstrukcyjnych367. 

Próby odtworzenia przepisów kulinarnych na podstawie źródeł etnograficznych oraz prac 

badawczych prowadzonych nad rekonstrukcją środowiska podjęli również badacze z ośrodka 

archeologii eksperymentalnej związanej z grodziskiem w Żmijowiskach: Hanna i Paweł Lis. 

Przygotowali oni publikacje, w których przedstawili wyniki swoich doświadczeń 

przeprowadzonych w ramach prób odtworzenia wczesnośredniowiecznego pożywienia368. 

 Archeologia eksperymentalna może okazać się pomocna również przy prowadzeniu 

analiz chemicznych, w tym również prób odtworzenia potraw, które były przygotowywane w 

naczyniach. Ponadto może przyczynić się do poznania procesów degradacji kwasów 

tłuszczowych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Przykłady badań 

eksperymentalnych zostały opisane poniżej.  

 

3.2.1. Dotychczasowe badaniach eksperymentalne dotyczące zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice 

archeologicznej  

W ramach projektu archeologii eksperymentalnej Pożywienie Słowian, realizowanego 

od 2005 roku przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, przeprowadzono prace 

mające na celu odtworzenie słowiańskiej diety. Oprócz rekonstrukcji pożywienia na podstawie 

badań archeologiczno–etnograficznych, archeobotanicznych i archeozoologicznych, podjęto 

również próbę wykorzystania analiz chemicznych. W tym celu przygotowano trzy naczynia 

nieszkliwione, wykonane z surowca ilastego z domieszką granitowego tłucznia, lepione metodą 

taśmową. Zostały one następnie wypalone w elektronicznym piecu garncarskim, w 

kontrolowanym procesie termicznym o temperaturze maksymalnej 800oC. Kolejnym etapem 

eksperymentów było przygotowanie wybranych potraw: mięsa kury (próbka nr 1) oraz kaszy 

jęczmiennej (próbka nr 2). Trzecie naczynie posłużyło do kwaszenia krowiego mleka i 

przygotowania twarogu. Następnie naczynia przekazano do laboratorium Instytutu Chemii 

Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, w którym przeprowadzono badania zawartości 

 
366 Krasna-Korycińska 2015: 75. 
367 Krasna-Korycińska 2010, 2011. 
368 Lis i Lis 2009; por. Lis 2007: 57–66; Wasilczyk 2007. 
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kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. 

Przeprowadzone analizy pozostałości organicznych w naczyniach powstałych w ramach 

działań z zakresu archeologii eksperymentalnej pozwoliły na rozpoznanie we wszystkich 

próbkach pozostałości kwasów tłuszczowych. W celu dokładnego odtworzenia zawartości 

badanych naczyń zastosowano powszechnie przyjmowane wzory wyliczania proporcji kwasów 

tłuszczowych. Jednakże pojawiły się poważne wątpliwości interpretacyjne dotyczące próbki, 

w której pierwotnie znajdowało się mleko, ponieważ wyniki pozwalały również na twierdzenie, 

iż naczynie to zawierało mięso ssaków369.  

Badania eksperymentalne prowadzone były również w przypadku 

północnoamerykańskich prehistorycznych naczyń, w których mogły znajdować się 

pozostałości herbaty kofeinowej powstającej z ususzonych liści llex vomitoria. Napój ten 

stanowił rodzime źródło kofeiny dla obszaru Ameryki Północnej oraz był przedmiotem 

dalekosiężnego handlu, w związku z czym możliwość jego identyfikacji w materiale z 

wykopalisk stanowi istotny element rekonstrukcji szlaków handlowych prehistorycznych 

społeczności północnoamerykańskich. W celu sprawdzenia czy istnieje możliwość wykrycia 

herbaty lub pozostałości kofeiny w naczyniach odkrywanych w trakcie prac archeologicznych, 

E.A. Rebert i M.T. Kerr przeprowadzili serię badań eksperymentalnych, w trakcie których 

wykonali nieszkliwione naczynia ceramiczne, w których następnie podgrzewali herbatę 

kofeinową. Po zakończeniu gotowania, naczynia osuszono i zakopano w miejscach o trzech 

różnych typach gleb, a po upływie dwóch miesięcy naczynia te zostały wykopane i 

przechowywane w zamrażarce. Następnie naczynia przekazano do laboratorium, gdzie 

przeprowadzono analizę zawartości ich ścianek z zastosowaniem metody chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W wyniku analiz laboratoryjnych uzyskano 

biomarkery kofeiny, która w dobrym stanie przetrwała w porach naczyń ceramicznych, tym 

samym udowadniając możliwość pozyskania informacji o wykorzystywaniu herbaty 

kofeinowej na podstawie chemicznej analizy ceramiki znajdowanej w trakcie wykopalisk 

archeologicznych370. 

W celu poznania drogi rozprzestrzeniania się tytoniu i etapów jego udomowienia wśród 

kultur rolniczych na wschodnim terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeprowadzono 

badania symulujące powstawanie spalonych pozostałości w glinianych fajkach. Tytoń stanowił 

ważny element kultury rdzennej ludności Ameryki Północnej i Południowej, gdzie 

wykorzystywany był w obrzędach i rytuałach religijnych. W celu przeprowadzenia badań 
 

369 Kałużna-Czaplińska, Białek i Lis 2014. 
370 Reber i Kerr 2012: 2312–2317. 



113 

 

eksperymentalnych wykonano fajki ceramiczne, bazując na wzorcach znalezionych w trakcie 

prac archeologicznych oraz zastosowano dostępny tytoń (dziki i udomowiony) wraz z roślinami 

dymnymi, które etnograficznie określono jako wykorzystywane przez grupy łowców–

zbieraczy. Przeprowadzenie badań z zastosowaniem metody GC–MS umożliwiło wykrycie 

nikotyny w fajkach, w których wypalony został tytoń, jednakże nie wykryto jej w próbkach 

zawierających rośliny dymne371.  

Kolejne badania eksperymentalne zostały przeprowadzone przez Angelikę Rosiak, we 

współpracy z badaczami grodziska w Żmijowiskach. W celu przeprowadzenia eksperymentu 

przygotowano dziewięć nieszkliwionych naczyń. W ośmiu naczyniach ugotowano mięso 

wołowe, wieprzowe, ryby i drób oraz warzywa strączkowe, kaszę jaglaną, a także mleko kozie 

i krowie. W dziewiątym naczyniu przygotowano krowie mleko zsiadłe. Następnie naczynia 

umyto, wysuszono i potłuczono. Fragmenty rozbitych naczyń podzielono na cztery grupy: 

pierwszą z nich poddano od razu badaniom chemicznym, drugą pozostawiono w laboratorium, 

trzecią przechowywano w zamrażarce, a czwartą zakopano w ziemi. Po dwóch latach od 

zakończenia eksperymentów próbki poddano analizie chemicznej w celu określenia zawartości 

kwasów tłuszczowych. Ilości wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych podstawiono do 

wzorów opracowanych przez J.W. Eerkensa i następnie podjęto próbę zinterpretowania 

zawartości tych naczyń. Jednakże otrzymane wyniki nie pozwoliły na odtworzenie rzeczywistej 

zawartości naczyń372.  

Badania eksperymentalne wykorzystujące źródła pisane do zrekonstruowania 

zawartości naczyń ceramicznych, w tym pokarmów oraz kosmetyków i medykamentów, 

przedstawiono wyżej w rozdziale nr 2. Przykładem badań eksperymentalnych 

przeprowadzonych na podstawie włoskich pisanych materiałów historycznych była próba 

odtworzenia składu maści lekarskiej, której skład i sposób przygotowania znany był z 

zachowanej receptury z XVII w. W pierwszym etapie prac wykonano replikę preparatu 

farmaceutycznego, którą następnie przekazano do jedenastu laboratoriów, w celu odtworzenia 

składników użytych do stworzenia maści. W żadnym z laboratoriów nie zrekonstruowano 

całkowicie pełnego składu preparatu farmaceutycznego, chociaż najwięcej składników 

wydzielono i poprawnie zinterpretowano przy zastosowaniu właśnie metody chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas373.  

 

 
371 Tushingham et al. 2013: 1399–1400; Rafferty et al. 2012: 1952. 
372 Rosiak 2018: 109–113. 
373 Colombini 2011: 1847–1852. 
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3.3. Archeologia eksperymentalna w badaniach zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice 

archeologicznej: proces badawczy zaprojektowany i przeprowadzony w niniejszej rozprawie 

Doświadczenia uzyskane przez różnych badaczy w toku obserwacji 

etnoarcheologicznych dotyczących wytwarzania naczyń ceramicznych i ich wykorzystywania 

w gospodarstwie domowym społeczności niezurbanizowanych, a także w toku 

przedstawionych wyżej działań eksperymentalnych, mających na celu zbadanie możliwości 

odtwarzania rodzaju pokarmów przygotowywanych w naczyniach znajdowanych podczas 

wykopalisk archeologicznych, posłużyły do opracowania zastosowanej w niniejszej rozprawie 

procedury eksperymentalnej, w ramach której kontroli podlegały różne czynniki, które 

mogłyby wpływać na efektywność i możliwość stosowania chemicznej analizy zawartości 

kwasów tłuszczowych w ceramice do identyfikacji pokarmów przygotowywanych w 

naczyniach znajdowanych przez archeologów. 

Procedura ta przedstawia się następująco: w pierwszej kolejności pozyskano glinę do 

wykonania naczyń testowych, aby następnie ulepić kilkadziesiąt naczyń testowych, 

wykonanych technikami zbliżonymi do pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. W dalszej 

kolejności w naczyniach obróbce termicznej poddano wybrane rodzaje żywności. Po 

zakończeniu tego etapu prac, naczynia przekazano do laboratoriów w celu wykonania analiz 

chemicznych z wykorzystaniem metod GC–MS oraz GC–C–IRMS. W trakcie badań 

laboratoryjnych wyekstrahowano kwasy tłuszczowe oraz izotopy węgla i azotu, które następnie 

stały się podstawą do odtworzenia zawartości analizowanych naczyń. W kolejnym etapie prac 

eksperymentalnych część naczyń zakopano i pozostawiono w ziemi na pewien okres, a po ich 

wykopaniu ponownie przekazano do laboratorium w celu sprawdzenia, jak silne było 

oddziaływanie czynników zewnętrznych na badane próbki naczyń.  W kolejnych rozdziałach 

przedstawiono dokładny opis przebiegu prac eksperymentalnych oraz uzyskanych wyników. 
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Rozdział 4. Proces wykonywania naczyń testowych i przygotowywania w nich pokarmów  

W tym rozdziale zostaną przedstawione prace związane z wykonaniem naczyń 

testowych, wykorzystanych podczas badań eksperymentalnych, stanowiących podstawę 

niniejszej rozprawy. Poniższy opis przedstawia czynności od pozyskania surowca po 

wykonanie naczyń ceramicznych i przeprowadzenie procesu gotowania pokarmów.  

Przystępując do badań eksperymentalnych podjęto decyzję o dostosowaniu sposobu 

lepienia naczyń testowych do technik garncarskich znanych z badań etnograficznych i z analizy 

źródeł archeologicznych. Cytując bowiem A. Buko: „optymalne walory poznawcze ma […] 

prezentacja ‘trójwymiarowa’, powstała poprzez skonfrontowanie danych geomorfologicznych, 

etnograficznych i archeologicznych”374. W pierwszej kolejności podjęto zatem decyzję o 

odpowiadającym tradycyjnemu garncarstwu doborze surowca375. Geomorfologia środkowej 

Polski związana jest z osadami czwartorzędowymi, w tym surowcami ilastymi, dla których 

czynnikiem formującym był lądolód. Na obszarze środkowej Polski takimi surowcami ilastymi 

są iły warwowe i gliny zwałowe. Były one najpopularniejszym surowcem garncarskim, ze 

względu na ich przypowierzchniowe występowanie, a co za tym idzie mogły być 

wykorzystywane w pradziejach i w okresie wczesnego średniowiecza do wytwarzania naczyń 

i innych wyrobów z gliny376. Na podstawie nielicznych danych etnograficznych można 

wnioskować, że garncarze z południowego i zachodniego rejonu Polski pozyskiwali surowiec 

z pokładów iłów zastoiskowych oraz glin zwałowych377. Na podstawie analizy materiału 

archeologicznego, przeprowadzonej przez A. Buko można stwierdzić, że od połowy X w. do 

połowy XIII w. w procesie lepienia naczyń wykorzystywana była żelazista, brunatna glina 

czwartorzędowa, czyli iły warwowe i gliny zwałowe z domieszką tłucznia. Taki surowiec 

wykorzystywany był między innymi na obszarze Mazowsza, w tym również w rejonach 

Makowa Mazowieckiego i Grodziska Mazowieckiego. Kolor masy ceramicznej po wypale 

przybierał różne odcienie od brunatnego do szarego, a domieszka była zróżnicowana. Do masy 

garncarskiej dodawano piasek, żwir lub tłuczeń378. Niezwykle cenne informacje dotyczące 

tradycyjnego garncarstwa zgromadził Włodzimierz Hołubowicz, który w okresie 

międzywojennym prowadził obserwacje technik garncarskich z terenu obecnej zachodniej 

Białorusi. W swojej pracy opisał między innymi podział surowca – gliny suche i tłuste, 

 
374 Buko 1990: 33. 
375 Por. Bojarski 2012: 315–316. 
376 Buko 1990: 65–66; Reinfuss 1955: 21–22. 
377 Por. Buko 1990: 67. 
378 Buko 1990: 68–70. 
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ponieważ wybór dokonany pomiędzy tymi dwoma rodzajami skutkował w dalszym procesie 

obróbki tym, że glina tłusta musiała zostać poddana schudzaniu poprzez dosypywanie do niej 

piasku379. 

Kolejnym problemem związanym z opracowaniem metodyki badań eksperymentalnych 

wykorzystanych w niniejszej rozprawie był dobór techniki wykonywania naczyń 

ceramicznych. W tym celu ponownie zapoznano się z informacjami pochodzącymi ze źródeł 

etnograficznych i archeologicznych, które pozwalają na zidentyfikowanie technik 

garncarskich. Kazimierz Moszyński w swoim dziele pt. Kultura ludowa Słowian, pisał: 

„Współcześni garncarze słowiańscy […] lepią ścianki przez spiralne nakładanie zwojów gliny, 

mających kształt cienkich wałków, czy też przez pierścieniowe nakładanie glinianych taśm. 

[…] Pierścieniowa odmiana lepienia […] Przy tym sposobie wyrobu przylepia się naprzód do 

osobno przygotowanej dolnej cząstki naczynia glinianą płaską taśmę odpowiedniej długości, 

tworząc z niej pierścień. Końce jego zachodzą na siebie i zostają zrównane. Następnie do tego 

pierścienia przylepia się od zewnątrz drugą taśmę, zlepiając jej końce ze sobą w ten sposób, jak 

końce taśmy pierwszej […]. Spiralna odmiana lepienia jest nadzwyczaj rozpowszechniona […] 

wykazuje ona uderzające podobieństwo do spiralnej techniki plecenia, przy której również wić 

osnowna układa się ślimakowatemi zwojami”380. K. Moszyński, odwołując się do badaczy 

„egzotycznych ludów”, porównuje lepienie naczyń z wykorzystaniem techniki zwojów do 

technik plecionkarskich. Technika ta polega na rozpłaszczeniu bryły gliny, następnie 

formowaniu ścianek naczyń ku górze i dolepianiu kolejnych zwojów, a wnętrze naczyń 

wygładzane jest wilgotną dłonią. Techniki te znajdują swoje odzwierciedlenie również w 

materiale archeologicznym, o czym wspominał również sam K. Moszyński381.  

Analiza technologiczna procesów lepienia ma miejsce w przypadku badań fragmentów 

ceramiki pozyskanych w trakcie prac archeologicznych. Możliwe jest to poprzez obserwację i 

analizę śladów znajdujących się na glinie, aby opisać prawdopodobny proces wykonywania 

naczynia382. Procesy lepienia i formowania naczyń ceramicznych, odnajdywanych w trakcie 

wykopalisk archeologicznych, identyfikowane są między innymi na podstawie śladów 

utrwalonych, np. na wewnętrznej stronie ich ścianek oraz na przełamach383. Takie obserwacje 

przede wszystkim umożliwiają rozróżnienie materiału ceramicznego na ten, który został 

 
379 Hołubowicz 1955: 32. 
380 Moszyński 1929: 347–348. 
381 Moszyński 1929: 348. 
382 Buko 1990: 105–106. 
383 Por. Bojarski 2012: 310–311. 
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wykonany na kole garncarskim i ten, który lepiono ręcznie384. Możliwe jest także określenie 

techniki, którą je lepiono – formowanie ścianek poprzez zlepianie uprzednio wykonanych 

wałeczków lub wygładzanie od wnętrza. Analizy te pozwalają również na określenie rodzaju 

i wielkość domieszki, którą wykorzystywano w procesie garncarskim385. W przypadku 

materiału zabytkowego pochodzącego z wykopalisk stanowisk pradziejowych 

i wczesnośredniowiecznych z terenu Polski można zaobserwować dwie techniki lepienia 

naczyń, czyli wykonywanie ich z wałeczków lub taśm oraz techniką „taśmowo-ślizgową”386. 

Na przykład, analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki sandomierskiej pozwoliła na 

zaobserwowanie podobnych do opisanych przez K. Moszyńskiego technik lepienia związanych 

z formowaniem ścian naczyń z wałków gliny387. Dlatego też postanowiono wykonać niektóre 

spośród naczyń testowych właśnie tą techniką. 

Kolejnym etapem w przygotowaniu naczyń ceramicznych jest proces suszenia  

ulepionych naczyń. Suszenie może zostać przeprowadzone w piecu garncarskim lub na wolnym 

powietrzu. Niekiedy również wykorzystywano obie metody: w pierwszej kolejności naczynia 

pozostawiano na pewien czas na otwartym powietrzu, a następnie wstawiano je do pieca, aby 

je rozgrzać. Niekiedy naczynia suszono w chatach, gdzie ustawiano je na deskach 

podwieszonych pod sufitem388. Całość tych działań miała na celu zredukowanie ewentualnych 

skoków temperatury naczyń w procesie wypału.  

Końcowym etapem procesu przygotowywania naczyń ceramicznych jest ich wypał. 

W zależności od doboru miejsca wypału i techniki, zróżnicowana jest temperatura, którą można 

osiągnąć w jego trakcie. W zależności od temperatury, w składzie pierwiastkowym gliny 

zachodzą zmiany. Na podstawie analiz pierwiastków przy zastosowaniu dyfrakcji 

rentgenowskiej (XRD), możliwe jest określenie, w jakiej temperaturze naczynia te były 

wypalane389.  

Na podstawie badań etnograficznych możliwe jest odtworzenie miejsc lub obiektów, w 

których wypalano naczynia. Najstarszym sposobem przeprowadzania takiego procesu są 

otwarte paleniska, w którym naczynia pozostawały również w gorącym popiele, aby stygły 

wraz z wygaszaniem całego ogniska390. Proceder ten rozpowszechniony był również w XX 

 
384 Reinfuss 1955: 9. 
385 Świerczyńska 2019: 311–312. 
386 Buko 1990: 150; Hołubowicz 1947: 126. 
387 Buko 1981: 87–88; Hołubowicz 1947: 136. 
388 Taki sposób suszenia świeżo wykonanych naczyń zaobserwować można np. na ekspozycji w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. 
389 Buko 1990: 150; Quinn i Benzonelli 2018: 1–5; Zdeb 2018: 125. 
390 Moszyński 1929: 349–350. 
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wieku, zwłaszcza wśród osób, które naczynia przygotowywały dla własnych potrzeb. Naczynia 

mogły być także wypalane w piecach; wykorzystywano do tego celu także piece chlebowe. 

Wraz z upowszechnieniem oraz ewolucją technik garncarskich zmieniły się również sposoby 

wypału naczyń – rozpowszechniły się piece garncarskie. Niektóre spośród nich miały ruszty 

poziome391. Na podstawie obserwacji koloru powierzchni naczyń ceramicznych można określić 

czy wypał miał miejsce w atmosferze redukcyjnej (kolor szary albo czarny) czy w utleniającej. 

Natomiast obserwacja barwy przełamów umożliwia określenie temperatury wypału naczyń: w 

przypadku wielobarwnych przełamów można założyć, iż temperatura wypału była 

niewystarczająca, a naczynie zostało niedopalone392. 

Końcowym efektem przeprowadzonego procesu lepienia jest uzyskanie naczyń, przez 

które nie przesiąka woda. Opis użytkowych cech naczyń ceramicznych związany jest z 

procesem ich wypału i w oczywisty sposób ma to wpływ na jakość ich wytworzenia – 

odparowanie wody ze ścian naczyń wpływa na powstanie porów. Należy podkreślić, iż 

porowatość ścian naczyń powiązana jest także z rozkładem związków organicznych i 

nieorganicznych, a co za tym idzie również z ich nasiąkliwością. W przypadku zbyt dużej 

porowatości ściany naczynia przesiąkają, co prowadzi do ich niezdatności, np. do przenoszenia 

płynów lub gotowania pokarmów393. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na pracę J. 

Bojarskiego, który poddał analizie cechy fizyczne wczesnośredniowiecznych naczyń394. M. 

Auch przedstawił z kolei wyniki badań nasiąkliwości i gęstości mas ceramicznych w przypadku 

średniowiecznych naczyń szkliwionych. Zaobserwował on, że „poniżej temperatury 900C˚ 

nasiąkliwość pozostaje praktycznie niezmienna, a może mieć ona związek jedynie 

z odymianiem podczas wypalania”395. Również badania prowadzone nad nasiąkliwością 

naczyń nieszkliwionych wykazują ich związek z zastosowaną techniką lepienia i wypału 

naczyń396. Badania nad rekonstrukcją czynności techniczno–użytkowych prowadzili A. 

Sikorski i A. Wójciak, którzy przeprowadzili badania w celu określenia własności 

wytrzymałościowych (udarności) naczyń ceramicznych. Wykonali oni również badania 

nasiąkliwości w celu określenia wskaźnika pororwatości naczyń ceramicznych. Nasiąkliwość 

naczyń jest cechą istotną dla ich eksplotacji397.  

 
391 Reinfuss 1955: 25; Hołubowicz 1950: 221–222. 
392 Trzeciecki 2017: 254–255; Buko 1990: 152; Łukaszyk 2012: 126. 
393 Buczeń 2013: 12. 
394 Bojarski 2012. 
395 Auch 2016: 74–75; Poliński 1997: 149–166. 
396 Sikorski i Wójciak 1991a: 27–40. 
397 Sikorski i Wójciak 1991b: 156–157, 159–160. 
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W celu realizacji założeń niniejszej rozprawy doktorskiej podjęto decyzję 

o przygotowaniu serii naczyń testowych. Do wykonania zaplanowanych naczyń wybrano glinę 

z obszaru Niziny Mazowieckiej. Na tym terenie pokłady iłów i gliny uformowały się na skutek 

zlodowaceń i działania lądolodu, na których formowanie się miały wpływ osady morenowe z 

epoki lodowcowej. W skład glin zwałowych wchodzą gliny piaszczyste, gliniaste piaski 

i materiały pylaste, a poniżej znajdują się nawarstwienia piasków. Do eksperymentów wybrano 

złoża glin z północy i zachodu województwa mazowieckiego. Uzasadnieniem wyboru kilku 

lokalizacji miejsc skąd pozyskano glinę, był zamiar sprawdzenia czy odmienny skład masy 

garncarskiej będzie miał wpływ na zróżnicowanie wyników głównych badań 

eksperymentalnych, które zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale. Chodziło mianowicie 

o sprawdzenie czy zróżnicowanie glin stanowiących główny składnik masy ceramicznej ma 

wpływ na wchłanianie i przechowywania kwasów tłuszczowych w ścianach naczyń 

ceramicznych. Jedno ze złóż gliny, z którego pozyskano surowiec do wykonania naczyń 

testowych, znajdowało się w okolicy wsi Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec, pow. przasnyski. 

Na terenie gminy Jednorożec występują złoża glin zwałowych zawierających gliniaste piaski i 

węglany398. Drugie źródło gliny, z którego pobrano surowiec do wykonania naczyń znajdowało 

się w okolicy miejscowości Domaniewek, gm. Brwinów, pow. pruszkowski. W granicach 

gminy Brwinów znajdują się gliny morenowe wraz z utworami pyłowymi i pylastymi, jak 

również iłami zastoiskowymi399. Z obu miejsc wydobyto glinę metodą odkrywkową400. Ze 

względu na charakter planowanych badań eksperymentalnych podjęto decyzję o wykorzystaniu 

także trzeciego rodzaju gliny zawierającej szamot. Gotowa glina ceramiczna z domieszką 

szamotu została w tym celu zakupiona w sklepie dla ceramików.  

Podjęto decyzję o przygotowaniu naczyń z trzech rodzajów powyżej opisanych glin – 

dwóch surowców pozyskanych z obszaru województwa mazowieckiego oraz gliny ceramicznej 

z domieszką szamotu. Ze względu na ich zróżnicowanie pod względem pochodzenia i składu, 

podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań składu chemicznego tychże glin, w celu uzyskania 

danych do ustalenia, czy skład chemiczny masy ceramicznej może mieć wpływ na wyniki 

analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach testowych. Z każdej grupy surowcowej 

wytypowano jedno naczynie, dla którego określono skład chemiczny „czystej próbki”401. Do 

 
398 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec. Część A. S.27. 
399 Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku 2012: 

23. 
400 Por. Buko 1990: 82. 
401 Analiza składu chemicznego surowców gliniastych została przeprowadzona w laboratorium Instytutu Ekologii i 
Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Analizy wykonał mgr Maciej Sierakowski.  
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Ryc. 4. Mikroskopy wykorzystane do badań składu masy garncarskiej: A) mikroskop optyczny Kyowa Tokyo 
Binocular; B) cyfrowy mikroskop ręczny WAQU o przybliżeniu do 1600x (fot. K. Zdeb) 

badań zastosowano analityczną metodę spektrometrii plazmowej (ICP), która umożliwiła 

identyfikację i ilościową analizę pierwiastków. Pozwoliła ona na uzyskanie z jednej próbki 

pomiarów zawartości czterdziestu czterech pierwiastków402. Podstawowy skład chemiczny 

gliny stanowią krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, potas, azot, fosfor, tytan, sód, mangan403. 

Badania składu chemicznego masy ceramicznej stosowane są najczęściej, gdy celem prac jest 

chęć rozpoznania miejsca pochodzenia znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych 

naczyń glinianych, czyli zidentyfikowanie centrów produkcji wyrobów ceramicznych404.  

Oprócz badań chemicznych glin, wykonano również analizę składu mineralogicznego 

surowców garncarskich, do przebadania których zastosowano dwa rodzaje mikroskopów: 

mikroskop elektrycznych z lupą o przybliżeniu 1600x oraz mikroskop optyczny Kyowa Tokyo 

Binocular (ryc. 4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
402 Bis 2007: 191–192; Stoksik 2007: 36–37. 
403 Kamieński 1966: 82–86. 
404 Skład chemiczny masy ceramicznej został przedstawiony w rozdziałach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 niniejszej rozprawie 

doktorskiej.  
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Ryc. 5. Badania mikroskopowe masy garncarskiej: A) mikroskop optyczny; B) analiza próbki w świetle 
przechodzącym; C) próbki pobrane z naczyń testowych (P1DN - grupa 1, P2D - grupa 2, P3S - grupa 3); D) szlify 

przełamów naczyń testowych przygotowane do badań testowych (P1DN - grupa 1, P2D - grupa 2, P3S - grupa 3) 

(fot. K. Zdeb) 

Do badań z wykorzystaniem mikroskopu optycznego z przełamów naczyń testowych 

trzech grup wykonano cienkie szlify, które umożliwiły przeprowadzenie analiz w świetle 

przechodzącym405. Dla każdego szlifu wykonano następnie zdjęcia mikroskopowe w celu 

udokumentowania poczynionych obserwacji o różnicach w masie garncarskiej wykorzystanej 

do lepienia naczyń testowych406 (ryc. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
405 Stoksik 200: 28–44, 85; Pawlikowski 2020: 96–97.  
406 Badania mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu optycznego będącego na wyposażeniu laboratorium 
CCHS–CSIC. Analizę składu mineralogicznego mas garncarskich przeprowadziłam dzięki wiedzy nabytej w trakcie 
stażu odbytego w Laboratorios de Arqueologia, Instituto de Historia, CCHS–CSIC w Madrycie. 
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Przeprowadzono również badania mikroskopowe z zastosowaniem cyfrowego 

mikroskopu ręcznego, w efekcie których możliwe stało się uzyskanie dokumentacji 

fotograficznej gliny przed wypałem oraz masy ceramicznej po uformowaniu i wypale naczyń 

testowych w celu określenia potencjalnych różnic pomiędzy surowcami ilastymi. Badania te 

przyczyniły się do określenia różnic pomiędzy wykorzystanymi surowcami. Pozwoliły również 

na obserwację stanu zachowania naczyń po procesie wypału w otwartym palenisku. Analiza 

mikroskopowa pozwoliła także na zadokumentowanie spalonych pozostałości organicznych z 

potraw gotowanych w naczyniach testowych407. 

W celu przeprowadzenia badań eksperymentalnych zaplanowano ręczne lepienie 

naczyń bez wykorzystania koła garncarskiego408. Zdecydowano się na wykonanie naczyń 

dwiema technikami: wałeczkową i ugniatania. W obu przypadkach glinę najpierw namoczono, 

a później zaczęto ugniatać. Po zakończeniu wyrabiania gliny tak, aby stała się możliwie jak 

najbardziej plastyczna, rozpoczęto proces lepienia naczyń. W pierwszej kolejności, w 

przypadku techniki wałeczkowej, przygotowano porcję gliny, którą uformowano w kształt kuli, 

a następnie rozgnieciono. Pozwoliło to na utworzenie płaskiej podstawy – dna naczynia. 

Następnie uformowano wałki, które nalepiano pierścieniowo jeden na drugi. Wałki zostały 

rozgniecione na taśmy, aby uformować ściany naczyń. Po zakończeniu formowania 

przystąpiono do wygładzenia wnętrz naczyń. W przypadku drugiej techniki, lepienie polegało 

na przygotowaniu pojedynczych fragmentów gliny dla poszczególnych naczyń. Glina była 

ugniatana w taki sposób, aby odpowiednio wykonać i wyprofilować dłonią wnętrze naczyń, a 

następnie wygładzano ściany z zewnątrz i je wyprofilowano409. 

Wszystkie naczynia wykonano z glin tłustych, bardzo plastycznych, jednakże niektóre 

spośród naczyń pękły podczas wysychania i wypału410. Do żadnego z surowców nie dodawano 

domieszki, oprócz tej, która znajdowała się już w gotowej glinie ceramicznej.  

Ostatnim etapem, kończącym proces lepienia, było odstawienie do piwnicy naczyń na 

okres przynajmniej dwóch tygodni, aby glina mogła wyschnąć w odpowiednich warunkach, tj. 

zacienionych i suchych. Po wyschnięciu naczynia zostały przygotowane do wypału. Wszystkie 

naczynia wypalono w otwartych paleniskach. Za każdym razem wypał trwał kilka godzin, a 

naczynia wydobyto z popiołu paleniska następnego dnia po wypale.  

 
407 Analizy mikroskopowe przeprowadziłam samodzielnie na dostępnym instrumentarium laboratoryjnym. 
Wyniki obserwacji zostały opisane w rozdziałach 4.1–4.3 i stanowią ważne uzupełnienie badań chemicznych 
składu pierwiastkowego surowców ceramicznych.  
408 Moszyński 1929: 342–343 
409 Por. Hołubowicz 1947: 136, 1950: 37. 
410 Por. np. Kostecki 1961: 168. 
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Naczynia testowe z trzech grup zostały oznaczone tak, aby nie doszło do pomyłki w 

określaniu dalszej interpretacji ich zawartości. Naczynia testowe z grupy 1 opisano symbolami: 

„P” (próbka) i „dn” (Drążdżewo Nowe) oraz np. 1 – numer naczynia, a pełna nazwa próbki to 

P1dn. Glinę, z której wykonano naczynia testowe grupy 2 określono symbolami: „P” (próbka) 

i „d” (Domaniewek) oraz np. 2 – numer naczynia. Pełna nazwa próbki to P2d. W przypadku 

naczyń testowych z grupy 3, czyli ulepionych z gliny zawierającej szamot określono 

symbolami: „P” (próbka) i „s” (szamot) oraz np. 4 – numer naczynia. Pełna nazwa próbki to 

P4s. 

Kolejnym etapem prac eksperymentalnych było przeprowadzenie procesu gotowania 

różnych rodzajów pożywienia w testowych naczyniach. W naczyniach gotowano mięsa: 

wołowinę, wieprzowinę, drób oraz ryby morskie i słodkowodne, a także zmieszane warzywa 

(marchewkę i cebulę). W przypadku dwóch naczyń zmieszano warzywa i mięsa. Do żadnej z 

potraw nie dodawano przypraw, aby nie wpływały one na wyniki badań eksperymentalnych. 

Ponadto w jednym naczyniu z każdej serii ugotowano kaszę jęczmienną lub jaglaną. W 

przypadku dwóch naczyń zdecydowano się również na zagotowanie miodu, a w jednym 

podgrzewano mleko. Natomiast w kolejnych dwóch naczyniach mleko jedynie 

przechowywano, bez podgrzewania. Po zakończeniu procesów gotowania potraw, naczynia 

odstawiono na kilka dni. Następnie zeskrobano z wnętrza naczyń pozostałości potraw. Tak 

oczyszczone naczynia odstawiono na okres pięciu miesięcy, aby nie przekazywać do badań 

laboratoryjnych naczyń testowych ze świeżo zaschniętymi resztami organicznymi, ponieważ 

wyniki mogłyby zostać zafałszowane poprzez zbyt dużą intensywność kwasów tłuszczowych 

w porach ścianek naczyń. Czas ten miał również imitować sytuację, w której fragmenty naczyń 

ceramicznych są znajdywane na stanowiskach archeologicznych i przekazywane do 

magazynów archeologicznych lub pracowni, a do laboratoriów trafiają znacznie później. 

Odsunięcie w czasie przekazania naczyń do analiz chemicznych miało na celu sprawdzenie czy 

kwasy tłuszczowe zachowają się w porach naczyń i czy możliwa będzie ich wyizolowanie z 

próbek. Po upływie pięciu miesięcy naczynia przekazano do laboratorium.  

Kolejnym etapem prac badawczych było przeprowadzenie analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych w testowych naczyniach, w których poddawane obróbce termicznej były różne 

potrawy. Podjęto decyzję o oddaniu wszystkich naczyń do jednego laboratorium – Instytutu 

Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – aby próbki 

naczyń zostały pobrane i poddane analizie w tych samych warunkach.  

Skład ilościowy i jakościowy kwasów tłuszczowych analizowano zarówno dla próbek 

surowców, z których wykonano naczynia testowe, jak i dla naczyń, w których przygotowywano 
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różnego rodzaju potrawy, w celu wyeliminowania ewentualnego wpływu kwasów 

tłuszczowych, które mogłyby być zawarte w surowej glinie na wyniki analiz naczyń 

testowych411. 

Z każdego z naczyń została pobrana niewielka próbka (ok. 0,2 g) z wewnętrznej strony 

ścianki naczynia z głębokości ok. 2 mm. Każdą z pobranych próbek poddano analizie metodą 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W wyniku przeprowadzonych badań 

chemicznych otrzymano informacje o zawartości 50 kwasów tłuszczowych dla każdej z próbek 

pochodzących z ulepionych naczyń testowych, w których przygotowywano i przechowywano 

potrawy. Analizę zawartości kwasów tłuszczowych powtórzono dwukrotnie, aby uzyskać 

pewność, co do otrzymanych wyników. Efektem tych działań było otrzymanie uśrendnionych 

wyników w przypadkach, gdy dwie próby dały różne wyniki412.  

Do interpretacji uzyskanych wyników wykorzystano na pierwszym etapie ananlizy 

wymienione wyżej, stosowane dotąd w badaniach tego typu wzory proporcji kwasów 

tłuszczowych, które zostały opisane w literaturze przedmiotu. Uzyskane w ten sposób 

interpretacje wyników badań analitycznych skonfrontowano z rzeczywistą zawartością naczyń, 

czyli z potrawami, które zostały w nich faktycznie poddane obróbce termicznej. Następnie 

przeprowadzono powtórną interpretację wyników poprzez odjęcie od uzyskanych wyników 

wartości kwasów tłuszczowych, które otrzymano dla próbek czystego surowca. Uzyskane w 

ten sposób interpretacje ponownie porównano z rzeczywistą zawartością naczyń, 

wyprowadzając wnioski na temat wiarygodności ustaleń uzyskanych drogą stosowania 

opisanych wyżej wskaźników interpretacyjnych. 

W celu uzyskania informacji, czy kwasy tłuszczowe ulegają szybkiemu i znaczącemu 

rozpadowi na skutek zalegania w ziemi oraz czy środowisko, w którym się znajdują naczynia 

ceramiczne w czasie procesów podepozycyjnych ma znaczący wpływ na zawartość kwasów 

tłuszczowych w ściankach tych naczyń, zakopano wybrane fragmenty naczyń w dwóch 

miejscach o zróżnicowanej glebie, w celu zasymulowania rzeczywistych warunków, w których 

znajdować się mogą naczynia prehistoryczne czy wczesnośredniowieczne, odkrywane 

następnie podczas wykopalisk archeologicznych. Celem tych działań było pozostawienie 

wybranych naczyń w ziemi na okres pięciu miesięcy (od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r.), 

aby sprawdzić czy skład ilościowy i jakościowy kwasów tłuszczowych uległ zmianie na skutek 

oddziaływania czynników zewnętrznych. Z grupy naczyń testowych, dla których wcześniej 

uzyskano wyniki zawartości kwasów tłuszczowych, wydzielono sześć: trzy naczynia wykonane 
 

411 Por. Kałużna-Czaplińska et al. 2008, 108–109. 
412 Prace laboratoryjne wykonał mgr Maciej Sierakowski. 
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z gliny pochodzącej z okolic Domaniewka oraz trzy naczynia wykonane z gliny zawierającej 

szamot. Fragmenty tych wybranych naczyń zakopano w Czerwińsku, woj. mazowieckie w 

pierwszych dniach listopada 2019 r., w tym w jedym miejscu o glebie zawierającej dużą ilość 

substancji organicznej. Umieszczenie fragmentów naczyń testowych w ziemi w dwóch różnych 

miejscach o odmiennej glebie miało na celu ustalenie czy skład jakościowy i ilościowy kwasów 

tłuszczowych we fragmentach naczyń zmienił się pod wpływem warunków zalegania 

podepozycyjnego. Po wydobyciu fragmentów, zostały ono ponownie poddane analizie 

zawartości kwasów tłuszczowych. Wyniki tych analiz zostały zestawione z wynikami 

pierwotnych badań.  Ponadto analizie zawartości kwasów tłuszczowych poddane zostały próbki 

gleby z obu miejsc – pobrane na głębokości umieszczenia naczyń, w celu sprawdzenia, czy 

gleba zawierała kwasy tłuszczowe, które mogły ewentualnie przeniknąć w ścianki naczyń w 

toku procesów podepozycyjnych. 

Ostatnim etapem eksperymentalnej procedury badawczej zmierzającej do ewaluacji 

przydatności metody analizy zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z 

wykopalisk do odtwarzania diety dawnych społeczności ludzkich było przygotowanie pięciu 

próbek do dodatkowych analiz chemicznych z zastosowaniem innej techniki analitycznej, a 

mianowicie GC–C–IRMS, aby możliwe było porównanie wyników badań uzyskanych przy 

użyciu różnych metod. Wyniki tych badań zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale. 
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Ryc. 6. Niewypalona glina pochodząca z Drążdżewa Nowego:  
P1DN – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 50x; 
P2DN – fragmenty gliny z ziarenkami kwarcu, widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 1600x;  
P3DN – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym bioluxNV20x-1280x (fot. K. Zdeb) 

4.1. Naczynia testowe wykonane z gliny pochodzącej z Drążdżewa Nowego 

4.1.1. Charakterystyka surowca ilastego 

Pierwszą grupę naczyń eksperymentalnych wykonanych na potrzeby procedury 

ewaluacji metody analizy zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice stanowiło jedenaście 

naczyń. Zostały one wykonane z gliny pozyskanej z okolic wsi Drążdżewo Nowe (gm. 

Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie). Na tym obszarze przeważają gleby brunatne 

wyługowane, położone na luźnych, słabo zglinionych piaskach. Wyługowane, brunatne gleby 

powstały ze skał uboższych w krzemionkę, lecz zawierających glinokrzemiany z wapieniem. 

Na terenie tej gminy znajdują się gliny zwałowe z węglanami oraz piaskami gliniastymi w 

wysoczyźnie morenowej413. Ze złóż znajdujących się w tym rejonie pozyskano glinę z 

głębokości ok. 1,5 m od współczesnej powierzchni gruntu. Pozyskano glinę tłustą, plastyczną 

z drobnymi kryształkami kwarcu (ryc. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
413 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec. Część A. S.27 
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Informację na temat jakościowego i ilościowego składu pierwiastkowego gliny 

uzyskano dzięki zastosowaniu spektrometrii plazmowej (ICP)414. W tabeli zamieszczonej 

poniżej (tab. 3) przedstawiony jest skład pierwiastkowy próbki gliny pobranej z naczynia 

testowego nr P1.  

 

Tabela 3. Skład chemiczny gliny wydobytej z okolic Drążdżewa Nowego (oprac. K. Zdeb na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
 

 
414 Analiza chemiczna została przeprowadzona w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW przez mgr. 
Macieja Sierakowskiego.  

Pierwiastek chemiczny mg/kg g/kg 

Al 3624 3,62 

Ca 1661 1,66 

Er 4077 4,07 

Fe 7097 7,09 

K 6795 6,79 

Mg 13288 13,28 

Na 3624 3,62 

Os 2567 2,56 

Ti 3322 3,32 

B 19,63 0,19 

Ba 67,95 0,67 

Be 0,75 0,001 

Cr 19,63 0,019 

Cu 18,12 0,018 

Ga 19,63 0,019 

Gd 3,32 0,003 

Ir 39,26 0,039 

La 4,83 0,004 

Li 4,83 0,004 

Mn 22,65 0,022 

Nb 7,55 0,007 

Nd 15,1 0,015 

Ni 8,3 0,008 

P 49,83 0,049 

Ru 14,949 0,014 

S 131,37 0,131 

Sc 3,17 0,003 

Si 83,05 0,083 

Sr 13,13 0,013 
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Tłusta, żelazista glina pozyskana z okolic Drążdżewa Nowego zawierała większość 

podstawowych pierwiastków znajdujących się zazwyczaj w surowcach ilastych. Przede 

wszystkim zbadana próbka zawierała znaczną ilość żelaza (Fe), potasu (K), magnezu (Mg) i 

tytanu (Ti). Wykryto także znaczną obecność wapnia (Ca) oraz erbu (Er), osmu (Os) i sodu 

(Na). W glinie grupy nr 1, poza wypisanymi powyżej, wykryto jedynie śladowe ilości 

pierwiastków chemicznych. 

 

Tabele 4. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczynia testowego nr P1dn (wyk. K. Zdeb) 

Th 86,07 0,086 

V 16,61 0,016 

Y 1,66 0,002 

Zn 28,69 0,028 

Zr 1,32 0,001 

Lp. 

Nazwa 

zwyczajowa 

kwasu 

  

Symbol 

nazwy 

kwasu 

Próbka 
nr 

P1nd 

1 Kapronowy C6:0 0,08 

2 Kaprylowy C8:0 _ 

3 Kaprynowy C10:0 _ 

4 Udekanowy C11:0 _ 

5 Laurynowy C12:0 _ 

6 tridekanowy C13:0 0,05 

7 mirystynowy C14:0 0,22 

8 Pentadekanowy C15:0 0,12 

9 oleopalmitynowy 
C16:1, n–

7 
0,1 

10 palmitynowy C16:0 0,99 

11 margarynowy C17:0 0,09 

12 linolowy 
C18:2, n–

6 
0,12 

13 oleinowy 
C18:1, n–

9 
0,23 

14 stearynowy C18:0 0,46 

15 nonadekainowy C19:0 _ 

16 arachidowy C20:0 _ 
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Ryc. 7. Zdjęcia naczynia testowego grupy 1 wykonane pod mikroskopem 
elektronicznym boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1dn po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1dn ze zeszlifowanym przełomem;  
C) szlif wykonany z przełamu próbki pobranej z naczynia testowego grupy 1;  
D) krawędź przełomu naczynia z oznaczonym pęknięciem oraz spalenizną 
widoczną na zewnątrz;  
E) fragment przełomu naczynia testowego z nierozwałkowanym elementem 
surowca z dostępem powietrza (czerwona strzałka), pęknięcia masy ceramicznej 
związane z wysychaniem naczynia (żółta strzałka), pustki po minerałach – zielona 

strzałka (fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

Próbkę surowca z okolic wsi Drążdżewo Nowe, o wadze 0,31 g, pobrano z naczynia 

testowego (próbka nr P1dn), a następnie poddano analizie zawartości kwasów tłuszczowych 

przy zastosowaniu metody chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas. Próbkę 

pobrano po wcześniejszym zeskrobaniu wierzchniej warstwy ścianki naczynia, aby uniknąć 

możliwości zebrania zabrudzonego materiału badawczego. W efekcie uzyskano informacje o 

obecności w próbce kwasów tłuszczowych (tab. 4). W próbce wykryto, między innymi, kwas 

palmitynowy i stearynowy, będące najczęściej występującymi kwasami tłuszczowymi, jak 

również są to związki brane pod uwagę przy próbie odtworzenia zawartości naczyń 

znalezionych w trakcie prac archeologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 heneikozanowy C21:0 _ 

18 behanowy C22:0 _ 
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Ryc. 8. Zdjęcia naczynia testowego nr 2 grupy 1 wykonane pod mikroskopami elektronicznymi:  

A-B) krawędź naczynia testowego z ciemną granicą nieutlenionych minerałów żelaza (szara strzałka), krawędź 
zewnętrzna przekroju (fioletowa strzałka);  
C) krawędź przełomu naczynia z oznaczonym osadem organicznym (pomarańczowa strzałka);  
D) fragment przełomu naczynia testowego z kryształkami kwarcu – niebieska strzałka (fot. i oprac. K. Zdeb) 

Wykonano zdjęcia masy ceramicznej oraz naczyń testowych z zastosowaniem 

mikroskopów elektronicznego z lupą o przybliżeniu od 50 do 1600x i elektronicznego z 

bioluxNV20–1280x. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenia składu masy 

garncarskiej gliny plastycznej żelazistej ze składnikami nieplastycznymi. Na zdjęciach 

mikroskopowych bryły gliny zostały zanieczyszczone domieszką mineralną – głównie 

ziarenkami kwarcu, muskowitu  oraz organiczną – pozostałościami korzeni (ryc. 7).  

Wykonane zdjęcia mikroskopowe przełamów naczyń testowych umożliwiły 

zaobserwowanie różnic pomiędzy fakturą ścian naczyń, w tym ich powierzchni zewnętrznej – 

lekko szorstkiej o barwie jasnoszarej  i wewnętrznej – gładkiej o zabarwieniu jasnoszaro–

żółtym. Zdjęcia przełamu naczynia testowego nr P1dn, z którego pobrano próbkę do badań 

laboratoryjnych opisanych powyżej, pozwoliły na określenie barwy jako jasnoszarej oraz 

umożliwiły zaobserwowanie zewnętrznej powierzchni wygładzanej (ryc. 7A). W masie 

garncarskiej przełamów zaobserwowano domieszkę mineralną, głównie kwarc o słabym 

stopniu obtoczenia i ostrokrawędzistych ziarnach (ryc. 7B, 7D). 
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Na mikroskopowych zdjęciach przełamów naczyń testowych oznaczono granice pomiędzy 

zewnętrzem przełamu ścianki, a jego wnętrzem. Naczynia testowe wypalano w otwartym 

palenisku, a studzenie miało miejsce na otwartym powietrzu (ryc. 8A–B). Na obrazowaniu 

profilu oznaczono spalony osad organiczny, który pozostał na skutek gotowania w naczyniu 

pożywienia (ryc. 8C)415. 

 

4.1.2. Proces lepienia naczyń testowych  

Glina z terenu gminy Jednorożec została pozyskana w sierpniu 2015 r. Do czasu 

przeprowadzenia prac eksperymentalnych przechowywana była ona w chłodnym 

pomieszczeniu (w nieogrzewanej piwnicy). Proces lepienia naczyń rozpoczęto w dniu 26 

sierpnia 2018 r.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem lepienia, glina została namoczona w wodzie. 

Następnie, aby masa ceramiczna nabrała odpowiedniej plastyczności, rozpoczęto proces 

ugniatania surowca. Po uzyskaniu satysfakcjonującej plastyczności, rozpoczęto lepienie. W 

przypadku tej gliny zdecydowano się na lepienie techniką wygniatania z jednego kawałka. 

Proces lepienia polegał na ugniataniu jednego fragmentu gliny w taki sposób, aby najpierw 

wyprofilować wnętrze naczynia (przygotować jego wklęśnięcie), a następnie uformować 

ściany. Ścianki naczynia formowano poprzez wygładzanie zarówno wewnętrznej, jak i na 

zewnętrznej strony416. Po zakończeniu lepienia, naczynia pozostawiono do wyschnięcia (ryc. 

9).  

Przy wykorzystaniu opisanej wyżej techniki wykonano jedenaście małych naczyń testowych 

(nr P1–P10) o wysokości od 5 do 7 cm i średnicy od 5 do 6 cm. Grubość ścianek wykonanych 

naczyń wynosiła od 0,5 do 1 cm. Barwę masy ceramicznej określono jako jasnożółto-szarą.  

 

 4.1.3. Wypał naczyń testowych 

Wypał naczyń przeprowadzono 12 września 2018 r., a więc ponad dwa tygodnie po 

zakończeniu ich lepienia. Żadne z naczyń nie nosiło śladów pęknięć po wyschnięciu. W celu 

przeprowadzenia wypału przygotowano otwarte palenisko. Po dogaśnięciu pierwszej porcji 

opału rozgarnięto popiół i ustawiono w nim naczynia. Następnie zostały one przykryte stosem 

drewna, który podpalono. Do paleniska dokładano drewno, aby wypalanie naczyń trwało 

minimum sześć godzin. Po wygaśnięciu ognia, naczynia pozostawiono w popiele na kolejną 

godzinę, aby mogły ostygnąć wraz z dogasającym i stygnącym paleniskiem.  

 
415 Pawlikowski 2020: 41–42, 48, 82, 97. 
416 Por. Hołubowicz 1947: 136. 
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Ścianki niektórych spośród naczyń testowych uległy delikatnemu spękaniu od strony 

zewnętrznej. Barwa naczyń w przełamach pozostała jasnoszara, natomiast od zewnątrz 

naczynia przybrały kolor szary. Przy krawędzi przełamu widoczna była bardzo cienka warstwa 

spalenizny. Wnętrza ścian były lekko chropowate.  

Ryc. 9. Proces lepienia naczyń z gliny z Nowego Drążdżewa: 1) masa garncarska; 2) obtaczanie grudy gliny; 3) formowanie 

gliny; 4) proces wygładzania ścian naczynia od zewnątrz; 5) proces wygładzania ścian naczynia od wewnątrz; 6) zdjęcie 
pięciu uformowanych naczyń (fot. K. Zdeb) 
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4.1.4. Dobór i przygotowanie potraw 

Po zakończonym wypale wyżej opisanej grupy naczyń postanowiono odczekać miesiąc 

przed poddaniem w nich obróbce termicznej potraw. Naczynia nie uległy żadnym poważnym 

uszkodzeniom w procesie wypału, jednakże dla pewności do każdego z nich nalano wody, aby 

sprawdzić ich szczelność. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla każdego z naczyń, uznano, 

iż można w nich ugotować wybrane potrawy.  

Jedynie w przypadku naczynia nr 1 (próbka nr P1dn) nie przeprowadzono procesu 

gotowania. Próbka ta miała bowiem zostać poddana analizie jako „czysta” i miała stanowić 

odnośnik dla wyników analitycznych uzyskanych dla pozostałych naczyń. Natomiast dla 

dziewięciu (nr P2dn–P10dn) naczyń rozpoczęto w dniu 6 listopada 2018 r. drugi etap prac 

eksperymentalnych. 

W celu przeprowadzenia prac eksperymentalnych przygotowano różne rodzaje potraw 

do gotowania w naczyniach testowych. Podjęto decyzję o wyborze do testowania mięs zwierząt 

mono– i poligastrycznych, drobiu, ryb oraz warzyw (marchwi i cebuli), a także kaszy 

jęczmiennej. Wszystkie wymienione rodzaje zostały umieszczone w naczyniach i zalane wodą. 

Celowo nie wykorzystano przypraw na tym etapie eksperymentów. Następnie wstawiono je do 

przygotowanego ogniska, które następnie rozpalono (ryc. 10). Proces gotowania zakończono w 

momencie zaobserwowania zagotowania potraw. Następnie zdjęto naczynia z ogniska i 

odstawiono, aby mogły ostygnąć. W następnej kolejności przygotowano naczynia z mlekiem i 

miodem, które również ustawiono w ognisku. Gotowanie mleka zakończono z chwilą, gdy 

mleko zaczęło kipieć. W przypadku naczynia z  miodem zdecydowano się na dłuższy proces 

obróbki cieplnej. Również po zakończeniu procesu gotowania ostatnich dwóch naczyń, 

odstawiono je, aby mogły ostygnąć. 

Naczynia testowe tej grupy zawierały następujące potrawy:  

• P2dn – gotowane mięso drobiowe;  

• P3dn – gotowane warzywa i wieprzowina; 

• P4dn – gotowane ryby słodkowodne; 

• P5dn –  gotowane ryby morskie; 

• P6dn – gotowane mleko; 

• P7dn – gotowane mięso wieprzowe; 

• P8dn – gotowane kasza jaglana; 

• P9dn – gotowane warzywa; 

• P10dn – gotowany miód; 
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• P11dn – gotowana wołowina. 

Po zakończeniu procesu gotowania i wyjęciu resztek komponentów oraz po ostygnięciu 

naczyń, poddane zostały one obserwacji. Na wewnętrznych ściankach naczyń zaobserwowano 

osad w postaci zwęglonych pozostałości pożywienia – największe można było zaobserwować 

w naczyniach, w których gotowano mleko i miód. Następnie naczynia oczyszczono z 

przylegających zawartości pokarmów i umieszczono w papierowych kopertach, które 

opatrzono opisem rodzaju gotowanego w nich pożywienia.  

Próbki naczyń testowych odstawiono na okres pięciu miesięcy w celu sprawdzenia czy 

kwasy tłuszczowe przechowają się w ścianach naczyń ceramicznych do czasu poddania ich 

badaniom w laboratorium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 10. Proces gotowania wybranych potraw: 1) kawałki mięsa przed gotowaniem; 2) wybrane potrawy – 

mięso i ryby, przed gotowaniem w naczyniach; 3) ognisko w wykopanej jamie z naczyniami, w których 
gotowano pokarmy; 4) proces gotowania potraw w ognisku obłożonym kamieniami; 5) gotowanie potraw w 
ognisku w wykopanej jamie; 6) częściowo zakończony proces gotowania (fot. K. Zdeb) 
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Ryc. 11. Niewypalona glina pochodząca z Domaniewka:  

P1D – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 50x; 
P2D – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu i drobnymi węgielkami, widoczne pod mikroskopem elektronicznym z 
lupą w przybliżeniu 1600x;  
P3D – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym bioluxNV20x-1280x (fot. K. Zdeb) 

4.2. Naczynia testowe wykonane z gliny pochodzącej z Domaniewka 

4.2.1. Charakterystyka surowca 

Drugą grupę naczyń testowych wylepiono z gliny pozyskanej z okolic miejscowości 

Domaniewek (gm. Brwinów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie). Na budowę geologiczną 

tego rejonu znaczący wpływ miał lądolód. Oprócz jego działania akumulacyjnego na te tereny 

wpłynęła również rzeka Utrata wraz z dopływami. Obszar poza doliną rzeczną pokrywają gliny 

zwałowe, powstałe z osadów morenowych dennych. W skład glin zwałowych wchodzą 

piaszczyste gliny i zglinione piaski, które zalegają na głębokości od 2 do 8 metrów, a pod nimi 

zalegają warstwy piasków. Natomiast na północy gminy zalegają również utwory pyłowe 

i pylaste oraz iły zastoiskowe w zachodniej części tego obszaru417. Glina, pozyskana 

z głębokości ok. 2 m poniżej poziomu współczesnego gruntu, była tłusta i bardzo plastyczna 

z drobnymi, naturalnymi wtrętami – piaskiem kwarcowym (ryc. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
417 Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku 2012: 

23. 
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Również w przypadku tej gliny przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego dzięki 

zastosowaniu spektrometrii plazmowej (ICP)418. Wyniki dla całej próbki z otrzymanych 

pierwiastków w mikrogramach na litr, następnie zostały przeliczone ze względu na 

zastosowane rozcieńczenie. Poniżej, w tabeli, przedstawiono skład pierwiastkowy próbki gliny 

w jednostkach mikrogram na kilogram i gram na kilogram (tab. 5). 

 

Tabela 5. Skład chemiczny gliny wydobytej z okolic Domaniewka (oprac. K. Zdeb na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
 

Pierwiastek chemiczny mg/kg g/kg 

Al. 6946 6,94 

Ba 1011,7 1,01 

Ca 12684 12,68 

Cs 3775 3,7 

Er 422,8 0,42 

Fe 7701 7,7 

Ir 211,4 0,21 

K 1026,8 1,02 

Mg 4228 4,22 

Na 1661 1,66 

Os 679,5 0,67 

S 936,2 0,93 

Si 271,8 0,27 

Th 317,1 0,31 

Ti 377,5 0,37 

B 28690 28,69 

Cu 55870 55,87 

Nd 36240 36,24 

Sc 10268 10,26 

Y 5134 5,13 

Be 2416 2,41 

Dy 3775 3,77 

La 18120 18,12 

Ni 63420 63,42 

Ce 31710 31,71 

Ga 75500 75,5 

 
418 Analiza chemiczna została przeprowadzona w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Prace 

analityczne przeprowadził mgr Maciej Sierakowski.  
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Li 27180 27,18 

P 102680 102,68 

Sr 46810 46,81 

Zn 61910 61,91 

Co 11627 11,62 

Gd 18120 18,12 

Lu 2416 2,41 

U 122310 122,3 

Zr 5134 5,13 

Cr 107210 107,21 

Ru 75500 75,5 

V 63420 63,42 

Hf 81540 81,54 

In 69460 69,46 

Nb 21140 21,14 

Re 1963 1,96 

Sm 10419 10,41 

Yb 437,9 0,43 

 

 

W wyniku ilościowej i jakościowej analizy składu chemicznego tłustej, żelazistej gliny 

wydobytej w okolicy Domaniewka, wykryto większość podstawowych pierwiastków 

znajdujących się zazwyczaj w surowcach ilastych. Zbadana próbka zawierała glin (Al.), żelazo 

(Fe), wapń (Ca), magnez (Mg) oraz sód (Na) i potas (K). Glina zawierała również znaczną ilość 

fosforu (P), miedzi (Cu), boru (B), neodymu (Nd), niklu (Ni), strontu (Sr), cynku (Zn), chromu 

(Cr), rubiny (Ru), a także wanadu (V), hafnu (Hf) i indu (I). W odróżnieniu od gliny grupy nr 

1 w próbce tej wykryto dużo metali.  
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Tabela 6. Zawartość jakościowa i ilościowa kwasów tłuszczowych z gliny wydobytej z okolic Domaniewka (oprac. K. Zdeb na 

podstawie wyników badań w laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizę składu jakościowego i ilościowego kwasów tłuszczowych w próbce gliny o 

wadze 0,3 g przeprowadzono przy zastosowaniu metody chromatografii gazowej połączonej ze 

spektrometrią mas (tab. 6). W efekcie uzyskano informacje o śladowych ilościach kwasów 

palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0) oraz kwas erukowy (22:1, n–9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa 

zwyczajowa kwasu 

tłuszczowego 

Symbol nazwy 

kwasu 

tłuszczowego 

Próbka nr 

P1nd 

1 kapronowy C6:0 _ 

2 kaprylowy C8:0 _ 

3 kaprynowy C10:0 _ 

4 udekanowy C11:0 _ 

5 laurynowy C12:0 _ 

6 tridekanowy C13:0 0,021 

7 mirystynowy C14:0 _ 

8 pentadekanowy C15:0 _ 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 _ 

10 palmitynowy C16:0 0,271 

11 margarynowy C17:0 _ 

12 linolowy C18:2, n–6 0,104 

13 oleinowy C18:1, n–9 _ 

14 stearynowy C18:0 0,398 

15 nonadekainowy C19:0 _ 

16 arachidowy C20:0 0,031 

17 heneikozanowy C21:0 0,087 

18 behanowy C22:0 0,034 
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Ryc. 12. Zdjęcia naczynia testowego grupy 2 wykonane pod mikroskopem elektronicznym boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1d po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1d ze zeszlifowanym przełomem;  

C) szlif próbki pobranej z przełamu naczynia testowego przed zdjęciami mikroskopowymi; 
D) krawędź przełomu naczynia (fioletowa strzałka) z oznaczonym nierozwałkowanym surowcem (czerwona strzałka);  
E) fragment przełomu naczynia testowego z kryształem kwarcu w masie ceramicznej związane z wysychaniem naczynia 

(żółta strzałka), pustki po minerałach – zielona strzałka (fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie zdjęć mikroskopowych przełamów naczyń testowych grupy 2 umożliwiło 

zaobserwowanie, że zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna faktura ścian naczyń jest gładka o 

barwie jasnożółto–brązowej. Zdjęcia przełamu naczynia testowego nr P1d, z którego pobrano 

próbkę do badań laboratoryjnych opisanych powyżej, pozwoliły na określenie barwy jako 
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Ryc. 13. Zdjęcia naczynia testowego nr 2 grupy 2:  

A) naczynie testowe po wypale w otwartym palenisku;  

B) Odcięty przełam naczynia testowego;  
C) Krawędź przełamu naczynia z oznaczonym rozwarstwieniem barw; 
 D) mikroskopowy obraz masy ceramicznej (fot. i oprac. K. Zdeb) 

żółto–brązowo–szarej (ryc.12A–C). W masie garncarskiej przełamów zaobserwowano 

drobnoziarnistą, naturalną domieszkę mineralną (ryc. 12D–E)419. 

Na mikroskopowych zdjęciach przełamów naczyń testowych oznaczono granice 

pomiędzy zewnętrzem przełamu ścianki, a jego wnętrzem. Naczynia testowe wypalano w 

otwartym palenisku, lecz studzenie miało miejsce na otwartym powietrzu, co zapewniło dostęp 

powietrza (ryc. 13A–B). Na obrazowaniu profilu oznaczono spalony osad organiczny, który 

pozostał na skutek gotowania w naczyniu pożywienia (ryc. 13C).420. 

  

 
419 Stoksik 2007: 84–85. 
420 Pawlikowski 2020: 41–42, 48, 82, 97. 
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4.2.2 Proces lepienia naczyń testowych 

Glina z terenu gminy Brwinów została pozyskana na początku września 2018 r. Do 

czasu lepienia glina była przechowywana w chłodnym pomieszczeniu. Proces lepienia został 

rozpoczęty w dniu 30 września 2018 r. Przed rozpoczęciem lepienia glina została namoczona 

w wodzie. Następnie, aby glina nabrała odpowiedniej plastyczności, rozpoczęto proces 

ugniatania surowca. Po uzyskaniu odpowiedniej plastyczności, rozpoczęto lepienie. 

W pierwszej kolejności przygotowano kulę, którą następnie rozgnieciono, aby uzyskać płaskie 

dno naczynia. Kolejnym etapem było uformowanie pojedynczych wałków, które nalepiano na 

siebie pierścieniowo, dookoła dna. Kolejnym krokiem było rozgniecenie wałków, aby 

uformować z nich ścianki naczyń. Na koniec wewnętrzną stronę naczyń wygładzono, zalepiając 

ewentualne wgłębienia i otwory421. W ten sposób wykonane naczynia zostały odstawione 

w zacienione miejsce do wyschnięcia na okres dwóch tygodni (ryc.14). 

Przy wykorzystaniu tej techniki garncarskiej wykonano dziesięć małych naczyń (nr 

P1d–P10d) o wysokości od 5 do 6 cm i średnicy od 5 do 6 cm. Grubość ścianek naczyń wynosiła 

od 1 cm do 1,5 cm. Barwę gliny określono jako jasnobrązowo-żółtą. 

 

4.2.3. Wypał naczyń testowych 

Wypał naczyń przeprowadzono 14 października 2018 r., czyli dwa tygodnie po 

zakończeniu ich wylepiania. Żadne z naczyń nie nosiło śladów pęknięć po wyschnięciu.  

W celu przeprowadzenia wypału przygotowano otwarte palenisko. Po dogaśnięciu 

pierwszej porcji drewna opałowego rozgarnięto popiół i ustawiono w nim naczynia. Następnie 

zostały one przykryte stosem drewna, który został podpalony. Do paleniska dokładano drewno, 

aby wypalanie naczyń trwało minimum sześć godzin. Po wygaśnięciu ognia, naczynia 

pozostawiono w popiele na kolejną godzinę, aby mogły ostygnąć wraz z dogasającym 

i stygnącym paleniskiem.  

Niektóre spośród naczyń uległy delikatnemu spękaniu. Po wypale naczynia w przełamie miały 

barwę brązowo-jasnoszarą, natomiast na zewnątrz ściany przybrały barwę ciemnoszarą. 

W przełamie widoczna była bardzo cienka warstwa spalenizny przy zewnętrznej krawędzi 

ściany naczyń. Wnętrza ścian wszystkich naczyń były lekko chropowate. 

Po wypale naczyń wydobyto je z popiołu i po ich ostudzeniu zapakowano w papierowe koperty 

z odpowiednio opisanymi numerami próbek.  

 
421 Hołubowicz 1947: 136. 
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Ryc. 14. Proces lepienia naczyń z gliny z Domaniewka: 1) formowanie fragmentu gliny; 2) formowanie wałeczków z gliny;  
3) dno naczynia z fragmentem ścianki; 4) proces doklejania kolejnych wałeczków gliny; 5) wygładzanie ścianek naczyń; 6) 
doklejanie wałeczka gliny do uformowanej ściany naczynia (fot. K. Zdeb) 
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4.2.4. Dobór i przygotowanie potraw 

Po zakończonym wypale naczynia testowe odstawiono na miesiąc. W dniu 11 listopada 

2018 r. przeprowadzono drugi etap prac zawiązanych z archeologią eksperymentalną. Pomimo, 

iż w trakcie wypału naczynia nie uległy poważnym uszkodzeniom, do każdego z nich nalano 

wodę, aby sprawdzić czy któreś z nich przecieka. Ponieważ żadne z naczyń nie przeciekało, 

dlatego też przystąpiono do dalszych działań, czyli ugotowania w nich potraw.  

Jedynie w przypadku naczynia nr 1 (próbka nr P1d) nie przeprowadzono procesu 

gotowania, ponieważ próbka ta miała odnośnik dla wyników analiz laboratoryjnych 

uzyskanych dla pozostałych naczyń. Natomiast w przypadku dziewięciu (nr P2d–P10d) 

pozostałych naczyń wykorzystano je do testowej obróbki termicznej różnych potraw. 

Naczynia testowe zawierały następujące pokarmy:  

• P2d – gotowane warzywa; 

• P3d – gotowana kasza jęczmienna; 

• P4d – gotowana wieprzowina; 

• P5d – gotowane ryby słodkowodne; 

• P6d – gotowane mięso wieprzowe z warzywami; 

• P7d – gotowane mięso drobiowe; 

• P8d – gotowane mięso wołowe; 

• P9d – gotowane ryby morskie; 

• P10d – przechowywane mleko. 

Do testowania wybrano mięsa zwierząt mono– i poligastrycznych, drobiu (gęsi), ryb 

morskich i słodkowodnych. Ponadto w naczyniach obróbce termicznej poddano warzywa 

(marchew i cebulę) oraz kaszę jęczmienną, a w jednym z naczyń przygotowano mięso 

wieprzowe i warzywa. Po umieszczeniu potraw w naczyniach, zostały one zalane wodą. 

Również w tej grupie potraw nie użyto przypraw. Naczynia ceramiczne ustawiono na 

przygotowanym zawczasu palenisku. Proces gotowania zakończono w momencie 

zaobserwowania procesu wrzenia. Po zakończeniu gotowania, garnki zdjęto z paleniska, aby 

mogły ostygnąć. 

Zaobserwowano pozostałości po pokarmach zastygłych na ścianach naczyń. Osad ten 

stanowiły nieco zwęglone pozostałości pożywienia. Naczynia oczyszczono z przylegających 

zawartości pokarmów i umieszczono je w papierowych kopertach, które opatrzono opisem 

rodzaju gotowanego w nich pożywienia.  
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Do ostatniego naczynia (P10d) nalano mleka. Napełnione naczynie odstawiono na tydzień. Po 

upływie tego czasu poczyniono obserwacje dotyczące nasiąkliwości tego naczynia. Mleko 

częściowo przesiąkło przez jego ścianki, tworząc wewnątrz delikatny osad. Pozostałą 

zawartość usunięto z naczynia. 

Naczynia testowe odstawiono na okres pięciu miesięcy, w celu sprawdzenia czy 

kwasy tłuszczowe przechowają się w ścianach naczyń ceramicznych do czasu poddania ich 

badaniom w laboratorium. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 15. Proces gotowania wybranych potraw: 1-4) różnorodne ogniska, w których gotowano naczynia z 
wybranymi potrawami; 5) naczynia z ugotowaną żywnością; 6) naczynia z widocznymi spalonymi pozostałościami 
żywności (fot. K. Zdeb) 



145 

 

Rys. 16. Niewypalona glina z szamotem:  

P1S – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 50x; 
P2S – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu, widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 1600x;  
P3S – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu widoczne pod mikroskopem elektronicznym bioluxNV20x-1280x (fot. K. Zdeb) 

4.3. Naczynia testowe wykonane z gliny zawierającej z domieszkę szamotu  

4.3.1. Charakterystyka surowca ilastego 

Trzecią grupę naczyń testowych wykonano z tłustej gliny, która zawierała domieszkę 

schudzającą – szamot (sproszkowane i potłuczone fragmenty ceramiki). Taka masa ceramiczna 

powinna dobrze odzwierciedlać właściwości mas garncarskich stosowanych w pradziejach i w 

okresie wczesnego średniowiecza, gdy surowce ilaste schudzano piaskiem, tłuczniem lub 

właśnie szamotem (tab. 15). 
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Również dla tego surowca określono jego chemiczny skład pierwiastkowy metodą 

spektrometrii plazmowej (ICP)422. Wyniki dla całej próbki z otrzymanych pierwiastków 

przedstawiono w mikrogramach na litr, następnie przeliczono ze względu na zastosowane 

rozcieńczenie. Poniżej, w tabeli, przedstawiono skład pierwiastkowy próbki gliny w 

jednostkach mikrogram na kilogram i gram na kilogram (tab. 7). 

 

 

Pierwiastek chemiczny mg/kg g/kg 

Al. 8 160 8,16 

Ba 688 0,69 

Ca 3 520 3,52 

Cs 2 720 2,72 

Er 224 0,22 

Fe 13 920 13,92 

K 1 168 1,17 

Mg 1 760 1,76 

Na 1 600 1,6 

Os 368 0,37 

S 864 0,86 

Si 768 0,77 

Ti 192 0,19 

B 24000 24 

Cu 64000 64 

I 35200 35,2 

Mn 24000 24 

Ru 75200 75,2 

V 56000 56 

Be 2720 2,72 

Dy 3040 3,04 

Ir 78400 78,4 

Nd 43200 43,2 

Sc 11040 11,04 

Y 11520 11,52 

Ce 67200 67,2 

Eu 1024 1,02 

La 24000 24 

Ni 124800 124,8 

 
422 Analiza chemiczna została przeprowadzona w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Analizy wykonał 
mgr Maciej Sierakowski.  

Tabela 7. Skład pierwiastkowy gliny z domieszką szamotu (oprac. K. Zdeb) 
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Sr 41600 41,6 

Zn 124800 124,8 

Co 6400 6,4 

Ga 46400 46,4 

Li 60800 60,8 

P 150400 150,4 

Th 132800 132,8 

Zr 4960 4,96 

Cr 105600 105,6 

Gd 9440 9,44 

Lu 832 0,832 

Pb 5760 5,76 

U 65600 65,6 

 

 

W wyniku ilościowej i jakościowej analizy składu chemicznego tłustej gliny 

zawierającej domieszkę szamotu stwierdzono, że zbadana próbka zawierała: miedź (Cu), ind 

(I), rubin (Ru), a także wanad (V), nikiel (Ni), fosfor (P), glin (Al), a także cer (Ce), tor (Th), 

iryd (Ir) i neodym (Nd), mangan (Mn). W zbadanej próbce nie wykryto natomiast znacznych 

ilości wapnia (Ca), magnezu (Mg) oraz sodu (Na) i potasu (K). W odróżnieniu od pozostałych 

dwóch grup surowca garncarskiego, stwierdzono, że grupa nr 3 ma znacznie bogatszy skład 

pierwiastkowy.   
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Analizę składu jakościowego i ilościowego kwasów tłuszczowych próbki gliny o wadze 

0,33 g z domieszką szamotu wykonano z zastosowaniem metody chromatografii gazowej 

połączonej ze spektrometrią mas. W efekcie uzyskano informacje o obecności w próbce pięciu 

kwasów tłuszczowych: palmitynowego (C16:0), stearynowego (C18:0), behanowego (C22:0) i 

erukowego (C22:1, n–9). 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczynia testowego nr P1s (oprac. K. Zdeb)  

Lp. Nazwa zwyczajowa 

kwasu tłuszczowego 

Symbol nazwy 

kwasu 

tłuszczowego 

Próbka 
nr 

P1s 

1 kapronowy C6:0 0,14 

2 kaprylowy C8:0 _ 

3 kaprynowy C10:0 _ 

4 udekanowy C11:0 _ 

5 laurynowy C12:0 _ 

6 tridekanowy C13:0 _ 

7 mirystynowy C14:0 _ 

8 pentadekanowy C15:0 _ 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 _ 

10 palmitynowy C16:0 0,91 

11 margarynowy C17:0 0,11 

12 linolowy C18:2, n–6 0,12 

13 oleinowy C18:1, n–9 0,2 

14 stearynowy C18:0 0,97 

15 nonadekainowy C19:0 – 

16 arachidowy C20:0 0 

17 heneikozanowy C21:0 0,18 

18 behanowy C22:0 0,1 
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Ryc. 17. Zdjęcia naczynia testowego grupy 3 wykonane pod mikroskopem elektronicznym boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1dn po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1s ze zeszlifowanym przełomem;  

C) szlif próbki pobranej z przełamu naczynia testowego grupy 3; 
D) krawędź przełomu naczynia z oznaczonym pęknięciem (żółta strzałka), nierozwałkowanym elementem surowca 
(czerwona strzałka) oraz pustka po minerale (zielona strzałka);   
E) fragment przełomu naczynia testowego z nierozwałkowanym elementem surowca z dostępem powietrza (czerwona 
strzałka), kryształki kwarcu (niebieska strzałka), fragmenty szamotu - fioletowa strzałka (fot. i oprac. K. Zdeb) 
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Wykonano zdjęcia mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopów: elektronicznego z 

lupą o przybliżeniu od 50 do 1600x i elektronicznego z bioluxNV20–1280x w celu 

przeprowadzenia analizy składu masy ceramicznej oraz naczyń testowych. W skład masy 

garncarskiej grupy 3 wschodzi glina plastyczna z domieszką mineralną – ze zróżnicowanymi 

pod względem wielkości, ziarnami kwarcu i drobinkami szamotu (ryc. 17).  

Wykonanie zdjęć mikroskopowych przełamów naczyń testowych umożliwiły 

zaobserwowanie różnice pomiędzy fakturą ścian naczyń, w tym ich powierzchni zewnętrznej – 

lekko szorstkiej o barwie jasnobrązowej i wewnętrznej – gładkiej i o szarym zabarwieniu. 

Zdjęcia przełamu pierwszego naczynia testowego nr P1s, z którego pobrano próbkę do badań 

laboratoryjnych opisanych powyżej, pozwoliły na określenie kolorystyki jako brunatno–

ciemnoszarą (ryc. 17A).  

W masie garncarskiej przełamów zaobserwowano domieszkę mineralną – zróżnicowane pod 

względem wielkości ostrokrawędzistych ziarna kwarcu i fragmenty szamotu (ryc. 17C–D). 

Na mikroskopowych zdjęciach przełamów naczyń testowych oznaczono granice pomiędzy 

zewnętrzem przełamu ścianki, a jego wnętrzem. Naczynia testowe wypalano w otwartym 

palenisku, a studzenie miało miejsce na otwartym terenie, co zapewniło dostęp powietrza (ryc. 

18A–B). Na obrazowaniu profilu oznaczono spalony osad organiczny, który pozostał na skutek 

gotowania w naczyniu pożywienia (ryc. 18C).423. 

 

 

  

 
423 Pawlikowski 2020: 41–42, 48, 82, 97. 
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Ryc. 18. Zdjęcia naczynia testowego grupy 3: A) naczynie testowe po wypale w otwartym palenisku; B) 
Odcięty przełom naczynia testowego; C) Krawędź przełomu naczynia z oznaczonym rozwarstwieniem 
barw; D) mikroskopowy obraz masy ceramicznej (fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Proces lepienia naczyń testowych 

Glina zawierająca szamot została przygotowana do lepienia w dniu 30 września 2018 r. 

W przeciwieństwie do poprzednio wykorzystywanych surowców, w tym przypadku nie było 

konieczne moczenie gliny w wodzie, ponieważ jej struktura była plastyczna od początku. 

Dlatego też od razu przystąpiono do lepienia, a sam proces ugniatania przebiegł szybko. Ze 

względu na plastyczność gliny zdecydowano się na wykonane naczyń techniką wałeczkową. 

Podobnie jak poprzednio, lepienie rozpoczęto od przygotowania kuli, którą następnie 

rozgnieciono, aby uzyskać płaskie dno naczynia. Następnie wykonano pojedyncze wałeczki. 

Pierwszy z nich nalepiono na dno, a kolejne zostały dołączone do niego pierścieniowo, tworząc 

ścianki naczynia. Następnie wałeczki rozgnieciono i wygładzono od wewnątrz, jak również na 
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Ryc. 19. Proces lepienia naczyń: 1) bryła gliny z domieszką szamotu; 2) uformowana kula z gliny; 3) uformowany wałeczek 
gliny; 4) uformowane fragmenty gliny; 5) ulepione naczynie; 6) seria ulepionych naczyń (fot. K. Zdeb) 

zewnątrz naczynia. Na koniec upewniono się, że na ścianach naczyń nie ma nierówności bądź 

otworów424. Naczynia odstawiono, aby mogły wyschnąć.  

Z gliny zawierającej szamot wylepiono jedenaście małych naczyń (nr P1s–P11s) o 

wysokości od 5,5 do 6 cm o średnicy od 7,5 cm do 9 cm (ryc. 19). Grubość ścianek naczyń 

wynosiła od 1cm do 1,5 cm. Barwę powierzchni naczyń przed wypałem określono jako ceglastą 

z białymi wtrętami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
424 Hołubowicz 1947: 136. 
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4.3.3. Wypał naczyń testowych 

Wypał naczyń przeprowadzono 14 października 2018 r., czyli dwa tygodnie po 

zakończeniu procesu lepienia. Po ich wyschnięciu nie zaobserwowano na nich pęknięć, co 

pozwoliło na przeznaczenie do wypału wszystkich jedenastu naczyń.  

W celu przeprowadzenia wypału przygotowano otwarte palenisko. Po pierwszym 

dogaśnięciu paleniska rozgarnięto popiół i ustawiono w nim naczynia. Następnie zostały one 

przykryte stosem drewna, który podpalono. Do paleniska dokładano drewno, aby wypalanie 

naczyń trwało minimum sześć godzin. Po wygaśnięciu ognia, naczynia pozostawiono w popiele 

na kolejną godzinę, aby mogły ostygnąć wraz z dogasającym i stygnącym paleniskiem.  

Niektóre spośród naczyń uległy delikatnemu spękaniu. W przypadku tej grupy naczyń 

na trzech z nich zaobserwowano odłupane wierzchnie warstwy den. Zaobserwowano, że 

wnętrza naczyń są mocno chropowate. Naczynia po wypale posiadały od zewnątrz ceglasto–

jasnoszarą barwę, a przełam ich był dwubarwny – wewnątrz naczynia widoczna była barwa 

szara, natomiast bliżej zewnętrznej krawędzi ściany barwa była jasnoceglasta. 

Naczynia wydobyto z popiołu i po ich ostudzeniu zapakowano w papierowe koperty, 

odpowiednio opisane numerem próbki. 

 

4.3.4. Dobór i przygotowanie potraw 

Po zakończonym wypale grupy naczyń przygotowanych z gliny zawierającej szamot 

postanowiono odczekać miesiąc przed przygotowaniem w nich potraw. Ze względu na 

uszkodzenia, jakich doznały trzy naczynia, przeprowadzono próbę ich przesiąkliwości. Po 

nalaniu wody okazało się, że naczynia nie przepuszczają wody. Na tej podstawie stwierdzono, 

że wszystkie naczynia mogą zostać poddane dalszym badaniom eksperymentalnym. 

Podobnie, jak w przypadku grupy 1, nie przeprowadzono procesu gotowania w naczyniu 

oznaczonym jako P1 (nr próbki P1s), ponieważ próbka ta miała stanowić odnośnik dla wyników 

analiz uzyskanych dla pozostałych naczyń. W przypadku pozostałych dziesięciu naczyń (nr 

P2s–P10s) rozpoczęto dalsze prace eksperymentalne w dniu 11 listopada 2018 r. Do 

przeprowadzenia procesu obróbki termicznej w naczyniach testowych przygotowano wybrane 

rodzaje pokarmów. Naczynia testowe grupy 3 zawierały następujące potrawy: 

• P2s – gotowane ryby morskie; 

• P3s – gotowane mięso wieprzowe z warzywami; 

• P4s – gotowane warzywa; 
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• P5s – gotowane mięso wołowe; 

• P6s – gotowane mleko; 

• P7s – gotowane mięso drobiowe; 

• P8s – gotowane mięso ryb słodkowodnych; 

• P9s – gotowana kasza jaglana; 

• P10s – gotowane mięso wieprzowe; 

• P11s – gotowany miód.  

W pierwszych pięciu naczyniach poddano gotowaniu mięsa zwierząt mono– 

i poligastrycznych, drobiu (kaczki), ryb morskich i słodkowodnych. W kolejnych dwóch 

naczyniach przygotowano warzywa i kaszę jaglaną. Przygotowano również naczynie, w którym 

znajdowało się mięso wieprzowe i warzywa. Wszystkie wymienione potrawy, po umieszczeniu 

w naczyniach testowych, zostały zalane wodą. Celowo nie wykorzystano przypraw na tym 

etapie eksperymentów. Następnie naczynia wstawiono do przygotowanego ogniska, które 

następnie rozpalono (ryc. 20). Proces gotowania zakończono w momencie zaobserwowania 

ugotowania potraw. Następnie zdjęto naczynia z ogniska i odstawiono, aby mogły ostygnąć. W 

następnej kolejności przygotowano naczynia z mlekiem i miodem, które również ustawiono w 

ognisku. Gotowanie mleka zakończono z chwilą, gdy mleko zaczęło kipieć. Również po 

zakończeniu procesu gotowania ostatnich dwóch naczyń, odstawiono je, aby mogły ostygnąć.  

Po zakończeniu procesu gotowania oraz po ostygnięciu naczyń, z ich ścianek zeskrobano 

zwęglone pozostałości pożywienia. Po oczyszczeniu naczyń, umieszczono je w papierowych 

kopertach. Koperty opisano rodzajem gotowanych w nich pożywieniach. Próbki naczyń 

testowych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku naczyń testowych grupy 1,  odstawiono 

na okres pięciu miesięcy. Odstawienie naczyń testowych na taki okres czasu miało na celu 

sprawdzenie czy kwasy tłuszczowe przechowają się w ścianach naczyń ceramicznych do czasu 

poddania ich badaniom w laboratorium. 
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Ryc. 20. Proces gotowania wybranych potraw w naczyniach testowych: 1) fragmenty mięsa włożone w naczynia testowe; 2) mięsa, 
ryby i kasza w naczyniach testowych po dolaniu wody; 3) początek gotowania potraw w naczyniach testowych; 4) gotowanie 
wybranych potraw w naczyniach testowych; 5) próba zdjęcia naczynia testowego z ogniska; 6) częściowo zakończony proces 
gotowania (fot. K. Zdeb) 
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4.4. Eksperymentalna symulacja procesów podepozycyjnych 

 Po zakończeniu opisanych wyżej procesów wykonywania testowych naczyń 

ceramicznych i przygotowywania w nich potraw przeprowadzono ostatni etap prac 

eksperymentalnych mający na celu symulację procesów podepozycyjnych i analizę zmian, 

które ewentualnie mogłyby zachodzić w przypadku naczyń ceramicznych przebywających 

przez dłuższy czas w warstwach stanowiska archeologicznego. Wydzielono mianowicie sześć 

naczyń z dwóch grup gliny, które opisano powyżej: trzy naczynia wykonane z gliny, którą 

wydobyto na terenie gminy Brwinów i trzy naczynia wykonane z gliny z domieszką szamotu. 

Z pierwszej z tych grup wybrano naczynia zwierające ryby słodkowodne (próbka nr 5), 

ugotowaną wołowinę (próbka nr 8) oraz przechowywane mleko (próbka nr 10), z drugiej zaś 

naczynia, które zawierały ryby morskie (próbka nr 2), warzywa (próbka nr 4) i wieprzowinę 

(próbka nr 10).  

Po zakończeniu głównej części badań eksperymentalnych, wybrane naczynia testowe 

podzielono na trzy części. Z każdego z sześciu naczyń testowych przeznaczonych do dalszych 

eksperymentów jeden fragment został przekazany do badań laboratoryjnych do Instytutu 

Ekologii i Bioetyki UKSW razem z pozostałymi, niepodzielonymi naczyniami testowymi w 

celu wyekstrahowania z nich kwasów tłuszczowych.  

Dalsze badania eksperymentalne dotyczyły zakopania następujących fragmentów naczyń: 

 

Tabela 9. Opis naczyń testowych poddanych badaniom eksperymentalnym procesów podepozycyjnych wraz z numeracją 
próbek (oprac. K. Zdeb) 

Zawartość 
naczyń 

testowych 

Oznaczenie 

naczynia 

testowego 

Miejsce 

depozycji: 

gleba 

Miejsce 

depozycji: 

kompostownik 

Warzywa P4s P4s_1 P4s_2 

Wieprzowina P10s P10s_1 P10s_2 

Wołowina P8d P8d_1 P8d_2 

ryby 

słodkowodne 

P5d _ P5d_1 

ryby morskie P2s _ P2s_1 
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Ryc. 21. Zdjęcia gleb wykonane pod mikroskopem: P1A-P1C gleba piaszczysta; P2A-P2C gleba z miejsca, 

gdzie znajdował się kompostownik (fot. K. Zdeb) 

Wybrane fragmenty naczyń testowych zdeponowano w ziemi w dwóch miejscach o 

zróżnicowanych warunkach glebowych. Tak zaplanowane badania miały na celu sprawdzenie 

czy kwasy tłuszczowe przetrwają w ścianach naczyń po ich zdeponowaniu w glebie oraz 

oddziaływaniu na nie czynników zewnętrznych. Jako miejsce depozycji testowych fragmentów 

naczyń wybrano miejscowość Czerwińsk nad Wisłą (pow. płoński, woj. mazowieckie). Osady 

geologiczne w tym rejonie to utwory trzecio– i czwartorzędowe. Te ostatnie reprezentowane są 

przez piaski i żwiry, czyli moreny czołowej oraz piaski rzeczne i gliny zwałowe. W najbliższym 

sąsiedztwie miejscowości znajdują się głównie gliny zwałowe, zwietrzeliny i piaski oraz żwiry 

lodowcowe425. 

 

 

  

 
425 Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusz Czerwińsk nad Wisłą (485) 2010: 7–9. 



158 

 

Trzy fragmenty naczyń wykonane z gliny pochodzącej z okolic Domaniewka oraz trzy 

fragmenty naczyń wylepionych z gliny zawierającej szamot zakopano w pierwszych dniach 

listopada 2019 r. w dwóch miejscach: w miejscu o nienaruszonej strukturze gleby oraz w 

miejscu o znacznej zawartości substancji organicznych, gdzie znajdował się kompostownik. 

Fragmenty naczyń testowych zakopano na okres sześciu miesięcy, tj. od listopada 2019 r. do 

maja 2020 r. Po wydobyciu fragmentów naczyń, umyto je w letniej wodzie tak, jak ma to 

miejsce w przypadku naczyń pozyskanych w trakcie badań archeologicznych. Po wyschnięciu 

naczynia zostały zapakowane do kopert papierowych z odpowiednim opisem oznaczającym 

rodzaj gliny, z której zostały wykonane naczynia oraz pożywienie, które w nim przygotowano.  

Ostatnim etapem prac terenowych było pobranie prób ziemi z dwóch miejsc, w których 

zakopano naczynia (ryc. 21). 

Wszystkie naczynia testowe oraz próbki ziemi, w której zostały zdeponowane, poddano 

analizie zawartości kwasów tłuszczowych. Wyniki tych analiz zostaną przedstawione w 

kolejnym rozdziale. 
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Rozdział 5. Proces analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach testowych  

Identyfikacja tłuszczów, które przeniknęły w głąb ścianek naczyń – co zostało 

przedstawione w rozdziale 2 – możliwa jest między innymi dzięki temu, że są one odporne na 

degradację spowodowaną oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Związki te 

charakteryzują się również odpornością na procesy związane z myciem ceramiki pozyskanej w 

trakcie wykopalisk archeologicznych. Analiza jakościowa kwasów tłuszczowych zawartych w 

ściankach naczyń ceramicznych w związku z tym, co przedstawione zostało w rozdziale 2, 

powinna umożliwiać, nawet po kilkudziesięciu stuleciach, rozróżnienie rodzajów żywności w 

nich przechowywanych i przygotowywanych.  

Dlatego też, w celu ustalenia rzeczywistej wartości poznawczej tej metody w 

odniesieniu do archeologii, kolejny etap procedury eksperymentalnej zastosowanej w niniejszej 

rozprawie obejmował ekstrakcję kwasów tłuszczowych pochodzących z różnych potraw, a 

pozyskanych ze ścianek naczyń ceramicznych w poprzednim etapie prac (ryc. 22). W tym celu 

przeprowadzono analizy chemiczne próbek naczyń testowych przy zastosowaniu 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS), jak również dodatkowe 

badania z użyciem metody GC–C–IRMS, która na potrzeby niniejszej rozprawy traktowana 

była jako metoda pomocnicza. Umożliwia ona dokładniejsze zbadanie biomarkerów lipidów 

niż metoda GC–MS. Oprócz rozróżnienia kwasów tłuszczowych pochodzących od zwierząt i 

roślin pozwala także na wyróżnienie produktów mlecznych426. W związku z tym metodę GC–

C–IRMS wykorzystano jako kolejny krok w procesie interpretacji dawnej diety na podstawie 

pozostałości organicznych znajdujących się w ścianach naczyń ceramicznych. Zastosowano ją 

mianowicie w przypadku próbek pochodzących z naczyń, w których przygotowywano potrawy, 

stwarzające trudności w interpretacji podczas zastosowania postulowanych w dotychczasowej 

literaturze przedmiotu stosunków kwasów tłuszczowych. Uzyskane wyniki przeprowadzonych 

badań wraz z ich analizą zostaną przedstawione w tym rozdziale.  

  

 
426 Colonese et al. 2017; Budja i Ogrinc 2017: 146. 
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Ryc. 22. Naczynia testowe i ich fragmenty po procesach wypału i gotowania przed przeprowadzeniem 
badań zawartości kwasów tłuszczowych (fot. K. Zdeb) 
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5.1. Pobranie próbek z naczyń testowych 

Przed przystąpieniem do analiz chemicznych oczyszczono zewnętrzną powierzchnię ścianek 

naczyń, aby nie pobierać materiału z jego wierzchniej warstwy lub samych przywar. Z każdego 

z naczyń testowych pobrano próbkę wielkości 0,25 g z dolnej części brzuśców oraz przydennej 

naczyń (ryc. 23).  

 

Ryc. 23. Naczynia testowe: 1) z widocznymi pozostałościami po ugotowanych potrawach; 2) ślady po przechowywanym 
mleku; 3) ślady wewnątrz naczynia po pobraniu próbki do badań laboratoryjnych; 4) ślady po oczyszczeniu wnętrza naczynia 
z osadu po potrawach analiz (fot. K. Zdeb) 
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5.2. Badania laboratoryjne 

Oznaczenia kwasów tłuszczowych przeprowadzono w laboratorium Instytutu Ekologii i 

Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zastosowaniem 

metody chromatografii gazowej (GC–MS) z analizatorem mas typu pojedynczy kwadrupol, co 

umożliwiło równoczesne oznaczenie około pięćdziesięciu kwasów tłuszczowych dla każdej 

próbki. W pierwszej kolejności przeprowadzana została metylacja, w wyniku której następuje 

przyłączenie grupy metylowej, tj. atomu węgla i trzech atomów wodoru, a następnie 

estryfikacja kwasów tłuszczowych, na skutek której dochodzi do powstania estrów. W wyniku 

tych działań powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych (EMKT). W tej postaci bowiem 

możliwe jest dopiero dokonanie ich analizy jakościowej i ilościowej. Dla każdej próbki analizę 

powtarzano dwukrotnie w celu uzyskania sprawdzalności wyników. Aby otrzymać estry 

metylowe kwasów tłuszczowych, zastosowano tzw. metodę bezpośrednią, która polega na 

bezpośrednim poddaniu hydrolizie zasadowej lipidów zawartych w próbkach naczyń 

ceramicznych z pominięciem ekstrakcji. W wyniku tej reakcji kwasy tłuszczowe przechodzą w 

sole sodowe lub potasowe  

 W pierwszym etapie prac analitycznych do szklanego naczynka wprowadzono 

zeskrobaną próbkę ceramiki o wadze nie większej niż 0,25 g i dodano 2 cm3 0,5 M metanolanu 

sodu (CH3ONa). Całość umieszczono w łaźni i przez 15 minut ogrzewano w temperaturze 

80°C. Po tym czasie dodawano 4 cm3 14% trifluorku boru w metanolu (BF3MeOH) i ponownie 

ogrzewano całość przez 20 minut w analogicznych warunkach. Po ochłodzeniu dodano 4 cm3 

heksanu. Następnie całość́ wytrząsano, dodano 4 cm3 nasyconego chlorku sodu (NaCl), po 

czym warstwę heksanową zawierającą estry metylowe kwasów tłuszczowych przenoszono do 

fiolki chromatograficznej. Później całość́ ekstrahowano ponownie 4 cm3 heksanu oraz zbierano 

warstwę heksanową, po czym frakcje po połączeniu osuszano bezwodnym siarczanem sodu i 

zatężano poprzez odparowanie rozpuszczalnika w strumieniu azotu. Wysuszoną pozostałość 

zalewano 1 cm3 heksanu i przenoszono do naczynia chromatograficznego. Rozdział 

chromatograficzny przeprowadzano metodą chromatografii gazowej. Całkowity czas analizy 

jednej próbki wynosił 49 minut.  

Interpretację jakościową̨ chromatogramów prowadzono, porównując czasy retencji i 

widma masowe poszczególnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych badanej próbki z 

czasami retencji i widmami masowymi analogicznych wzorców EMKT (firmy Supelco). Za 

wynik ilościowy przyjmowano średnią z dwóch oznaczeń równoległych427. 

 
427 Sierakowski i Zdeb 2018: 60. 
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5.3. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń ceramicznych 

W procesie lepienia naczyń ceramicznych z trzech grup surowców wykonano łącznie 32 

naczynia ceramiczne. W wyniku przeprowadzonych analiz chemicznych w laboratorium 

wyekstrahowano z każdej próbki kwasy tłuszczowe, a spośród nich wybrano te, na których do 

tej pory opierano interpretację zawartości naczyń ceramicznych, zgodnie z przeglądem 

literatury przedmiotu przedstawionym wyżej w rozdziale 2. W zamieszczonej poniżej tabeli 

przedstawiono uzyskane wyniki ilościowe kwasów tłuszczowych. Próbki oznaczone zostały w 

następujący sposób: w pierwszej kolejności umieszczona została liczba porządkowa w obrębie 

serii, a następnie litery odpowiadające nazwom miejscowości, z których pozyskano glinę, tj. 

dla Drążdżewa Nowego wybrano skrót „dn”, dla Domaniewka „d”, natomiast dla gliny z 

domieszką szamotu „s” (tab. 10). W poniższej tabeli przedstawiono uśrednione wyniki dla 

wszystkich próbek pobranych z naczyń testowych. 

 

Tabela 10. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych grup 1–3 (oprac. K. Zdeb) 
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Symbol nazwy 

kwasu 

tłuszczowego 

 

 

C6:0 

 

 

C8:0 

 

 

C10:0 

 

 

C11:0 

 

 

C12:0 

 

 

C13:0 

 

 

C14:0 

 

 

C15:0 

 

 

C16:1, 

n–7 

 

 

C16:0 

 

 

C17:0 

 

 

C18:2, 

n–6 

 

 

C18:1, 

n–9 

 

 

C18:0 

 

 

C20:0 

 

 

C21:0 

 

 

C22:

0 

P1dn _ 0,08 _ _ _ _ 0,05 0,22 0,12 0,1 0,99 0,09 0,12 0,23 0,46 _ _ _ 

P2dn 

m
ię

so
 

w
ie

p
rz

o
w

e 

0,78 0,01 0,39 0,46 0,51 0,58 3,36 1,25 5,18 60,67 1,02 2,13 49,52 23,06 0,21 _ 0,06 

P3dn 

w
ar

zy
w

a 
i 

w
ie

p
rz

o
w

in
a 

 0,14 1,54 12,71 0,19 16,6 0,48 264,9 10,59 415,5 260,2 87,86 473,6 _ 70,67 38,62 0,48 1,81 

P4dn 

ry
b
y

 

sło
dk

ow
od

ne
 0,09 0,02 0,1 0,05 0,6 0,25 19,05 3,01 21,89 79,43 3,56 19,65 71,31 29,28 1,11 0,5 0,51 

P5dn 

ry
b
y

 m
o

rs
k
ie

 

0,09 _ _ _ _ _ 0,11 0,07 0,29 2,28 0,12 0,24 _ 1,05 0,02 _ 0,02 
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P6dn 

g
o
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w
an

e 

m
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k
o

 

_ _ 0,03 _ _ _ 0,13 0,11 0,1 2,49 0,12 0,2 1,06 2 0,04 _ 0,04 

P7dn 

m
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w
ie

p
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o
w

e 
0,07 0,32 2,13 1,05 2,18 1,05 17,27 2,11 15,46 118,43 4,33 10,03 51,19 69,36 1,22 _ 0,22 

P8dn 
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la
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a 

_ _ _ _ 0,01 0,05 0,44 0,19 _ 11,11 0,21 6,6 11,1 2,15 0,11 0,14 0,09 
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e 

w
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_ _ _ _ 0,05 0,06 1,32 0,23 1,11 23,88 0,65 4,03 21,7 15,93 0,2 0,17 0,29 
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g
o
to

w
an

y
 

m
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_ _ _ _ 0,05 0,06 2,57 0,39 0,4 13,42 0,36 1,44 18,55 6,18 0,26 0,1 0,11 

P11dn 

m
ię

so
 

w
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e 

_ 0,66 13,26 0,63 25,27 7,84 328,71 179,29 483,39 528,3 326,15 15,9 358,17 158,85 40,65 6,71 7,32 

P1d _ _ _ _ _ _ 0,02 _ _ _ 0,27 _ 0,1 _ 0,39 0,03 0,08 0,03 
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g
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w
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e
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a
 

_ _ _ _ _ _ 0,03 0,05 _ 1,48 0,11 0,14 _ 1,24 0,03 0,09 0,03 
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a 

_ _ _ _ 0,01 1,77 0,35 0,16 54,55 0,38 52,34 6,04 6,04 6,05 0,41 0,14 0,46 
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_ _ _ _ _ _ 0,07 _ 0,28 7,8 0,33 1,21 10,52 9,27 0,08 _ 0,02 
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b

y
 

sł
od
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 _ _ _ _ _ _ 0,08 0,13 1,41 8,12 0,57 0,45 7,41 2,54 0,04 0,08 0,02 
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_ _ _ _ 0,06 0,1 4,38 0,39 2,31 46,23 1,18 2,95 26,23 24,15 0,22 0,1 0,04 
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_ _ 0,03 0,11 1,05 0,16 7,67 1,3 11,78 10,24 2,1 17,18 0,03 45,45 0,74 _ _ 
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_ _ _ _ _ 0,06 4,88 1,22 4,95 43,62 4,13 0,36 38,14 30,4 0,22 _ 0,07 

P9d 
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 _ _ _ _ _ 
 

0,54 0,38 _ 26,6 1,01 1,68 _ 13,84 0,15 0,1 0,16 
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o
w
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o

 

0,08 4,52 54,63 2,39 88,27 6,83 55,59 58,35 104,72 231,61 48,19 19,74 _ 69,29 7,72 3,41 4,15 

P1s _ 0,14 _ _ _ _ _ 0,03 0,05 _ 0,91 0,11 0,12 0,2 0,97 0,06 0,18 0,1 
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_ 0,04 0,07 0,05 0,12 0,08 0,69 0,24 0,14 7,36 0,2 2,01 0,81 3,01 0,1 0,15 0,14 

P5s 

m
ię

so
 

w
oł

ow
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0,25 7,17 7,26 4,53 6,28 5,14 58,62 17,46 114,02 148,48 55,68 2,01 _ 99,92 4,42 0,94 0,94 

P6s 
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to
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38,24 61,0

1 

148,74 13,97 198,41 27,38 230,82 147,49 _ 272,53 118,39 63,34 251,35 65,78 16,11 8,4 11,26 
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_ _ 0,66 0,37 2,13 0,4 11,16 1,93 18,33 109,05 2,67 50,44 129,76 49,5 0,94 0,23 0,64 

P8s 
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_ 2,1 1,91 0,87 2,38 0,73 37,67 6,67 37,44 164,02 9,47 65,04 _ 70,81 8,05 1,16 4,91 
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Na podstawie wyników uzyskanych we wszystkich trzech grupach w porównaniu z 

pozostałymi naczyniami najmniej kwasów tłuszczowych stwierdzono w „czystych” próbkach 

testowych oznaczonych nr 1 ze wszystkich trzech grup (P1dn, P1d, P1s). Natomiast wysoka 

zawartość kwasów tłuszczowych w pozostałych próbkach pozwala na potwierdzenie tezy o 

przenikaniu tych substancji do porów ścianek naczyń i pozostawanie w nich na długo. Spośród 

wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych najczęściej wystąpiły w analizowanych próbkach 

kwasy palmitynowy (16:0) i stearynowy (C18:0), które są najpopularniejsze wśród tłuszczów 

roślinnych i zwierzęcych, a ponadto znajdują się także na ludzkich dłoniach. Natomiast w 

żadnej z próbek nie wykryto kwasu nonadekainowego (C19:0).  

W serii pierwszej najwięcej kwasów tłuszczowych wykryto w próbkach zawierających 

gotowany drób (P2dn), gotowane warzywa i wieprzowinę (P3dn), gotowane ryby słodkowodne 

(P4dn) i gotowane mięso wieprzowe (P7dn). Natomiast w serii drugiej najwięcej kwasów 

wykryto w próbce zawierającej gotowane mleko (P2d). W tej serii wyekstrahowano też 

najwięcej kwasów tłuszczowych z próbek: nr 5 – gotowanego mięsa wołowego, nr 6 – 

gotowanego mleka oraz nr 11 – miodu. Dokładna zawartość poszczególnych próbek w każdej 

z serii naczyń glinianych zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach.  
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0,09 0,11 0,07 0,04 0,07 0,06 0,2 0,08 0,09 0,77 0,08 0,12 0,09 0,26 0,01 - 0,02 
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5.4. Możliwość identyfikacji pokarmów na podstawie wyników analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych 

Przystępując do interpretacji wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych w pobranych 

próbkach naczyń testowych, w pierwszej kolejności porównano stosunek ilości kwasów 

palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0) – rozwiązanie to w roku 2000 zaproponowali 

M.W. Gregg i G.F. Slater428. Według nich na podstawie uzyskanych wyników można dokonać 

rozróżnienia pochodzenia tłuszczów: ustalenia, czy ich obecność w ceramice jest związana z 

pokarmami roślinnymi, czy też z pokarmami pochodzenia zwierzęcego. W przypadku kwasów 

tłuszczowych pochodzenia roślinnego otrzymany iloraz, według tych autorów, równy jest 3 lub 

więcej. Natomiast w przypadku kwasów tłuszczowych zwierzęcych wynik tego ilorazu waha 

się pomiędzy 1 a 2.  

W literaturze przedmiotu te same dwa kwasy postulowane są jako diagnostyczne w przypadku 

próby odróżnienia pozostałości rozłożonych tłuszczów zwierząt monogastrycznych od 

poligastrycznych (przeżuwaczy) i produktów mlecznych. Według dotychczasowych publikacji, 

w przypadku pokarmów pochodzących od zwierząt monogastrycznych widoczna jest przewaga 

kwasu palmitynowego (C18:0) nad kwasem stearynowym (C16:0), a wśród pozostałych 

kwasów musi zostać wykryty kwas oleinowy (C18:1 n–9). Natomiast w przypadku odwrotnych 

proporcji, czyli przewagi ilości kwasu stearynowego (C18:0) nad palmitynowym (C16:0), 

możliwe jest stwierdzenie, iż w próbce znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzące od 

zwierząt poligastrycznych (przeżuwaczy)429. 

Kolejną postulowaną w literaturze metodą interpretacji wyników zawartości kwasów 

tłuszczowych w ceramice jest dokonanie obliczeń w odwrotny sposób do przedstawionego 

wyżej, a mianowicie określenie ilości kwasu stearynowego (C18:0) w stosunku do kwasu 

palmitynowego (C16:0). Wyliczony w ten sposób wskaźnik według literatury przedmiotu 

powinien umożliwić odróżnienie mięsa ryb od mięsa ssaków. W przypadku, gdy iloraz jest 

mniejszy niż 0,48, według dotychczasowych publikacji domniemywać należy, że w badanym 

naczyniu znajdowało się mięso ryb morskich lub słodkowodnych. Ponadto w zestawieniu 

wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych powinien w takim przypadku znaleźć się kwas 

arachidowy (C20:0), który występuje w mięsie ryb430. 

 
428 Gregg i Slater 2000: 10. 
429 Regart 2011. 
430 Isaksson 2000. 
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Inną metodę rozróżnienia pozostałości tłuszczów zwierzęcych monogastrycznych od 

przeżuwaczy i produktów mlecznych w ceramice przedstawili Dudd, Evershed i Gibson oraz 

Hjulström. Według tych badaczy należy zbadać stosunek ilości kwasu C17:0 (margarynowego) 

do C18:0 (stearynowego). Wyniki uzyskane dla kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa 

przeżuwaczy i pozostałości produktów mlecznych powinny zawierać się w przedziale powyżej 

0,015 lub 0,020. Natomiast wartość tego ilorazu wynosząca poniżej 0,015 lub 0,077 pozwala 

domniemywać, iż w badanej próbce ceramiki znajdowały się produkty pochodzące od zwierząt 

monogastrycznych431.  

W rozdziale nr 2.7. przedstawiono problemy związane z interpretacją zawartości 

naczyń, odnośnie do pochodzenia tłuszczów ssaków. W tym celu Malainey zaproponowała 

wzór, który pozwala na obliczenie stosunków ilości kwasów pentadekanowego, 

margarynowego, laurynowego, mirystynowego, palmitynowego i stearynowego. Wynik 

uzyskany z podstawienia wartości kwasów pozyskanych z próbek do wzoru: 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) pozwala – zdaniem tej autorki – na interpretację 

gatunku ssaka, którego mięso zostało poddane obróbce termicznej w badanym naczyniu 

ceramicznym. Jeżeli uzyskany iloraz jest równy lub przekracza 0,04, można przyjąć, że w 

analizowanej próbce znajdują się pozostałości po mięsie przeżuwaczy432. 

Kolejną możliwość interpretacji wyników analizy kwasów tłuszczowych w naczyniach 

ceramicznych daje wyliczenie proporcji kwasów zaproponowane przez J.W. Eerkensa 

(tab. 11). W tym przypadku porównywane są stosunki ilości kwasów tłuszczowych: 

pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0), 

oleopalmitynowego (C16:1), oleinowego (C18:1), a także palmitynowego (C16:0) i 

stearynowego (C18:0) oraz laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0). Analiza tych 

proporcji umożliwia, zdaniem badacza, odróżnienie mięsa ssaków i ryb, roślin korzennych i 

warzyw, a także nasion, orzechów i jagód. Pozwala również na rozróżnienie sposobu ich 

przygotowywania – czy potrawa została poddana procesowi obróbki termicznej (gotowaniu)433.  

  

 
431 Autorzy zaproponowanych wzorów nie są jednomyślni w kwestii ilorazu kwasów tłuszczowych; Dudd, Evershed 
i Gibson 1999: 1473–1482; Hjulström 2008:62–78. 
432 Malainey 1997. 
433 Por. Eerkens 2000. 
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Tabela 11.  Proporcje kwasów tłuszczowych charakterystyczne dla różnych rodzajów pokarmów wg Eerkensa (2005) 

 

 

5.4.1. Zawartość kwasów tłuszczowych w testowych naczyniach ceramicznych wykonanych z gliny z 

Drążdżewa Nowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki zawartości kwasów tłuszczowych w próbkach naczyń testowych pierwszej serii, 

wykonanych z surowca ilastego wydobytego z okolic Drążdzewa Nowego, przedstawia tabela 

12. Interesujące i ważne dla interpretacji uzyskanych wyników jest stwierdzenie obecności 

kwasów tłuszczowych w próbce pobranej z naczynia, w którym nie przeprowadzono procesu 

gotowania (próbka P1dn, ryc. 24). Pomimo to w naczyniu wykryto niewielkie ilości niektórych 

kwasów tłuszczowych: mianowicie kwas kapronowy (C6:0), tridekanowy (C13:0), 

mirystynowy (C14:0), pentadekanowy (C15:0), oleopalmitynowy (C16:1, n–7), palmitynowy 

Proporcje kwasów 
tłuszczowych 

Stan Ssaki Ryby  
Rośliny 

korzenne  
Warzywa  

Nasiona i 

orzechy 
Jagody 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 
świeże <0,2 0,2–0,5 >0,2 0,1–1,0  <0,6 <0,2 

rozłożone <0,2 0,2–0,5 >0,2 0,1–1,0  <0,6 <0,2 

C16:1/C18:1 
świeże 0,02–0,2 0,2–0,5 0,05–0,7 >0,7 <0,3 <0,08 

rozłożone 0,08–0,8 0,8 – 2,0 0,2–2,8 >2,8 <1,2 <0,32 

C16:0/C18:0 
świeże <3,5  4– 6  3–12   5–12  0–9   2–6  

rozłożone <7  8–12   6–24   10–24  0–18   4–12  

C12:0/C14:0 
świeże <0,15 <0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 

rozłożone <0,15 <0,15 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15 

Ryc. 24. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1 serii 1 (P1dn) 
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(C16:0), margarynowy (C17:0), linolowy (C18:2, n–6), oleinowy (C18:1, n–9) oraz stearynowy 

(C18:0). Należy podkreślić, że są to między innymi te kwasy tłuszczowe, które stanowią 

podstawę analiz zawartości naczyń, przeprowadzanych za pomocą przytoczonych powyżej 

wzorów, postulowanych w dotychczasowej literaturze przedmiotu jako wskaźniki rodzaju 

pokarmu poddawanego obróbce cieplnej w naczyniach ceramicznych. 

W pozostałych dziesięciu próbkach serii pierwszej wystąpiło znacznie więcej kwasów 

tłuszczowych (tabela 12). W żadnej z próbek nie wykryto zaś kwasów tłuszczowych 

związanych z woskami roślinnymi i pszczelimi (C26:0, C27:0, C28:0 i C30:0) (ryc. 24). 

 Wyniki uzyskane z próbki nr P2dn serii pierwszej, pochodzącej z naczynia, w którym 

w rzeczywistości ugotowane zostało mięso drobiowe – przy zastosowaniu wzorów 

stosowanych dotychczas w celu identyfikacji pokarmów znajdujących się niegdyś w 

naczyniach pochodzących z wykopalisk – pozwoliłyby na stwierdzenie, iż w badanym naczyniu 

przetrwały kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Można również sądzić, że w naczyniu 

tym wykryto pozostałości ryb wraz z kwasem arachidowym (C20:0) oraz mięsa ssaków 

monogastrycznych, co wynikałoby z zastosowania dwóch metod, czyli metod 

zaproponowanych przez Isakssona i Malainey. Przy zastosowaniu wzorów Eerkensa można 

natomiast byłoby stwierdzić, że w próbce mogło znajdować się mięso ssaków wraz z 

warzywami. Jednakże nie udałoby się rozróżnić, czy potrawy te zostały ugotowane, czy też 

były przechowywane w naczyniu jako świeże.  

 W przypadku próbki nr P3dn serii pierwszej, pochodzącej z naczynia, w którym w 

rzeczywistości ugotowane zostało mięso wieprzowe razem z warzywami – na podstawie ilorazu 

ilości kwasów palmitynowego i stearynowego – stwierdzono, że znajdowały się w niej kwasy 

tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Natomiast kolejne metody analiz zawartości naczyń 

pozwoliły na stwierdzenie, że wewnątrz znajdowały się także kwasy tłuszczowe pochodzenia 

zwierzęcego. Wykryto również pozostałości mięsa ssaków przeżuwaczy oraz ryb. Przy 

zastosowaniu wzorów Eerkensa w próbce stwierdzono obecność roślin korzennych, nasion, 

jagód oraz mięsa ssaków i ryb.  

Obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego stwierdzono również w 

próbce nr P4dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości ugotowana została ryba 

słodkowodna. Ponadto znajdowały się w niej także kwasy tłuszczowe związane ze zwierzętami. 

Wykryto też pozostałości mięsa przeżuwaczy oraz ryby (wraz z kwasem arachidowym). Z kolei 

zastosowanie wzorów Eerkensa umożliwiło stwierdzenie obecność w próbce ryb oraz roślin 

korzennych.  



171 

 

W próbce nr P5dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości ugotowana 

zostałą ryba morska, w pierwszej kolejności wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 

roślinnego. Jednakże w przypadku tego naczynia dalsze analizy zawartości ilościowej i 

jakościowej kwasów tłuszczowych doprowadziły do sformułowania wniosku, że znajdowały 

się w nim również pozostałości zwierzęce. W próbce wykryto śladowe ilości ryb i mięsa 

przeżuwaczy. Kolejna analiza stosunków kwasów tłuszczowych zaproponowana przez 

Eerkensa pozwoliła na stwierdzenie, iż w próbce znajdowały się jagody, nasiona i orzechy.  

 Z kolei w próbce nr P6dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

ugotowane zostało mleko, zaobserwowano obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego. Prawdopodobnie było to mięso zwierząt przeżuwaczy. W przypadku analiz 

przeprowadzonych na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa ustalono, że w 

naczyniu znajdowały się pokarmy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Wykryto też rośliny 

korzenne, nasiona i orzechy oraz mięso ssaków.  

W przypadku próbki nr P7dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

ugotowane zostało mięso wieprzowe, wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego. W 

trakcie dalszej analizy określono, że było to mięso ssaków mono– i poligastrycznych. 

Natomiast analiza proporcji kwasów wg. Eerkensa pozwoliła na wykrycie w naczyniu 

pozostałości po mięsie ryb i ssaków, nasionach i orzechach oraz roślinach korzennych. 

W kolejnej próbce poddanej analizie, tj. w naczyniu nr P8dn, w którym w rzeczywistości 

ugotowana została kasza, wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. 

Najprawdopodobniej były to ryby, a także przeżuwacze i zwierzęta monogastryczne. Ponadto 

poprzez nawiązanie do wzorów Eerkensa stwierdzono obecność ryb i warzyw. 

 W próbce nr P9dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości ugotowane 

zostały warzywa, stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. W 

naczyniu nie wykryto jednak ryb, ale pozostałości zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. 

Ponadto na podstawie wzorów Eerkensa stwierdzono obecność mięsa ssaków, ryb oraz 

warzyw, nasion i orzechów.  

 Natomiast w przypadku próbki nr P10dn, pochodzącej z naczynia, w którym w 

rzeczywistości ugotowany został miód, w pierwszej kolejności wykryto kwasy tłuszczowe 

pochodzenia roślinnego. Ponadto udało się zaobserwować obecność lipidów związanych z 

rybami, przeżuwaczami i monogastrycznymi. Po przeprowadzeniu analizy na podstawie 

stosunku kwasów tłuszczowych zaproponowanych przez Eerkensa stwierdzono, że w próbce 

znajdowały się pozostałości ssaków, ryb i roślin korzennych.  
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W próbce nr 11, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości ugotowane zostało 

mięso wieprzowe, wykryto zarówno pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego, jak również kwasy tłuszczowe zwierząt monogastrycznych, 

przeżuwaczy i ryb. Na podstawie wzorów Eerkensa stwierdzono obecność roślin korzennych i 

warzyw oraz mięsa ssaków. 

 

Tabela 12. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych serii 1 (oprac. K. Zdeb) 
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1 kapronowy C6:0 0,08 0,78 0,14 0,09 0,09 _ 0,07 _ _ _ _ 

2 kaprylowy C8:0 _ 0,01 1,54 0,02 _ _ 0,32 _ _ _ 0,66 

3 kaprynowy C10:0 _ 0,39 12,71 0,1 _ 0,03 2,13 _ _ _ 13,26 

4 udekanowy C11:0 _ 0,46 0,19 0,05 _ _ 1,05 _ _ _ 0,63 

5 laurynowy C12:0 _ 0,51 16,6 0,6 _ _ 2,18 0,01 0,05 0,05 25,27 

6 tridekanowy C13:0 0,05 0,58 0,48 0,25 _ _ 1,05 0,05 0,06 0,06 7,84 

7 mirystynowy C14:0 0,22 3,36 264,9 19,05 0,11 0,13 17,27 0,44 1,32 2,57 328,71 

8 pentadekanowy C15:0 0,12 1,25 10,59 3,01 0,07 0,11 2,11 0,19 0,23 0,39 179,29 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 0,1 5,18 415,5 21,89 0,29 0,1 15,46 _ 1,11 0,4 483,39 

10 palmitynowy C16:0 0,99 60,67 260,2 79,43 2,28 2,49 118,43 11,11 23,88 13,42 528,3 

11 margarynowy C17:0 0,09 1,02 87,86 3,56 0,12 0,12 4,33 0,21 0,65 0,36 326,15 

12 linolowy C18:2, n–6 0,12 2,13 473,6 19,65 0,24 0,2 10,03 6,6 4,03 1,44 15,9 

13 oleinowy C18:1, n–9 0,23 49,52 _ 71,31 _ 1,06 51,19 11,1 21,7 18,55 358,17 

14 stearynowy C18:0 0,46 23,06 70,67 29,28 1,05 2 69,36 2,15 15,93 6,18 158,85 

15 nonadekainowy C19:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16 arachidowy C20:0 _ 0,21 38,62 1,11 0,02 0,04 1,22 0,11 0,2 0,26 40,65 

17 heneikozanowy C21:0 _ _ 0,48 0,5 _ _ _ 0,14 0,17 0,1 6,71 

18 behanowy C22:0 _ 0,06 1,81 0,51 0,02 0,04 0,22 0,09 0,29 0,11 7,32 
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Tabela 13. Wartości wskaźników zaproponowanych przez Eerkensa uzyskane dla próbek serii 1 (oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

  

Proporcje kwasów 
tłuszczowych 

Próbki naczyń testowych  

P2dn P3dn P4dn P5dn P6dn P7dn P8dn P9dn P10dn P11dn 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 0,09 1,39 0,22 0,18 0,17 2,17 0,28 0,27 0,44 3,18 

C16:1/C18:1 0,1 0 0,3 0 0,09 0,3 0 0,05 0,02 1,34 

C16:0/C18:0 2,63 3,68 2,71 2,17 1,24 1,7 5,16 1,49 2,17 3,32 

C12:0/C14:0 0,13 0,06 0,03 0 0 0,12 0,02 0,03 0,01 0,07 
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Ryc. 25. Chromatogramy kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek pobranych z naczyń testowych serii 1 (P1dn-

p11dn) (oprac. K. Zdeb) 
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5.4.1.1. Wyniki uzyskane z próbek a rzeczywista zawartość naczyń testowych grupy 1 

Przedstawione powyżej interpretacje wyników analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych serii pierwszej, dokonane na podstawie wzorów 

zaproponowanych w dotychczasowej literaturze przedmiotu, skonfrontowano z rzeczywistą 

zawartością naczyń. Jak się okazało w rezultacie tego zestawienia, próby odtworzenia potraw, 

które zostały ugotowane w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk 

archeologicznych, przy zastosowaniu zaproponowanych do tej pory w literaturze wskaźników 

ilościowych budzą uzasadnione wątpliwości. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną 

niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, czyli rzeczywistą zawartością naczyń testowych, 

a możliwymi interpretacjami wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 

(tab. 14). Przedstawione zostaną także problemy dotyczące interpretacji zawartości tej grupy 

naczyń testowych. 

W przypadku próbki nr 2dn serii pierwszej pochodzącej z naczynia, w którym w 

rzeczywistości gotowano mięso drobiowe, wykryto rozmaite kwasy tłuszczowe i za pomocą 

zaproponowanych w literaturze wskaźników można by stwierdzić, że w naczyniu poddawano 

obróbce termicznej zarówno pokarmy pochodzenia roślinnego, jak i mięso ryb oraz ssaków. 

Jednakże nie udałoby się prawidłowo zidentyfikować rzeczywistej zawartości naczynia.  

W naczyniu, z którego pochodziła próbka nr 3dn serii pierwszej, w którym w 

rzeczywistości gotowano mięso wieprzowe z warzywami, obecność kwasów tłuszczowych 

pochodzenia roślinnego ustalono na podstawie ilości kwasów palmitynowego (C16:0) i 

stearynowego (C18:0). Natomiast obecność mięsa ssaków zidentyfikowano poprzez iloraz 

ilości kwasów laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0). Jednakże w pełni nie udało się 

odtworzyć zawartości naczynia, m.in. nie potwierdzono obecności mięsa zwierząt 

monogastrycznych ani warzyw. 

Natomiast w naczyniu, z którego pochodziła próbka nr 4dn w rzeczywistości gotowano 

ryby słodkowodne. Obecność ryby wykryto przy zastosowaniu wzorów Eerkensa, czyli 

pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0), a także 

oleopalmitynowego (C16:1, n–7), oleinowego (C18:1, n–9) oraz wzoru zaproponowanego 

przez Isakssona, biorącego pod uwagę stosunki ilościowe kwasów tłuszczowych stearynowego 

(C18:0) i palmitynowego (C16:0). 

W przypadku kolejnych próbek starano się wykryć pozostałości gotowanej ryby. W 

próbce nr 5dn, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano rybę morską, 

stwierdzono prawidłowo na podstawie zaproponowanych w literaturze wzorów, że została w 
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tym naczyniu ugotowana ryba morska. Jedynie jednak wzór wyliczania stosuków ilości 

kwasów tłuszczowych zaproponowany przez Isakssona umożliwił prawidłowe wykrycie tego 

produktu, czyli. jedynie stosunek kwasów tłuszczowych stearynowego (C18:0) i 

palmitynowego (C16:0), pozwolił na wykrycie obecności ryb w badanym naczyniu. 

W przypadku próbki, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano 

mleko, nr 6dn stwierdzono prawidłowo, że w naczyniu ugotowano mleko. Po przeprowadzeniu 

analiz pozostałości organicznych w jego ścianach udało się określić, iż w naczyniu znajdowały 

się kwasy tłuszczowe pochodzące od ssaków przeżuwaczy: margarynowy (C17:0) i stearynowy 

(C18:0) oraz laurynowy (C12:0), mirystynowy (C14:0), palmitynowy (C16:0).  

W interpretacji wyników wykorzystano wzory wyliczania stosunków ilości kwasów 

tłuszczowych, które zaproponowali Malainey, następnie Dudd, Evershed i Gibson, a w 2008 

roku Hjulström434. Również w przypadku wzorów zaproponowanych przez Eerkensa udało się 

potwierdzić obecność mięsa ssaków. Należy przy tym podkreślić, że naczyniu wykryto kwasy 

tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego435.  

W przypadku naczynia nr 7dn, w którym w rzeczywistości gotowano mięso wieprzowe, 

również udało się odtworzyć rzeczywistą zawartość naczynia przy zastosowaniu wzorów, które 

zaproponowali Gregg i Slater – stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego. Ponadto kwasy tłuszczowe laurynowy (C12:0), mirystynowy (C14:0), 

pentadekanowy (C15:0), palmitynowy (C16:0), margarynowy (C17:0) i stearynowy (C18:0)436 

umożliwiły doprecyzowanie, że w próbce znajdowało się mięso zwierząt monogastrycznych.  

W kolejnych dwóch próbkach wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. W 

przypadku naczynia oznaczonego jako próbka nr 8dn gotowana była kasza jaglana. W próbce 

wykryto pozostałości kwasów tłuszczonych pochodzenia roślinnego na podstawie ilorazu ilości  

kwasów palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0)437.  

Natomiast w naczyniu, z którego pochodziła próbka nr 9dn, ugotowano warzywa. W 

tym przypadku stwierdzenie tego okazało się możliwe dzięki zastosowaniu wzorów Eerkensa: 

ilorazu kwasów tłuszczowych laurynowego (C12:0), mirystynowego (C14:0), 

pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0).  

 
434 Dudd, Evershed i Gibson 1999: 1473–1482; Hjulström 2008: 62–78; Malainey 1997.  
435 Gregg i Slater 2000. 
436 Malainey 1997. 
437 Gregg i Slater 2000. 
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W naczyniu, z którego pochodziła próbka nr 10dn, znajdował się ugotowany miód. Po 

przeprowadzeniu analizy jakościowej i ilościowej kwasów tłuszczowych, stwierdzono, że w 

naczyniu znajdowały się pozostałości organiczne pochodzenia roślinnego438. 

W ostatnim naczyniu testowym tej serii (nr 11dn) ugotowano mięso wołowe. Zawartość 

naczynia potwierdzono na podstawie ilorazu ilości kwasów tłuszczowych margarynowego 

(C17:0) i stearynowego (C18:0) oraz wzoru zaproponowanego przez Malainey. Natomiast 

ilorazy ilości kwasów tłuszczowych palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0) oraz 

laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0) wskazywałyby na zawartość w postaci mięsa 

ssaków.  

 

Tabela 14. Zawartość naczyń testowych grupy 1 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 Nr naczynia 

grupy 1 

Rodzaj 

żywności 
gotowanej w 

naczyniu 

ceramicznym 

(C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 C18:0/C16:0 (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P2dn 

gotowane 

mięso 
drobiowe 

0,09 0,1 2,63 0,15 0,38 0,02 

P3dn 

gotowane 

warzywa i 

wieprzowina  

1,39 0 3,68 0,06 0,27 0,16 

P4dn 

gotowane 

ryby 

słodkowodne 

0,22 0,3 2,71 0,03 0,36 0,05 

P5dn 
gotowane 

ryby morskie 
0,18 0 2,17 0 0,46 0,05 

P6dn 
gotowane 

mleko 
0,11 0,09 1,24 0 0,8 0,04 

P7dn 

gotowane 

mięso 
wieprzowe 

0,09 0,3 1,7 0,12 0,58 0,03 

P8dn 
gotowane 

kasza jaglana 
0,18 0 5,16 0,02 0,19 0,02 

P9dn 
gotowane 

warzywa 
0,05 0,05 1,49 0,03 0,66 0,02 

P10dn 
gotowany 

miód 
0,12 0,02 2,17 0,01 0,46 0,03 

P11dn 
gotowana 

wołowina 
3,18 1,34 3,32 0,07 0,3 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 
438 Gregg i Slater 2000. 
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Tabela 15. Zawartość naczyń testowych grupy 1 w zestawieniu z wynikami zastosowania wzorów proporcji kwasów 
tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 Nr naczynia 

grupy 1 

Rodzaj 

żywności 
gotowanej w 

naczyniu 

ceramicznym 

Wynik zastosowania wzoru Eerkensa 
Wynik 

zastosowania 

wzoru  

 

(C18:0/C16:0) 

Wynik zastosowania wzoru Malainey   

 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) (C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 

P2dn 
gotowane 

mięso 
drobiowe 

Mięso ssaków 

Nasiona i orzechy 

jagody 

Mięso 
ssaków 

albo mięso 
ryb 

Nasiona i 

orzechy 

jagody 

Mięso 
ssaków/ 

Nasiona i 

orzechy/ 

Jagody/ 

Mięso ryby 

Ryby 

mięso wieprzowe 

P3dn 

gotowane 

warzywa i 

wieprzowina  

Rośliny korzenne _ 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

jagody 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Ryby 

mięso wołowe 

 

P4dn 

gotowane 

ryby 

słodkowodne 

Ryby 

Ryby 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

  

Ssaki  

Jagody 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Ryby 

mięso wołowe 

P5dn 
gotowane 

ryby morskie 

Mięso ssaków 

Jagody 
_ 

Ssaki  

Jagody 
_ Ryby mięso wołowe 

P6dn 
gotowane 

mleko 

Mięso ssaków 

 

Ssaki  

Rośłiny 
korzenne 

Jagody 

Ssaki  

Jagody 
_ 

Mięso 
zwierząt 
lądowych 

mięso wołowe 

P7dn 

gotowane 

mięso 
wieprzowe 

Mięso ssaków 

Jagody  

Nasiona i orzechy 

Ryby 

Rośłiny 
korzenne 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Mięso 
zwierząt 
lądowych 

mięso wieprzowe 

P8dn 
gotowane 

kasza jaglana 

Mięso ssaków 

Ryby  

Rośłiny korzenne 

_ 

Ryby  

Rośłiny 
korzenne 

Warzywa 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Ryby 

mięso wieprzowe 

P9dn 
gotowane 

warzywa 

Mięso ssaków 

Jagody  

Nasiona i orzechy 

Mięso 
ssaków 

Rośłiny 
korzenne 

 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Mięso 
zwierząt 
lądowych 

mięso wieprzowe 

P10dn 
gotowany 

miód 

Warzywa  

Jagody  

Nasiona i orzechy 

Mięso 
ssaków 

 

Mięso 
ssaków 

Jagody  

Nasiona i 

orzechy 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Ryby 

mięso wieprzowe 

P11dn 

Gotowane 

mięso 
wołowe 

Rośłiny korzenne 
Warzywa  

 

Mięso 
ssaków 

Rośłiny 
korzenne 

 

Mięso 
ssaków 

Albo mięso 
ryb 

Ryby mięso wołowe 
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5.4.2. Kwasy tłuszczowe pochodzące z naczyń ceramicznych wykonanych z gliny z Domaniewka 

 

W trakcie analizy chemicznej naczyń wykonanych z gliny pozyskanej w okolicy miejscowości 

Domaniewka z każdej z próbek udało się wyekstrahować około pięćdziesięciu kwasów 

tłuszczowych. Jednakże niektóre spośród nich wystąpiły tylko w śladowych ilościach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy podkreślić, iż również w przypadku próbki nr P1d (ryc. 26) – naczynia, które nie zostało 

wykorzystane do gotowania żadnego pokarmu, wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych w 

jego ściankach (ryc. 9). Wyekstrahowano mianowicie z tej próbki kwasy: tridekanowy (C13:0), 

pamitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), linolowy (C18:2, n–6), arachidowy (C20:0), 

heneikozanowy (C21:0) oraz behenowy (C22:0). Co niezwykle interesujące, w próbce tej 

wykryto kwasy tłuszczowe takie jak palmitynowy i stearynowy, które stanowią podstawę 

analiz zawartości naczyń w przytoczonych powyżej wzorach. Jednakże wykryto tylko znikomą 

ich ilość w badanej próbce.  

W przypadku pozostałych próbek udało się wyekstrahować znacznie więcej kwasów 

tłuszczowych (ryc. 27). Wyekstrahowane kwasy tłuszczowe przedstawiono w przygotowanej 

tabeli, w której zamieszczono informacje o ich zawartości ilościowej i jakościowej w każdej 

Ryc. 26. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1d grupy 2  
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próbce z uwzględnieniem tych kwasów tłuszczowych, które posłużą do dalszej analizy 

zawartości naczyń (tab. 15).  

Należy podkreślić, iż w przebadanych próbkach nr P2d, P4d, P5d, P6d i P9d nie wykryto 

kwasów tłuszczowych związanych z produktami mlecznymi. Jedyne w przypadku próbek nr 

P7d i P10d można zaobserwować obecność tychże kwasów. W próbce nr P10d jest ich 

najwięcej – były to mianowicie kwasy kapronowy (C6:0), kaprylowy (C8:0) i kaprynowy 

(C10:0). W żadnej z próbek nie wykryto nawet śladowych ilości wosków roślinnych ani 

pszczelich (C26:0, C27:0, C28:0 i C30:0).  

Wyniki uzyskane z próbki nr P2d pozwoliły na stwierdzenie, iż w badanym naczyniu, 

w którym w rzeczywistości gotowano warzywa, przetrwały kwasy tłuszczowe pochodzenia 

zwierzęcego. Nie wykryto natomiast pozostałości ryb. Ponadto dzięki wykorzystaniu dwóch 

wzorów zaproponowany przez Eerkensa i Malainey proporcji kwasów tłuszczowych udało się 

potwierdzić, iż w naczyniu tym gotowano mięso ssaków przeżuwaczy. W pierwszym 

przypadku była to analiza stosunku ilości kwasów tłuszczowych według wzoru 

zaproponowanego przez Malainey. Natomiast w odniesieniu do wzorów zaproponowany przez 

Eerkensa należy zauważyć, iż zgodnie z zaproponowaną przez tego autora interpretacją 

wyników zastosowania tych wzorów w  badanym naczyniu mogły znajdować się: mięso ssaków 

wraz z warzywami oraz nasiona i orzechy (tab. 15). Jednakże nie udało się rozróżnić, czy 

potrawy zostały ugotowane, czy też w naczyniu były przechowywane świeże.  

 W przypadku próbki nr P3d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

gotowana była kasza jaglana, stwierdzono na podstawie wzoru zaproponowanowanego przez  

M.W. Gregg i G.F. Slater, iż mogły znajdować się w niej kwasy tłuszczowe pochodzenia 

roślinnego. Jednakże na podstawie wzorów zapropowanowanych przez Isakssona, stwierzono, 

że w próbce znajdują się również lipidy pochodzenia zwierzęcego – wykryto mianowicie 

pozostałości mięsa ryb. W tym przypadku stwierdzono również obecność kwasu tłuszczowego 

arachidowego (C20:0), będącego składnikiem mięsa ryb. Kolejne trzy możliwości obliczania 

proporcji kwasów tłuszczowych, a mianowicie pozostałe wzory zaproponowane przez 

Eerkensa, poświadczyły, iż w naczyniu, z którego pochodziła próbka, znajdowało się mięso 

zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy439. Dzięki zastosowaniu wzorów proponowanych 

przez Eerkensa w badanej próbce stwierdzono ponadto obecność kwasów tłuszczowych 

związanych z mięsem ssaków oraz z warzywami, a także nasionami i orzechami oraz śladowe 

 
439 Dudd, Evershed i Gibson 1999: 1473–1482; Hjulström 2008: 62–78; Malainey 1997. 



181 

 

ilości mięsa ryb. Również w przypadku tej próbki niemożliwe okazało się jednak rozróżnienie, 

czy potrawy były świeże, czy też gotowane. 

W próbce nr P4d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano mięso 

wieprzowe, stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. Nie 

wykryto w niej pozostałości ryb. Stwierdzono natomiast, na podstawie wzoru autorstwa M.W. 

Gregga i G.F. Slatera, prawdopodobną obecność mięsa przeżuwaczy. Brak obecności kwasu 

tłuszczowego pentadekanowego (C15:0) wykluczył możliwość zastosowania wzoru 

zaproponowanego przez Malainey440, w celu rozróżnienia, czy mięso pochodziło od zwierzęcia 

mono– czy poligastrycznego. Podczas zastosowania wzorów proponowanych przez Eerkensa 

w naczyniu stwierdzono obecność mięsa ssaków oraz nasion i orzechów. 

W próbce nr P5d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano ryby 

słodkowodne, na podstawie wzoru zaproponowanego przez M.W. Gregga i G.F. Slatera, 

wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. W próbce wykryto również kwasy 

tłuszczowe pochodzące z ryb i mięsa przeżuwaczy oraz nasiona i orzechy, co stwierdzono na 

podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa. Obecność w naczyniu ryby stwierdzono 

na podstawie wzoru przedstawionego przez Isakssona. 

 Z kolei w próbce nr P6d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano 

wieprzowinę z warzywami, zidentyfikowano na podstawie zastosowania wzoru M.W. Gregga 

i G.F. Slatera obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego, ale niezwiązanych z 

pokarmami rybnymi. Prawdopodobnie było to mięso przeżuwaczy i monogastrycznych 

zwierząt. W przypadku analiz przeprowadzonych na podstawie wzorów zaproponowanych 

przez Eerkensa ustalono, że w naczyniu znajdowały się pokarmy przygotowane z mięsa 

ssaków, a także nasiona i orzechy. 

 W przypadku próbki nr P7d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

gotowano drób, wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Jednakże znajdowały się 

w niej także lipidy wyekstrahowane ze zwierząt. Na ich podstawie w próbce stwierdzono 

obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb oraz zwierząt mono– i poligastrycznych. 

Natomiast analiza proporcji kwasów zaproponowanych przez Eerkensa pozwoliła na 

zidentyfikowanie w naczyniu pozostałości po mięsie ssaków, nasionach i orzechach oraz 

roślinach korzeniowych i jagodach (tab. 16).  

 W kolejnej próbce nr P8d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

gotowano mięso wołowe, wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzenia 

 
440 Malainey 1997. 



182 

 

zwierzęcego. Najprawdopodobniej były to nie ryby, a przeżuwacze. Ponadto dzięki 

zastosowaniu wzorów zaproponowanych przez Eerkensa stwierdzono obecność mięsa ssaków, 

warzyw oraz nasion i orzechów. 

 W próbce nr P9d, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano rybę 

morską, poświadczono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. Jednakże 

nie wykryto w naczyniu ryb, ale pozostałości zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy, a na 

podstawie wzorów proponowanych przez Eerkensa stwierdzono obecność mięsa ssaków oraz 

pozostałości jagód, nasion i orzechów.  

 Natomiast w przypadku próbki nr P10d, pochodzącej z naczynia, w którym w 

rzeczywistości przechowywano mleko, wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. 

Ponadto udało się wykryć obecność lipidów związanych z rybami i przeżuwaczami. Po 

przeprowadzeniu analizy na podstawie stosunku kwasów tłuszczowych zaproponowanych 

przez Eerkensa, stwierdzono, że w próbce znajdowały się pozostałości po mięsie ssaków, 

roślinach korzennych oraz jagodach. 

 

Tabela 16. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych wykonanych z gliny wydobytej w okolicy Domaniewka 

(oprac. K. Zdeb) 
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1 kapronowy C6:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,08 

2 kaprylowy C8:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,52 

3 kaprynowy C10:0 _ _ _ _ _ _ 0,03 _ _ 54,63 

4 udekanowy C11:0 _ _ _ _ _ _ 0,11 _ _ 2,39 

5 laurynowy C12:0 _ _ 0,01 _ _ 0,06 1,05 _ _ 88,27 

6 tridekanowy C13:0 0,02  _ _ _ _ 0,1 0,16 0,06 _ 6,83 

7 mirystynowy C14:0 _ 0,03 1,77 0,07 0,08 4,38 7,67 4,88 0,54 55,59 

8 pentadekanowy C15:0 _ 0,05 0,35 _ 0,13 0,39 1,3 1,22 0,38 58,35 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–
7 

_ _ 0,16 0,28 1,41 2,31 11,78 4,95 _ 104,72 

10 palmitynowy C16:0 0,27 1,48 54,55 7,8 8,12 46,23 105,24 43,62 26,6 231,61 
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11 margarynowy C17:0 _ 0,11 0,38 0,33 0,57 1,18 2,1 4,13 1,01 48,19 

12 linolowy C18:2, n–
6 

0,1 0,14 52,34 1,21 0,45 2,95 17,18 0,36 1,68 19,74 

13 oleinowy C18:1, n–
9 

_ _ 6,04 10,52 7,41 26,23 0,03 38,14 _ _ 

14 stearynowy C18:0 0,39 1,24 6,05 9,27 2,54 24,15 45,45 30,4 13,84 69,29 

15 nonadekanowy C19:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16 arachidowy C20:0 0,03 0,03 0,41 0,08 0,04 0,22 0,74 0,22 0,15 7,72 

17 heneikozanowy C21:0 0,08 0,09 0,14 _ 0,08 0,1 _ _ 0,1 3,41 

18 behanowy C22:0 0,03 0,03 0,46 0,02 0,02 0,04 _ 0,07 0,16 4,15 

 

 

            

 

Proporcje kwasów 
tłuszczowych 

Próbki naczyń testowych 

 

P2d P3d P4d P5d P6d P7d P8d P9d P10d 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 0,14 0,12 0,03 0,27 0,06 0,07 0,17 0,1 1,53 

C16:1/C18:1 0 0,03 0,02 0,19 0,08 0,36 0,12 0 0 

C16:0/C18:0 1,19 9 0,84 0,06 1,91 2,31 1,43 1,9 3,34 

C12:0/C14:0 0 0,01 0 0 0,013 0,13 0 0 1,58 

Tabela 17. Wartości ilorazów ilości kwasów tłuszczowych uzyskanych z próbek nr P2d–P10d na podstawie 

wzorów zaproponowanych przez Eerkensa (oprac. K. Zdeb) 
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Ryc. 27. Chromatogramy kwasów tłuszczowych 
wyekstrahowanych z próbek nr 2d-10d grupy 2 naczyń 
testowych (oprac. K. Zdeb) 
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5.4.2.1. Wyniki uzyskane z próbek a rzeczywista zawartość naczyń testowych grupy 2 

Po przeprowadzeniu analizy wyników otrzymanych z ekstrakcji kwasów tłuszczowych 

z próbek przygotowanych z gliny pochodzącej z okolicy Domaniewka należy podkreślić, że 

zastosowane badania zawartości naczyń wzbudziły uzasadnione wątpliwości dotyczące 

skuteczności odtwarzania żywności gotowanej w naczyniach (tab. 17). Poniżej przedstawiono 

uzyskane wyniki zestawione z rzeczywistą zawartością naczyń testowych i rozbieżności, które 

otrzymano w wyniku zastosowanych wzorów proporcji kwasów tłuszczowych przedstawioych 

w literaturze. 

W przypadku próbki nr P2d, pochodzącej z naczynia, w którym gotowano warzywa, 

wykryto zróżnicowane kwasy tłuszczowe. Jednakże dopiero zastosowanie jednego ze wzorów 

podanych przez Eerkensa umożliwiło prawidłowe zinterpretowanie zawartości. Stało się to 

możliwe jedynie dzięki zestawieniu proporcji ilości kwasów tłuszczowych: pentadekanowego 

(C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0).  

W naczyniu nr P3d ugotowano kaszę jęczmienną. W próbce wykryto pozostałości 

kwasów tłuszczonych pochodzenia roślinnego na podstawie wartości ilorazu ilości kwasów 

palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). Wyliczono proporcje tych kwasów 

zaproponowali Gregg i Slater. Natomiast wyniki otrzymane po zastosowaniu trzech wzorów 

proporcji kwasów tłuszczowych, które przedstawił Eerkens, wykazały obecność nasion w 

naczyniu. 

W próbce nr P4d, pochodzącej z naczynia, w którym ugotowano wieprzowinę, wykryto 

kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego na podstawie wzoru zaproponowanego przez 

Gregga i Slatera – ilorazu ilości kwasów palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). 

Natomiast dzięki zastosowaniu dwóch wzorów proponowanych przez Eerkensa w próbce 

potwierdzono obecność mięsa ssaków – o czym świadczą kwasy tłuszczowe: oleopalmitynowy 

(C16:1, n–7), oleinowy (C18:1, n–9) oraz pentadekanowy (C15:0), margarynowy (C17:0) i 

stearynowy (C18:0). W przypadku tej próbki nie wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych 

związanych z pokarmami mlecznymi.  

Natomiast w przypadku próbki nr P5d udało się wykryć kwasy tłuszczowe pochodzące 

z mięsa ryb, które zostały ugotowane w naczyniu. Wykrycie pozostałości ryb umożliwiło  

zastosowanie wzorów proponowanych przez Eerkensa i stwierdzenie obecności kwasów 

pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0) oraz wzoru 

zaproponowanego przez Isakssona – iloraz ilości kwasów tłuszczowych stearynowego (C18:0) 

i palmitynowego (C16:0).  
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W przypadku próbki nr P6d, pochodzącej z naczynia, w którym znajdowały się 

ugotowane warzywa wraz z wieprzowiną, potwierdzono śladowe ilości mięsa zwierząt 

monogastrycznych, jednakże nie stwierdzono obecności warzyw. Obecność wieprzowiny 

potwerdzono wzorem zaproponowanym przez Malainey. 

W próbce nr P7d nie udało się potwierdzić zawartości naczynia na podstawie analizy 

kwasów tłuszczowych. Zastosowanie wzorów ilościowych proponowanych w literaturze 

przedmiotu nie umożliwiło wykrycia drobiu (mięsa gęsi), który w rzeczywistości był poddany 

obróbce termicznej w tym naczyniu. 

Natomiast w przypadku próbki nr P8d udało się wykryć pozostałości mięsa 

przeżuwaczy na podstawie analizy z wykorzystaniem wzorów, które zaproponowali Dudd, 

Evershed, Gibson i Hjulström, czyli dotyczących obecności kwasów tłuszczowych: 

margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0) oraz wzoru zaproponowanego przez 

Malainey. Jest to prawidłowa identyfikacja, ponieważ w naczyniu ugotowano mięso wołowe.  

W przypadku próbki nr P9 nie udało się wykryć kwasów tłuszczowych, które mogłyby 

pomóc w wykryciu mięsa ryb morskich. W tym przypadku żaden ze wzorów wskazanych w 

literaturze nie pozwolił na prawidłową interpretacje zawartości naczynia.  

Z kolei w próbce nr P10d wykryto pojedyncze kwasy tłuszczowe związane z tłuszczami 

mlecznymi. Ponadto – przy zastosowaniu wzorów zaproponowanych przez Dudda, Eversheda, 

Gibson i Hjulström udało się określić zawartość naczynia jako mięso przeżuwaczy. Na 

podstawie wzoru autorstwa Malainey stwierdzono obecność w naczyniu kwasów tłuszczowych 

pochodzących z wołowiny. 

Ze względu na przedstawione wyniki, uzyskane dzięki zastosowaniu opisanych wzorów 

proporcji kwasów tłuszczowych, stwierdzono, iż zawartość próbek należy poddać dalszym 

próbom interpretacji rodzajów gotowanego w naczyniach pożywienia.  
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Tabela 18. Zawartość naczyń testowych grupy 2 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

Nr 

naczynia 

grupy 2 

Podzaj żywności 
gotowanej w naczyniu 

ceramicznym 

(C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 C18:0/C16:0 (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P2d gotowane warzywa 
0,01 0 1,19 0 0,83 0,05 

P3d 

gotowana kasza 

jęczmienna 

9,07 0,02 9,01 0,01 

0,11 
0,01 

P4d gotowana wieprzowina 
0,84 0,02 0,84 0 1,18 0,01 

P5d 

gotowane ryby 

słodkowodne 

3,24 0,19 3,19 
0 

0,31 
0,06 

P6d 

gotowane mięso 
wieprzowe z warzywami 

1,93 0,08 1,91 0,01 

0,52 
0,02 

P7d 

gotowane mięso 
drobiowe 

2,34 392,66 2,31 0,13 

0,43 
0,02 

P8d gotowane mięso wołowe 
1,47 0,12 1,43 

0 0,69 0,06 

P9d gotowane ryby morskie 1,94 0 1,92 0 0,52 0,03 

P10d przechowywane mleko 
4,18 0 3,34 1,58 

0,29 0,23 

 

 

Tabela 19. Zawartość naczyń testowych grupy 2 w zestawieniu z wynikami zastosowania wzorów proporcji kwasów 
tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 Nr 

naczynia 

grupy 2 

Rodzaj żywności 
gotowanej w 

naczyniu 

ceramicznym 

Wynik zastosowania wzoru Eerkensa 
Wynik 

zastosowania 

wzoru  

 

(C18:0/C16:0) 

Wynik zastosowania wzoru Malainey   

 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) (C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 

P2d gotowane 

warzywa 

Ssaki 

Jagody 
_ 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

_ 

Zwierzę lądowe 

Mięso wołowe 

P3d gotowana kasza 

jęczmienna 

Rośliny korzenne 

 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ryby 

Rośliny 
korzenne 

Ssaki 

Ryby 

Zwierzę lądowe 

Mięso wieprzowe 

P4d gotowana 

wieprzowina 

Warzywa 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Nasiona i 

orzechy 
_ 

Zwierzę lądowe 

Mięso wieprzowe 

P5d 
gotowane ryby 

słodkowodne 

Rośliny korzenne 

 

Ssaki 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

Ssaki 

Rośliny 
korzenne 

_ Ryba Mięso wołowe 

P6d gotowane mięso 
wieprzowe z 

warzywami 

Rośliny korzenne 

 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Ssaki 

Ryby 
Zwierzę lądowe Mięso wieprzowe 

P7d 

gotowane mięso 
drobiowe 

Rośliny korzenne 

 

Rośłiny 
korzenne 

Ssaki 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Ryby 
Ryba Mięso wieprzowe 

P8d 
gotowane mięso 

wołowe 

Rośliny korzenne 

 

Ssaki 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

_ Zwierzę lądowe Mięso wołowe 

P9d gotowane ryby 

morskie 

Rośliny korzenne 

 
_ 

Ssaki  

Nasiona i 

orzechy 

_ Zwierzę lądowe Mięso wieprzowe 

P10d 

przechowywane 

mleko 

Rośliny korzenne 

 
_ 

Ssaki 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ryba Mięso wołowe 
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5.4.3. Kwasy tłuszczowe pochodzące z naczyń ceramicznych wykonanych z gliny z domieszką szamotu 

 

W przypadku grupy naczyń wykonanych z gliny zawierającej szamot z każdej z próbek 

oddanych do laboratorium wyekstrahowano około pięćdziesięciu kwasów tłuszczowych. 

Jednak niektóre spośród nich pojawiły się tylko w śladowych ilościach. Analizy zawartości 

ilościowych i jakościowych kwasów tłuszczowych posłużyły do interpretacji zawartości 

naczyń z badanej grupy. W tabeli przedstawionej poniżej (tab. 20) znajdują się informacje na 

temat kwasów tłuszczowych zidentyfikowanych w badanych próbkach.  

Również w tym przypadku w próbce nr P1s (ryc. 28), która nie miała kontaktu 

z pożywieniem, wykryto śladowe ilości kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych ze ścianki 

naczynia. W przypadku tej próbki zidenyfikowano następujące kwasy tłuszczowe: kaprynowy 

(C6:0); mirystynowy (C14:0), pentadekanowy (C15:0), palmitynowy (C16:0), margarynowy 

(C17:0), stearynowy (C18:0), linolowy (C18:2, n–6), oleinowy (C18:1, n–9) arachidowy 

(C20:0), heneikozanowy (C21:0) oraz behenowy (C22:0).  

W przypadku pozostałych próbek udało się wyekstrahować znacznie więcej kwasów 

tłuszczowych (ryc. 29). Po analizie ich zawartości przygotowano tabelę, w której zamieszczono 

Ryc. 28. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1s grupy 3  
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informacje o zawartości ilościowej i jakościowej w każdej próbce z uwzględnieniem tych 

kwasów tłuszczowych, które posłużą do dalszej analizy zawartości naczyń (tab. 18).  

W naczyniu, w którym gotowano rybę morską, reinterpretacja zawartości próbki P2s 

nie pozwoliła na poprawne jej odtworzenie. Dzięki analizie proporcji kwasów tłuszczowych 

zaproponowanych przez Malainey stwierdzono, że w badanym naczyniu znajdował się pokarm 

pochodzenia zwierzęcego – najprawdopodobniej z gatunku przeżuwaczy, ale niezwiązany z 

mięsem ryb. Po przeprowadzeniu analizy i zastosowaniu wzorów zaproponowanych przez 

Eerkensa zawartość próbki zinterpretowano jako ryby, warzywa, rośliny korzenne. 

W próbce P3s, w której gotowano mięso wieprzowe z warzywami, odkryto pozostałości 

lipidów, które pozwoliły na określenie, iż w naczyniu przygotowywano potrawę pochodzenia 

zwierzęcego, ale niezwiązanego z rybami. Najprawdopodobniej były to mięso zwierząt mono– 

i poligastrycznych. Dzięki zastosowaniu wzorów zaproponowanych przez Eerkensa 

zidentyfikowano również pozostałości po ssakach, nasionach i orzechach.  

Próbka P4s, pochodząca z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano warzywa, 

zawierała kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Stwierdzono w niej również zawartość 

kwasów tłuszczowych zwierzęcych, ponieważ wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb na 

podstawie wzoru Isakssona, ale także ze zwierząt mono– i poligastrycznych. Ponadto zawartość 

określono na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa jako pozostałości mięsie 

ssaków, warzywach i jagodach. 

W kolejnej próbce P5s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano 

mięso wołowe, stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. 

Wykryto również kwasy tłuszczowe: kapronowy (C6:0), kaprylowy (C8:0) i kaprynowy 

(C10:0), które pochodzą z pokarmów mlecznych. Wykluczono natomiast obecność ryb w 

badanym naczyniu poprzez zastosowanie wzoru Isakssona. W próbce wykryto kwasy 

tłuszczowe pochodzące z warzyw, nasion i orzechów, co stwierdzono na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensa. 

Natomiast w próbce P7s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano 

drób, wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zarówno roślinnego, jak również zwierzęcego. 

Zawartość naczynia zinterpretowano jako mięso ryb i zwierząt monogastrycznych oraz 

przeżuwaczy na podstawie wzorów Isakssona i Malainey. Na podstawie interpretacji wyników 

uzyskanych dzięki wzorom Eerkensa otrzymano wyniki świadczące o obecności pozostałości 

po ssakach oraz jagodach, nasionach i orzechach (tab. 19).  

W próbce P8s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano ryby 

słodkowodne, wykryto kwasy tłuszczowe obecne w potrawach roślinnych i zwierzęcych. 
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Zawartość naczynia okreśłono jako mięso ryby wraz z mięsem przeżuwaczy na podstawie 

wzorów Isakssona i Malainey. Ponadto stwierdzono obecność ryb, ssaków oraz roślin 

korzeniowych, jagód, nasion i orzechów. 

W próbce P9s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano kaszę 

jaglaną. zidentyfikowano kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego: mięsa 

ryb oraz przeżuwaczy. Uzyskane wyniki pozwoliły na zinterpretowanie na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensa obecności w próbce również pozostałości nasion i orzechów, 

mięsa ssaków, warzyw i roślin korzeniowych. 

Natomiast w próbce P10s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości 

gotowano mięso wieprzowe, zidentyfikowano kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego. 

Wykryto mięso ssaków przeżuwaczy i wykluczono obecność ryb w badanym naczyniu na 

podstawie wzorów Isakssona i Malainey. Ponadto stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa ssaków i ryb oraz warzyw i roślin korzennych. 

W próbce P11s, pochodzącej z naczynia, w którym w rzeczywistości gotowano miód, 

wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Ponadto także tłuszcze zwierzęce, w tym 

ryby i mięso przeżuwaczy. Stwierdzono na podstawie wzorów zaproponowanych przez 

Eerkensa również obecność warzyw i roślin korzennych oraz nasion i  orzechów. 

 

Tabela 20. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych wykonanych z gliny zawierającej szamot (oprac. K. Zdeb) 

Lp. 
Nazwa zwyczajowa 

kwasu 

tłuszczowego 

Skrót 

Fragmenty naczyń poddane analizie (ug/ml) 

P1s P2s P3s P4s P5s P6s P7s P8s P9s P10s P11s 
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1 kapronowy C6:0 0,14 _ _ _ 0,25 38,24 _ _ _ _ 
 

0,09 

2 kaprylowy C8:0 _ _ _ 0,04 7,17 61,01 _ 2,1 _ _ 
 

0,11 

3 kaprynowy C10:0 _ _ _ 0,07 7,26 148,74 0,66 1,91 _ _ 

 

0,07 

4 udekanowy C11:0 _ _ _ 0,05 4,53 13,97 0,37 0,87 _ 0,08 
 

0,04 

5 laurynowy C12:0 _ _  0,12 6,28 198,41 2,13 2,38  0,68 
 

0,07 

6 tridekanowy C13:0 _ _ 0,06 0,08 5,14 27,38 0,4 0,73 0,04 0,26 
 

0,06 
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Tabela 21. Wyniki proporcji kwasów tłuszczowych z gliny z domieszką szamotu na podstawie tabeli Eerkensa (oprac. K. Zdeb) 

 

Proporcje kwasów 
tłuszczowych 

 

Próbki naczyń testowych 

P2s P3s P4s P5s P6s P7s P8s P9s P10s 

 

P11s 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 0,39 0,03 0,14 0,73 4,04 0,09 0,22 0,15 0,11 
0,61 

C16:1/C18:1 0 0,04 0,18 0 0 0,14 0 0,06 0,47 1 

C16:0/C18:0 0,74 1,55 2,44 1,48 4,14 2,2 2,31 2,22 1,57 2,96 

C12:0/C14:0 0 0,01 0,17 0,11 0,85 0,19 0,06 0,01 0,05 0,35 

 

7 mirystynowy C14:0 0,03 0,02 1,29 0,69 58,62 230,82 11,16 37,67 0,88 
12,0

1 

 

0,2 

8 pentadekanowy C15:0 0,05 _ 0,18 0,24 17,46 147,49 1,93 6,67 0,18 0,89 
 

0,08 

9 oleopalmitynowy 
C16:1, 

n–7 
_ _ 0,55 0,14 114,02 _ 18,33 37,44 0,24 

14,8

8 

 

 

0,09 

10 palmitynowy C16:0 0,91 0,14 32,72 7,36 148,48 272,53 109,05 
164,0

2 
5,65 

90,2

2 

 

 

0,77 

11 margarynowy C17:0 0,11 0,07 0,61 0,2 55,68 118,39 2,67 9,47 0,2 5,15 
 

0,08 

12 linolowy 
C18:2, 

n–6 
0,12 0,1 1,79 2,01 2,01 63,34 50,44 65,04 0,25 

24,7

7 

 

0,12 

13 oleinowy 
C18:1, 

n–9 
0,2 0,02 11,53 0,81 _ 251,35 129,76  3,78 

31,0

9 

 

0,09 

14 stearynowy C18:0 0,97 0,19 21,09 3,01 99,92 65,78 49,5 70,81 2,54 
57,3

8 

 

0,26 

15 nonadekainowy C19:0 
 

_ 

 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _  

_ 

16 arachidowy C20:0 0,06 0,02 0,27 0,1 4,42 16,11 0,94 8,05 0,04 1,07 
 

0,01 

17 heneikozanowy C21:0 0,18 0,09 0,12 0,15 0,94 8,4 0,23 1,16 0,09 _ 
 

_ 

18 behenowy C22:0 0,1 0,04 0,13 0,14 0,94 11,26 0,64 4,91 0,04 0,11 

 

0,02 
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 Ryc. 29. Chromatogramy kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek 2s–11s grupy 3 
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5.4.3.1. Wyniki uzyskane z próbek a rzeczywista zawartość naczyń testowych grupy 3 

Po przeanalizowano obecności kwasów tłuszczowych pochodzących z próbek naczyń  

przygotowanych z gliny z domieszką szamotu należy podkreślić, że przeprowadzone 

identyfikacje zawartości naczyń również w tym przypadku wzbudziły uzasadnione wątpliwości 

dotyczące skuteczności zastosowanych metod (tab. 20). Poniżej przedstawiono uzyskane 

wyniki wraz z informacjami o rzeczywistej zawartości badanych naczyń oraz opisano problemy 

dotyczące interpretacji zawartości tej grupy naczyń. 

W naczyniu, z którego pobrano materiał próbki P2s, pierwotnie znajdowało się mięso 

ryb morskich. Jednakże w trakcie analizy wyników ilości kwasów tłuszczowych tylko w 

jednym przypadku udało się wykryć śladowe ilości ryb, dzięki zastsowaniu wzoru 

zaproponowanego przez Eerkensa. Było to mianowicie możliwe dzięki zastosowaniu wzorów 

obliczania ilorazu kwasów tłuszczowych pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) 

i stearynowego (C18:0).  

 W przypadku próbki P3s pochodzącej z naczynia, w którym znajdowało się mięso 

wieprzowe ugotowane razem z warzywami, udało się wykryć pozostałości kwasów 

tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego poprzez zastosowanie wyliczania proporcji ilości 

kwasów palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). Natomiast na podstawie wzoru 

zaproponowanego przez Malainey możliwa była interpretacja zawartości naczynia jako 

pozostałości mięsa zwierząt monogastrycznych.  

Natomiast w naczyniu, z którego pobrano materiał do próbki P4s, gotowane były 

warzywa – soczewica oraz cebula. Zawartość naczynia została zinterpretowana dzięki 

zastosowaniu proporcji kwasów palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). Natomiast 

skorzystanie z jednego ze wzorów zaproponowanych przez Eerkensa umożliwiło potwierdzenie 

tej zawartości poprzez wyliczenie ilorazu kwasów tłuszczowych pentadekanowego (C15:0), 

margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0).  

W próbce P5s z naczynia, w którym znajdowała się gotowana wołowina, wykryto 

kwasy tłuszczowe pochodzących ze zwierząt – o czym poświadczył stosunek kwasów 

palmitynowego (C16:0) do stearynowego (C18:0). Ponadto udało się wykryć w naczyniu 

pozostałości mięsa przeżuwaczy na podstawie wartości proporcji ilości kwasów tłuszczowych 

margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0). Natomiast dzięki zastosowaniu wzoru 

zaproponowanego przez Malainey w próbce wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa 

wołowego. Ponadto w próbce wykryto obecność mlekowych kwasów tłuszczowych. 
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 W przypadku naczynia P6s, w którym gotowano mleko, udało się prawidłowo wykryć 

kwasy tłuszczowe pochodzące z produktów mlecznych. Ponadto jednak błędnie stwierdzono 

obecność śladowych ilości mięsa ssaków przeżuwaczy – na podstawie ilorazu kwasów 

tłuszczowych margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0). Natomiast zastosowanie wzoru 

zaproponowanego przez Malainey umożliwiło wykrycie w próbce kwasów tłuszczowych z 

mięsa wołowego. 

 Należy podkreślić, iż w przypadku naczynia P7s wykonanego z gliny zawierającej 

szamot nie udało się wykryć gotowanego w nim drobiu (mięsa gęsi).  

Z kolei w naczyniu, z którego pobrano próbkę P8s, znajdowało się mięso ryby 

słodkowodnej. W wyniku analiz zawartości kwasów tłuszczowych wykryto w tym naczyniu 

prawidłowo obecność ryb, dzięki zastosowaniu wzoru zaproponowanego przez Isakssona. 

Ponadto obecność ryby potwierdził jeden ze wzorów proponowanych prez Eerkensa, dotyczący 

proporcji ilości kwasów tłuszczowych pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i 

stearynowego (C18:0).  

W naczyniu, z którego pochodziła próbka P9s, przygotowano kaszę jaglaną. W wyniku 

analizy wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych palmitynowego (C16:0) i stearynowego 

(C18:0) uzyskano informacje o roślinnym pochodzeniu tych kwasów. Ponadto w przypadku 

wzoru zaproponowanego przez Eerkensa, na podstawie ilości proporcji kwasów tłuszczowych 

pentadekanowego (C15:0), margarynowego (C17:0) i stearynowego (C18:0), w badanym 

naczyniu stwierdzono obecność nasion.  

 Natomiast w próbce P10s, pochodzącej z naczynia, w którym znajdowało się ugotowane 

mięso wieprzowe, wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego na podstawie wartości 

ilorazu ilości kwasów palmitynowego (C16:0) do stearynowego (C18:0). Poprawna 

interpretacja zawartości naczynia była możliwa dzięki zastosowaniu wzoru Malainey. 

 W próbce nr P11s, pochodzącej z naczynia, gdzie gotowany był miód, nie wykryto 

kwasów tłuszczowych, które mogłyby jednoznacznie stwierdzić obecność miodu w próbce. 

Wykryto natomiast obecność roślin korzeniowych i nasion oraz kwasy tłuszczowe pochodzenia 

roślinnego – na podstawie wartości ilorazu ilości kwasów tłuszczowych palmitynowego 

i stearynowego. 

Również w przypadku grupy naczyń wykonanych z gliny zawierającej domieszkę 

szamotu nie uzyskano w pełni satysfakcjonujących wyników. Widoczne są znaczne 

rozbieżności pomiędzy rzeczywistą zawartością naczyń a wynikami uzyskanymi na drodze 

wyliczania ilorazów ilości różnych kwasów tłuszczowych, zgodnie ze wzorami 

zaproponowanymi w dotychczasowej literaturze przedmiotu. 
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Tabela 22. Zawartość naczyń testowych grupy 3 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 Nr naczynia 

grupy 3 

rodzaj 

żywności 
gotowanej w 

naczyniu 

ceramicznym 

(C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 C18:0/C16:0 (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P2s 
gotowane 

ryby morskie 
0,36 0 0,73 0 

1,35 
0,2 

P3s 

gotowane 
mięso 

wieprzowe z 

warzywami 

0,03 0,04 1,55 0 

0,64 

0,2 

P4s 

gotowane 

warzywa 
0,14 0,17 2,44 0,17 

0,4 
0,03 

P5s 
gotowane 

mięso wołowe 
0,73 0 1,48 0,1 

0,67 
0,23 

P6s 
gotowane 

mleko 
4,04 0 4,14 0,85 

0,24 
0,34 

P7s 

gotowane 

mięso 
drobiowe 

0,09 0,14 2,2 0,19 
0,45 

0,02 

P8s 

gotowane 
mięso ryb 

słodkowodnyc 

0,22 0 2,31 0,06 
0,43 

0,05 

P9s 
gotowana 

kasza jaglana 
0,14 0,06 2,22 0 

0,44 
0,04 

P10s 

gotowane 

mięso 
wieprzowe 

0,1 0,47 1,57 0,05 
0,63 

0,03 

P11s 
gotowany 

miód 0,61 1 2,96 0,35 0,33 
0,12 

 

 

Tabela 23. Zawartość naczyń testowych grupy 3 w zestawieniu z wynikami zastosowania wzorów proporcji kwasów 
tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 Nr naczynia 

grupy 2 

Rodzaj 

żywności 
gotowanej w 

naczyniu 

ceramicznym 

Wynik zastosowania wzoru Eerkensa 
Wynik 

zastosowania 

wzoru  

 

(C18:0/C16:0) 

Wynik zastosowania wzoru Malainey   

 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) (C15:0+C17:0)/C18:0) C16:1/C18:1 C16:0/C18:0 C12:0/C14:0 

P2s gotowane ryby 
morskie 

Ryby 

Rośliny korzenne 
_ 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

_ 

Zwierze 

lądowe Mięso wołowe 

P3s gotowane mięso 
wieprzowe z 

warzywami 

Ssaki 

Nasiona i orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

_ 

Zwierze 

lądowe Mięso wołowe 

P4s 

gotowane 

warzywa 

Ssaki 

Warzywa 

Ssak 

Rośliny 
korzenne 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ryba 

Mięso wieprzowe 

P5s gotowane mięso 
wołowe 

Rośliny korzenne _ 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Ssaki 

Ryba 

Zwierze 

lądowe 
Mięso wołowe 

P6s 

gotowane 
mleko 

Rośliny korzenne _ 

Ryby 

Rośliny 
korzenne 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ryba Mięso wołowe 

P7s 
gotowane mięso 

drobiowe 

Ssaki 

Nasiona i orzechy 

Jagody 

Ssak 

Rośliny 
korzenne 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Ryba Mięso wieprzowe 
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Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

P8s 
gotowane ryby 
słodkowodne 

Ryby 

Rośłiny korzenne 
_ 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Ryba 
Ryba 

Mięso wołowe 

P9s 
gotowana kasza 

jaglana 

Ssaki 

Warzywa 

Ssaki  

Rośliny 
korzenne 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

_ Ryba 

Mięso wołowe 

P10s gotowane mięso 
wieprzowe 

Ssaki 

Warzywa 

Ryby 

Rośliny 
korzenne 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Ssaki 

Ryba 

Zwierze 

lądowe 

Mięso wieprzowe 

P11s 

 

gotowany miód 

Warzywa 

Rośliny korzenne 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ssaki 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Rośliny 
korzenne 

Warzywa 

Nasiona i 

orzechy 

Jagody 

Ryba 

Mięso wołowe 
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5.5. Wyniki badań eksperymentalnych trzech grup naczyń testowych 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono zestawienie badań dotyczących kwasów 

tłuszczowych, które zostały wyekstrahowe z naczyń ceramicznych wykonanych z trzech 

rodzajów gliny. W pierwszej kolejności uzyskane wyniki pogrupowano ze względu na rodzaj 

pożywienia. Zestawiono pojedyncze kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych 

zawierających ugotowane mięso: najpierw wołowe, następnie wieprzowe i drób. W drugiej 

kolejności zestawiono trzy naczynia z rybami słodkowodnymi oraz trzy naczynia zawierające 

ryby morskie. Kolejne dwie grupy stanowią gotowane warzywa oraz kasze (jęczmienna i 

jaglana). Zestawiono także kwasy tłuszczowe pozyskane z dwóch naczyń, w których 

ugotowano mleko, z trzecim naczyniem testowym, w którym mleko było jedynie 

przechowywane. Celem było sprawdzenie, czy możliwe jest rozróżnienie produktu ze względu 

na sposób jego przygotowywania. W ostatnim przypadku zestawiono wyniki uzyskane z 

naczyń, w których ugotowano wieprzowinę i warzywa. Zestawiono również wyniki ilościowe 

i jakościowe kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z naczyń, w których ugotowano miód. 

Ostatni zestaw potraw miał na celu sprawdzenie, czy możliwe jest określenie złożonej 

zawartości naczyń lub wydzielenie chociaż jednego składnika.  

Kwasy tłuszczowe uzyskane z naczyń testowych zostały zestawione w postaci tabeli 

(tab. 10) w celu porównania uzyskanych wyników z potraw w nich gotowanych i 

podsumowania podobieństw i rożnic między nimi. Podjęto próbę rozróżnienia kwasów 

tłuszczowych pochodzących z mięsa przeżuwaczy (mięsa wołowego) od mleka na podstawie 

kwasów tłuszczowych. Porównano także kwasy tłuszczowe uzyskane z ugotowanych mięs – 

wołowego i wieprzowego, aby ocenić, czy możliwe jest odróżnienie ich jedynie na podstawie 

wyekstrahowanych wartości kwasów tłuszczowych. Następnie zestawiono skład jakościowy i 

ilościowy kwasów tłuszczowych uzyskanych z naczyń zawierających ryby morskie i ryby 

słodkowodne w celu analizy potencjalnych zbliżonych wartości, aby sprawdzić, czy możliwe 

jest ich rozróżnienie. Dokonano również zestawienia kwasów tłuszczowych z warzyw i kasz w 

celu sprawdzenia, czy możliwe jest ich odróżnienie jedynie na podstawie pojedynczych 

kwasów tłuszczowych. Zestawiono także wyniki pozyskanych kwasów tłuszczowych z naczyń 

testowych zawierających warzywa z kwasami tłuszczowymi pochodzącymi ze zmieszanej 

wieprzowiny i warzyw, aby sprawdzić, czy widoczne są znaczne rozbieżności w kwasach 

tłuszczowych. 

Wyniki uzyskane z pierwszej grupy naczyń zestawiono z pozostałymi dwiema grupami 

naczyń testowych, aby sprawdzić, czy pomiędzy wykrytymi kwasami tłuszczowymi w obrębie 



198 

 

poszczególnych grup pokarmów występują znaczące różnice. Takie zestawienie umożliwiło 

przedstawienie różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi naczyniami zawierającymi ten 

sam gatunek pożywienia.  

Zestawienie otrzymanych kwasów tłuszczowych z trzech grup naczyń testowych 

pozwoliła określić różnice i podobieństwa pomiędzy uzyskanymi wynikami. 

Na podstawie zastosowanych wzorów obliczania ilorazów kwasów tłuszczowych w 

badaniach wykonanych metodą eksperymentalną zauważono różnice pomiędzy oryginalnymi 

potrawami przygotowanymi w naczyniach a uzyskanymi wynikami. Dlatego też poniżej 

przedstawiono analizę naczyń pogrupowanych według kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych z pozostałości pożywienia.  

 Uzyskane wyniki w pierwszej kolejności podzielono ze względu na rodzaj gotowanego 

pożywienia i zestawiono naczynia w trzy grupy. Następnie porównano wyniki ilościowe i 

jakościowe kwasów tłuszczowych uzyskanych z pogrupowanych próbek. Przeprowadzono 

analizę porównawczą dziesięciu grup: mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso drobiowe, ryby 

morskie, ryby słodkowodne, mleko, kasza, miód, warzywa oraz warzywa wraz z wieprzowiną.  

 

5.5.1. Identyfikacja mięsa wołowego 

W trzech naczyniach, wykonanych z różnych rodzajów gliny, ugotowano mięso 

wołowe (były to mianowicie naczynia P11dn, P8d, P5s). Po porównaniu zestawienia kwasów 

tłuszczowych wyekstrahowanych z naczyń wykonanych z różnych rodzajów gliny, 

zaobserwowano znaczne różnice pomiędzy naczyniami wykonanymi z surowców bez 

domieszki a tym, które zostało wykonane z gliny zawierającej szamot.  

W przypadku naczyń, w których gotowano mięso wołowe, na podstawie 

zaproponowanych w literaturze przedmiotu metod zidentyfikowano ich zawartość w 

następujący sposób: 

• w przypadku próbki nr P11dn wykorzystano wzory zaproponowane przez Malainey 

oraz Eerkensa (C16:0 / C18:0 i C12:0/C14:0) i iloraz kwasów C17:0 i C18:0, co 

umożliwiło prawidłowe stwierdzono obecności kwasów tłuszczowych pochodzących z 

mięsa ssaków przeżuwaczy. Nie wykryto natomiast kwasu kapronowego (C6:0), który 

jest kwasem tłuszczowym pochodzącym z mleka; 

• w próbce P8d wykryto znacznie mniej kwasów tłuszczowych; nie wykryto w tym 

przypadku bowiem kwasów od kapronowego (C6:0) do laurynowego (C12:0) – kwasów 

tłuszczowych pochodzącyć z tłuszczy zwierzęcych i produktów mlecznych, a także 

heneikozanowego (C21:0). Natomiast zawartość próbki prawidłowo zinterpretowano 
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na podstawie ilorazu kwasów C17:0 i C18:0 oraz wzoru zaproponowanego przez 

Malainey; 

• zawartość próbki P5s prawidłowo zidentyfikowano na podstawie wzoru 

zaproponowanego przez Malainey i wartości ilorazu kwasów C17:0 i C18:0. 

 

5.5.2. Identyfikacja mięsa wieprzowego 

Mięso wieprzowe ugotowano w trzech naczyniach testowych wykonanych z różnych 

rodzajów gliny (a mianowicie w naczyniach P7dn, P4d, P10s). W przypadku dwóch próbek: 

próbki P4d i P10s, zaobserwowano znaczną różnicę pomiędzy zawartością kwasów 

tłuszczowych w naczyniach. W obu przypadkach nie wykryto kwasów tłuszczowych 

kapronowego (C6:0), kaprylowego (C8:0), kaprynowego (C10:0) oraz heneikozanowego 

(C21:0). Natomiast w przypadku próbki P4d nie wykryto również kwasów tłuszczowych od 

udekanowego (C11:0) do tridekanowego (C13:0) oraz pentadekanowego (C15:0). 

Możliwość identyfikacji zawartości tych naczyń przedstawiała się następująco: 

• w przypadku próbki P7dn odtworzono zawartość naczynia na podstawie wartości 

ilorazu C16:0/C18:0, wskazującej, że w naczyniu znajdowały się kwasy pochodzenia 

zwierzęcego. Ponadto wzór zaproponowany przez Malainey potwierdził obecność 

mięsa zwierząt monogastrycznych, a proporcje kwasów z tabeli podanej przez Eerkensa 

umożliwiły – na podstawie wartości ilorazów kwasów tłuszczowych C16:0 i C18:0 oraz 

C12:0 i C14:0 – stwierdzenie, że były to potrawy przygotowane z mięsa ssaków; 

• w próbce P4d wykryto – na podstawie wartości wskaźników opublikowanych przez 

Eerkensa, czyli C16:1 i C18:1 oraz (C15:0+C17:0)/C18:0 – obecność kwasów 

tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków; 

• w próbce P10s wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego (na podstawie 

ilorazu C16:0 i C18:0) oraz mięso ssaków – na podstawie wzorów zaproponowanych 

przez Eerkensa: C12:/C14:0 oraz (C15:0+C17:0)/C18:0. 

 

5.5.3. Identyfikacja mleka krowiego 

Niezwykle ciekawe wyniki uzyskano dla próbek nr P6dn, P10d, P6s, w których 

znajdowało się mleko. Zarówno w naczyniach, w których mleko było gotowane (P6dn oraz 

P6s), jak również w tym, w którym było jedynie przechowywane w niskiej temperaturze 

(P10d), wykryto bardzo zbliżone jakościowo i ilościowo kwasy tłuszczowe. Próbki te różnią 

się tym, że w próbce nr P6s brak było kwasu oleopalmitynowego (C16:1, n–7), a w próbce nr 
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P10d – kwasu oleinowego (C18:1, n–9). Natomiast w próbce nr P6dn, pochodzącej z naczynia, 

w którym mleko było gotowane, nie wykryto kwasów tłuszczowych: kapronowego (C6:0), 

kaprylowego (C8:0), udekanowego (C11:0), laurynowego (C12:0) i tridekanowego (C13:0), a 

także nonadekanowego (C19:0) i heneikozanowego (C21:0).  

W przypadku naczyń testowych zawierających mleko krowie możliwość prawidłowej 

identyfikacji ich zawartości przedstawiała się następująco: 

• w próbce P6nd wykryto kwasy pochodzenia zwierzęcego (C16:0/C18:0) i jedynie kwas 

mleczny (C10:0); 

• w próbce P10d wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa przeżuwaczy – na 

podstawie wzoru zaproponowanego przez Malainey i wartości ilorazu kwasów C17:0 i 

C18:0; 

• w próbce P6s także wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa przeżuwaczy – na 

podstawie wzoru zaproponowanego przez Malainey i wartości ilorazu kwasów C17:0 i 

C18:0. 

 

5.5.4. Identyfikacja pokarmów z ryb 

Kolejną grupą potraw przygotowanych w naczyniach testowych wykonanych z różnych 

rodzajów gliny były ryby morskie i słodkowodne. W przypadku naczyń zawierających mięso 

ryb słodkowodnych sytuacja wydaje się prosta ze względu na fakt, że zawartość trzech próbek 

(P4dn, P5d, P8s) określono na podstawie dwóch wzorów: zaproponowanych przez Isakssona i 

Eerkensa. Wzór zaproponowany przez Isakssona opiera się na wartościach ilorazu kwasów 

tłuszczowych stearynowego (C18:0) i palmitynowego (C16:0). Ryby wykryto poprzez 

zastosowanie wzrozu proponowanego przez Eerkensa, czyli (C15:0+C17:0)/C18:0.  

Analizując uzyskane wyniki jakościowe i ilościowe kwasów tłuszczowych, 

zaobserwowano podobieństwo pomiędzy próbkami nr P4dn i P8s. W obu przypadkach wykryto 

w nich najwięcej kwasów tłuszczowych: od kaprylowego (C8:0) do tridekanowego (C13:0), a 

w przypadku pierwszej z nich również kwas kapronowy (C6:0) i oleinowy (C18:1, n–9). W 

próbce nr P8s nie wykryto kwasów tłuszczowych kapronowego (C6:0) i oleinowego (C18:1, 

n–9). Natomiast wszystkie trzy próbki wykazują podobieństwo pod względem zawartości 

pozostałych kwasów, a mianowicie kwasów od mirystynowego (C14:0) do behenowego 

(C22:0), ale w żadnej z próbek nie wykryto kwasu tłuszczowego nonadekanowego (C19:0). 

Największe równice w analizowanych próbkach zaobserwowano w przypadku naczynia 

wykonanego z gliny pozyskanej z okolic Domaniewka (P8s), w którym nie wykryto kwasów 
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tłuszczowych kapronowego (C6:0), kaprylowego (C8:0), kaprynowego (C10:0), udekanowego 

(C11:0), laurynowego (C12:0), tridekanowego (C13:0).  

Jednakże w przypadku naczyń, w których ugotowano ryby morskie (próbki P5dn, P9d 

i P2s), prawidłowe wykrycie pokarmów możliwe było tylko w przypadku próbki P6nd przy 

zastosowaniu wzoru odpowiedniego dla pokarmów rybnych, zaproponowanego przez 

Isakssona. W przypadku potrawy z naczynia, z którego pochodziła próbka P2s zastosowanie 

wzoru zaproponowanego przez Eerkensa: (C15:0+C17:0)/C18:0 umożliwiło zidentyfikowanie 

pozostałości kwasów tłuszczowych z ryb. Analiza kwasów tłuszczowych nie pozwoliła na 

wykrycie w próbkach kwasu arachidowego (C20:0), który był wskaźnikiem dla obecności ryb 

w naczyniach wg Isakssona.  

 

5.5.5. Identyfikacja warzyw 

W kolejnych trzech naczyniach (próbki nr P9nd, P2d i P9s), w których ugotowano 

warzywa, prawidłowo wykryto potrawy na podstawie wzoru zaproponowanego przez 

Eerkensa: (C15+C17:0)/C18:0. Natomiast poprzez wyliczenie wartości ilorazu kwasów 

tłuszczowych C16:0 i C18:0 otrzymano informację o obecności w naczyniach kwasów 

pochodzenia roślinnego. Próbka nr P2d zawierała najmniej kwasów tłuszczowych – nie 

wykryto w niej kwasów tłuszczowych od kapronowego (C6:0) do tridekanowego (C13:0) oraz 

oleopalmitynowego (C16:1, n–7) i oleinowego (C18:1, n–9), natomiast pozostałe zawierały 

zbliżoną ilość kwasów tłuszczowych.  

 

5.5.6. Identyfikacja kaszy 

 W przypadku ugotowanych kasz, pomimo różnicy w jej rodzajach, otrzymano niemal 

identyczne wyniki ilościowe dotyczące wykrytych kwasów tłuszczowych w próbkach naczyń 

testowych (próbki P8dn, P3d i P9s). Jednakże pod względem jakościowym w naczyniu 

wykonanym z gliny pozyskanej z Domaniewka (próbka P3d) wykryto najwięcej kwasów 

tłuszczowych. W przypadku wszystkich trzech próbek nie wykryto kwasów tłuszczowych od 

kapronowego (C6:0) do udekanowego (C11:0). Ponadto w próbce nr P8dn nie wykryto kwasu 

oleopalmitynowego (C16:1, n–7), a w próbce nr P9s – kwasu tridekanowego (C13:0). 

Natomiast odtworzono zawartość naczyń na podstawie wzoru zaproponowanego przez 

Eerkensa: (C15:0+C17:0)/C18:0 (i określono jako nasiona) oraz poprzez wyliczenie wyniku 
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ilorazu ilości kwasów tłuszczowych C16:0 i C18:0 (jako pozostałości kwasów pochodzenia 

roślinnego).  

 

5.5.7. Identyfikacja miodu 

Porównano także wyniki uzyskane dla dwóch naczyń, w których gotowano miód 

(próbki P10dn i P11s). Zaobserwowano różnice w ilościowej i jakościowej obecności kwasów 

tłuszczowych. W naczyniu nr P10dn nie wykryto kwasów tłuszczowych od kapronowego 

(C6:0) do udekanowego (C11:0). Natomiast w próbce P11s nie wykryto kwasu 

heneikozanowego (C21:0). Przeprowadzona identyfikacja zawartości naczyń nie umożliwiła 

stwierdzenie, że gotowano w nich miód.  

 

5.5.8. Identyfikacja drobiu 

W przypadku trzech naczyń, w których gotowano mięso pochodzenia drobiowego (w 

naczyniach nr P7d i P7s znajdowało się mięso gęsi, a w naczyniu P2dn mięso kaczki), nie udało 

się prawidłowo zidentyfikować potraw. Interpretacja wyników analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych pozwoliła na stwierdzenie, że wewnątrz naczyń zawartość była silnie zmieszana, 

obejmowała zarówno rośliny, jak i mięso zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy. 

Najwięcej kwasów tłuszczowych wykryto w próbce pobranej z naczynia przygotowanego z 

gliny z Drążdżewa Nowego (P2dn), jednak bez kwasu heneikozanowego (C21:0). Z kolei w 

próbce nr P7d wykryto najmniej kwasów pod względem ilościowym, jednakże jakościowo było 

ich najwięcej w porównaniu z pozostałymi naczyniami.  

Jak wynika z powyższego zestawienia przeanalizowanych wyników uzyskanych dla 

poszczególnych grup naczyń, zaobserwowano widoczne różnice w wynikach jakościowych i 

ilościowych kwasów tłuszczowych, które zostały wykryte w próbkach.  
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5.6. Próba reinterpretacji zawartości naczyń ceramicznych wykonanych metodą eksperymentalną 

Przedstawiona powyżej próba identyfikacji potraw ugotowanych w naczyniach 

wykonanych metodą eksperymentalną nie przyniosła oczekiwanego, zgodnego z 

rzeczywistością efektu. Dalsze etapy procedury eksperymentalnej zostały zatem poświęcone 

wykryciu przyczyn tego niepowodzenia.  

W pierwszej kolejności podjęto działania mające na celu ustalenie, czy kwasy tłuszczowe 

wykryte w kontrolnych naczyniach testowych, które nie miały żadnego kontaktu 

z pożywieniem, a więc zawarte w samym surowcu ilastym, mogły wpłynąć na zaburzenie 

wyników analiz. Stwierdzenie takiego wpływu nakazywałoby w przypadku badań naczyń 

pochodzących z wykopalisk archeologicznych niezbędność pobierania próbek gliny 

z najbliższego złoża potencjalnie wykorzystywanego przy wytwarzaniu ceramiki i 

analizowania zawartych w nich kwasów tłuszczowych. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie od uzyskanych wyników dla próbek o numeracji P2–

P10 odjęto wyniki uzyskane dla próbek kontrolnych oznaczonych nr 1 z każdej z grup naczyń 

wykonanych metodą eksperymentalną. Następnie otrzymane wyniki podstawiono ponownie do 

powszechnie stosowanych w literaturze przedmiotu wzorów na obliczanie wskaźników rodzaju 

żywności znajdującej się niegdyś w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk 

archeologicznych.  

5.6.1. Reinterpretacja wyników uzyskanych z próbek pobranych z naczyń testowych grupy 1 

Niniejszy podrozdział poświęcono przedstawieniu wyników analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych otrzymanych dla naczyń wykonanych z gliny pozyskanej w okolicy 

miejscowości Drążdżewo Nowe. Od wartości uzyskanych dla próbek nr 2dn–11dn odjęto 

wartości kwasów tłuszczowych wykryte w próbce nr 1dn, która nie miała kontaktu z żadnymi 

pokarmami (tab. 24). Tak uzyskane wartości poddano powtórnej próbie interpretacji 

zmierzającej do zidentyfikowania zawartości naczyń. Celem tych działań było ustalenie, jaki 

wpływ na otrzymywane wyniki mają kwasy tłuszczowe znajdujące się w „czystej” próbce (tab. 

25). Poniżej opisano wyniki tej powtórnej interpretacji zawartości naczyń testowych na 

podstawie wzorów proporcji kwasów tłuszczowych opisanych w 5.4.1. (tab. 26). 

W próbce nr 2dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego: 

obecność pozostałości mięsa ssaków przeżuwaczy oraz zwierząt monogastrycznych, a także 

ryb. Jednakże nie udało się prawidłowo określić zawawrtości naczynia. 
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 W kolejnej próbce ne P3dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego oraz 

pochodzenia zwierzęcego – obecność mięsa ssaków. W obu pzypadkach wykorzystano do 

interpretacji wzory zaproponowane przez Eerkensa.  

W próbce nr 4dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb. Do potwierdzenia 

zawartości naczynia przyczyniły się wzory Isakssona oraz Eerkensa. Również w próbce nr 5dn 

wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb. Zawartość naczynia potwierdzono dzięki 

wykorzystaniu wzoru Isakssona. W obu przypadkach poprawnie określono zawartość obu 

naczyń.  

W próbce nr 6dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego – mięso ssaków 

przeżuwaczy, co stwierdzono na podstawie wzoru Eerkensa, czyli C16:0/C18:0. Ponadto 

wykryto kwas tłuszczowy kaprynowy (C10:0), będący kwasem mlecznym.  

 Z kolei w próbce nr 7dn stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego – zwierząt monogastrycznych. Zawartość naczynia poprawnie określono na 

podstawie wzoru zaproponowanego przez Malainey. 

W kolejnej próbce nr 8dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego oraz 

stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięs ryb i zwierząt 

monogastrycznych. W tym naczyniu wykryto także pozostałości warzyw. Zastosowano wzory 

zaproponowanowane przez Eerkensa i Malainey. Jednakżę nie udało się poprawnie 

zidentyfikować zawartości naczynia, w którym gotowano kaszę. 

 Zawartość kwasów tłuszczowych w naczyniu nr 9dn wskazywała na obecność 

pozostałości zwierząt – przede wszystkim ssaków monogastrycznych. Zastosowane wzory nie 

wskazały na obecność warzyw, a tym samym nie udało się prawidłowo zinterpretować 

zawartości naczynia.  

Zawrtość naczynia nr 10dn określono jako roślinną, co potwierdzono wzorem 

C16:0/C18:0. Jednakże nie udało się prawidłowo określić zawartości naczynia, którym był 

gotowany miód. 

W naczyniu 11dn wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, a dokładniej 

ssaków monogastrycznych. Do identyfikacji zawartości naczynia wykorzystanow wzory 

zaproponowane przez Eerkensena i Malainey. 
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Tabela 24. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu wyników uzyskanych dla próbki nr P1dn od wyników z pozostałych 

naczyń testowych (oprac. K. Zdeb)  

Lp. 

Nazwy 

zwyczajowe Skrót 

Próbki naczyń testowych 

P1dn P2dn P3dn P4dn P5dn P6dn P7dn P8dn P9dn P10dn P11dn 

B
ra

k
 

za
w

ar
to

śc
i 

m
ię

so
 

d
ro

b
io

w
e
 

g
o

to
w

a
n

e
 

w
a

rz
y

w
a

 i
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ie
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rz
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w
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o
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m
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m
ię

so
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w
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 j
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o
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w
a
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y

w
a
 

g
o
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w

a
n

y
 

m
ió

d 

M
ię

so
 

w
oł

ow
e 

1 kapronowy C6:0 0,08 0,7 0,06 0,01 0,85 
– – – – – – 

2 kaprylowy C8:0 
– 

0,01 1,54 0,02 
– – 

0,32 
– – – 

0,66 

3 kaprynowy C10:0 
– 

0,39 12,71 0,1 
– 

0,03 2,13 
– – – 

13,26 

4 udekanowy C11:0 
– 

0,46 0,19 0,05 
– – 

1,05 
– – – 

0,63 

5 laurynowy C12:0 
– 

0,51 16,6 0,6 
– – 

2,18 0,01 0,05 0,05 25,27 

6 tridekanowy C13:0 0,05 0,53 0,43 0,2 
– – 

1 _ 0,01 0,01 7,79 

7 mirystynowy C14:0 0,22 3,14 264,66 18,8 
– – 

17,05 0,22 1,1 2,35 328,49 

8 pentadekanowy C15:0 0,12 1,13 10,47 2,89 
– – 

1,99 0,07 0,11 0,27 179,17 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 0,1 5,08 415,371 21,8 0,19 _– 15,36 _– 1,01 _ 483,29 

10 palmitynowy C16:0 0,99 59,68 259,24 78,4 1,29 1,5 117,44 10,12 22,89 12,43 527,31 

11 margarynowy C17:0 0,09 0,93 87,77 3,47 0,03 _ 3,31 0,12 0,56 _ 326,06 

12 linolowy C18:2, n–6 0,12 2,01 473,5 19,5 0,12 0,08 9,91 6,48 3,91 1,32 15,78 

13 oleinowy C18:1, n–9 0,23 49,29 – 71,1 –_ 0,83 50,96 10,87 21,47 18,32 357,94 

14 stearynowy C18:0 0,46 22,6 70,21 28,8 0,59 1,54 68,9 1,69 15,47 5,72 158,39 

15 nonadekainowy C19:0 
– – – – – – – – – – – 

16 arachidowy C20:0 – 0,21 38,62 1,11 0,02 0,04 1,22 0,11 0,2 0,26 40,65 

17 heneikozanowy C21:0 
– – 

0,48 0,5 
– – – 

0,14 0,17 0,1 6,71 

18 behanowy C22:0 – 0,06 1,81 0,51 0,02 0,04 0,22 0,09 0,29 0,11 7,32 

 

 

Tabela 25. Wartość wskaźników rodzaju żywności zaproponowanych przez Eerkensa uzyskane w wyniku odjęcia od wyników 
analizy poszczególnych próbek wartości uzyskanych dla próbki naczynia kontrolowanego (P1dn) (oprac. K. Zdeb) 

 

 

W przypadku reinterpretacji wyników uzyskanych dla pierwszej testowej grupy naczyń 

możliwe stało się poprawne odtworzenie zawartości czterech naczyń (tab. 26). Poprawnie 

Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

Próbki naczyń testowych 

P2dn P3dn P4dn P5dn P6dn P7dn P8dn P9dn P10dn P11dn 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 0,09 1,39 0,22 0,05 0 0,07 0,11 0,04 0,04 3,19 

C16:1/C18:1 0,1 0 0,3 0 0 0,3 0 0,04 0 1,35 

C16:0/C18:0 2,64 3,69 2,72 2,18 0,97 1,7 5,98 1,47 2,17 3,32 

C12:0/C14:0 0,16 0,06 0,03 0 0 0,12 0,04 0,04 0,02 0,07 

C18:0/C16:0 0,37 0,27 0,36 0,45 1,02 58 0,16 0,67 0,46 0,48 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 0,02 0,16 0,05 0,01 0 0,08 0,01 0,01 0,01 0,48 



206 

 

zidentyfikowano kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb morskich i słodkowodnych. Również 

możliwe było zidentyfikowanie mięs ssaków monogastrycznych w naczyniu nr 7dn, gdzie 

gotowano wołowinę. W próbce nr P11dn również poprawnie zidentyfikowano pochodzenie 

kwasów tłuszczowych, a mianowicie z mięsa przeżuwacza. 

W przypadku dwóch naczyń otrzymano zbliżone wyniki do poprawnych, czyli w naczyniu 8dn, 

w którym gotowano kaszę, stwierzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

roślinnego. W próbce nr P6dn, pobranej z naczynia, w którym znajdowało się mleko, 

zidentyfikowano obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy. 

 

Tabela 26. Zestawienie interpretacji zawartości naczyń z rezultatami uzyskanymi poprzez zastosowanie wzorów proporcji 

kwasów tłuszczowych dla naczyń grupy nr 1 (wyk. K. Zdeb) 

Nr 

próbki 
Zawartość 

naczyń 

Pierwotne wyniki uzyskane przy zastosowaniu 

wzorów zaproponowanych w literaturze 

przedmiotu 

Wyniki uzyskane po odjęciu wartości kwasów 
tłuszczowych w kontrolnej próbce testowej 

P2dn Gotowane mięso 

drobiowe 

Brak potwierdzenia zawartości naczyń Brak potwierdzenia zawartości naczyń 

P3dn Gotowane mięso 

wieprzowe z 

warzywami 

Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego: 
– C16:0/C18:0; 

Mięso ssaków: 
                  – C12:0/C14:0 

Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego: 
– C16:0/C18:0; 

Mięso ssaków: 
         – C12:0/C14:0 

P4dn Gotowane ryby 

słodkowodne 

Prawidłowo wykryto ryby (!) 
                  – C18:0/C16:0; 

Prawidłowo wykryto ryby (!) 
– C18:0/C16:0; 
– (C15:0+C17:0)/C18:0); 

– C16:1/C18:1; 

– C12:0/C14:0 

P5dn Gotowane ryby 

morskie 

Prawidłowo wykryto ryby (!) 

– C18:0/C16:0; 

Prawidłowo wykryto ryby (!) 
– C18:0/C16:0; 

P6dn Gotowane 

mleko 

                Kwasy tłuszczowe zwierzęce: 
                – C16:0/C18:0; 

                Potwierdzono mięso ssaków                      
                przeżuwaczy 

                  Mięso zwierząt – ssaków przeżuwaczy: 
                  – C16:0/C18:0; 

                  Pojedynczy kwas tłuszczowy C10:0. 

P7dn Gotowane mięso 

wieprzowe 

Wykryto mięso zwierząt 
monogastrycznych 

                  Kwasy tłuszczowe zwierzęce: 
                  – C16:0/C18:0; 

                 Mięso zwierząt monogastrycznych:                – 
(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P8dn Gotowana kasza Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego: 
– C16:0/C18:0; 
Warzywa: 

– (C15:0+C17:0)/C18:0). 

 

Kwasy tłuszczowe roślinne: 
– C16:0/C18:0; 

Warzywa: 
– (C15:0+C17:0)/C18:0). 

 

P9dn Gotowane 

warzywa 

Wykryto warzywa: 

– (C15:0+C17:0)/C18:0) 

Brak potwierdzenia zawartości naczynia 

P10dn Gotowany miód Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego: 
– C16:0/C18:0; 

                  Rośliny korzenne: 
– (C15:0+C17:0)/C18:0) 

 

Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego: 

                  – C16:0/C18:0; 

 
 

P11dn Gotowane mięso 

wołowe 

Wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z 
ssaków: 

                    –  C16:0/C18:0; 

                    –  C12:0/C14:0 
Kwasy tłuszczowe przeżuwaczy: 

                    –  C17:0/C18:0 

– (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

Wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych 
przeżuwaczy: 

– C17:0/C18:0 

–(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 
Wykryto kwasy pochodzące z mięsa ssaków: 
– C16:0/C18:0; 

– C12:0/C14:0 
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5.6.2. Reinterpretacja wyników uzyskanych z próbek pobranych z naczyń testowych grupy 2 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono interpretację wyników analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych ceramiki testowej wykonanej z gliny pozyskanej w okolicy wsi Domaniewek, po 

odjęciu od nich ilości kwasów tłuszczowych wykrytych w kontrolnej próbce testowej nr P1d, 

która nie miała kontaktu z żywnością (Tab. 27). Poniżej opisano wyniki tej powtórnej 

interpretacji zawartości naczyń testowych na podstawie wzorów proporcji kwasów 

tłuszczowych opisanych w podrozdziale 5.4.2. 

 

Tabela 27. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu zawartości próbki nr 1 (oprac. K. Zdeb) 

Lp. 
Nazwa 

zwyczajowa 
Skrót 

Fragmenty naczyń poddane analizie (ug/ml) 

P1d P2d P3d P4d P5d P6d P7d P8d P9d P10d 
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1 kapronowy C6:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,09 

2 kaprylowy C8:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,53 

3 kaprynowy C10:0 _ _ _ _ _ _ 0,04 _ _ 54,64 

5 laurynowy C12:0 _ _ 0,02 _ _ 0,06 1,05 _ _ 88,27 

7 mirystynowy C14:0 
_ 0,04 1,78 0,07 0,08 4,39 7,67 4,89 0,54 55,6 

8 pentadekanowy C15:0 
_ 0,06 0,35 _ 0,14 0,4 1,31 1,23 0,39 58,35 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 
_ _ 0,17 0,29 1,42 2,32 11,78 4,96 _ 104,73 

10 palmitynowy C16:0 
0,27 1,22 54,28 7,54 7,85 45,96 104,97 43,35 26,33 231,34 

11 margarynowy C17:0 
_ 0,12 0,39 0,34 0,57 1,19 2,1 4,13 1,02 48,19 

13 oleinowy C18:1, n–9 _ _ 6,04 10,53 7,41 26,24 0,03 38,14 _ _ 

14 stearynowy C18:0 0,39 0,84 5,66 8,87 2,14 23,76 45,06 30,01 13,44 68,89 

16 arachidowy C20:0 0,03 0 0,38 0,05 0,02 0,19 0,71 0,19 0,12 7,7 
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Dla wszystkich próbek możliwe było przeprowadzenie wtórnej interpretacji ich zawartości. 

Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 26). W próbce nr 2d wykryto pozostałości kwasów 

tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy, nasion oraz orzechów, co 

stwierdzono na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa. Nie udało się poprawnie 

zidentyfikować warzyw, które gotowano w naczyniu.   

Próbka nr 3d zawierała kwasy tłuszczowe pochodzące głównie od zwierząt, ale też od 

roślin – roślin korzeniowych i warzywa, co stwierdzono na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensa. W naczyniu gotowano kaszę, czego nie udało się 

potwierdzić na podstawie zastosowanych wzorów.  

W próbce nr 4d znajdowały się pozostałości mięsa ssaków i zwierząt 

monogastrycznych, co stwierdzono na podstawie wzorów Eerkensa i Malainey. W tym 

przypadku zidentyfikowano kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa zwierzęcia 

monogastrycznego.  

W próbce 5d wykryto kwasy tłuszczenia pochodzące z ryb, a tym samym poprawnie 

określono rodzaj pożywienia gotowanego w naczyniu.  

 W próbce 6d wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące ze zwierząt monogastrycznych 

oraz warzywa, nasion i orzechów. Pochodzenie kwasów tłuszczowych określono na podstawie 

wzorów zaproponowanych przez Eerkensa i Malainey. 

W przypadku próbki nr 7d nie stwierdzono poprawnie żywności gotowanej w naczyniu. 

Zastosowane wzory Eerkensa i Malainey nie pozwoliły na identyfikację mięsa drobiowego, 

które było gotowane w naczyniu.  

W próbce 8d wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego – z mięsa ssaków 

przeżuwaczy, co stwierdzono na podstawie wzoru zaproponowanego przez Malainey.  

 

Wzory proporcji kwasów 
tłuszczowych 

Próbki naczyń testowych 

P2d P3d P4d P5d P6d P7d P8d P9d P10d 

(C15:0+C17:0)/C18:0) 1,52 0,13 0,04 0,4 0,07 0,07 0,18 0,1 1,54 

C16:1/C18:1 _ 0,03 0,03 0,19 0,09 392,66 0,13 _ _ 

C16:0/C18:0 1,45 9,59 0,85 3,66 1,93 2,32 1,44 1,95 3,35 

C12:0/C14:0 _ 0,01 _ _ 0,01 0,136 _ _ 1,58 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:

0) 
0,07 0,01 0,02 0,07 0,02 0,02 0,06 0,03 0,23 

Tabela 28. Wartość wskaźników rodzaju żywności zaproponowanych przez Eerkensa uzyskane w wyniku odjęcia od 
wyników analizy poszczególnych próbek wartości uzyskanych dla próbki naczynia kontrolowanego (P1d) (oprac. K. 
Zdeb) 
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Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z próbki nr 9d nie pozwoliły na identyfikację ryb, 

które gotowano w naczyniu. Żaden z zastosowanych wzorów zaproponowanych przez 

Eerkensa, Isaksson i Malainey nie pozwoliły na poprawne określenie zawartości naczynia. 

Z próbki nr 10d wyekstrahowano kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaków 

przeżuwaczy na podstawie wzoru zaproponowanego przez Malainey. W naczyniu znajdowało 

się mleko, którego nie wykryto.  

 

Tabela 29. Porównanie wyników odtwarzania potraw z wyników wzorów podstawowych oraz po zastosowaniu odjęcia 
wyników z pierwszego naczynia z grupy nr 2 (oprac. K. Zdeb) 

 
Nr 

próbki 
Zawartość 

naczyń 

Pierwotne wyniki uzyskane przy 

zastosowaniu wzorów zaproponowanych w 
literaturze przedmiotu 

Wyniki uzyskane po odjęciu wartości kwasów 
tłuszczowych w kontrolnej próbce testowej 

P2d Gotowane 

warzywa 

Potwierdzenie obecności warzyw 
– (C15:0+C17:0)/C18:0 

Brak potwierdzenia zawartości naczyń 

P3d Gotowana kasza 

jęczmienna  

Kwasy tłuszczowe roślinne – 
nasiona 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego 
(korzeniowe rośliny i warzywa) 
 

P4d Gotowana 

wieprzowina 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego 

– wykryto mięso ssaków 

                 Mięso zwierząt monogastrycznych 
(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P5d Gotowana ryba 

słodkowodna 

Prawidłowo wykryto ryby  Prawidłowo wykryto ryby 

P6d Gotowane mięso 

wieprzowe wraz 

z warzywami 

Mięso zwierząt monogastrycznych Mięso zwierząt (ssaków) monogastrycznych 
Kwasy tłuszczowe roślinne – warzywa 

P7d Gotowane mięso 

drobiowe (gęś) 

Brak potwierdzenia zawartości 
naczynia 

Brak potwierdzenia zawartości naczynia 

P8d Gotowane mięso 

wołowe 

Mięso przeżuwaczy Mięso ssaków przeżuwaczy  
(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P9d Gotowane ryby 

morskie 

Brak potwierdzenia zawartości 
naczynia 

Brak potwierdzenia zawartości naczynia 

P10d Przechowywane 

mleko 

Mięso przeżuwaczy 

Pojedyncze kwasy mleczne 

Mięso ssaków przeżuwaczy 

Pojedyncze kwasy mleczne 

 

Na podstawie informacji zawartych w przedstawionej powyżej tabeli można 

zaobserwować, iż udało się poprawnie zidentyfikować zawartość trzech naczyń:  

- 4d wykryto obecność zwierząt monogastrycznych,  

- 5d poprawnie wykryto obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb 

- 8d wykryto kwasy tłuszcozwe pochodzące z mięsa przeżuwacza.  
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Natomiast w dwóch przypadkach można stwierdzić, że identyfikacja pochodzenia kwasó 

tłuszczowych była zbliżona do rzeczywistej zawartości naczyń. W naczyniu 3d, w którym 

gotowano kaszę, stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. 

Podobnie, jak w przypadku naczynia testwowego grupy 1 nr P6dn, w którym gotowano mleko, 

także w naczyniu 10d stwierdzono obecność pojedynczych kwasów melkowych oraz zawartość 

określono jako gotowane mięso wołowe. 

5.6.3. Reinterpretacja wyników uzyskanych z próbek pobranych z naczyń testowych grupy 3 

Poniżej przedstawiono wyniki otrzymane dla naczyń testowych wykonanych z gliny 

garncarskiej zawierającej domieszkę szamotu po odjęciu od wartości poszczególnych kwasów 

tłuszczowych danych dotyczących zawartości naczynia nr 1s – kontrolnej próbki „czystej” (tab. 

30). Wyniki interpretacji zawartości naczyń testowych po przeprowadzeniu ich reinterpretacji, 

uzyskano na podstawie wzorów proporcji kwasów tłuszczowych opisanych w 5.4.3 (tab. 31). 

Tabela 30. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu zawartości próbki nr 1s  (oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

Lp. Nazwa zwyczajowa Skrót 

Fragmenty naczyń poddane analizie (ug/ml) 

P1s P2s P3s P4s P5s P6s P7s P8s P9s P10s P11s 
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1 kapronowy C6:0 0,15 _ _ _ 0,1 38,09 _ _ _ _ 
0 

2 kaprylowy C8:0 _ _ _ 0,05 7,17 61,01 _ 2,1 _ _ 0,117 

3 kaprynowy C10:0 _ _ _ 0,07 7,26 148,74 0,66 1,91 _ _ 
0,072 

5 laurynowy C12:0 _ _ 0,01 0,12 6,28 198,41 2,13 2,38 0,01 0,68 
0,07 

7 mirystynowy C14:0 0,034 _ 1,26 0,66 58,59 230,78 11,13 37,64 0,85 12 
0,17 

8 pentadekanowy C15:0 0,052 _ 0,13 0,19 17,41 147,45 1,87 6,62 0,13 0,83 
0,03 

9 oleopalmitynowy 
C16:1, n–

7 
_ _ 0,55 0,15 114,02 0 18,33 37,45 0,25 14,89 

0,09 

10 palmitynowy C16:0 0,91 _ 31,81 6,46 147,57 271,62 108,14 163,11 4,74 89,32 0 

11 margarynowy C17:0 0,11 _ 0,51 0,09 55,57 118,29 2,57 9,36 0,09 5,05 
0 

13 oleinowy 
C18:1, n–

9 
0,21 _ 11,32 0,61 0 251,14 129,56 0 3,55 30,89 

0 

14 stearynowy C18:0 0,98 _ 20,11 2,03 98,95 64,8 48,53 69,84 1,56 56,41 
0 

16 arachidowy C20:0 0,06 _ 0,21 0,04 4,36 16,05 0,887 7,99 0 1,02 
0 
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Tabela 31. Zawartość kwasów tłuszczowych po podstawieniu danych do wzorów zaproponowanych przez Eerkensena  

i odjęciu od nich wyników zawartości próbki nr P1s (wyk. K. Zdeb)  
 

 

Do identyfikacji zawartości naczynia nr 2s nie została poprawine określona na podstawie 

zastosowanych wzorów Eerkensa i Malainey. Również wzór proponowany przez Isaksssona 

nie umożliwiło określenia pochodzenia kwasów tłuszczowych z ryb.   

W próbce nr 3s zastosowanie wzorów proporcji kwasów tłuszczowych zaproponowanych przez 

Eerkensa i Malainey umożliwiło identyfikację zawartości naczynia jako mięso ssaków 

moogastrycznych. Nie wykryto natomiast kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. 

Zawartość naczynia nr 4s określono poprzez zastosowanie wzorów zaproponowanych przez 

Eerkensa, które umożliwiły identyfikację żywności jako warzywa.  

W próbce nr P5s stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków 

przeżuwaczy. Zawartość naczynia określono na podstawie wzorów zaproponowanych przez 

Eerkensa i Malainey. 

Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z próbki nr P6s potwierdziły obecność w naczyniu mięsa 

przeżuwacza, co określono na podstawie wzoru Malainey. W próbce wykryto także pojedyncze 

kwasy mleczne. 

Zawartość naczynia nr 7s nie zostałą prawidłowo zidentyfikowana, pomimo zastosowania 

wzorów Malainey, Eerkensa i Isakssona. Nie możliwe było wykrycie kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa drobiowego. 

Prawidłowo określono zawartość naczynia nr 8s, w którym gotowano rybę słodkowodną. 

Zastosowanie wzoru zaproponowanego przez Isakssona umożliwiło stwierdzenie, że 

wyekstrahowane kwasy tłuszczowe pochodzą z mięsa ryby.  

 

Wzory proporcji kwasów 
tłuszczowych 

 

Próbki naczyń testowych 

P2s P3s P4s P5s P6s P7s P8s P9s P10s 

 

P11s 

(C15:0+C17:0)/C18:0) _ 0,03 0,137 0,74 4,1 0.09 0,23 0,14 0,1 
0 

C16:1/C18:1 _ 0,05 0,05 0 0 0,14 0 0,07 0,48 
0 

C16:0/C18:0 _ 1,58 3,18 1,49 4,19 2,23 2,34 3,03 1,58 
0 

C12:0/C14:0 _ 0,01 0,18 0,11 0,86 0,19 0,06 0,01 0,06 
0,41 

(C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0

) _ 0,01 1,03 0,23 0,34 0,02 0,05 0,03 0,03 
0,37 
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Na podstawie ilorazu uzyskanego z kwasów C16:/C18:0 stwierdzono, że w naczyniu 

znajdowały się rośliny. Zastosowanie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa nie pozwoliło 

na określenie, że w naczyniu gotowano kaszę jaglaną.  

Zawartość naczynia 10s określono na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa i 

Malainey jako kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaka monogastrycznego.  

Zasosowane wzory, mianowicie Eerkensa, Malainey i Isakssona nie pozwoliły na stwierdzenie, 

ze w naczyniu gotowano miód. Możliwe było jedynie określenie, że kwasy tłuszczowe były 

pochodzenia roślinnego.  

Należy podkreślić, iż po dokonanych zmianach w danych dotyczących zawartości 

kwasów tłuszczowych niemożliwe stało się prawidłowe określenie zawartości próbki nr 2 (tab. 

32), co odbiega w znaczący sposób od wyników przedstawionych w rozdziale 5.5.4.  

Tabela 32. Porównanie wyników odtwarzania potraw z wyników wzorów podstawowych po zastosowaniu odjęcia wyników 
z pierwszego naczynia z grupy nr 2 (oprac. K. Zdeb) 

Nr Zawartość naczyń Pierwotne wyniki uzyskane przy zastosowaniu 

wzorów zaproponowanych w literaturze przedmiotu 

Wyniki uzyskane po odjęciu wartości 
kwasów tłuszczowych w kontrolnej 

próbce testowej 

P2s Gotowane 

ryby morskie 

Potwierdzenie obecność ryb tylko na podstawie wzoru 

(C15:0+C17:0)/C18:0 

Brak potwierdzenia zawartości 
naczynia 

P3s Gotowana 

wieprzowina 

z warzywami 

–     Kwasy tłuszczowe zwierzęce 

–     Zwierzęta monogastryczne 
 

– Kwasy tłuszczowe zwierzęce 

– Zwierzęta monogastryczne 
– Mięso ssaków 

P4s Gotowana warzywa 

 

–   Potwierdzenie kwasów tłuszczowych pochodzenia 
roślinnego 

– Potwierdzenie również na podstawie wzoru 
(C15:0+C17:0)/C18:0 

 

Potwierdzenie kwasów tłuszczowych 
pochodzenia roślinnego 

Wykryto obecność warzyw na 
podstawie Eerkensa 

 

P5s Gotowana wołowina – Kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego; 
– Mięso przeżuwaczy 

– Pojedyncze kwasy mleczne 

 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia 
zwierzęcego; 

Mięso przeżuwaczy 

Mięso ssaków 
Pojedyncze kwasy mleczne 

 

P6s Gotowane mleko – Mięso ssaków przeżuwaczy 
– Pojedyncze kwasy mleczne 

Mięso ssaków przeżuwaczy 
Pojedyncze kwasy mleczne 

P7s Gotowane 

mięso drobiowe (gęś) 

Brak wykrycia zawartości naczyń Brak wykrycia zawartości naczyń 

P8s Gotowane 

ryby słodkowodne 

Wykryto zawartość naczynia Wykryto zawartość naczynia na 
podstawie wzoru Isakssona 

P9s Gotowana 

kasza jaglana 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego; 
Wykryto obecność nasion 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia 
roślinnego 

P10s Gotowane 

mięso wieprzowe 

Kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego Kwasy tłuszczowe pochodzenia 
zwierzęcego 

Mięso ssaków monogastrycznych 

P11s Gotowany miód Kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego 
(C16:0/C18:0); 

Wykryto rośliny korzenne: 
(C15:0+C17:0)/C18:0; 

– C16:0/C18:0; 
–C12:0/C14:0 

Wykryto kwasy tłuszczowe 
pochodzące z roślin korzennych, nasion 

i warzyw: 

–C12:/C14:0 
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Przeprowadzona powtórna analiza zawartości kwasów tłuszczowych w próbkach 

pozwoliła na poprawną identyfikację potraw dla pięciu naczyń: 

- 4s, w którym gotowano warzywa, 

- 5s w którym gotowano mięso wołowe, 

- 8s  w którym gotowano ryby słodkowodne, 

- 10s w którym gotowano mięso wieprzeowe. 

Natomiast w przypadku próbki nr P3s częściowo poprawnie określono zawartość 

naczynia, czyli mięso zwierzęcia monogastrycznego. W naczyniu gotowano wieprzowinę 

zmieszaną z warzywami, czego nie udało się poprawnie określić. 

Podobnie, jak miało to miejsce w naczyniach grup 1 i 2, również w naczyniu 6s stwierdzono 

obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa zwierzęcia przeżuwacza oraz wykryto 

pojedyncze kwasy mlekowe. Tak samo, jak w przypadku naczynia testowego z grupy 2, 

również w przypadku naczynia nr 2s nie wykryto kwasów tłuszczowych wskazujących na 

pochodzenie z mięsa ryby.  

  



214 

 

5.7. Podsumowanie interpretacji i reinterpretowanych wyników zawartości naczyń testowych 

W przypadku przedstawionych powyżej wyników zarówno analiz podstawowych, jak i  

reinterpretacji zawartości kwasów tłuszczowych w badanych próbkach nie udało się poprawnie 

zidentyfikować zawartości naczyń testowych, w których gotowano drób. Również w przypadku 

naczyń testowych, w których gotowano ryby morskie, przeprowadzone badania nie umożliwiły 

poprawnej identyfikacji ich zawartości na podstawie zawartości kwasów tłuszczowych w 

pobranych z nich próbkach. Kwestią problematyczną okazała się także próba prawidłowego 

wykrycia kwasów tłuszczowych w naczyniach testowych, w których gotowano warzywa. W 

próbkach nr P9dn i P2d nie udało się bowiem wykryć pozostałości gotowanych warzyw po 

reinterpretacji uzyskanych wyników.  

W przypadku naczyń, w których gotowano ryby słodkowodne, ich zawartość była 

możliwa do wykrycia zarówno podczas pierwotnej interpretacji wyników, jak również w 

trakcie przeprowadzania ich reinterpretacji. W przypadku trzech naczyń (P8dn, P3d, P9s), w 

których gotowano kaszę (jaglaną i jęczmienną), stwierdzono, że w próbkach z nich pobranych 

znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Z kolei w przypadku trzech naczyń 

zawierających wieprzowinę (P7dn, P4d, P10s), tylko w przypadku jednego naczynia wyniki 

kwasów tłuszczowych nie uległy zmianie po odjęciu kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych 

z próbek nr P1dn, P1d i P1s. W próbkach nr P4d i P10s przeprowadzenie reinterpretacji 

pierwotnych wyników umożliwiło określenie, że w naczyniach tych znajdowało się mięso 

zwierząt monogastrycznych.  

W naczyniach testowych, w których gotowano mięso wołowe, reinterpretacja wyników nie 

zmieniła otrzymanych rezultatów, niezależnie od grupy naczyń testowych. W próbkach 

pobranych z naczyń, w których gotowano warzywa wraz z wieprzowiną, wykryto kwasy 

tłuszczowe pochodzące od zwierząt monogastrycznych. Jednakże reinterpretacja nie wpłynęła 

na zmianę wyników. Podobnie stało się w przypadku naczyń z mlekiem oraz gotowanym 

miodem; tu również nie nastąpiła zmiana w interpretacji wyników analiz. W dwóch 

przypadkach reinterpretacja wyników pozwoliła na ich doprecyzowanie, bowiem można było 

stwierdzić, że w naczyniach, z których pochodziły próbki nr P4d i P10s przygotowywano mięso 

zwierząt monogastrycznych. 

 Podsumowując, po przeprowadzeniu reinterpretacji wyników kwasów tłuszczowych, 

które zostały wyekstrahowane z naczyń eksperymentalnych, nie zaobserwowano znacznych 

różnic w możliwości identyfikacji pokarmów. Wręcz przeciwnie, w przypadku dwóch naczyń, 

w których ugotowano warzywa, odjęcie wartości uzyskanych dla naczynia kontrolnego 
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doprowadziło do niemożności prawidłowej indentyfikacji pokarmów. Również w przypadku 

gotowanego miodu odtworzenie ustalenie zawartości naczyń okazało się niemożliwe.  
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5.8. Interpretacja zawartości naczyń eksperymentalnych, które zostały poddane procesowi 

zalegania w ziemi 

Kolejnym etapem procedury badawczej, prowadzącej do ustalenia przyczyn niewłaściwej 

interpretacji zawartości naczyń testowych na podstawie powszechnie stosowanych w literaturze 

przedmiotu wzorów na obliczanie wskaźników rodzaju pożywienia znajdującego się niegdyś 

w naczyniach ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych było uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na zawartość kwasów tłuszczowych w naczyniach może 

mieć ich depozycja w ziemi. Teoretycznie mogłyby tu bowiem mieć miejsce dwa procesy: 

• przenikanie wgłąb porowatej ścianki naczynia kwasów tłuszczowych z gleby;  

• rozkład kwasów tłuszczowych zawartych pierwotnie w ściankach naczyń pod wpływem 

ich długotrwałego przebywania w środowisku glebowym. 

Jednakże w trakcie analizy zawartości próbek pochodzących z naczyń testowych należy 

pamiętać, że kwasy tłuszczowe teoretycznie wnikają w pory ścian naczyń w trakcie obróbki 

cieplnej pierwszego pokarmu. Do uzupełnienia porów naczyń dochodzić powinno jedynie w 

przypadku, gdy wszystkie pory nie zostały wypełnione. Kwasy tłuszczowe wykryte w glebie 

nie powinny zatem wnikać w pory naczyń ceramicznych, ponieważ są już wypełnione lipidami 

z potraw gotowanych w tych naczyniach. Natomiast kwasy tłuszczowe znajdujące się w porach 

ceramiki podatne są na działanie bakterii obecnych w glebach, mogą także ulegać utlenieniu. 

Celem tego etapu procedury eksperymentalnej było zatem stworzenie kontrolowanych 

warunków zalegania ceramiki w glebie, możliwie najdokładniej odpowiadających 

rzeczywistym warunkom, w jakich znajdują się fragmenty naczyń ceramicznych, zanim 

zostaną odkryte w trakcie prac archeologicznych. W tym celu fragmenty wybranych naczyń po 

ugotowaniu w nich pożywienia i po dokonaniu analizy zawartości kwasów tłuszczowych w 

nich, zakopano w ziemi w dwóch miejscach o zróżnicowanym stopniu shumusowania gleby, 

na okres sześciu miesięcy, po czym dokonano powtórnie analizy zawartości kwasów 

tłuszczowych w ich ściankach (por. rozdział 5). 

W pierwszej kolejności konieczne było ustalenie, czy w glebie mogą znajdować się kwasy 

tłuszczowe, które mogłyby wnikać w ścianki naczyń ceramicznych w toku procesów 

podepozycyjnych i których obecność mogłaby zakłócić prawidłowość późniejszej interpretacji. 

Przeprowadzono w związku z tym badania obecności kwasów tłuszczowych w glebach, w 

których zostały zakopane testowe naczynia ceramiczne. Z obu miejsc z piaszczystej gleby (P1) 
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i z kompostownika (P2), w których zakopano fragmenty naczyń (por. rozdział 4.4.), pobrano 

próbki, z których wyekstrahowano kwasy tłuszczowe (tab. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom próbek metodą GC-MS, przeprowadzonym w 

laboratorium UKSW, ustalono, że w składzie chemicznym gleb, w których eksperymentalnie 

zdeponowano fragmenty naczyń testowych znajdują się kwasy tłuszczowe. W przypadku 

próbki pochodzącej z miejsca, gdzie znajdował się kompostownik, stwierdzono jedynie nieco 

zwiększone wyniki ilości kwasów tłuszczowych oraz obecność dwóch kwasów 

(margarynowego i oleopalmitynowego), których nie wykryto w próbce nr 1. Z kolei w próbce 

nr 2 nie wykryto kwasu mirystynowego, który znajdował się w próbce nr 1.  

Poniżej zostaną omówione wyniki uzyskane dla zawartości poszczególnych kwasów 

tłuszczowych pochodzących z naczyń zakopanych w ziemi oraz w kompostowniku oraz 

zostaną one porównane ze składem ilościowym i jakościowym kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych początkowo z naczynia przed jego depozycją w ziemi. Następnie 

przeprowadzona zostanie próba identyfikacji zawartości naczyń na podstawie stosowanych 

uprzednio wzorów obliczeniowych (por. rozdział 2.6).  

Do tego etapu procedury eksperymentalnej przeznaczone zostały cztery naczynia: 

naczynie, w którym gotowano warzywa (P4s), naczynie, w którym gotowano mięso wieprzowe 

(P10s), naczynie, w którym gotowano wmięso wołowe (P8d) oraz naczynie, w którym 

gotowano mięso ryby słodkowodnej (P5d) (tab. 33). 

Lp. Nazwa kwasu Symbol Próbka nr 1 Próbka nr 2 

1 mirystynowy C14:0 0,02 _ 

2 oleopalmitynowy C16:1, n–7 _ 0,08 

3 palmitynowy C16:0 0,08 0,16 

4 margarynowy C17:0 _ 0,08 

5 linolowy C18:2, n–6 0,11 0,16 

6 oleinowy C18:1, n–9 0,08 0,09 

7 stearynowy C18:0 0,02 0,05 

8 arachidowy C20:0 0,03 0,04 

9 heneikozanowy C21:0 0,09 0,09 

10 behaowy C22:0 0,05 0,06 

11 trikozanowy C23:0 0,11 0,12 

12 lignocerynowy C24:0 0,08 0,1 

Tabela 33. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z próbek gleb, w których zdeponowano naczynia 

testowe: P1 – gleba piaszczysta; P2 – gleba z kompostownika (oprac. K. Zdeb) 
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W przypadku naczynia, w którym gotowano warzywa, zostały zakopane jego dwa 

fragmenty. Z fragmentu zakopanego w zwykłej ziemi (P4s_1) wyekstrahowano mniej kwasów 

tłuszczowych w porównaniu z wcześniejszą analizą. W tej próbce nie wykryto kwasów 

kaprylowego (C8:0) i kaprynowego (C10:0), a także heneikozanowego (C21:0) i behenowego 

(C22:0). Interpretacja zawartości tego naczynia z wykorzystaniem wzorów zaproponowanych 

przez Eerkensa i Malainey do poprawnego zinterpretowania pochodzenia pozostałości 

organicznych na podstawie wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych w próbce, pozwoliłaby 

na błędne stwierdzenie, że w naczyniu znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzenia 

zwierzęcego z wyszczególnieniem ssaków przeżuwaczy. Jedynie w przypadku zastosowania 

wzoru obliczeniowego biorącego pod uwagę ilości kwasu laurynowego C12:0 i mirystynowego 

(C14:0), prawidłowo wykryta zostałaby obecność warzyw w tym naczyniu.  

 

 

 

 



219 

 

 

Tabela 34. Zestawienie wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach testowych zdeponowanych w ziemi na okres 
sześciu miesięcy (oprac. K. Zdeb) 
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Analogiczną analizę przeprowadzono dla innego fragmentu tego samego naczynia, 

który został zdeponowany w kompostowniku. Również w tym przypadku wykryto mniej 

kwasów tłuszczowych niż w przypadku pierwszej próbki pobranej z tego naczynia przed 

depozycją w ziemi. Nie wykryto mianowicie kwasów kaprylowego (C8:0), udekanowego 

(C11:0), laurynowego (C12:0) i tridekanowego (C13:0). Przeprowadzenie identyfikacji 

zawartości naczyń z wykorzystaniem wzorów zaproponowanych przez Eerkensa pozwoliło na 

błędne stwierdzenie, że naczynie miało kontakt z pokarmem pochodzenia zwierzęcego, a 

dokładniej z mięsem pochodzącym od ssaków przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych. Nie 

udało się natomiast wykryć warzyw.  

W przypadku naczynia, w którym gotowano mięso wieprzowe, fragment, który został 

zdeponowany piaszczystej glebie (P10s_1), zawierał kwas tłuszczowy kapronowy (C6:0). 

Wykryto w nim kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, a konkretnie, dzięki 

zastosowaniu wzoru zaproponowanego przez Malainey zidentyfikowano prawidłowo obecność 

mięsa ssaka monogastrycznego.  

Analiza zawartości kwasów tłuszczowych, której poddano drugi fragment tego samego 

naczynia, który został zdeponowany w kompostowniku (P10s_2), wykazała obecność kwasów 

tłuszczowych  kapronowego (C6:0) i kaprylowego (C8:0), których przed depozycją w nich nie 

stwierdzono. Również w tym przypadku wykryto obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego i dokonano prawidłowej interpretacji zawartości naczynia jako mięsa ssaków 

monogastrycznych.  

 W przypadku naczynia testowego, w którym ugotowano mięso wołowe, w trakcie 

analizy kwasów tłuszczowych zawartych w próbce P8d_1, zdeponowanej w piaszczystej 

glebie, zaobserwowano więcej kwasów niż w tym naczyniu przed jego depozycją. Dodatkowo 

wykryto mianowicie obecność kwasu kaprynowego (C10:0), laurnowego (C12:0) oraz 

heneikozanowego (C21:0). Próba identyfikacji zawartości naczynia pozwoliła na stwierdzenie 

obecności kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego dzięki zastosowaniu 

zaproponowanego przez Eerkensa. Natomiast przy zastosowaniu wzoru Malainey możliwe 

byłoby postawienie hipotezy o obecności w tym  naczyniu mięsa ssaków przeżuwaczy. 

Wskazywać na to może mianowicie wartość stosunku kwasów margarynowego (C17:0) i 

stearynowego (C18:0), co potwierdza obecność mięsa przeżuwaczy. Natomiast w przypadku 

zastosowania wzoru (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) wykrytoby mięso zwierząt 

monogastrycznych, co pozostaje w opozycji do wyników uzyskanych w przypadku badań tego 

naczynia przed depozycją jego fragmentów w ziemi. 
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Analiza zawartości kwasów tłuszczowych w próbce tego samego naczynia testowego, 

ale zdeponowanej w miejscu, gdzie znajdował się kompostownik (P8d_2) pozwoliła wykryć 

dodatkowe kwasy tłuszczowe: kapronowy (C6:0), kaprynowy (C10:0), laurynowy (C12:0) oraz 

heneikozanowy (C21:0), których przed depozycją w próbce tego nacznia nie wykryto.  

Oba fragmenty naczyń, w których gotowane były ryby zdeponowano w miejscu, gdzie 

znajdował się kompostownik. W obydwu przypadkach wykryto więcej kwasów tłuszczowych 

w próbkach po okresie depozycji w zimi, niż przed depozycją. W próbce naczynia, w którym 

gotowana była ryba słodkowodna (P5d_1), wykryto dodatkowo kwasy kaprynowy (C10:0), 

tridekanowy (C13:0) i heneikozanowy (C21:0). Próba identyfikacji rodzaju pożywienia, które 

znajdowało się w tym naczyniu przy zastosowaniu wzoru zaproponowanego przez Eerkensa, 

pozwoliłaby na stwierdzenie obecności kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego, w 

tym na błędną identyfikację obecności mięsa saków przeżuwaczy oraz na również błędną 

identyfikację kwasów roślinnych z warzyw. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 

próbki naczynia, w którym gotowano pokarm z ryby morskiej. W tej próbce po jej depozycji 

wykryto także kwasy pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.  

 Przeprowadzenie eksperymentu obejmującego depozycję fragmentów naczyń 

testowych nie przyniosło jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, czy w czasie procesów 

podepozycyjnych może nastąpić rozkład kwasów tłuszczowych, które wniknęły w pory ścianek 

naczyń glinianych w czasie ich użytkowania, czy też – wręcz przeciwnie – skład kwasów 

tłuszczowych, które można zidentyfikować w naczyniach po okresie ich depozycji zwiększa 

się o kwasy, które przenikają z gleby, w której zdeponowane jest naczynie. Przy zastosowaniu 

wzoru zaproponowanego przez Malainey: (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) nie 

udało się poprawnie zidentyfikować zawartości naczyń, w których gotowano warzywa (P4s_1, 

P4s_2). W przypadku obu próbek wykryto bowiem obecność kwasów pochodzenia 

zwierzęcego. Wykrycie obecności warzyw w naczyniu, którego próbkę, którą zdeponowano w 

piaszczystej glebie (P4s_1), możliwe było jedynie dzięki zastosowaniu wzoru 

zaproponowanego przez Eerkensa uwzględniającego ilości kwasów tłuszczowych laurynowego 

(C12:0) i mirystynowego (C14:0). Również w przypadku próbki (P5d_1), pobranej z naczynia, 

w którym znajdowało się mięso ryb słodkowodnej, nie udało się prawidłowo zidentyfikować 

zawartości naczynia przy zastosowaniu wskaźników zaproponowanych przez Isakssona i 

Eerkensa. 

Natomiast w przypadku próbki, pochodzącej z naczynia, w którym ugotowano ryby 

morskie (P2s_7), wynik analizy zawartości kwasów tłuszczowych, dzięki zastosowaniu 

wzorów zaproponowanych przez Isakssona oraz Eerkensa: (C15:0+C17:0)/C18:0 oraz 
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C16:1/C18:1, pozwolił na prawidłowe zidentyfikowanie potrawy, która się w nim znajdowała. 

Co zaskakujące, udało się to pomimo że wyniki analizy uzyskane przed depozycją tej próbki, 

nie pozwoliły na taką identyfikację. 

W przypadku próbki P8d_1, pochodzącej z naczynia, w którym ugotowano mięso 

wołowe, zawartość kwasów C17:0 i C18:0 pozwoliła zidentyfikować obecność mięsa 

przeżuwacza w tym naczyniu, co nie było możliwe na podstawie wyników analizy kwasów 

tłuszczowych w tej próbce przed jej depozycją. Jednakże zastosowanie wskaźnika 

zaproponowanego przez Malainey nie pozwoliło na dokonanie takiej identyfikacji.  

Analiza zawartości kwasów tłuszczowych przeprowadzona w przypadku trzech 

zdeponowanych w ziemi próbek pozwoliła na ponowne uzyskanie prawidłowych identyfikacji 

pokarmów uzyskanych uprzednio dla tych próbek przed ich depozycją. Zarówno w przypadku 

naczyń, w których ugotowano mięso wieprzowe (P10s_1 i P10s_2), jak i mięso wołowe 

(P8d_1), możliwe było bowiem prawidłowe wykrycie rodzajów pożywienia również po 

sześciomiesięcznym okresie depozycjipróbek w ziemi. W przypadku mięsa wieprzowego w 

obu próbkach wykryto kwasy pochodzenia zwierzęcego, a dokładnie od ssaków 

monogastrycznych (zastosowano tu wzory na obliczanie wskaźników zaproponowane przez 

Gregga i Slatera, Malainey i Eerkensa), do czego przyczyniło się przede wszystkim 

zastosowanie wzoru zaproponowanego przez Malainey, który pozwala na odróżnienie mięsa 

przeżuwaczy od mięsa zwierząt monogastrycznych. W przypadku mięsa wołowego również 

możliwa okazała się powtórna prawidłowa identyfikacja zawartości tego naczynia. Możliwe 

było stwierdzenie obecności mięsa przeżuwaczy w tym naczyniu na podstawie proporcji 

kwasów tłuszczowych zaproponowanych przez Malainey oraz Dudda, Eversheda i Gibsona 

(C17:0/C18:0). Również na podstawie wartości uzyskanych dla kwasów: palmitynowego 

(C16:0) i stearynowego (C18:0) możliwe było także stwierdzenie, że w próbce znajdują się 

kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego.  

W przypadku wszystkich fragmentów naczyń ceramicznych, które zostały 

zdeponowane w ziemi, możliwe okazało się ponowne wyekstrahowanie z nich kwasów 

tłuszczowych. Eksperyment wskazał, że rodzaj gleby nie wpłynął znacząco na zawartość 

kwasów tłuszczowych w próbkach. Natomiast sam fakt depozycji wpłynął na uzyskane wyniki 

badania zawartości kwasów tłuszczowych, chociaż wpływ ten okazał się niejednoznaczny. W 

trzech przypadkach po depozycji niemożliwe okazało się prawidłowe zinterpretowanie 

zawartości naczyń, pomimo poprawnego zidentyfikowania ich zawartości w przypadku analizy 

zawartości kwasów tłuszczowych dokonanej przed depozycją. W trzech przypadkach uzyskano 

bardziej wyraziste wartości wskaźników rodzaju żywności w porównaniu z analizą dokonaną 
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przed depozycją tych samych próbek. W jednym przypadku uzyskano ponownie prawidłową 

identyfikację pokarmu, zmian we wzorach proporcji kwasów tłuszczowych, które zostały 

wykorzystane do interpretacji. Natomiast w przypadku jednej próbki uzyskano wyniki znacznie 

lepsze niż przy analizie zawartości naczynia dokonanej przed depozycją próbki, a mianowicie 

możliwe okazało się poprawne zidentyfikowanie zawartość naczynia.  

Niejasne pozostaje, w jaki sposób depozycja próbek w ziemi mogła wpłynąć na poprawę 

możliwości prawidłowej interpretacji zawartości naczyń. Natomiast oczywiste stało się w 

wyniku tego eksperymentu, że w toku procesów podepozycyjnych zachodzą rozmaite reakcje 

chemiczne pomiędzy ceramiką a otoczeniem glebowym, w którym spoczywa, i że procesy te 

prowadzić mogą do zmian, które wpływają w trudny do przewidzenia sposób na zawartość 

kwasów tłuszczowych w ceramice, a tym samym i na możliwość prowadłowej identyfikacji 

pokarmów, które w naczyniach były poddawane obróbce termicznej i przechowywane. 

 

5.8.1. Wnioski z badań eksperymentalnych przeprowadzonych na naczyniach testowych, 
które poddano procesowi zalegania w ziemi  

W wyniku przeprowadzenia przedstawionych wyżej w tym rozdziale procedur 

eksperymentalnych udało się stwierdzić, że kwasy tłuszczowe, które występują w ściankach 

naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych przede wszystkim 

pochodzą z poddawanych w tych naczyniach obróbce termicznej pokarmów, co jest podstawą 

teoretyczną metody identyfikacji pożywienia dawnych społeczności, stanowiącej przedmiot 

niniejszej rozprawy. Jednakże okazało się także, że źródłem przynajmniej części tych 

uważanych za diagnostyczne dla różnych rodzajów żywności kwasów tłuszczowych mogą być 

kwasy tłuszczowe znajdujące się w masie garncarskiej: samym surowcu ilastym i/lub 

domieszce wykorzystywanej w procesie wytwarzania naczyń, a także kwasy tłuszczowe 

zawarte w ziemi, w której zdeponowane zostały fragmenty naczyń odkryte podczas wykopalisk 

prowadzonych na stanowiskach archeologicznych. Oznacza to, że prawidłowa procedura 

stosowania metody analizy kwasów tłuszczowych w celu identyfikacji diety dawnych 

społeczności powinna obejmować także zarówno analizę zawartości kwasów tłuszczowych w 

złożach surowców ilastych wykorzystywanych przy wytwarzaniu ceramiki,  jak i analizę 

zawartości wkasów tłuszczowych w glebie, w której zdeponowane zostały badane fragmenty 

ceramiki. 
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5.9. Próba identyfikacji potraw gotowanych w naczyniach testowych na podstawie proporcji 

kwasów stearynowego i palmitynowego 

Wyniki badań eksperymentalnych przedstawione w powyższych rozdziałach 

doprowadziły do konstatacji, że przedstawione w literaturze wzory proporcji kwasów 

tłuszczowych są niewystarczające do interpretacji zawartości naczyń ceramicznych 

pochodzących z badań archeologicznych. Również analiza zawartości wszystkich kwasów 

tłuszczowych w ceramice testowej nie prowadzi do wskazania naczyń, w których gotowano te 

same potrawy. W tej sytuacji podjęto próbę ustalenia, czy diagnostycznym wskaźnikiem 

rodzaju pokarmu znajdującego się niegdyś w naczyniu ceramicznym może być stosunek ilości 

dwóch kwasów do siebie (ryc. 41). Pozwoliłoby to opracować jeden wzór obliczania proporcji 

kwasów tłuszczowych, który stanowiłby podstawę do rozróżniania wszystkich rodzajów 

żywności.  

Przyjęto założenie, że podstawę identyfikacji zawartości naczyń testowych stanowić mogą dwa 

kwasy tłuszczowe, czyli kwasów stearynowego i palmitynowego. Kwasy te wybrano ze 

względu na ich powszechność i występowanie zarówno w pokarmach pochodzenia roślinnego, 

jak i zwierzęcego. Zdecydowano się na te dwa kwasy tłuszczowe ze względu na informacje 

znalezione w literaturze o możliwości ich stosowania do interpretacji rodzajów żywności441. 

Należy również wspomnieć, że iloraz uzyskany ze wspomnianych kwasów tłuszczowych 

(C16:0 i C18:0) stanowił podstawę do uzyskiwania wyników badań opisanych przez M.W. 

Gregga i G.F. Slatera. Badacze uznali, że na tej podstawie możliwe jest rozróżnienie kwasów 

tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego od roślinnych. Również M.S. Tite i C. Heron stosowali 

ilorazy tych kwasów w celu uzyskania podobnych wyników dla badanych naczyń 

ceramicznych442. Oba kwasy tłuszczowe, lecz zastosowane w odwrotnym wzorze, czyli 

C18:0/C16:0 zaproponował S. Isaksson jako możliwość rozróżnienia kwasów tłuszczowych 

pochodzących ze zwierząt lądowych od tych wyekstrahowanych ze zwierząt wodnych443.  

W celu sprawdzenia czy oba kwasy tłuszczowe mogą stanowić podstawę do identyfikacji 

żywności ugotowanej w naczyniach testowych trzehc grup surowcowych wykonano poniższy 

diagram (ryc. 30). Zestawiono ilorazy kwasów kwasów stearynowego i palmitynowego w 

dwóch wzorach, czyli C16:0/C18:0 oraz C18:0/C16:0, aby sprawdzić czy możliwe jest 

wyznaczenie granicznych wyników w jednym lub obu przypadkach dla poszczególnych 

 
441 Kałużna-Czaplińska et al. 2016; Kałużna-Czaplińska i Młodecka 2008. 
442 Gregg i Slater 2010; Heron i Evershed 1993; Por. Tite 1999. 
443 Isaksson 2010: 3–10. 
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rodzajów pożywienia. Wyniki zawartości kwasów tłuszczowych dla poszczególnych rodzajów 

żywności określono na podstawie najbardziej skrajnych wyników, czyli wartości najmniejszej 

i największej uzyskanej w czasie badań naczyń testowych dla danej żywności we wszystkich 

trzech grupach surowcowych. Uzyskany w ten sposób przedział dla ilorazów kwasów powinien 

w teorii stanowić wskaźnik umożliwiający odróżnienie poszczególnych elementów żywności.  
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 Ryc. 30 Maksymalna i minimalna wartość ilorazu kwasów tłuszczowych palmitynowego i stearynowego dla żywności gotowanej w naczyniach testowych 

trzech grup surowcowych (oprac. K. Zdeb) 
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Otrzymane wyniki dla poszczególnych elementów żywności zazębiają się, co uniemożliwia 

wyznaczenie granic pomiędzy nimi. Uzyskane rezultaty nie pozwoliły na poprawną 

identyfikację zawartości naczyń. Ze względu na otrzymanie niekorzystnych wyników w 

następnym rozdziale przeprowadzono analizę wyników uzyskanych poprzez zastosowanie 

metod statystycznych dla wszystkich wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych z trzech grup 

naczyń testowych. 
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Rozdział 6. Zastosowanie metod statystycznych w interpretacji zawartości naczyń 

testowych 

Poszukując przyczyn niepowodzeń i wątpliwości związanych z dotychczasowymi 

zastosowaniami metody analizy zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice jako źródła 

wiedzy o diecie dawnych społeczności, trzeba także wziąć pod uwagę i taką możliwość, że 

zaproponowane dotąd w literaturze przedmiotu wzory na obliczanie wskaźników 

diagnostycznych dla różnych rodzajów pokarmów są być może błędne lub co najmniej 

niewystarczająco precyzyjne, bądź niedostosowane do źródeł pożywienia występujących w 

Europie Środkowej. 

Dlatego też w kolejnym etapie procedury badawczej postanowiono zrezygnować z korzystania 

z proponowanych w literaturze przedmiotu diagnostycznych wskaźników ilorazowych, 

natomiast poddać wyniki uzyskane dla naczyń testowych, w których znajdowały się rożne 

rodzaje pokarmów, wielowymiarowym analizom statystycznym w celu wykrycia 

prawidłowości w tych wynikach oraz ewentualnego związku tych prawidłowości z rodzajem 

żywności znajdującym się w naczyniach. Podjęto także próbę sprawdzenia, czy możliwe jest 

pogrupowanie żywności ze względu na samą obecność kwasów tłuszczowych. Jednym z 

problemów badawczych była także próba sprawdzenia, czy wśród badanych próbek występują 

takie, których skład kwasów tłuszczowych w znaczący sposób odbiega od pozostałych444. 

Do analiz statystycznych użyto programu PAST445, umożliwiającego przeprowadzenie 

różnorodnej analizy danych z udziałem testów statystycznych. Do analiz wykorzystano 

znastępujące metody: analizę skupień, analizę korespondencji oraz analizę składowych 

głównych dla porównania próbek w obrębie poszczególnych grup oraz porównania wyników 

pomiędzy trzema grupami naczyń testowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 
444 Por. Fletcher i Lock 1995: 79–80. 
445 Hammer et al. 2001. 



228 

 

6.1. Analiza skupień 

Zastosowanie analizy skupień (analizy klasterowej, ang. cluster analysis) pozwala na 

pogrupowanie elementów opisanych wartościami wielu zmiennych. Proces grupowania opiera 

się na przyporządkowaniu badanych obiektów do grup. W wydzielonych grupach znajdują się 

jednostki podobne do siebie w możliwie największym stopniu, lecz same grupy różnią się 

między sobą w sposób znaczący. Analiza skupień pozwala na zastosowanie różnych metod 

grupowania, w tym metody hierarchicznej. Podczas jej stosowania na każdym poziomie 

skupienia powstaje grupa, w skład której wchodzą pomniejsze grupy, utworzone we 

wcześniejszych krokach – od najbardziej podobnych do coraz większych grup. Kolejną metodą 

jest grupowanie metodą k–średnich, polegająca na określeniu na początku liczby skupień, a 

następnie przyporządkowaniu do nich badanych jednostek w taki sposób, aby zminimalizować 

zmienność wewnątrz grup skupień. W tym celu z reguły stosuje się dwustopniową analizę 

skupień, w której możliwe jest przeprowadzenie analizy zmiennych ilościowych i 

nominalnych446.  

W niniejszej pracy zastosowano analizę skupień z wykorzystaniem metody Warda jako 

sposobu grupowania. Pozwala ona na analizę wariancji potrzebną do oszacowania odległości 

pomiędzy skupieniami, co pozwala na zmniejszenie sumy kwadratów odchyleń. Metoda ta 

umożliwia utworzenie grup skupień o małej wielkości. Ponadto do metody Warda dobrano 

odpowiednią odległość geometryczną w przestrzeni wielowymiarowej. Dla próbek naczyń 

testowych wybrano także odległość euklidesową, w której wykonywane jest obliczenie 

odległości poprzez zastosowanie algorytmu: (x,y) = {Σi (xi – yi)
2 }½ dla odległości pomiędzy 

obiektami.  

W wyniku zastosowania analizy skupień z metodą Warda i odległością euklidesową dokonano 

analizy danych poprzez ich wyodrębnienie, a następnie pogrupowanie oraz uporządkowanie, 

aby przedstawić graficzne wyniki dla badanych próbek447.    

6.1.1. Analiza skupień dla poszczególnych grup naczyń testowych 

Zastosowanie analizy skupień dla naczyń testowych miało umożliwić odpowiednie 

pogrupowanie podobnych do siebie próbek. W analizie skupień zastosowano metodę Warda 

wraz z indeksem podobieństw Euklidesa, co pozwoliło na stworzenie skupisk naczyń testowych 

ze względu na najbardziej zbliżoną wobec siebie zawartość kwasów tłuszczowych.  

 
446 Marek i Noworol 1983: 7–10; Marek 1989: 37–49. 
447 Statystyka od A do Z, Analiza składowych głównych PCA, https://www.statystyka.az.pl/analiza–skladowych–
glownych–pca.php (wgląd: 02.02.2021). 
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Ryc. 31. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy nr 1 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

Do analizy wzięto pod uwagę wszystkie  kwasy tłuszczowe wyestrahowane z trzech grup 

naczyń testowych (patrz: tab. 10). Do analizy skupień wybrano jedynie naczynia testowe, w 

których była gotowana żywność (bez naczyń nr P1dn, P1d i P1s). Analizie poddano wartości 

jakościowe i ilościowe kwasów tłuszczowych bez odjęcia kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych z próbek nr P1dn, P1d i P1s. 

Po przeprowadzeniu analizy skupień w grupie pierwszej naczyń testowych (ryc. 31) 

zaobserwowano, że dwie próbki są znacznie odmienne od pozostałych, tzn. P3dn (gotowane 

mięso wieprzowe z warzywami) oraz P11dn (mięso wołowe). W drugim skupisku znalazły się 

trzy naczynia: P2dn (mięso drobiowe), P4dn (ryby słodkowodne), P7dn (mięso wieprzowe). Z 

kolei trzecie skupisko utworzyły naczynia P5dn (ryby morskie), P6dn (gotowane mleko), P8dn 

(gotowana kasza jaglana), P9dn (gotowane warzywa), 10dn (gotowany miód). Grupowanie 

umożliwiło wyodrębnienie skupień całkowicie odmiennych pod względem zawartości kwasów 

tłuszczowych od grup wydzielonych ze względu na rzeczywistą zawartości naczyń testowych. 
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Ryc. 32. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy nr 2 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

W grupie drugiej naczyń testowych (ryc. 32) zaobserwowano znaczące rozdzielenie wyników 

próbek, wśród których można wyróżnić cztery główne skupiska. W pierwszym z nich widać 

zbliżone wyniki próbek P6d (gotowane mięso wieprzowe z warzywami) i P8d (mięso wołowe) 

oraz zbliżonej do nich pod względem składu kwasów tłuszczowych próbki P9d (ryby morskie), 

a także P3d (kasza jaglana). W drugim skupisku znajdują się trzy naczynia, spośród których 

najbardziej zbliżone były P5d (ryba słodkowodna) i P4d (mięso wieprzowe), a także P2d 

(warzywa). Z tej grupy najbardziej wyróżniają się pod względem składu ilościowego kwasów 

tłuszczowych próbki: P7d – mięso drobiowe oraz P10d – mleko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trzeciej grupie (ryc. 33) zaobserwowano istotną odmienność od pozostałych próbek naczynia 

P6s (mleko gotowane). W pierwszym skupisku znajdują się cztery próbki: P4s (warzywa), P9s 

(kasza jaglana) i P11s (gotowany miód), P2s (ryby morskie), a w ich sąsiedztwie próbka P3s 

(gotowane mięso wieprzowe z warzywami). Drugą zbliżoną grupę stanowią naczynia P7s 

(mięso drobiowe) i P8s (ryby słodkowodne) w sąsiedztwie P10s (mięso wieprzowe) oraz próbki 

P5s (mięso wołowe). 
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Ryc. 33. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy 3 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie analizy skupień pozwoliło na zaobserwowanie, że w żadnej z grup 

naczyń testowych nie wydzielono skupiska próbek zbliżonych ze względu na skład pokarmów. 

Powstałe skupiska zawierały próbki o zróżnicowanym składzie żywnościowym. Natomiast 

pośród próbek, które najbardziej odróżniały się od pozostałych, znajdowały się te z zawartością 

mleka (przechowywanego i gotowanego) oraz mięsa wieprzowego, wołowego oraz 

drobiowego.  

 

6.1.2. Analiza skupień zestawienia wszystkich trzech grup naczyń testowych 

Przeprowadzenie analizy skupień metodą Warda dla trzech grup naczyń testowych 

pozwoliło na wyodrębnienie czterech dużych skupisk próbek, które są najbardziej podobne do 

siebie ze względu na skład jakościowy i ilościowy kwasów tłuszczowych (ryc. 34):  

• W pierwszej grupie znalazły się cztery naczynia z grupy trzeciej naczyń testowych (P8s, 

P10s, P7s i P5s), jedno naczynie z grupy pierwszej (P7dn) oraz dwa naczynia z grupy 

drugiej (P7d i P10d). Pomiędzy próbkami P7d (mięso drobiowe) i P10s (mięso wieprzowe) 

widoczne jest duże podobieństwo pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. 
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Zbliżoną zawartość wykryto również w próbce P7dn (mięso wieprzowe). W tym samym 

zbiorze znajdują się również próbki P7s (mięso drobiowe) i P8s (ryba słodkowodna). W 

sąsiedztwie tego skupiska znajdują się dwie próbki o zliżonej zawartości kwasów 

tłuszczowych, czli P5s (mięso wołowe) i P10d (mleko).  

• W kolejnej grupie wyodrębniono cztery naczynia: dwa z grupy drugiej (P8d i P6d) i dwa z 

grupy pierwszej (P2dn i P4dn). Najbardziej zbliżoną zawartość wykazano w próbach nr 

P6d (wieprzowina i warzywa) i P8d (mięso wołowe). W ich sąsiedztwie znalazły się próbki 

P2dn (mięso drobiowe) i P4dn (ryba słodkowodna). 

• Największe skupisko liczyło 15 próbek: w jego skład wchodziły naczynia zarówno z grupy 

pierwszej (P5dn, P6dn, P8dn i P10dn), grupy drugiej (P2d, P3d, P4d, P5d i P9d), jak i 

grupy trzeciej (P2s, P3s, P4s, P9s i P11s).  

Pierwsze zestawienie zawiera próbki P2s (ryba morska), P11s (miód), P6dn (mleko), P5dn 

(ryba morska) i P2d (warzywa). Drugie skupisko zawierało próbki P4s (warzywa), P9s 

(kasza jaglana) i P5d (ryba słodkowodna). Kolejne skupiska próbek to P10dn (miód), P8dn 

(kasza jaglana), P4d (mięso wieprzowe) oraz P9dn (warzywa), P3s (wieprzowina z 

warzywami) i P9d (ryba morska). W pobliżu tych skupisk znajduje się próbka P3d z 

naczynia, w którym została ugotowana kasza.  

• Trzy spośród przebadanych próbek okazały się najbardziej odmienne pod względem 

zawartości kwasów tłuszczowych, a mianowicie P6s (gotowane mleko), P11dn (gotowane 

mięso wołowe) i P3dn (gotowane mięso wieprzowe z warzywami). 

Przeprowadzona analiza skupień dla trzech grup naczyń testowych wykazała 

podobieństwo w składzie ilościowym i jakościowym kwasów tłuszczowych pomiędzy różnymi 

rodzajami żywności. W jednym z wyróżnionych skupisk znalazły się bowiem naczynia 

zawierające zarówno mięso wołowe i wieprzowe, drób, ryby i mleko. Kolejną grupę stanowią 

naczynia testowe, w których gotowano: kaszę, warzywa, wieprzowinę i ryby morskiej oraz 

słodkowodne. Następne skupisko zawiera naczynia, w których gotowano mięsa: wołowe, 

wieprzowe, drobiowe oraz ryby. W przypadku dwóch skupisk zaobserwowano podobieństwa 

pomiędzy próbkami z naczyń, w których gotowano mięso drobiowe (P7s, P2dn) i ryby 

słodkowodne (P8s, P4dn). 

Na podstawie wyników analizy skupień tak zróżnicowanych pod względem 

rzeczywistej zawartości naczyń testowych, trudno byłoby zatem określić wspólny schemat 

skład chemiczny w odniesieniu do kwasów tłuszczowych dla poszczególnych rodzajów 

żywności. Oznacza to najprawdopodobniej, że przy grupowaniu naczyń ceramicznych pod 

względem ilościowej i jakościowej struktury kompleksu zawartych w nich kwasów 
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tłuszczowych nie powinny być brane pod uwagę wszystkie kwasy tłuszczowe, ponieważ 

zapewne część z nich nie ma wartości diagnostycznej w odniesieniu do rodzaju pokarmów z 

których pochodzą. W celu weryfikacji takiego twierdzenia przeprowadzono kolejne, bardziej 

zaawansowane statystycznie analizy, a mianowicie analizę korspondencji i analizę czynnikową. 
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Ryc. 34. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla trzech grup naczyń testowych:  
- grupa 1 P2dn, 

- grupa 2 jako P2d, 

 -grupa 3 jako P2s 

 (oprac. K. Zdeb) 
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Ryc. 35. Wyniki przeprowadzonej analizy PCA 

dla grupy 1 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

6.2. Analiza składowych głównych 

Kolejna metoda statystyczna wykorzystana do badania zawartości naczyń testowych to analiza 

czynnikowa metodą składowych głównych (ang. principal component analysis, PCA) 

umożliwiająca redukcję zmiennych opisujących badane zjawiska oraz służąca do ujawnienia 

prawidłowości pomiędzy zmiennymi. Wyznaczane są w ten sposób składowe będące 

kombinacją liniową analizowanych zmiennych. Badanie głównych składowych pozwala na 

wytypowanie zmiennych początkowych, które w znacznym stopniu wpływają na poszczególne 

składowe. Zmienne początkowe warunkują także liczbę składowych, która może być mniejsza 

lub równa wobec liczby składowej. Analizą objęto wartości uzyskane dla wszystkich kwasów 

tłuszczowych wyekstrahowanych z naczyń testowych, w których gotowano żywność (tab. 10). 

Celem zastosowania analizy głównych składowych jest redukcja zmiennych oraz odkrycie 

związków pomiędzy zmiennymi448.  

 

6.2.1 Analiza składowych głównych dla poszczególnych grup naczyń testowych 

W grupie pierwszej zaobserwowano dwa skupiska naczyń (ryc. 35). Pierwsze z nich 

utworzyły naczynia: P5dn (ryba morska), P6dn (gotowane mleko), P8dn (kasza jaglana), P9dn 

(warzywa), P10dn (gotowany miód). Drugim skupiskiem były dwie próbki: P7dn (mięso 

wieprzowe) i P4dn (ryby słodkowodne). Natomiast najbardziej oddalonymi próbkami od 

pozostałych okazały się P3dn (gotowane mięso wieprzowe z warzywami) i P11dn (mięso 

wołowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
448 Statystyka od A do Z, Analiza składowych głównych OCA, https://www.statystyka.az.pl/analiza–skladowych–
glownych–pca.php (wgląd: 02.02.2021). 
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Ryc. 36. Wyniki przeprowadzonej analiza PCA dla 

grupy 2 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

W drugiej grupie naczyń testowych (ryc. 36) zaobserwowano trzy naczynia, które w 

znaczny sposób wyróżniały się spośród pozostałych naczyń: P3d (kasza jęczmienna), P7d 

(mięso drobiowe), P10d (przechowywane mleko). Zaobserwowano również zgrupowanie 

trzech próbek, tj. P2d (warzywa), P4d (mięso wieprzowe), P5d (ryby słodkowodne). Blisko 

siebie znalazły się także dwa naczynia: P8d (mięso wołowe) i P6d (gotowane mięso wieprzowe 

z warzywami). 
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Ryc. 37. Wyniki przeprowadzonej analiza PCA dla grupy 3 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

W grupie trzeciej naczyń testowych (ryc. 37) zaobserwowano jedno skupisko naczyń: 

P2s (ryby morskie), P4s (warzywa), P9s (kasza jaglana), P11s (gotowany miód). Jedna próbka 

odbiegała od pozostałych, czyli P6s (gotowane mleko). 
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6.2.2. Analiza głównych składowych trzech grup naczyń testowych 

Metodą statystyczną, którą zastosowano do porównania wyników zawartości naczyń 

ceramicznych, była analiza głównych składowych (PCA). Największe zagęszczenie na 

diagramie stanowiło skupisko dwudziestu próbek – sześciu z grupy pierwszej, sześciu z grupy 

drugiej oraz ośmiu z grupy trzeciej (oznaczone na ryc. 40 kolorem pomarańczowym). Kolejne 

trzy próbki, nr P8s (ryby słodkowodne), P5s (mięso wołowe) i P10d (przechowywane mleko), 

były odsunięte od zgrupowania pozostałych wyników. Ponadto zaobserwowano trzy 

najbardziej oddalone od pozostałych próbki: P6s (gotowane mleko), P3dn (mięso wieprzowe z 

warzywami), P11dn (mięso wołowe). Skupisko stanowiły także próbki: P3d (kasza jaglana), 

P7d (mięso drobiowe), P8d (mięso wołowe), P2dn (mięso drobiowe), P4dn (ryby 

słodkowodne), P7dn (mięso drobiowe), P7s (mięso drobiowe), P10s (mięso wieprzowe). W 

dużym skupisku znalazły się próbki: P5dn (ryba morska), P6dn (mleko), P8dn (kasza jaglana), 

P10dn (miód), P2d (warzywa), P5d (ryba słodkowodna), P9d (ryba morska), P2s (ryba morska), 

P5d (mięso wołowe), P9d (ryba morska), P2s (ryba morska), P3s (wieprzowina z warzywami),  

P4s (warzywa), P9s (kasza jaglana).  

Również w przypadku analizy głównych składowych przeprowadzonej dla trzech grup naczyń 

testowych, skupiska były odmienne od ich rzeczywistej zawartości. W największym 

zgrupowaniu znajdują się naczynia o bardzo zróżnicowanej zawartości – pożywienia 

roślinnego, mięsnego i mieszanego (wieprzowina gotowana z warzywami). Nie udało się 

wskazać wyraźnych różnic pomiędzy rodzajami żywności, które gotowano w naczyniach 

testowych.    
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 Ryc. 38. Wyniki przeprowadzonej analizy 

głównych składowych dla trzech grup naczyń 
testowych: 

- grupa 1 P2dn, 

- grupa 2 jako P2d, 

- grupa 3 jako P2s 

 (oprac. K. Zdeb) 
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6.3. Analiza korespondencji 

Kolejnym rodzajem analizy statystycznej wykorzystanej w niniejszej pracy jest analiza 

korespondencji (ang. correspondence analysis). To metoda statystycznej eksploracji macierzy 

kontyngencji albo macierzy prawdopodobieństwa, analizująca tablice dwudzielne i 

wielodzielne, które zawierają charakterystyczne powiązania pomiędzy wierszami i kolumnami. 

Jej zastosowanie pozwala na wykrycie tzw. ukrytych zmiennych – wierszowych i 

kolumnowych oraz ich jakościowej struktury449. Zaletą tej metody statystyki wielowymiarowej 

jest to, że pozwala nie tylko wykryć zróżnicowanie badanego zbioru obiektów (w tym 

przypadku: próbek ceramiki), ale także ustalić, które ich cechy (w tym przypadku: kwasy 

tłuszczowe) są za to zróżnicowanie odpowiedzialne450. 

6.3.1. Analiza korespondencji dla poszczególnych grup naczyń testowych 

Do analizy korespondencji pomiędzy naczyniami testowymi trzech grup wybrano 

wszystkie wykryte w nich kwasy tłuszczowe (tab. 10). Wyniki otrzymanej analizy 

korespondencji przedstawiono graficznie w postaci zmiennych dla każdej z trzech grup naczyń 

testowych. Celem tej analizy było sprawdzenie, które próbki korelują ze sobą pod względem 

ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych. 

W pierwszej grupie naczyń analiza korespondencji (ryc. 39) pozwoliła na 

zaobserowanie wyraźnego podziału pomiędzy dwoma zgrupowaniami próbek, spośród których 

wyróżnia się próbka P3dn (warzywa i wieprzowina). W obrębie drugiego skupiska (ryc. 39 – 

kolor granatowy) zaobserwowano wyodrębnienie próbki P11dn (mięso wołowe), która różni 

się od pozostałych pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. Pozostałe próbki wydają 

się być w świetle tej analizy podobne do siebie, chociaż zaobserwowano dwa zaskakujące 

skupiska próbek. Pierwsze z nich tworzą mianowicie dwie próbki P2dn (mięso drobiowe) i 

P10dn (gotowany miód) (ryc. 38 – próbki oznaczono kolorem żółtym). Drugie skupisko tworzą 

trzy próbki: P6dn – gotowane mleko, P7dn – mięso wieprzowe i P9dn – gotowane warzywa 

(ryc. 38 – próbki oznaczono kolorem pomarańczowym).  

 
449 Analiza korespondencji, StatSoft Electronic Statistic Textbook,  

Internet: 

https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcora

n.html (wgląd: 3.02.2021). 
450 Kobylińska i Kobyliński 1993: 237; Bobowski 2019: 14-21. 
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Przeprowadzenie analizy korespondencji dla grupy drugiej naczyń testowych (ryc. 40) 

pozwoliła na wyodrębnienie dwóch zbiorów próbek, które oznaczono na rycinie kolorem 

granatowym (ryc. 40). Analiza korespondencji doprowadziła do wyróżnienia skupiska 

obejmującego dwie próbki: P5d –mięso ryby słodkowodnej i P8d – mięso wołowe (ryc. 40 – 

próbki oznaczono kolorem żółtym). 

Natomiast przeprowadzona analiza korespondencji ujawniła zróżnicowanie zawartości 

wśród przebadanych naczyń testowych zaobserwowano wyraźnie odsunięcie czterech próbek: 

P9d – mięso ryby morskiej, P10d – mleko, P7d – drób, P3d – kasza jaglana (ryc. 40 – próbki 

oznaczono kolorem czerwonym).  

 

 

 

Ryc. 39. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 1 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

v 
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W przypadku trzeciej grupy naczyń testowych (ryc. 41) również zaobserwowano wyraźny 

podzial na dwa skupiska próbek, pośród których wyróżnia się próbka P6s (mleko). W obrębie 

drugiego skupiska wyróżniają się dwie próbki, które są odsunięte od pozostałych, mianowicie 

P5s (mięso wołowe) i P7s (drób) (ryc. 41 – próbki oznaczone kolorem czerwonym).  

Trzy próbki tworzące skupisko: P3s – gotowane mięso wieprzowe z warzywami, P4s – 

gotowane warzywa, P10s – mięso wieprzowe (ryc. 41 – próbki oznaczone kolorem żółtym). 

Ryc. 40. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 2 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

v 

v 
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Przeprowadzenie analizy korespondencji dla trzech grup naczyń testowych pozwoliło na 

wydzielenie próbek, które w znaczny sposób odróżniały się od pozostałych: drób, mleko, ryby 

morskie, mięso wołowe oraz warzywa gotowane razem z mięsem wieprzowym. W przypadku 

zgrupowań próbek zaobserwowano dwa skupiska grup drugiej i trzeciej, które miały ten sam 

skład: warzywa, mięso wieprzowe oraz warzywa gotowane z mięsem wieprzowym. W 

skupisku grupy 1 zaobserwowano obecność próbek z dwóch naczyń testowych zawierających 

mięso wieprzowe oraz warzywa.  

 

6.3.2. Analiza korespondencji trzech grup naczyń testowych 

Analizę korespondencji zastosowano także dla wszystkich próbek pobranych z trzech grup 

naczyń testowych. W analizie wzięto pod wagę wszystkie kwasy tłuszczowe wykryte w trzech 

grupach naczyń testowych (tab. 10). Wyniki ilościowe kwasów tłuszczowych zestawiono w 

celu wytypowania grup naczyń testowych, których wyniki wskazują na podobieństwa 

pomiędzy próbkami. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci graficznej (ryc. 42).  

Próbki z trzech różnych grup naczyń testowych znalazły się w wyniku analizy 

korespondencji w różnych skupiskach, spośród których można wyodrębnić dwa główne (ryc. 

42 – oznaczone kolorem granatowym). W jednym z nich znalazło się pomniejsze skupisko 

Ryc. 41. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 3 naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

 

v 
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dwóch próbek: P3dn (warzywa i wieprzowna) i P7d (mięso drobiowe) (ryc. 42 – oznaczone 

kolorem żółtym) oraz dwie  próbki oddalone od pozostałych, mianowicie P3d (kasza jaglana) i 

P8s (ryba słodkowodna) (ryc. 42 – oznaczone kolorem czerwonym).  

W obrębie drugiego dużego skupiska próbek widoczne są dwa pomniejsze zgrupowania – 

oznaczone na rycinie nr 42 kolorem pomarańczowym. W obrębie tych grup wyznaczono 

pomniejsze skupiska, oznaczone kolorem żółtym (ryc. 42): P8dn – kasza jaglana i P5dn – ryba 

morska oraz P6dn – mleko, P6d  – wieprzowina z warzywami, P3s  – wieprzowina z 

warzywami, P9s  – kasza jaglana.  

Wśród pozostałych wyników z naczyń testowych widoczne są dwa skupiska próbek, z których 

pierwsze tworzą próbki: P10s – mięso wieprzowe, P7s – mięso drobiowe, P4dn – mięso ryby 

słodkowodnej, P4s - warzywa, które skupiają się wokół wspomnianych wcześniej próbek P5dn 

i P8dn. Drugie skupisko znajduje się wokół próbek P3s, P9n, P6d i Pdn – są to próbki oznaczone 

jako:  P5d – mięso ryby słodkowodnej, P8d – mięso wołowe , P10dn - miód, P2dn – mięso 

drobiowe, P9s – kasza (ryc. 41 – próbki oznaczone kolorem pomarańczowym). 

Analiza korespondencji dla zawartości ilościowej kwasów tłuszczowych w naczyniach 

testowych wykazała, że zbliżone pod względem składu są próbki zawierające warzywa 

gotowane z mięsem wieprzowym (P3s, P6d) oraz próbka z gotowanymi warzywami (P9dn), 

lecz w zgrupowaniu tym znajdowała się także próbka z naczynia testowego, w którym 

gotowano mleko (P6dn). Pozostałe skupiska były znacznie bardziej zróżnicowane pod 

względem pożywienia gotowanego w naczyniach testowych. Cztery spośród próbek w znaczny 

sposób wyróżniają się od pozostałych: P8s – mięso ryby słodkowodnej, P3d - kasza, P10d - 

mleko, P6s - mleko (ryc. 42 – próbki oznaczone kolorem czerwonym). 

Zestawienie wyników z trzech grup naczyń testowych nie pozwoliło na wykrycie podobieństw 

w ilościowym składzie kwasów tłuszczowych próbek naczyń testowych, w których ugotowano 

tę samą żywność.   
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Rys. 42. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla trzech grup naczyń testowych (oprac. K. Zdeb) 

 

 

6.3.3. Analiza korespondencji dla kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z naczyń testowych  

Analizę korespondencji przeprowadzono także dla ilościowej zawartości kwasów 

tłuszczowych, które wyekstrahowano z naczyń testowych. Do analiz wybrano wszystkie kwasy 

tłuszczowe wykryte w naczyniach ceramicznych (tab. 10). Wyniki otrzymanej analizy 

korespondencji przedstawiono graficznie w postaci zmiennych dla każdej z trzech grup naczyń 

testowych. Celem tej analizy było sprawdzenie, które z wyekstrahowanych kwasów 

tłuszczowych są diagnostyczne dla grup żywności, które gotowano w naczyniach testowych. 

W ten sposób sprawdzono, czy możliwe jest rozróżnienie żywności na podstawie pojedynczych 

kwasów tłuszczowych bez stosowania wzorów proporcji kwasów tłuszczowych, opisanych w 

rozdziale 2.7. niniejszej pracy. 

v v 
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Ryc. 43. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 
testowych grupy 1 (oprac. K. Zdeb) 

 

Dla próbek z pierwszej grupy naczyń analiza korespondencji (ryc. 43) wykazała, że dla dwóch 

próbek pobranych z naczyń testowych można stwierdzić charakterystyczne kwasy tłuszczowe, 

które występują w innym stężeniu niż w pozostałych naczyniach testowych. Dla próbki nr P3dn 

(warzywa gotowane razem z wieprzowiną) charakterystyczny okazał się kwas linolowy (C18:2, 

n-6) (ryc. 43 – oznaczone kolorem brązowym). Dla próbki nr P11dn (gotowana wołowina) 

charakterystyczny okazał się kwas pentadekanowy (C15:0) (ryc. 43 – oznaczone kolorem 

różowym). Kwas kapronowy (C6:0) okazał się natomiast  wyróżnikiem dla próbek nr P4dn 

(gotowana ryba słodkowodna) i P7dn (gotowane mięso wieprzowe) (ryc. 43 – kolorem żółtym 

oznaczono próbkę P4dn , kolorem zielonym oznaczono próbkę P7dn).  
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Ryc. 44. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 
testowych grupy 2  (oprac. K. Zdeb) 

  

W drugiej grupie naczyń testowych analiza korespondencji (ryc. 44) umożliwiła wyróżnienie 

próbki nr P7d (mięso drobiowe) ze względu na zawartość w niej kwasu tridekanowego (C13:0) 

(ryc. 44 – oznaczone kolorem brązowym). Dla próbki nr P10d (mleko) charakterystycznymi 

kwasami, pod względem ilościowym, okazały się być kwasy udekanowy (C11:0) i laurynowy 

(C12:0) (ryc. 44 – oznaczone kolorem różowym). Dwie próbki nr P8d (mięso wołowe) i P5d 

(gotowana ryba morska) wyróżniono ze względu na wyekstrahowane z nich kwasy stearynowy 

(C18:0) i oleinowy (C18:1, n-9) (ryc. 44 – oznaczone kolorem zielonym). 
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Ryc. 45. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 
testowych grupy 3  (oprac. K. Zdeb) 
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W grupie 3 naczyń testowych analiza korespondencji umożliwiła wykrycie trzech próbek, dla 

których pojedyncze kwasy tłuszczowe stanowiły wyróżnik (ryc. 45). Dla próbki nr P6s 

(gotowane mleko) wyróżnikiem okazał się być kwas heksanowy (C6:0) (ryc. 45 – oznaczone 

kolorem zielonym). Dla próbki nr P2s (gotowana ryba morska) wyróżnik stanowi kwas 

stearynowy (C18:0) (ryc. 45 – oznaczone kolorem różowym). Dla próbki nr P11s (gotowany 

miód) spośród kwasów tłuszczowych pod względem ilościowym wyróżnikiem wydaje się być 

kwas ikozanowy (C20:0) (ryc. 45 – oznaczone kolorem brązowym). 

 

6.3.4. Analiza korespondencji dla kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z trzech grup naczyń 
testowych  

Analizę korespondencji przeprowadzono także dla ilościowej obecności kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych ze wszystkich próbek pochodzących z trzech grup naczyń testowych. W 

analizie wzięto pod wagę wszystkie kwasy tłuszczowe wykryte w 32 naczyniach testowych 

(tab. 10). Wyniki ilościowe kwasów tłuszczowych zestawiono w celu wytypowania kwasów 

tłuszczowych, które mogłyby służyć jako wyróżniki rodzajów żywności. Uzyskane wyniki 

przedstawiono w postaci graficznej (ryc. 46).  
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Ryc. 46. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 
testowych trzech grup (oprac. K. Zdeb) 
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Analiza korespondencji dla wszystkich próbek z trzech grup naczyń testowych, umożliwiła 

wydzielenie siedmiu skupisk ze względu na zawartość ilościową konkretnych kwasów 

tłuszczowych. Wyróżnikami tych skupisk naczyń testowych w świetle analizy korespondencji 

zdają się być: 

• kwas stearynowy (C18:0) dla próbki nr P4dn (ryba słodkowodna) (ryc. 46 – oznaczona 

kolorem fioletowym) oraz dla próbki nr P2s (ryba morska) (ryc. 46 – oznaczone 

kolorem niebieskim); 

• kwas oleinowy (C18:1, n-9) dla próbki nr P9d (ryba morska) (ryc. 46 – oznaczone 

kolorem pomarańczowym) 

• kwas palmitynowy (C16:0) dla próbki nr P11dn (mięso wołowe) (ryc. 46 – oznaczone 

kolorem brązowym). 

• kwas linolowy (C18:2, n-6) dla próbki nr P3d (kasza jaglana) jest (ryc. 46 – oznaczone 

kolorem zielonym); 

• kwas kapronowy (C6:0) dla próbki nr 6s (mleko) (ryc. 46 – oznaczone kolorem 

różowym); 

• kwasy udekanowy (C11:0) i tridekanowy (C13:0) dla próbki nr 11s (gotowany miód) 

(ryc. 46 – oznaczone kolorem szarym). 

Należy podkreślić, że w przypadku ryb morskich i słodkowodnych wyznacznikiem spośród 

kwasów tłuszczowych był kwas stearynowy, będący jednym z dwóch najpopularniejszych 

kwasów tłuszczowych, które występują zarówno w żywności pochodzenia zwierzęcego i 

roślinnego. W przypadku drugiego naczynia, w którym gotowano rybę morską, wyznacznikiem 

był kwas oleinowy, który jest elementem tkanek mięsa ryb. Natomiast w żadnej z próbek 

związanych z gotowaną rybą wskaźnikiem nie był kwas arachidowy (C20:0), który wytypował 

S. Isaksson jako dodatkowy wskaźnik obecności mięsa zwierząt morskich.  

Dla próbki pobranej z naczynia, w którym gotowano mięso wołowe,  wyróżnik stanowił kwas 

palmitynowy, jeden z dwóch najpopularniejszych kwasów tłuszczowych. Kwas tłuszczowych 

występuje zarówno w tkankach zwierząt o roślin. Nie jest to również kwas mlekowy, który 

mógłby stanowić wyróżnik dla zwierząt przeżuwaczy. W przypadku próbki pobranej z 

naczynia, w którym znajdowało się mleko udało się wyodrębnić kwas krapronowy jako 

wskaźnik dla tej próbki. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy korespondencji nie stwierdzono, aby któryś z 

pojedynczych kwasów tłuszczowych zawartych w próbkach naczyń ceramicznych mógł zostać 

uznany za jednoznacznie diagnostyczny dla jednej grupy żywności. Jedynie w przypadku 
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dwóch próbek można stwierdzić, że pojedyncze kwasy tłuszczowe były elementem 

diagnostycznym, natomiast w pozostałych przypadkach widoczne jest zgrupowanie niektórych 

próbek. 
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6.4. Podsumowanie analiz statystycznych przeprowadzonych dla próbek trzech grup naczyń 
testowych 

Do trzech grup naczyń testowych przeprowadzono analizy statystyczne, których celem 

było wytypowanie potwraw o możliwie najbardziej zbliżonym składzie lub wskazanie tych 

kwasów tłuszczowych, które mogą stanowić wyróżnik dla poszczególnych rodzajów żywności. 

Do badań wykorzystano metody analizy skupień, analizy składowych głównych i analizy 

korespondencji dla naczyń testowych w obrębie poszczególnych grup oraz wspólne analizy dla 

wszystkich pokarmów.  

Na podstawie wyników uzyskanych z analizy skupień przeprowadzonej dla naczyń 

testowych stwierdzono, że ilościowe i jakościowe struktury kompleksu kwasów tłuszczowych 

nie są diagnostyczne w odniesieniu do rodzaju gotowanych pokarmów. W przypadku analizy 

głównych składowych nie udało się uchwycić podobieństwa pomiędzy skupiskami trzech grup 

naczyń testowych a rodzajem ich zawartości. W skupiskach występowały naczynia 

zróżnicowane pod względem zawartości, zarówno pokarmy mięsne, jak i roślinne.  

Zastosowanie statystyki wielowymiarowej miało umożliwić wykrycie kwasów tłuszczowych 

odpowiedzialnych za zróżnicowanie zbiorów próbek z naczyń testowych. Jednakże wykonane 

analizy nie pozwoliły na wskazanie kwasów tłuszczowych, które mogłyby być wyróżnikami 

dla poszczególnych grup pożywienia.  

Wyniki uzyskane ze statystyk nie okazały się pomocne w rozróżnianiu grup żywności 

pod względem składu ilościowego i jakościowego kwasów tłuszczowych. Nie udało się 

również wskazać pojedynczych kwasów tłuszczowych, które mogłyby stanowić wyróżniki dla 

poszczególnych rodzajów żywności.  
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Rozdział 7. Podsumowanie wyników uzyskanych poprzez zastosowanie chromatografii 

gazowej sprężonej ze spektrometrią mas w analizie zawartości naczyń ceramicznych 
wykonanych metodą eksperymentalną 

W tym podrozdziale zostaną przedstawione wnioski z wyżej zaprezentowanych prac 

eksperymentalnych z zastosowaniem metody chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas do analizy zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice archeologicznej.  

Należy podkreślić, że w przypadku każdej próbki zostały wyekstrahowane podobne 

kwasy tłuszczowe (tab. 10). Pozwoliło to na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na niektóre 

wątpliwości przedstawione w rozdziale 2.7. Stwierdzono, że kwasy tłuszczowe przeniknęły w 

głąb ścian naczyń z gotowanych w nich potraw. Warto zauważyć, że miało to miejsce już w 

przypadku potraw ugotowanych jeden raz, co wystarczyło do wchłonięcia lipidów przez pory 

ceramiki oraz ich przechowania do momentu wyekstrahowania przy zastosowaniu metody GC–

MS. Kwasy tłuszczowe pozyskano z głębokości ok. 2 mm z wnętrza ścian naczyń na wysokości 

brzuśców i części przydennych. Stwierdzono również przetrwanie kwasów tłuszczowych w 

porach naczyń ceramicznych, pomimo zdeponowania ich w zróżnicowanych środowiskach 

glebowych, oraz pozostanie w nich po umyciu wodą fragmentów naczyń.  

Kolejnym etapem analiz było porównanie wyników pozyskanych z próbek pobranych 

z gliny, z której lepiono naczynia oraz z naczyń kontrolnych, w których nie gotowano ani nie 

przechowywano żadnych potraw, a także z gleb, w których zdeponowano naczynia testowe. W 

samych fragmentach gliny, niepoddanej obróbce cieplnej ani nieugniatanej przed formowaniem 

naczyń, wykryto jedynie śladowe ilości kwasów tłuszczowych. W naczyniach, które ulepiono 

i wypalono, zaobserwowano natomiast zwiększoną zawartość ilościową i jakościową kwasów 

tłuszczowych, które mogły pochodzić z rąk osoby lepiącej. Jednakże porównanie wyników 

zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach kontrolnych z wynikami otrzymanymi z 

naczyń po gotowaniu pokarmów wskazuje, że obecność kwasów pochodzących z naturalnych 

surowców ilastych, czy też z dłoni garncarza może być określona jako śladowa.  

W przypadku próbek gleb pobranych z dwóch miejsc, w których dokonano depozycji 

próbek,  wyekstrahowano również kwasy tłuszczowe, ale w nikłej ilości. Należy podkreślić, że 

porównanie wyników otrzymanych z próbek przekazanych od razu do laboratorium z tymi 

pochodzącymi z naczyń, które zostały poddane depozycji, wykazało, że wystąpiły różnice w 

ilościowej i jakościowej obecności kwasów tłuszczowych. Jednakże nie wynika to z obecności 

kwasów tłuszczowych w glebach, ponieważ kwasy tłuszczowe znajdowały się już w porach 

naczyń ceramicznych (gdzie wniknęły na skutek podgrzania pokarmów). Prawdopodobnie 



255 

 

zmiany, które zawszy w ilościowym i jakościowym składzie kwasów tłuszczowych wynikały 

z procesów utleniania, którym kwasy tłuszczowe podlegają w czasie ich zdeponowania w 

glebie. Widoczne ubytki w kwasach tłuszczowych można przypisać nie tylko procesom 

utleniania, ale także działaniu bakterii, które również negatywnie oddziaływują na substancje 

przechowywane w porach ścianek naczyń ceramicznych. Interesująca wydaje się także 

obserwacja dotycząca wyników otrzymanych z tych naczyń, a mianowicie to, że w połowie 

naczyń udało się odtworzyć potrawy, które w nich gotowano, ponieważ nastąpiło wzmocnienie 

wyników, na co wpływ miało osłabienie niektórych kwasów tłuszczowych – zmniejszenie ich 

ilości w próbce (zagadnienie to rozwinięto w rozdziale 5.8.).  

Jak się okazało w toku badań eksperymentalnych, już samo tylko przechowanie 

płynnych substancji w naczyniach, których wnętrza nie zostały zabezpieczone poprzez użycie 

np. szkliwa, pozwoliło na uzyskanie wyników w postaci wyekstrahowanych kwasów 

tłuszczowych. W naczyniu, w którym jedynie przechowywano mleko bez jego podgrzewania, 

zaobserwowano jego wsiąkanie w pory ścianki naczynia, co umożliwiło uzyskanie informacji 

o jakościowym i ilościowym składzie kwasów tłuszczowych. Pozwala to na przedstawienie 

teorii, że w przypadku naczyń, w których jedynie przechowywano pożywienie, do wniknięcia 

kwasów tłuszczowych mogło dojść w chwili puszczenia soków przez żywność (np. przez 

jagody). natomiast w przypadku mleka prawdopodobnie do uzupełnienia porów doszło ze 

względu wypał naczynia w ognisku przy zmiennej temperaturze wypału, co mogo mieć wpływ 

na obecność otwartych porów w ściankach naczynia (zagadnienie omówiono w rozdziale 2.2). 

Fragmenty ceramiki pozyskane w trakcie prac archeologicznych mają częsty kontakt z 

kwasami tłuszczowymi znajdującymi się na rękach badaczy. Ta kwestia, jak również 

oczyszczenie wodą naczyń, nie ma jednak wpływu na dalszy przebieg badań, jeżeli próbkę 

pobrano z wnętrza ścianki naczynia, a nie z jego zewnętrznej strony.  

Podjęto analizę kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z naczyń testowych w 

kontekście interpretacji rodzajów potraw gotowanych w tych naczyniach. Należy zauważyć, że 

w próbkach pobranych z trzech grup naczyń testowych wykryto podobne kwasy tłuszczowe. 

Jednakże w przypadku tych samych pokarmów widoczne są dość znaczne różnice w ilościowej 

i jakościowej zawartości kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano to, np. w przypadku naczyń 

zawierających wieprzowinę i warzywa, mięso wieprzowe i wołowe, warzywa oraz ryby. 

Uzyskane wyniki pojedynczych kwasów tłuszczowych nie pozwoliły na dokładną identyfikację 

potraw i ich rozróżnienie.  

Próba rozróżnienia pochodzenia kwasów tłuszczowych zwierzęcych lub roślinnych na 

podstawie ilorazu kwasów palmitynowego i stearynowego (C16:0/C18:0) nie przyniosła 
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oczekiwanych rezultatów, ponieważ nie umożliwiła prawidłowego odtworzenia zawartości 

naczyń. Jednakże należy zauważyć, że iloraz zaproponowany przez M. W. Gregga i G. F. 

Slatera451, czyli wynik równy 3 lub więcej (odpowiadający kwasom tłuszczowym pochodzenia 

roślinnego) okazał się niediagnostyczny w przypadku naczyń testowych. Jedynie w przypadku 

uzyskania wyniku poniżej 2,08 można stwierdzić, że kwasy tłuszczowe pochodziły od zwierząt 

lądowych, a iloraz powyżej 2,08 świadczy o kwasach tłuszczowych pochodzących ze zwierząt 

wodnych.  

W przypadku naczyń, w których gotowano ryby morskie i słodkowodne, kluczowym 

wzorem do sprawdzenia była proporcja kwasów tłuszczowych zaproponowana przez Isakssona 

(C18:0/C16:0). Iloraz zaproponowany przez tego badacza, tzn. 0,48 (i mniej) jest graniczną 

liczbą dla wykrycia obecności gotowanych ryb. Prawidłowe wyniki uzyskano jedynie w 

przypadku próbek, w których gotowano ryby słodkowodne. Jest to wzór, który można zatem 

stosować w przypadku ceramiki znalezionej na stanowiskach położonych w bliskim 

sąsiedztwie rzek lub jezior. 

Dla pokarmów mięsnych zastosowano trzy wzory na wykrycie różnic pomiędzy 

gatunkami mięsa. W wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych okazało się, że 

należy wykluczyć stosowanie proporcji kwasów palmitynowego i stearynowego – w tym 

przypadku przewaga C16:0 nad C18:0, według Regert, miała oznaczać obecność pozostałości 

zwierząt innych niż przeżuwacze. Jednak nie udało się w taki sposób poprawnie określić 

zawartości naczyń, w których gotowano mięso z mięso wołowe, ponieważ przewaga kwasu 

stearynowego wskazywała na obecność w tych naczyniach mięsa zwierząt monogastrycznych. 

Z kolei zaproponowane przez Dudda, Eversheda i Gibsona proporcje kwasów margarynowego 

i stearynowego miały pomóc w rozróżnieniu gatunków mięsa (C17:0/C18:0). Również na tej 

podstaie nie udało się jednak poprawnie zidentyfikować zawartości naczyń testowych. 

Wzór zaproponowany przez Malainey okazał się najtrafniejszy do rozróżniania gatunków 

mięsa. Należy podkreślić, że w przypadku wieprzowiny znacznie dokładniejsze wyniki analizy 

uzyskano po odjęciu od uzyskanych wyników wartości kwasów tłuszczowych 

wyekstrahowanych z próbki kontrolnej (pobranej z naczyń, w których nie przygotowywano 

gotowanego pożywienia). 

W przypadku zastosowania do analizy wyników wzorów proponowanych przez Eerkensa 

możliwe było stwierdzenie, że w naczyniach gotowano produkty pochodzące od ssaków. 

Sprawdziły się w tym przypadku wzór C16:0/C18:0, lecz jedynie w celu odróżnienia mięsa 

 
451 Gregg i Slater 2000: 10. 
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zwierząt lądowych (przy ilorazie mniejszym od 2) od morskich (przy ilorazie większym od 2). 

Wzór (C15:0+C17:0)/C18:0 pozwala na rozróżnienie kwasów tłuszczowych pochodzących z 

mięsa ssaka lądowego (iloraz mniejszy od 0,2) od kwasów tłuszczowych pochodzenia 

roślinnego (iloraz większy od 0,2).  

 Należy zauważyć, że w przypadku próby odróżnienia mleka od mięsa wołowego nie ma 

możliwości skorzystania z pojedynczych kwasów tłuszczowych: laurynowego (C12:0), 

pentadekanowego (C15:0) i margarynowego (C17:0), ponieważ na podstawie 

przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że nie stanowią one wyróżników dla żadnego 

z tych dwóch rodzajów żywności.  

Wyniki dotyczące zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach testowych poddano 

także analizie statystycznej trzema zaawansowanymi metodami wielowymiarowymi. W 

przypadku grupy pierwszej naczyń testowych wyodrębniono dwie znacznie różniące się od 

pozostałych pod względem zawartości kwasów tłuszczowych próbki na podstawie analiz 

skupień i metody PCA, a mianowicie P3dn (mięso wieprzowe z warzywami) i P11dn (mięso 

wołowe).  

W drugiej grupie trzy zastosowane metody statystyczne pozwoliły na wyodrębnienie 

różniących się od pozostałych próbek P10d (przechowywane mleko) i P7d (mięso drobiowe), 

natomiast analiza PCA umożliwiła zaobserwowanie znacznej odrębności próbki P3d (kasza 

jaglana). W grupie trzeciej trzy metody statystyczne umożliwiły wyodrębnienie jako znacznie 

różniącego się od pozostałych naczynia, w którym gotowane było mleko (P6s). Należy 

podkreślić, że w przypadku wszystkich trzech grup naczyń testowych odrębne od pozostałych 

okazały się próbki z naczyń, w których znajdowało się mleko, a w dwóch grupach były to 

próbki pobrane z naczyń zawierających mięso wołowe (P11dn i P5s).  

Następnie przeprowadzono analizy statystyczne dla połączonych grup naczyń 

testowych. Zastosowanie trzech metod statystycznych nie pozwoliło jednak jak się okazało na 

zaobserwowanie skupień naczyń zawierających pożywienia tego samego rodzaju lub 

zbliżonych (np. mięsa wołowego i mleka) z różnych grup naczyń testowych. Uzyskane w toku 

tych analiz skupiska próbek składały się z bardzo zróżnicowanych rodzajów pożywienia. W 

przypadku analizy skupień i PCA zaobserwowano odrębność trzech próbek: P3dn (mięso 

wołowe z warzywami), P11dn (mięso wołowe) i P6s (mleko gotowane).  

 Przeprowadzone badania eksperymentalne wraz z analizą uzyskanych wyników 

doprowadziły do sformułowania wniosku o konieczności przetestowania dodatkowej metody 

badawczej, która została opisana niżej w rozdziale 8. 
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7.1. Wnioski z analizy wyników uzyskanych z naczyń testowych 

Analiza zawartości kwasów tłuszczowych uzyskanych dla naczyń testowych pozwoliła na 

zanegowanie niektórych spośród stosowanych do tej pory przez badaczy wzorów proporcji 

kwasów tłuszczowych.  

Potwierdzono poprawne interpretacje zawartości naczyń testowych na podstawie wzorów 

zaproponowanych przez Malainey i Isakssona oraz jednego z czterech wzorów podanych przez 

Eerkensa. Powinny one stanowić podstawę do identyfikacji zawartości naczyń ceramicznych 

znajdowanych w trakcie badań archeologicznych. 

Ich zastosowanie umożliwia wykrycie następujących rodzajów żywności: 

• Wzór 1: iloraz kwasów  stearynowego i palmitynowego (C18:0/C16:0)452 – mniejszy 

lub równy 0,48 oznacza obecność ryb słodkowodnych. Jednocześnie stwierdzono, że 

iloraz ilości z kwasów tłuszczowych palmitynowego i stearynowego, umożliwia 

odróżnienie kwasów tłuszczowych pochodzących ze zwierząt lądowych (wynik poniżej 

2,08) od ryb (wynik powyżej 2,08). Gregg i Slater zaproponowali ten wzór dla 

rozróżnienia kwasów tłuszczowych zwierzęcych i roślinnych, jednakże 

przeprowadzone przeze mnie badania eksperymentalne pozwoliły na zmianę jego 

zastosowania. Wzór C16:0/C18:0 może stanowić dodatkowy wskaźnik do 

potwierdzenie ustaleń wynikających z zastosowania wzoru nr 1, ponieważ jest to 

odwrotność tego wskaźnika z uwzględnieniem stosunku ilości tych samych kwasów. 

• Wzór 2: iloraz kwasów margarynowego, pentadekanowego i palmitynowego 

(C15:0+C17:0)/C18:0)453 – umożliwia odróżnienie kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego (zwierząt lądowych) od roślinnego (warzyw) – a mianowicie iloraz 

mniejszy od 0,2 wskazuje na kwasy tłusczowe zwierzęce, natomiast iloraz większy od 

0,2 odpowiada kwasą tłuszczowym pochodzenia roślinnego.  

• Wzór 3: iloraz kwasów tłuszczowych pentadekanowego, margarynowego, 

laurynowego, mirystynowego, palmitynowego i stearynowego  

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0)454 – większy lub równy 0,04 oznacza 

pozostałości mięsa przeżuwaczy w naczyniu. 

 Przeprowadzone w trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy badania 

eksperymentalne trzech grup naczyń testowych umożliwiły uzyskanie powyższych rezultatów 

 
452 Wzór zaproponowany przez Isakssona 2000. 
453 Wzór zaproponowany przez Eerkensa 2005. 
454 Wzór zaproponowany przez Malainey 1997. 
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w analizie wyników kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych przy zastosowaniu metody GC–

MS w celu identyfikacji rodzajów żywności. Już jednorazowe gotowanie żywności w naczyniu 

prowadzi do wniknięcia kwasów tłuszczowych w pory ścianek tego naczynia. Pozostają one w 

nim do czasu chemicznej ekstrakcji, nawet w przypadku zalegania naczynia w agresywnym 

środowisku glebowym. Ustalono, że pojedyncze biomarkery (kwasy tłuszczowe) są jedynie 

czynnikiem wspomagającym otrzymanie prawidłowego rezultatu w indentyfikacji żywności 

(np. kwas C20:0 w przypadku identyfikacji gotowanych ryb). Jednocześnie wyniki badań 

eksperymentalnych dowiodły, że nie jest możliwa identyfikacja wszystkich rodzajów 

żywności, np. w żaden sposób na podstawie wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych 

nie udało się odróżnić gotowanego mięsa wołowego od drobiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Rozdział 8. Wykorzystanie metody chromatografii gazowo-izotopowej spektrometrii mas 

(GC–C–IRMS) w analizie zawartości naczyń wykonanych metodą eksperymentalną  

Interpretacja wyników uzyskanych podczas analizy chemicznej przeprowadzonej z 

zastosowaniem metody chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas, która została 

przeprowadzona na naczyniach testowych z trzech grup surowcowych, przyczyniła się do 

podtrzymania wątpliwości związanych z możliwością odróżnienia pokarmów przygotowanych 

z mięsa przeżuwaczy od produktów mlecznych455. W związku z tym zaplanowano wykonanie 

dodatkowych badań, które pozwoliłyby wyjaśnić te wątpliwości. W tym celu wybrano pięć 

naczyń z trzech grup testowych do badań z wykorzystaniem metody chromatografii gazowo–

izotopowej spektrometrii mas (GC–C–IRMS).  

Spośród naczyń testowych wykonanych z gliny pozyskanej w okolicy Drążdżewa 

Nowego wybrano naczynie, w którym gotowane było mleko (próbka P6dn, oznaczona na tym 

etapie badań laboratoryjnych jako ND1). Z drugiej grupy naczyń testowych – z naczyń 

ulepionych z gliny pozyskanej z okolic Domaniewka – wybrano dwa naczynia: próbkę P8d 

(naczynie, w którym ugotowano mięso wołowe, oznaczone na tym etapie badań 

laboratoryjnych jako D1) oraz próbkę P10d (naczynie, w którym przechowywano mleko, 

oznaczone na tym etapie badań laboratoryjnych jako D2). Dwa kolejne naczynia wybrano z 

grupy testowych naczyń wykonanych z gliny zawierającej domieszkę szamotu – naczynie, w 

którym ugotowane zostało mięso wołowe (P5s, oznaczone na tym etapie badań laboratoryjnych 

jako S1) oraz naczynie, w którym gotowane było mleko (P6s, oznaczone na tym etapie badań 

laboratoryjnych jako S2). 

Naczynia dobrano ze względu na przygotowywane w nich rodzaje żywności, aby 

zestawienie otrzymanych wyników pozwoliło na sprawdzenie czy możliwe jest, w pierwszej 

kolejności, poprawne zidentyfikowanie zawartości naczyń, a w drugiej – uzyskanie wyników 

pozwalających na dokładne rozróżnienie pożywienia. W dalszej części opracowania wyników 

ważne będzie porównanie wyników uzyskanych poprzez zastosowanie różnych metod dla tych 

samych naczyń testowych.  

 

 

 

 

 
455 Problematyka poruszana m.in. w: Kałużna-Czaplińska et al. 2013, 2016. 
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8.1. Opis przebiegu badań z zastosowaniem metody GC–C–IRMS 

Chromatografia gazowo–izotopowa spektrometrii mas (GC–C–IRMS) jest metodą 

wykorzystywaną przez badaczy takich, jak m. in. Evershed, który prowadził badania nad 

ceramiką pradziejową oraz Courela wraz z zespołem analizującym zawartość naczyń ze 

stanowisk archeologicznych znajdujących się wokół Morza Bałtyckiego456. Natomiast z terenu 

Polski badaniom z zastosowaniem tej metody poddano ceramikę z neolitycznych stanowiska w 

Ludwinowie (woj. kujawsko-pomorskie) i Kopydłowie (woj. wielkopolskie) w celu 

rozróżnienia pozostałości produktów mlecznych od mięsa ssaków przeżuwaczy457. Jej 

zastosowanie pozwala wyekstrahować kwasy tłuszczowe, a następnie dla kwasów 

stearynowego (C18:0) i palmitynowego (C16:0) wykonuje się badania stabilnych izotopów 

węgla (δ13C). Celem tych badań jest identyfikcja rodzajów pożywienia, które mogły być 

przygotowywane w badanych naczyniach458. 

W przypadku zastosowania tego rodzaju badań w laboratorium następuje oczyszczenie 

mechaniczne powierzchni naczyń z substancji, które mogły przenieść się na zewnętrzną 

powierzchnię ścianek naczyń poprzez kontakt z dłońmi archeologów lub laborantów459. W 

drugim etapie naczynia zostają sproszkowane w zdezynfekowanym i oczyszczonym 

rozpuszczalnikiem moździerzu. Do sproszkowanej ceramiki dodawany jest roztwór metanolu, 

a następnie zostają wyekstrahowane lipidy z fazy polarnej przy użyciu heksanu. Z próbki TLE 

otrzymany zostaje związek pochodny, czyli grupa trimetylosililowa (TMS) przy użyciu N,O–

bis–(trimetylosililo) trifluoroacetamidu (BSTFA) zawierającego 1% chlorku trimetylosililu – 

do sproszkowanych próbek dodawane jest 20 μl n–tetratraikontanu, co umożliwia otrzymanie 

związków pochodnych lipidów. W następnej kolejności wydzielone związki lipidów 

przekształcane są w estry metylowe kwasu tłuszczowego przy użyciu 5 ml kwasu siarkowego 

(2% o/o H2SO4). Proces ten odbywa się w temperaturze 70°C i trwa godzinę. Po zakończeniu 

procesu następuje ostudzenie probówki oraz odwirowanie uzyskanego roztworu. Do probówki 

dodawana jest podwójnie destylowana woda (2 ml). 

Następnym działaniem jest ponowne rozpuszczenie uzyskanych estrów metylowych w 

heksanie, aby możliwe było dokonanie dalszej analizy przy użyciu chromatografii gazowej 

 
456 Więcej o tych badaniach zob. rozdział 2.5.1. 
457 Więcej o tych badaniach zob. rozdział 2.5.2. 
458 Roffet-Salque et al. 2019: 306. 
459 Przebieg badań laboratoryjnych opisano na podstawie publikacji Roffet-Salque et al. 2019: 306–312. Został on 
skonsultowany pracownikami laboratorium Instytutu Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Centrum Nauk 
Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wykonywali badania z zastosowaniem metody 
GC–C–IRMS dla próbek pobranych z naczyń testowych; por. Zdeb 2020a: 274–275. 
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(GC) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spalaniem i spektrometrią masową stosunków 

izotopów (GC–C–IRMS). Wszystkie analizy GC wykonywane są przy użyciu chromatografu, 

dla którego wykorzystano hel jako gaz nośny.  Do pomiaru stężenia związków używany jest 

detektor płomieniowo–jonizacyjny (FID), co umożliwia oznaczenie ilościowe uzyskanych 

ekstraktów z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC). Natomiast scharakteryzowanie 

uzyskanych związków możliwe jest poprzez zastosowanie chromatografii gazowej połączonej 

ze spektrometrią mas (GC–MS). W następnej kolejności pochodną (TMS) całkowitego 

ekstraktu lipidów (1 μl) poprzez dozownik przeniesiono do kwarcowej kolumny z fazą 

stacjonarną z poli(dimetylosiloksanu). Program temperaturowy pieca przebiega następująco: 2 

minuty w izotermie 50°C, grzanie do 300°C w gradiencie 10°C min–1, 10 minut w izotermie 

300°C. Do pozyskania i przetwarzania danych o pikach użyto oprogramowania Clarity, 

natomiast do określenia wartości stabilnych izotopów węgla δ13C kwasów tłuszczowych 

wykorzystano systemu Isoprime 100 GC–C–IRMS. Każda próbka została poddana analizie co 

najmniej dwukrotnie. Zastosowanie metody GC–C–IRMS po uprzednim uzyskaniu wyników 

wyekstrahowanych kwasów tłuszczowych, umożliwia dokonanie zestawienie ilościowego i 

jakościowego kwasów tłuszczowych, a także pozwala na stwierdzenie, które spośród nich są 

dominujące. Po określeniu jakie kwasy tłuszczowe znajdują się w badanej próbce, następuje 

analiza zawartości stabilnych izotopów węgla (δ13C) dla dwóch kwasów palmitynowego 

(C16:0) i stearynowego (C18:0). Różnica wartości δ13C tych dwóch kwasów pozwala na 

otrzymanie równania: Δ13C = δ13C18:0 – δ13C16:0460. 

 Na tej podstawie ustalany jest ekstrakt lipidowy, który stanowi podstawę analizy zawartości 

naczyń. Uzyskane wartości pozwalają na określenie rodzaju pożywienia poprzez rozróżnienie: 

tłuszcze mleczne przeżuwaczy – poniżej –3 do –7‰, tłuszcze tkanek przeżuwaczy od –3 do 

ponad –1‰ oraz tłuszcze z tkanek nieprzeżuwaczy powyżej –1 do 3‰461.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
460 Zdeb 2020a: 274–276. 
461 Roffet-Salque et al. 2019: 306–307, 311–312. 
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8.2. Wyniki badań naczyń testowych, przeprowadzonych z zastosowaniem metody GC–C–IRMS  

Zastosowanie chromatografii gazowej z komorą spalania i spektrometrią mas do 

oznaczania stosunków izotopowych (GC–C–IRMS) do badań pozostałości żywności w 

naczyniach ceramicznych z badań archeologicznych przedstawiono szerzej w rozdziale 2.5, 

gdzie opisano wybrane przykłady wyników takich badań. Na podstawie rezultatów uzyskanych 

przez innych badaczy podjęto decyzję o zastosowaniu tej metody w przypadku wybranych 

naczyń testowych. 

Do laboratorium Instytutu Biologii Środowiskowej Centrum Nauk Biologiczno–

Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przekazano pięć próbek, które wcześniej poddano 

badaniom na obecność kwasów tłuszczowych w porach ścian naczyń (tab. 33). W laboratorium 

naczynia testowe zostały oczyszczone z potencjalnych zanieczyszczeń zewnętrznych, a 

następnie sproszkowano oddzielnie każde naczynie. 

 

Tabela 35. Naczynia testowe, dla których przeprowadzono analizę biomarkerów z zastosowaniem metody GC–C–IRMS 

(oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej kolejności wyekstrahowano z próbek pojedyncze kwasy tłuszczowe, których 

procentową zawartość przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 33). Analiza zawartości 

pojedynczych kwasów pozwala na stwierdzenie, że wyniki zostały zdominowane przez kwasy 

palmitynowy (C16:0) i stearynowy (C18:0).  

W przypadku kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z pięciu próbek w laboratorium 

Uniwersytetu Warszawskiego (tab. 33) uzyskano wyniki różniące się pod względem 

ilościowym i jakościowym w odniesieniu do kwasów tłuszczowych wydzielonych w 

laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tab. 10). Różnice 

te wynikają najprawdopodobniej z odmienności sprzędów laboratoryjnych, który został 

wykorzystany do badań chemicznych. 

Grupa testowa Numer próbki 
poddanej badaniom 

metodą GC–MS 

Numer próbki poddanej 

badaniom metodą GC–
C–IRMS 

Zawartość naczynia 

Grupa 1 P6dn ND1 gotowane mleko 

Grupa 2 P8d D1 gotowane mięso wołowe 

Grupa 2 P10d D2 przechowywane mleko 

Grupa 3 P5s S1 gotowane mięso wołowe 

Grupa 3 P6s S2 gotowane mleko 
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Tabela. 36. Wyekstrahowane kwasy tłuszczowe z próbek DN1 (grupa 1), D1–D2 (grupa 2) i  S1–S2 (grupa 3) poddanych 

badaniom metodą GC–C–IRMS (oprac. K. Zdeb) 

Symbol kwasu 

tłuszczowego 

S1 S2 D1 D2 DN1 

C4:0 0 0 0 0 0 

C6:0 0 0 0 0 0 

C8:0 
0,25 

0,92 0,28 1,15 0,61 

C10:0 0,24 2,85 0,21 3,15 0,63 

C11:0 0,12 0,2 0,03 0,11 1,38 

C12:0 0,3 3,89 0,56 4,23 0 

C13:0 0,21 0,38 0,1 0 0 

C14:1 0,61 1,86 0,33 0,86 0 

C14:0 3,15 8,65 5,54 11,79 6,16 

C15:1 0,34 1,18 0,05 0 0 

C15:0 0,76 2,52 1,55 1,84 0,76 

C16:1 7,53 5,1 3,32 2,13 1,26 

C16:0 19,65 22,99 25,2 29,15 47,79 

C17:1 1,08 0,85 0,77 0,31 0 

C17:0 2,20 1,66 3,04 0,94 0,61 

C18:1N9 45,17 32,43 31,66 27,21 6,01 

C18:0 17,88 14,07 26,8 17,04 34,77 

C20:0 0,42 0,34 0,46 0,09 0 

C21:0 0 0 0 0 0 

C22:6N3 0 0 0 0 0 

C22:2 0,036 0,03 0,06 0 0 

C22:1N9 0 0 0 0 0 

C22:0 0,037 0,05 0,03 0 0 

C23:0 0 0 0 0 0 

C24:1N9 0 0 0 0 0 

C24:0 0 0 0 0 0 

Suma 101,03 116,1 103,08 30,34 100 

 

Następnie przeprowadzono analizę stosunków izotopów węgla dla dwóch kwasów 

tłuszczowych – palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0), poprzez sporządzenie 

wykresu zmienności wartości δ13C16:0 (‰) względem Δ13C (δ13C16:0 – δ13C18:0) (ryc. 42). 

Wykonano również badanie dla uzyskania wyników izotopu kwasu stearynowego (δ13C18:0), 

poprzez przygotowanie zobrazowania zróżnicowania otrzymanych wyników dla pięciu próbek 

(ryc. 47). Interpretację wyników dla naczyń testowych wykonano w oparciu o dane podawane 
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dla różnych typów tłuszczów, które publikowano w materiałach dotyczących zastosowania tej 

metody dla ceramiki pochodzącej z badań archeologicznych462.  

 

   

 

 

 

Na podstawie uzyskanych wyników zinterpretowano zawartość wszystkich 

przebadanych naczyń testowych. Do analizy chemicznej wykorzystano wartości δ13C dla 

dwóch nasyconych  kwasów tłuszczowych, tj.  palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0). 

Różnice pomiędzy wartościami δ13C pozwoliły na odróżnienie pokarmów roślinnych od 

mięsnych, jak również mięsa przeżuwaczy od pozostałych gatunków, a także od produktów 

mlecznych.  

We wszystkich próbkach wykryto kwasy tłuszczowe – palmitynowy (C16:0) i 

stearynowy (C18:0) oraz nasycone kwasy tłuszczowe. W pierwszej kolejności potwierdzono 

obecność kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego w każdym z pięciu naczyń 

testowych. Następnie interpretacji poddano wyniki pomiarów izotopów węgla i azotu dla 

pozostałości organicznych, co umożliwiło rozróżnienie tłuszczów pochodzących z tkanek 

przeżuwaczy oraz tłuszczów mlecznych przeżuwaczy (ryc. 40). 

Na podstawie analizy zamieszczonych wykresów można zaobserwować znaczne 

różnice wyników  δ13C16:0  oraz δ13C18:0 dla próbek D1 (pochodzącej z naczynia zawierającego 

gotowaną wołowinę) oraz DN1 (pochodzącej z naczynia zawierającego gotowane mleko). 

 
462 Copley et al. 2003: 1524–1526; Cramp et al. 2019: 245–250. 
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Natomiast w przypadku wyników Δ13C, otrzymanych z δ13C16:0 – δ13C18:0, największe różnice 

zaobserwowano w przypadku próbki S2, pobranej z naczynia, w którym gotowano mleko.  

Analiza pozostałości materii organicznej w porach naczyń testowych przeprowadzona opisaną 

w tej części rozprawy metodą pozwoliła na poprawne zidentyfikowanie trzech spośród pięciu 

badanych rodzajów żywności. W przypadku dwóch próbek: S1 i D1, które pobrano z naczyń, 

w których gotowano mięso wołowe, możliwe było poprawne zidentyfikowanie biomarkerów 

ze ścian naczyń. Natomiast w przypadku produktów mlecznych, prawidłowo odtworzono 

zawartość próbki D2, w której mleko było przechowywane.  

W przypadku pozostałych naczyń testowych – próbek S2 i DN1, w których gotowano mleko, 

nie udało się potwierdzić obecności kwasów tłuszczowych pochodzących z produktów 

mlecznych. W przypadku próbki DN1 zawartość określono jako pozostałości tłuszczów z 

tkanek przeżuwaczy, a zawartość próbki S2 pozostała nierozstrzygnięta463. 

Przeprowadzone badania chemiczne z wykorzystaniem techniki GC–C–IRMS 

przyczyniły się do potwierdzenia wątpliwości odnośnie możliwości rozróżnienia pozostałości 

produktów mlecznych od pozostałości tkanek mięsa wołowego. Problem ten wystąpił w 

przypadku gotowanego mleka, a nie mleka surowego przechowywanego w naczyniu.  Mleko 

gotowane wypełniło pory ścianek naczyń ceramicznych w sposób słabszy niż mleko, które w 

naczyniu było przechowywane, co może sugerować silną degradację kwasów tłuszczowych w 

trakcie obróbki termicznej. Należy podkreślić fakt, że na ten proces nie miał wpływu rodzaj 

gliny użytej do lepienia naczyń. Zarówno bowiem w ścianach naczyń ulepionych z gliny 

pozbawionej domieszki, jak i w naczyniu wykonanym z gliny zawierającej szamot, nie udało 

się w sposób dokładny potwierdzić obecności tłuszczy mlecznych przeżuwaczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
463 Zdeb 2020a: 21–22. 
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8.3. Zestawienie wyników z próbek poddanych badaniom z zastosowaniem GC–MS oraz GC–C–

IRMS 

 Konfrontując wyniki uzyskane przy zastosowaniu dwóch technik analiz chemicznych 

biomarkerów, można zaobserwować niewielkie różnice pomiędzy nimi. W przypadku naczyń 

zawierających mięso wołowe (naczynia P8d i P5s) metoda GC–MS pozwoliła na identyfikację 

mięsa ssaków przeżuwaczy wraz z pojedynczymi kwasami tłuszczowymi pochodzącymi z 

produktów mięsnych. Również GC–C–IRMS pozwoliło na wykrycie tłuszczów z tkanek 

przeżuwaczy.  

W przypadku mleka gotowanego oraz przechowywanego (naczynia P6dn i P10d), przy 

zastosowaniu metody GC–MS otrzymano informacje o obecności kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy oraz o pojedynczych mlecznych kwasach 

tłuszczowych. Natomiast zastosowanie metody GC–C–IRMS, jak to zostało przedstawione 

wyżej, umożliwiło poprawne odtworzenie zawartości próbki tylko w jednym przypadku: z 

próbki P10d, którą pobrano z naczynia, w którym przechowywano mleko. W drugim przypadku 

zastosowanie drugiej metody chemicznej pozwoliło odtworzyć wynik uzyskany metodą GC–

MS, tzw. zawartość zinterpretowano jako pozostałości po tłuszczach pochodzących z tkanek 

przeżuwaczy. Powyższa obserwacja skłania do wniosku, że metoda GC–C–IRMS stanowić 

powinna uzupełnienie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, lecz nie 

powinna być jedyną stosowaną metodą, ponieważ i ona jest obarczona ryzykiem błędu.  

Należy podkreślić, że metoda GC–C–IRMS jest znacznie bardziej destrukcyjna dla 

naczyń ceramicznych niż GC–MS, ponieważ w przypadku pierwszej z nich dochodzi do 

całkowitego zniszczenia próbki przekazanej do laboratorium. Natomiast naczynia poddawane 

badaniom drugą metodą są uszkadzane jedynie od wewnątrz, ponieważ wymagane jest jedynie 

zeskrobanie odpowiedniej ilości masy ceramicznej do badań.  

  



268 

 

Rozdział 9. Zastosowanie wskaźników rodzaju pokarmu znajdującego się w naczyniach 
ceramicznych, opracowanych w wyniku badań eksperymentalnych, do analizy zawartości 
naczyń pochodzących z wykopalisk archeologicznych 

W tym rozdziale przedstawiono wyniki zastosowania rezultatów uzyskanych w trakcie 

eksperymentalnej części niniejszej pracy, a mianowicie tych ilościowych wskaźników 

zawartości kwasów tłuszczowych w testowych naczyniach ceramicznych, które okazały się w 

najdokładniejszy sposób odzwierciedlać ich zawartość pokarmową, do analizy fragmentów 

naczyń, które pochodzą z rzeczywistych wykopalisk archeologicznych. Analizę taką 

przeprowadzono w odniesieniu do naczyń ze stanowisk zróżnicowanych pod względem 

chronologii, a mianowicie z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza. Zbiór badanych fragmentów 

był zróżnicowany także pod względem prawdopodobnej funkcji naczyń464.  

Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy wypracowane w toku 

procedury eksperymentalnej narzędzia poznawcze będą mogły być skutecznie zastosowane w 

praktyce badawczej archeologii, przyczyniając się do ustalenia charakteru pożywienia i jego 

zmienności w czasie i w przestrzeni na podstawie analizy fragmentów naczyń ceramicznych 

pochodzących z wykopalisk. Celem dodatkowym było poznanie historycznej i geograficznej 

zmienności pożywienia mieszkańców Dolnych Łużyc w pradziejach. Jednym z pytań 

badawczych była także relacja pomiędzy zwyczajowo przypisywaną różnym formom naczyń 

funkcją, a rzeczywistym sposobem ich wykorzystywania, wynikającym z identyfikacji rodzaju 

pokarmów niegdyś znajdujących się w nich.  

Fragmenty naczyń ceramicznych, pochodzących z badań wykopaliskowych na 

stanowiskach archeologicznych, zostały poddane badaniom chemicznym z wykorzystaniem 

omawianej wyżej metody chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. 

Umożliwiło to wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych znajdujących się w porach ścianek 

naczyń. W następnej kolejności przeprowadzono analizę uzyskanych wyników w celu 

odtworzenia pożywienia, które było przygotowywane w naczyniach i którego pozostałości 

organiczne przetrwały w porach masy garncarskiej. Do interpretacji zawartości naczyń 

zastosowano te wzory proporcji kwasów tłuszczowych, które okazały się być wiarygodnymi 

 
464 Badania przeprowadzono w ramach autorskiego projektu Food of the inhabitants of Saxony and Lower Silesia 

from the Neolithic era to the Middle Ages in the light of the analysis of fatty  acid content in ceramics, który był 
realizowany w 2020 r. w ramach uzyskanego przeze mnie stypendium im. Gerharda Bersu, przyznanego przez 

Fundację Pro Archaeologia Saxoniae. W trakcie trwania projektu nawiązano współpracę z Instytutem Archeologii i 
Etnologii PAN, który udostępnił mi naczynia z wybranych badań archeologicznych do analiz chemicznych. Analizy 
chemiczne przeprowadzono w laboratorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
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wskaźnikami rodzaju pokarmów w przypadku naczyń testowych (zob. rozdział 5). Były to 

mianowicie:  

• wzór nr 1: C18:0/C16:0, zaproponowany przez Isakssona;  

• wzór nr 2: (C15:0+C17:0)/C18:0, zaproponowany przez Eerkensa;  

• wzór nr 3: (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0), zaproponowany przez  

Malainey. 

Do badań chemicznych wybrano fragmenty naczyń ceramicznych ze stanowisk 

archeologicznych położonych na obszarze Górnych i Dolnych Łużyc – wschodnich Niemiec i 

zachodniej Polski (ryc. 48). Wybrano stanowiska archeologiczne związane ze sferą sacrum, 

które najprawdopodobniej były miejscami sprawowania obrzędów kultowych: Bodzów, st. 24, 

gm. Bytom Odrzański – rondel neolityczny, Kozów, st. 2, gm. Gubin – miejsce kultowe z 

obrzędowym źródłem z wczesnej epoki żelaza oraz Sękowice, st. 8, gm. Gubin – cmentarzysko 

z wczesnej epoki żelaza. Kolejne stanowiska, z których pochodziły analizowane próbki 

ceramiki to grodziska z wczesnej epoki żelaza, spełniające niegdyś funkcję mieszkalno–

obronne: Starosiedle, st. 3, gm. Gubin i Biehla, gm. Schönteichen w Saksonii.  

 

 

 

 

 

 

Ryc. 48. Mapa z oznaczonymi stanowiskami archeologicznymi: A) orientacyjna mapa fragmentu obszaru Dolnych Łużyc; 
 B) lokalizacja stanowisk archeologicznych, których wybrano naczynia do badań chemicznych (źródło: Geoportal; oprac. K. Zdeb) 
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9.1. Historia badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach, z których pozyskano 

naczynia ceramiczne do badań chemicznych 

Z terenu wschodniej Saksonii do badań chemicznych wybrano fragmenty naczyń 

ceramicznych znalezione w trakcie wykopalisk archeologicznych prowadzonych na stanowisku 

archeologicznym z wczesnej epoki żelaza w Biehla, gmina Schönteichen. Prace archeologiczne 

na tym stanowisku miały charakter ratowniczy, ponieważ stanowisko było systematycznie 

niszczone przez drenażowy system melioracyjny oraz działania rolnicze prowadzone na jego 

terenie. Badania wykopaliskowe w latach 2000–2003 prowadzone były przez Krajowy Urząd 

Archeologicznych w Dreźnie oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN) i Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IA UKSW). Ze 

strony niemieckiej pracami kierowali dr Harald Meller, a później dr Wolfgang Ender, natomiast 

kierownikiem polskiej ekipy badaczy był prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński465. Miejscem, które 

objęto ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi był obszar grodziska położonego w 

krajobrazie torfowo–leśnym. 

W trakcie prac archeologicznych odsłonięto pozostałości konstrukcji drewnianych oraz 

znaleziono liczne fragmenty naczyń ceramicznych. Analiza odsłoniętych struktur drewnianych 

pozwoliła na rozpoznanie zarysów konstrukcji domostw oraz wału grodziska, który zachował 

się w oryginalnym układzie. Z obszaru grodziska zebrano pozostałości botaniczne, wśród 

których rozpoznano gatunki zbóż. Dzięki temu stwierdzono, że w okresie użytkowania 

grodziska jego mieszkańcy uprawiali pszenicę i proso. Natomiast badania fragmentów 

zwęglonego drewna pozwoliły na określenie datowania budowy grodu na ok. połowy VII w. 

p.n.e. Badaniom laboratoryjnym poddano 14 fragmentów ceramiki z tego stanowiska, w tym 

siedem fragmentów miseczek oraz siedem fragmentów garnków.  

Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone na terenie grodziska w Biehla 

zapoczątkowały kolejne prace na obszarach innych stanowisk archeologicznych z okresu epoki 

żelaza, znajdujących się na obszarze polskich i niemieckich Dolnych Łużyc. Współpraca 

pomiędzy Instytutem Archeologii UKSW, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz 

Urzędem do spraw Archeologii Saksonii (LfA) zaowocowała projektem pt. Grody epoki żelaza 

między Wisłą a Łabą, którego celem było zlokalizowanie, a następnie przebadanie wybranych 

grodzisk położonych po obu stronach granicy polsko–niemieckiej466. 

 
465 Bräuer et al. 2015. 
466 Kobyliński 2014c: 7–8; 2014d: 89. Ender, Kobyliński i Nebelsick 2004. 
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 Jednym ze stanowisk badanych w ramach tego międzynarodowego projektu było 

grodzisko kultury łużyckiej z okresu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Starosiedlu, 

st. 3, gm. Gubin, które znajduje się na podmokłym terenie w dolinie pomiędzy widłami rzek 

Lubszy i Młynówki. Pierwsze prace wykopaliskowe na tym terenie przeprowadził Carl 

Schuchhardt w latach 1920–1923.  Ze względu na zaobserwowane w trakcie prospekcji 

terenowej w 2000 r. zniszczenia tego stanowiska archeologicznego, zaplanowano 

przeprowadzenie ratowniczych wykopalisk. Archeologiczne badania miały miejsce w latach 

2001–2004. Badaniami kierował prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński. 

W takcie prac wykopaliskowych odkryto liczne doły posłupowe i jamy zasobowe, które 

zinterpretowano jako pozostałości. Obiekty te znajdowały się wewnątrz osady, otoczonej 

drewnianą konstrukcją obronną, która u spodu była wzmacniana kamieniami. Osada została 

ponownie zasiedlona we wczesnym średniowieczu467.  

Do analiz chemicznych przeznaczono z tego stanowiska znalezione w wypełniskach jam 

zasobowych trzy fragmenty naczyń datowanych na okres starożytny:  fragment brzuśca misy 

oraz brzusiec i wylew z fragmentem brzuśca pochodzące z garnków468. 

 Kolejne badania, z których pochodziły analizowane próbki ceramiki  przeprowadzono 

w celu zlokalizowania miejsca, w którym znaleziono w 1882 r. scytyjski złoty skarb z 

Witaszkowa (niem. Vettersfelde). Badania przeprowadzone przez dr. Louisa Daniela 

Nebelsicka i prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego, umożliwiły ustalenie kontekstu tego 

znaleziska i jego lokalizację w pobliżu wsi Kozów, w gminie Gubin w woj. lubuskim. 

Archeologiczne stanowisko w Kozowie, st. 2 położone jest w międzyrzeczu Wodry i Lubszy, 

na wysoczyźnie morenowej469. Stanowisko archeologiczne datowane jest na wczesną epokę 

żelaza, czyli HaC2 (2 połowa V – początek VI w p.n.e.). Wykopaliskowe badania 

archeologiczne przeprowadzone zostały w latach 2001–2004 przez polsko–niemiecką 

ekspedycję. W ich trakcie odsłonięto źródło otoczone wieńcem kamieni, a w jego wnętrzu 

znajdowały się pozostałości drewnianej konstrukcji. Wewnątrz źródła (obiekt nr 169) 

znaleziono m.in. fragmenty miseczek z tzw. omfalosem (tj. półkulistym wgłębieniem w dnie). 

Na podstawie znalezionych w źródle zabytków, funkcję obiektu określono jako religijno–

magiczną, najprawdopodobniej związaną z kultem wody.  

 W trakcie wykopaliskowych badań archeologicznych tego stanowiska znaleziono liczne 

fragmenty naczyń ceramicznych, spośród których do analizy wybrano dwa fragmenty miseczek 

 
467 Kobyliński 2014a: 113; 2014b: 123, 127 
468 Kobylińska et al. 2014: 224, 247, 258 
469 Kobyliński 2014c: 13; 2014d: 89, 99. 
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ze studni (obiekt nr 169) oraz fragment ceramiki z obiektu 276 i fragment ceramiki z warstwy 

259470. Na podstawie fragmentów ceramiki znalezionych w kultowym obiekcie autorzy badań 

postawili tezę o odbywających się w tym miejscu obrzędach o charakterze libacyjnym471. 

 Następnym stanowiskiem archeologicznym, z którego ceramika została poddana 

analizie, było cmentarzysko w Sękowicach, st. 8, gm. Gubin, datowane na wczesną epokę 

żelaza. W 1995 r. na jego obszarze przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe pod 

kierownictwem dr. Jarosława Lewczuka. W wyniku prac archeologicznych zbadano wówczas 

cmentarzysko położone na piaszczystym płaskowyżu nad doliną Nysy Łużyckiej o powierzchni 

1,5 ha. W jego obrębie odkryto obiekty ciałopalne ludności kultury łużyckiej grupy 

górzyckiej472. W trakcie eksploracji grobów znaleziono liczny materiał ceramiczny w jamach 

ze szczątkami stosów oraz popielnicami.  

Ze zbioru fragmentów naczyń ceramicznych z tego stanowiska wybrano do analiz pięć 

fragmentów: cztery fragmenty czerpaków (z obiektów 97, 124 i 150) oraz fragment półkulistej 

misy (z obiektu 193)473.  

 Ostatnim ze stanowisk, z których pochodziły analizowane w tej części pracy próbki 

ceramiki jest neolityczny krąg kultowy w Bodzowie, st. 24, gm. Bytom Odrzański, położony w 

dorzeczu górnej Odry. Obiekt ten został odkryty w czasie zwiadu lotniczego przez Ottona 

Braascha w roku 1998474, badania archeologiczne przeprowadzone zostały przez Instytut 

Archeologii UKSW i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 2009 oraz 2011–2012. 

Pracami archeologicznymi kierowali dr hab. Louis Daniel Nebelsick, prof. dr hab. Zbigniew 

Kobyliński i dr Janusz Budziszewski475. 

Badania wykopaliskowe, poprzedzone prospekcją lotniczą, badaniami powierzchniowymi i 

geofizycznymi, umożliwiły odsłonięcie dwóch rowów ułożonych na planie okręgów oraz 

trzech kolistych palisad. Obiekt ten, należący do znanych z terenu Niemiec, Czech czy Austrii 

tzw. rondli, może zostać uznany za obserwatorium astronomiczne ze względu na 

ukierunkowanie bramy na północny–zachód, co mogło być powiązane z obrzędowością letnią 

kultur rolniczych476.   

 
470 Kobyliński i Wach 2014: 149, 185, 203. 
471 Kobyliński 2014d: 121–122, 125. 
472 Lewczuk 2004: 5. 
473 Lewczuk 2004: 27, 30, 36, 44. 
474 Braasch 1999: 41–100. 
475 Literatura na temat kręgu z Bodzowa: Kobyliński, Nebelsick i Wach 2010 oraz Wach, Kobyliński i Nebelsick 2012; 

Braasch et al. 2012; Budziszewski et al. 2017. 
476 Kobyliński et al. 2010: 29–30. 
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Prace wykopaliskowe objęły północno–zachodnią bramę neolitycznego kręgu, a w ich 

rezultacie stwierdzono pozostałości osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) oraz 

kultury ceramiki wstęgowej kłutej (KCWK)477. W trakcie eksploracji nawarstwień 

neolitycznych, badaniom archeologicznym poddano także rowy kręgu. Pomiędzy rowem 

wewnętrznym a zewnętrznym zaobserwowano i przebadano obiekt nr 423. Z jego wypełniska 

pozyskano 257 fragmentów ceramiki, spośród których wybrano dwa fragmenty naczyń KCWK 

do analiz chemicznych478. Kolejne dwa fragmenty do analizy pozyskano z wypełniska rowu nr 

4 – jeden z nich związany z kulturą ceramiki wstęgowej kłutej, a drugi z kulturą ceramiki 

wstęgowej rytej479.  

 

 

 

  

 
477 Kobyliński et al. 2010: 28–29. 
478 Wycech 2014: 54, 60, 65. 
479 Wycech 2014: 55. 
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9.2. Historia badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach, z których pozyskano 

naczynia ceramiczne do badań chemicznych 

Dla wybranych 30 fragmentów naczyń ceramicznych z terenu Dolnych Łużyc 

zaplanowano i przeprowadzono badania z zastosowaniem metody chromatografii gazowej 

połączonej ze spektrometrią mas (GC–MS) w celu wyekstrahowania kwasów tłuszczowych z 

porów ścian naczyń, zgodnie z metodyką opisaną wyżej w rozdziale 5480. Analizy chemiczne 

przeprowadzono dla 14 fragmentów naczyń ceramicznych znalezionych w trakcie prac 

wykopaliskowych prowadzonych na obszarze grodziska w Biehla w Saksonii oraz dla 16 

fragmentów naczyń ceramicznych z obszaru polskich Dolnych Łużyc.  

W trakcie prowadzonych badań chemicznych uzyskano wyniki dotyczące pozostałości 

organicznych ze wszystkich naczyń, które zostały poddane analizie, a następnie 

przeprowadzono próbę interpretacji zawartości naczyń na podstawie wzorów wypracowanych 

na eksperymentalnym etapie prac badawczych dla naczyń testowych z uwzględnieniem jedynie 

tych wzorów, które okazały się dobrymi wskaźnikami pokarmów gotowanych w naczyniach481.  

 

9.2.1. Wyniki analizy biomarkerów w pradziejowej ceramice z obszaru niemieckich Dolnych Łużyc 

Z obszaru wschodnich Niemiec wybrano do analizy materiał ceramiczny z obiektów i 

warstw, które odkryto w trakcie wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie 

grodziska grupy białowickiej w Biehla w Saksonii. Do analiz chemicznych wybrano fragmenty 

naczyń ceramicznych482, które znaleziono w obrębach domów nr 3, 4, 6 i 7483 Naczynia 

poddane badaniom reprezentowały następujące formy: a) garnki: typ 3 (próbki Bi2, Bi3, Bi6, 

Bi7, Bi12) , typ 4a (Bi1, Bi4, Bi10, Bi13), typ 4c (Bi8); b) misy: typ 5a (Bi14), typ 5b (Bi9), 

typ 5d (Bi11); c) dzban – typ 2 (Bi5) (ryc. 50).  

 

 

 
480 Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 
481 Rozdział 5.12 niniejszej rozprawy doktorskiej. 
482 Typologię naczyń ceramicznych z grodziska w Biehla opracował dr hab. L.D. Nebelsick, prof. UKSW. 
483 Ender et al. 2015: 1–20. 

 



275 

 

 

Ryc. 49. Formy naczyń ceramicznych znalezionych w trakcie badań archeologicznych grodziska w Biehla (według L.D. 
Nebelsicka, rys. A. Kucharska) 
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Tabela 37. Zawartość kwasów tłuszczowych w analizowanych naczyniach z wczesnej epoki żelaza z grodziska w Biehla 
(oprac. K. Zdeb) 

 

 

 

Z każdej z 14 próbek wyekstrahowano kwasy tłuszczowe zalegające w porach ścianek naczyń 

(tab. 37). Analiza proporcji kwasów tłuszczowych została przeprowadzona z uwzględnieniem 

wzorów, które pozwoliły na uzyskanie poprawnej interpretacji wyników w przypadku naczyń 

testowych, co przedstawiono w rozdziale 5. Na podstawie tych wzorów wydzielono cztery 

grupy pokarmów, które wykryto w analizowanych naczyniach. 

 

 

 

Lp. 

Nazwa 

zwyczajowe 

kwasu 

Symbol 

kwasu 

Próbki naczyń testowych 

 

Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 Bi6 Bi7 Bi8 Bi9 Bi10 Bi11 Bi12 Bi13 Bi14 

1 kapronowy C6:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 kaprylowy C8:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 kaprynowy C10:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 udekanowy C11:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 laurynowy C12:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,019 _ 0,02 _ 

6 tridekanowy C13:0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7 mirystynowy C14:0 0,094 0,047 0,06 0,074 0,1 0,07 _ _ _ _ 0,11 0,06 0,15 0,07 

8 pentadekanowy C15:0 0,057 _ 0,05 0,045 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,068 0,05 0,09 0,04 

9 oleopalmitynowy C16:1, n–7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10 palmitynowy C16:0 1,577 0,831 1,76 1,283 1,7 1,74 1,807 2,01 1,81 1,29 1,588 1,13 1,91 1,6 

11 margarynowy C17:0 0,107 0,077 0,14 _ _ 0,11 _ 0,12 0,11 _ 0,129 0,07 0,08 0,07 

12 linolowy C18:2, n–6 0,105 _ _ _ 0,11 _ 0,108 0,11 0,1 0,1 _ _ 0,14 _ 

13 oleinowy C18:1, n–9 0,061 0,053 0,03 0,02 0,14 0,03 0,072 0,01 0,13 0,01 0,019 0,03 0,22 0,04 

14 stearynowy C18:0 1,383 0,69 1,57 1,047 1,31 1,4 1,512 1,73 1,82 1,08 1,715 1,03 1,5 1,35 

15 nonadekainowy C19:0 0 0 _ _ 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16 arachidowy C20:0 0,03  0,04  0,03 0,03 0,021 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 

17 heneikozanowy C21:0 0,092 0,088 _ _ _ 0,09 _ _ _ _ 0,088 _ _ _ 

18 behanowy C22:0 0,029 0,025 _ _ 0,03 0,03 0,024 _ 0,03 _ 0,038 0,03 0,03 0,02 
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Tabela 38. Wskaźniki kwasów tłuszczowych zastosowane do interpretacji zawartości naczyń z badań archeologicznych z 
obszaru niemieckich Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

Wskaźniki kwasów tłuszczowych Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 Bi6 Bi7 Bi8 Bi9 Bi10 Bi11 Bi12 Bi13 Bi14 

C18:0/C16:0 0,87 0,83 0,89 0,81 0,77 0,8 0,83 0,86 1 0,83 1,07 0,91 0,78 0,84 

(C15:0+C17:0)/C18:0 0,11 0,11 0,12 0,04 0,04 0,12 0,03 0,09 0,09 0,04 0,11 0,11 0,11 0,09 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,08 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 0,04 

C16:0/C18:0 1,14 1,2 1,12 1,22 1,29 1,24 1,19 1,16 0,99 1,19 0,92 1,09 1,27 1,17 

 

W sześciu analizowanych naczyniach (Bi1, Bi6, Bi8, Bi11, Bi12, Bi13, Bi14) wykryto 

obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy wymieszanego z 

warzywami. Mięso przeżuwaczy wykryto dzięki zastosowaniu wzoru nr 3 (zastosowano wzór 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0), zaproponowany przez Malainey), natomiast 

obecność warzyw i ssaków wykryto dzięki zastosowaniu wzorów nr 2 (zastosowano wzory 

proporcji: (C15:0+C17:0)/C18:0, zaproponowany przez Eerkensa ). 

W kolejnej grupie naczyń (Bi2, Bi3, Bi9) wykryto obecność kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy na podstawie wzorów nr 2 i 3 (wykorzystano wzór: 

(C15:0+C17:0)/C18:0). Trzecią grupą, w której wykryto obecność mięsa były cztery naczynia, 

w których znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaków monogastrycznych 

(zastosowano wzór zaproponowany przez Malainey). Zastosowanie wzorów nr 1 i 4 miały 

pozwolić na określenie czy w badanych naczyniach znajdują się kwasy tłuszczowe pochodzące 

z mięsa ryb (tab. 35). Na podstawie uzyskanego ilorazu z kwasów stearynowego i 

palmitynowego nie stwierdzono obecności ryb w naczyniach (wzór: C18:0/C16:0 

zaproponowany przez Isakssona ). Wynik ten potwierdzono wzorem nr 4 (wzór: C16:0/C18:0), 

który umożliwia rozróżnienie kwasów tłuszczowych pochodzących od zwierząt wodnych i 

ladowych, co potwierdziły badania eksperymentalne przedstawione w niniejszej rozprawie 

doktorskiej. Przy zastosowaniu tego wzoru uzyskany iloraz, który jest większy od 2 oznacza 

obecność w naczyniu kwasów tłuszczowych pochodzących od zwierząt wodnych.  

Przeprowadzona analiza naczyń ceramicznych z grodziska w Biehla pozwoliła na 

wykrycie znacznego zróżnicowanie pokarmów, które były przygotowywane w tych 

naczyniach. Zróżnicowanie to nie jest jednak widoczne w przypadku typologii naczyń, 

ponieważ nie zaobserwowano powiązań pomiędzy rodzajem pożywienia a formą naczynia. 

Pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków przeżuwaczy oraz warzyw 

wykryto w garnkach nr Bi1, Bi6, Bi11, Bi12, Bi13 oraz misie nr Bi8. W dwóch garnkach (nr 

Bi2 i Bi3) oraz w misie nr Bi9 wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaków 



278 

 

przeżuwaczy. Również w garnkach nr Bi4, Bi7, Bi10 i dzbanie (Bi5) wykryto pozostałości 

kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków monogastrycznych.  

Zaobserwowano także zróżnicowanie pokarmowe w odniesieniu do poszczególnych obiektów 

tego stanowiska; np. w domu nr 3 w naczyniach zidentyfikowano zarówno kwasy tłuszczowe 

pochodzące z mięsa ssaków przeżuwaczy, jak również kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa 

przeżuwaczy zmieszanego z warzywami oraz kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaków 

monogastrycznych. Natomiast w naczyniach znalezionych w domach nr 7 i 6 wykryto kwasy 

tłuszczowe pochodzące z mięsa ssaków przeżuwaczy oraz mięsa ssaków przeżuwaczy 

zmieszanego z warzywami. Jedynie w przypadku fragmentów naczyń z domu nr 4, wykryto 

jednorodną zawartość naczyń – wyłącznie pozostałości mięsa ssaków monogastrycznych.  
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Ryc. 50. Występowanie kwasów tłuszczowych w próbkach pobranych z naczyń znalezionych na stanowisku w Biehla, Saksonia (oprac. K. Zdeb) 
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9.2.2. Wyniki analizy biomarkerów w pradziejowej ceramice z obszaru polskich Dolnych Łużyc 

Z 16 naczyń ceramicznych, znalezionych w trakcie prac wykopaliskowych 

prowadzonych na czterech stanowiskach archeologicznych w obrębie polskiej części Dolnych 

Łużyc, uzyskano informacje o zawartości kwasów tłuszczowych. W przypadku tych wyników 

do rozpoznania rodzajów pożywienia znajdującego się niegdyś w naczyniach zastosowano 

również te wzory proporcji kwasów tłuszczowych, które okazały się dobrymi wskaźnikami w 

czasie procedury eksperymentalnej i przyniosły najbardziej zgodne z rzeczywistością rezultaty 

dla naczyń testowych (tab. 39).  

 

Tabela 39. Zawartość kwasów tłuszczowych w analizowanych pradziejowych naczyniach ceramicznych znalezionych na 
stanowiskach archeologicznych z obszaru polskich Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

Lp. 

Nazwa 

zwyczajowa 

kwasu 

 Symbol 

kwasu 

Starosiedle Sękowice Kozów Bodzów 

St1 St2 St3 S1 S2 S3 S4 S5 K1 K2 K3 K4 B1 B2 B3 B4 

1 kapronowy C6:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

2 kaprylowy C8:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

3 kaprynowy C10:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

4 udekanowy C11:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  0,04  _  _ 0,053  _  _ 

5 laurynowy C12:0  _  _  _  _  _  _ 0   _ 0,004  _  _  _  _ 0,02  _  _ 

6 tridekanowy C13:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _ 

7 mirystynowy C14:0 0,038  _  _  _ 0  _ 0,4 0,02 0,182 0,2 0,18 0,09 0,124 0,164 0,087 0,08 

8 pentadekanowy C15:0 0,058  _  _  _  _  _ 0,2  _  0,1 0 0,07  _  0,061 0,056 0,044  _ 

9 oleopalmitynowy 
C16:1, 

n–7 
 _  0,037 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 _   _  0,117   _ 

 _ 

10 palmitynowy C16:0 0,74 0,525 0,039 0,07 0,2 0,006 5,6 0,06 2,717 3,1 4,73 2,67 2,655 2,979 2,693 2,61 

11 margarynowy C17:0 0,218 0,085  _  _  _  _ 0,7  _ 0,1 0,1 0,28   0,078 0,076 0,078 0,08 

12 linolowy 
C18:2, 

n–6 

 _  _  _  _  _  _ 
0,1 

 _ 
0,109 0,1 0,11 0,15 0,128 0,169 0,155 0,16 

13 oleinowy 
C18:1, 

n–9 

 _  _  _ 
 _  0,1  _  0,2 

 _ 
0,196 0,3 0,41 0,23 0,174 0,258 0,191 0,19 

14 stearynowy C18:0 1,722 0,74 0,002 0,01 0,4 0,002 5,1 0,054 2,225 2,6 5,37 2,29 2,123 2,39 2,237 2,2 

15 nonadekainowy C19:0  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

16 arachidowy C20:0 0,05 0,031  _  _ 0 0,021 0,1 0,025 0,046 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 0,029 0,03 

17  heneikozanowy C21:0  _  _  _  _ 0,1   _ 0,1   _ 0,088 0,1 0,09  _   _  _  _  _ 

18 behanowy C22:0 0,027 0,028 0,024 0,02 0 0,03 0,1 0,032 0,043 0 0,04  _ 0,025   _ 0,024  _  

 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz proporcji kwasów tłuszczowych udało się stwierdzić, 

że analizowane naczynia z terenu polskich Dolnych Łużyc miały kontakt z mięsem ssaków 

monogastrycznych i przeżuwaczy, a także z rybami oraz warzywami (tab. 40).  
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W przypadku próbek pochodzących z naczyń znalezionych na terenie stanowiska w 

Starosiedlu w dwóch naczyniach (próbki nr St1 i St2) wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące 

z mięsa przeżuwaczy oraz warzyw (ryc. 51). Identyfikację tych pokarmów uzyskano dzięki 

zastosowaniu wzoru nr 3 (zastosowano wzór: (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) ), 

którego skuteczność potwierdzono w przypadku naczyń testowych. Natomiast pokarmy 

roślinne złożone z warzyw zidentyfikowano dzięki zastosowaniu wzoru nr 2 (wzór proporcji 

(C15:0+C17:0)/C18:0), który okazał się dobrym wskaźnikiem obecności warzyw w naczyniach 

testowych. W naczyniu nr St3 stwierdzono obecność ryb dzięki zastosowaniu wzoru nr 1 Wzór 

C18:0/C16:0 – zaproponowany przez Isakssona – najprawdopodobniej ryb słodkowodnych. 

Stwierdzono to na podstawie wyników uzyskanych z kwasów testowych – zostało to opisane 

w rozdziale 5.  

 

 

Ryc. 51. Trzy fragmenty naczyń ze stanowiska nr 3 w Starosiedlu wytypowane do analiz chemicznych: A) wylew z fragmentem brzuśca 
B) fragment brzuśca garnka; C) fragment misy (fot. K. Zdeb) 
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 Przeprowadzone badania z wykorzystaniem metody GC–MS umożliwiły 

wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych również ze wszystkich pięciu naczyń pochodzących z 

wykopalisk prowadzonych na terenie cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Sękowicach 

(ryc. 52). W naczyniach nr S1 i S3 wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb 

(słodkowodnych), co stwierdzono dzięki zastosowaniu wzorca dla wyliczenia proporcji 

kwasów tłuszczowych C18:0/C16:0. Zastosowano również wzór C16:0/C18:0 w celu 

potwierdzenia pozostałości ryb w naczyniach. 

 

 

 

Rys. 52. Fagmenty naczyń ze stanowiska nr 8 w Sękowicach wytypowane do analiz chemicznych: 

 A) fragment czerpaka z obiektu nr 148/95; 

B) fragment misy z obiektu nr 193;  

C) fragment czerpaka z obiektu nr 124;  

D) fragment czerpaka z obiektu nr 97; 

E–F) fragment czerpaka z obiektu nr 150 (fot. K. Zdeb) 



283 

 

Ryc. 53. Miseczki z omfalosem  

z obiektu 169 ze stanowiska nr 2 

w Kozowie (rys. A. Kucharska) 

 

Obecność gotowanego mięsa przeżuwacza wraz z warzywami stwierdzono w naczyniu nr S4, 

dzięki zastosowaniu wzorów: (C15:0+C17:0)/C18:0 – zaproponowanego przez Eerkensa oraz 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) – zaproponowanego przez Malainey. 

Diagnostyka zawartości pozostałych naczyń okazała się trudna, lecz wykryte kwasy tłuszczowe 

umożliwiły określenie ich jako prawdopodobnie mięsa zwierząt przeżuwaczy dla próbki nr S2 

oraz mięsa zwierząt monogastrycznych dla próbki S5. Niejednoznaczne wyniki uzyskano 

poprzez zastosowanie wzoru: (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0).  

 

Tabela  40.  Wskaźniki kwasów tłuszczowych zastosowane do interpretacji zawartości naczyń z badań archeologicznych z 
obszaru polskich Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

Wskaźniki kwasów tłuszczowych Starosiedle Sękowice Kozów Bodzów 

St1 St2 St3 S1 S2 S3 S4 S5 K1 K2 K3 K4 B1 B2 B3 B4 

C18:0/C16:0 2,32 1,4 0,05 0,14 2 0,33 0,91 0,9 0,81 0,83 1,13 0,85 0,79 0,8 0,83 0,84 

(C15:0+C17:0)/C18:0 0,16 0,11 0 0 0 0 0,17 0 0,08 0,03 0,06 0 0,06 0,05 0,05 0,03 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 0,11 0,06 0 0 0 0 0,08 0 0,03 0,01 0,01 0 0,01 0,02 0,02 0,01 

C16:0/C18:0 0,42 0,7 19,5 7 0,5 3 1,09 1,11 1,22 1,19 0,88 1,16 1,25 1,24 1,2 1,18 

 

W przypadku naczyń znalezionych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w Kozowie 

uzyskano niemal jednakowe wyniki dla wszystkich czterech analizowanych próbek (ryc. 53).  

W naczyniach tych wykryto w pierwszej kolejności obecność kwasów tłuszczowych 

pochodzenia zwierzęcego. W trzech naczyniach: nr K1, K2 i K3 stwierdzono obecność mięsa 

ssaków monogastrycznych dzięki zastosowaniu wzorów:   

 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) oraz (C15:0+C17:0)/C18:0), opracowanych 

przez Malainey i Eerkensa.  
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Natomiast w naczyniu K4 wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych pochodząycch z mięsa 

zwierzęcia monogastrycznego, lecz wynik ten wydaje się niepewny. W przypadku tej próbki 

możliwe było określenie przewagi C16:0 nad C18:0, co wskazało na zwierzęta 

monogastryczne. Wyekstrahowane kwasy tłuszczowe nie pozwoliły na zastosowanie wzoru 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0), co pozwoliłoby na uzyskanie pewnego wyniku.  

 Również z próbek z naczyń znalezionych w trakcie prac wykopaliskowych 

prowadzonych na stanowisku neolitycznym w Bodzowie uzyskano wyniki jednakowe (ryc. 54).  

 

 

We wszystkich naczyniach (B1–B4) przy zastosowaniu wzorów nr 3 i 2, wykryto pozostałości 

kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ssaków monogastrycznych, zastosowano wzory: 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) oraz (C15:0+C17:0)/C18:0) zaproponowane 

przez Malainey i Eerkensa. 

 

  

Ryc. 54. Fragmenty naczyń neolitycznych ze stanowiska w Bodzowie przekazana do badań (fot. K. Zdeb) 
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Ryc.  55. Występowanie kwasów tłuszczowych w próbkach pobranych z naczyń ze stanowisk archeologicznych z polskiej części 
Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 
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9.3. Analiza zróżnicowania pradziejowej diety na podstawie pozostałości organicznych 

wyekstrahowanych z naczyń ceramicznych ze stanowisk archeologicznych z Dolnych Łużyc z 
terenu ziem polskich 

 Przeprowadzone analizy chemiczne z wykorzystaniem metody GC–MS umożliwiły 

wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych ze wszystkich próbek pobranych z fragmentów 

naczyń pradziejowych z obszaru Dolnych Łużyc położonych na zachód od Odry. Uzyskane 

dane dotyczące rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych zawartych w tych naczyniach pozwoliły, 

przy zastosowaniu wskaźników liczbowych opisujących proporcje tych kwasów, na 

identyfikację potraw, które były w tych naczyniach poddawane obróbce termicznej lub 

przechowywane. 

Ustalenia dotyczące pradziejowej diety zostały następnie skonfrontowane z danymi 

dotyczącymi chronologii poszczególnych stanowisk. Podzielono mianowicie otrzymane 

wyniki na dwie grupy: dotyczące stanowisk z epoki neolitu oraz stanowisk z wczesnej epoki 

żelaza. Następnie analizie poddano zawartości naczyń ze względu na ich domniemaną funkcję, 

biorąc pod uwagę opracowane przez autorów badań typologie form naczyń. Na ostatnim etapie 

badań analizie poddano różnice i podobieństwa w zawartości kwasów tłuszczowych we 

fragmentach naczyń pochodzących z domniemanych obiektów o funkcji sakralnej, porównując 

otrzymane wyniki z biomarkerami uzyskanymi z ceramiki znalezionej na stanowiskach 

archeologicznych o charakterze osadniczym. 

 W pierwszej kolejności analizie poddano zidentyfikowane pokarmy ze względu na 

chronologię stanowisk. W przypadku ceramiki neolitycznej otrzymano jednolite wyniki dla 

wszystkich czterech analizowanych naczyń. Natomiast w naczyniach z wczesnej epoki żelaza 

znajdowały się znacznie bardziej zróżnicowane pokarmy. Szczegółowe porównanie 

zidentyfikowanej zawartości naczyń ceramicznych z dwóch epok reprezentowanych przez 

analizowane próbki pozwoliło na stwierdzenie podobieństwa jedynie pomiędzy naczyniami z 

Bodzowa (próbki B1–B4) i Kozowa (próbki K1–K3). W przypadku tych fragmentów ceramiki 

z obu stanowisk wykryto w naczyniach dowody obecności mięsa ssaków monogastrycznych. 

Natomiast analiza biomarkerów z pozostałych naczyń datowanych na wczesną epokę żelaza 

pozwoliła na uzyskanie zróżnicowanych wyników, także w obrębie tych samych stanowisk. 

Przeprowadzono także analizę zróżnicowania zidentyfikowanych rodzajów pokarmów 

znajdujących się w badanych naczyniach, biorąc pod uwagę domniemaną funkcję stanowisk 

archeologicznych, z których pochodziły próbki. Stanowiska te podzielono na dwie grupy: o 

prawdopodobnej funkcji sakralnej: stanowiska w Kozowie, Bodzowie i Sękowicach oraz 
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grodzisko w Starosiedlu. Jak się okazało, naczynia z miejsc o charakterze kultowym, pomimo 

różnej chronologii, miały bardzo zbliżoną zawartość484. Zidentyfikowana zawartość naczyń, 

które znajdowały się w obiektach kultowych, a mianowicie w źródle w Kozowie485, obiekcie w 

Bodzowie i dwóch grobach w Sękowicach, wskazała na obecność mięsa ssaków 

monogastrycznych (próbki B1, B3, K1, K2, S2, S5). Tylko w jednym przypadku wykryto 

obecność ryb słodkowodnych (próbka nr S3). 

Otrzymane wyniki rozpatrzono także w odniesieniu do typologii form naczyń. W 

misach z wczesnej epoki żelaza zidentyfikowano zróżnicowane pokarmy, a mianowicie mięso 

ssaków monogastrycznych (próbki K1 i K2), a także mięso ssaków przeżuwaczy wymieszane 

z warzywami (próbka St2). Natomiast we fragmencie ceramiki z Bodzowa wykryto 

pozostałości mięsa ssaków monogastrycznych, co jest analogiczne do zawartości miseczek z 

Kozowa. Zróżnicowaną zawartość wykryto także w czerpakach (próbki S2–S4), a mianowicie 

kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa przeżuwaczy, z ryb, warzyw oraz ssaków. Podobnie 

było w przypadku garnków (próbki St1 i St3), w których wykryto pozostałości kwasów 

tłuszczowych pochodzących z mięsa przeżuwaczy i z warzyw oraz z ryb. Natomiast w czarce 

neolitycznej (próbka B1) wykryto mięso zwierząt ssaków monogastrycznych.  

Zaobserwowano, że taki sam rodzaj pożywienia wykryto w misach (próbki K1, K2) i 

czerpaku (próbka S5) z wczesnej epoki żelaza oraz misie i czarce z epoki neolitu (próbki B2 i 

B1), a mianowicie zidentyfikowano w nich mięso ssaków monogastrycznych. Natomiast mięso 

ssaków przeżuwaczy zmieszane z warzywami wykryto w misie, czerpaków i garnku z wczesnej 

epoki żelaza (próbki St2, S2 i S4, St1). Ryby, najprawdopodobniej słodkowodne, wykryto w 

czerpaku i garnku z wczesnej epoki żelaza (próbki S3 i St3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
484 Zawartość naczyń z Kozowa (K1–K4) i Bodzowa (B1–B4). 
485 Do analiz chemicznych wybrano dwa różne typy miseczek, tj. typ 2 „o owalnym, zachylonym brzegu wylewu” 
oraz typ 6 o „esowatym profilu z owalnym wylewem”; Kobylińska 2014: 237–238. 
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9.4. Analiza zróżnicowania pradziejowej diety na podstawie analizy ceramiki z pięciu stanowisk z 

terenu Dolnych Łużyc 

Ostatnim etapem analizy wyników badań była próba określenia czy widoczne jest 

zróżnicowanie pomiędzy fragmentami ceramiki z dwóch obszarów Dolnych Łużyc: polskiego 

i niemieckiego. 

Pokarmy wykryte w naczyniach pochodzących z dwóch grodzisk – w Biehla w Saksonii 

i w Starosiedlu w Ziemi Lubuskiej – miały zróżnicowaną zawartość. W sześciu naczyniach z 

grodziska w Biehla (próbki Bi1, Bi6, Bi8, Bi11, Bi12 i Bi13) wykryto kwasy tłuszczowe 

pochodzące z mięsa ssaków przeżuwaczy wymieszanego z warzywami, podobnie jak w 

przypadku dwóch naczyń ze Starosiedla (próbki St1 i St2). Jedynie w przypadku pojedynczego 

naczynia ze Starosiedla wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ryb (próbkia St3), 

najprawdopodobniej słodkowodnych, co stwierdzono poprzez zastosowanie wzoru 

zaproponowanego przez Isakssona. 

Zawartość naczyń ceramicznych z obszaru grodziska w Biehla była bardzo 

zróżnicowana, w przeciwieństwie do naczyń neolitycznych z kultowego kręgu w Bodzowie. 

Porównując ze sobą wszystkie analizowane naczynia ze stanowisk z wczesnej epoki żelaza 

można zauważyć różnorodność pokarmów, które były w nich przechowywane lub gotowane. 

Wykryto w nich mianowicie pozostałości mięsa przeżuwaczy oraz monogastrycznych zwierząt, 

ryb oraz warzyw. Jednakże przy analizie naczyń z poszczególnych stanowisk widać większe 

zróżnicowanie pokarmów na stanowisku w Biehla, w przeciwieństwie do pokarmów 

zidentyfikowanych na innych stanowiskach.   

Zidentyfikowaną zawartość naczyń poddano konfrontacji z formami przebadanych 

naczyń ceramicznych, aby stwierdzić czy ich forma miała związek z funkcją odzwierciedloną 

w przygotowywanych potrawach. W siedmiu misach wykryto istotne zróżnicowanie 

pokarmów: zawierały one mięso ssaków monogastrycznych (próbki K1, K2, B2), mięso 

ssaków przeżuwaczy (próbka Bi9), mięso ssaków przeżuwaczy z warzywami (próbki St2, 

Bi11). Również w czerpakach wykryto znaczne zróżnicowanie pokarmów: mięso ssaków 

monogastrycznych (próbka S2), mięso ryb słodkowodnych (próbki S1 i S3), mięso ssaków 

przeżuwaczy i warzyw (próbka S4), a także ssaków monogastrycznych (próbki S5, Bi5). W 

naczyniach określonych jako garnki wykryto mięso ryb (próbka St3), ssaków przeżuwaczy 

(próbki Bi2 i Bi3), ssaków przeżuwaczy z warzywami (próbki Bi1, Bi6, Bi8, Bi12, Bi13 i St1) 

oraz ssaków monogastrycznych (próbki Bi4, Bi7, Bi10, B3, B4, K3, K4). W naczyniu 

określonym jako czarka (próbka B1) wykryto pozostałości mięsa ssaków monogastrycznych.  
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Zidentyfikowaną dzięki zastosowaniu metody GC–MS zawartość naczyń ceramicznych 

poddano wielowymiarowej analizie statystycznej przy zastosowaniu pakietu statystycznego 

PAST w celu pogrupowania wyników pod względem ich podobieństwa oraz zweryfikowania 

hipotezy o związku formy naczyń pradziejowych z ich zastosowaniem funkcjonalnym, 

odzwierciedlonym w obecności konkretnych kwasów tłuszczowych.  

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę skupień z zastosowaniem grupowania 

metodą Warda o miarze odległości 1486 dla grup naczyń ceramicznych z obszaru wszystkich 

stanowisk archeologicznych (ryc. 56). Zastosowanie analizy skupień pozwoliło na 

wyodrębnienie pięciu zbiorów naczyń, które są zbliżone pod względem zawartości kwasów 

tłuszczowych. W pierwszej grupie znalazło się sześć naczyń, w tym cztery naczynia z Biehla 

(próbki Bi10, Bi4, Bi12, Bi2) oraz dwa naczynia ze Starosiedla (próbki St2 i St1), w których 

znajdowały się mięsa ssaków przeżuwaczy i ssaków monogastrycznych. W drugiej grupie 

znalazło się dziesięć naczyń ze stanowiska w Biehla, grupa ta była zbliżona zawartością do 

grupy pierwszej. W kolejnej grupie znajdowały się trzy naczynka z Kozowa (próbki K1, K2, 

K4) oraz cztery z Bodzowa (próbki B1–B4) – były to naczynia, w których wykryto pozostałości 

mięsa ssaków monogastrycznych. Czwartą grupę stanowią trzy naczynia ze stanowiska w 

Sękowicach (próbki S1–S3, S5) oraz jedno ze Starosiedla (próbka St3), a mianowicie naczynia 

zawierające w sobie ryby słodkowodne oraz mięso ssaków przeżuwaczy i ssaków 

monogastrycznych. Natomiast w ostatniej grupie, która okazała się najbardziej odmienna od 

pozostałych pod względem wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych, znalazły się 

dwa naczynia: z Kozowa (próbka K3) i z Sękowic (próbka S4). 

Następnie wykorzystano analizę czynnikową metodą głównych składowych (PCA)487 

do określenia podobieństwa pomiędzy naczyniami ze względu na skład kwasów tłuszczowych 

w badanych próbkach (ryc. 57). Zaobserwowano podobieństwa w grupie naczyń z Kozowa 

(próbki K1 i K4) i Bodzowa (próbki B1, B3, B4), a także pomiędzy pojedynczymi naczyniami 

z Bodzowa (próbka B2) i Kozowa (próbka K2). Skład obu grup jest zbliżony do grup, które 

wyodrębnione zostały przy zastosowaniu analizy skupień. Trzecia grupa, zawierająca naczynia 

ze stanowiska w Biehla ma zbliżony skład do grupy 2, wyróżnionej metodą analizy skupień. 

Również podobieństwo zaobserwowano w próbkach Bi4 i Bi10. Kolejną wyróżniającą się 

grupą są próbki ze stanowiska w Sękowicach (próbki S1, S3, S5) oraz ze Starosiedla (próbka 

St3), których podobieństwo do siebie wykazała także analiza skupień (grupa 4). Natomiast 

 
486 Marek i Noworol 1983: 7–10; Marek 1989: 23–30. 
487 Statystyka od A do Z, Analiza składowych głównych PCA, https://www.statystyka.az.pl/analiza–skladowych–
glownych–pca.php (wgląd: 02.02.2021). 
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najbardziej odbiegającymi próbkami od reszty były K3 i S4, podobnie, jak to wykazała analizy 

skupień, a także próbka St1.  

Zarówno analiza skupień, jak również analiza głównych czynników składowych 

wykazały podobieństwo pomiędzy naczyniami z Kozowa i Bodzowa, co zaobserwowano już 

wcześniej przy wyliczaniu proporcji kwasów tłuszczowych. Zbliżone wyniki przy 

zastosowaniu obu metod statystyki wielowymiarowej otrzymano w przypadku większości 

naczyń ze stanowiska w Biehla. Zbliżony skład wykazano także w przypadku trzech naczyń ze 

Sękowic i jednego ze Starosiedla. Obie analizy statystyczne wskazały na podobieństwa 

pomiędzy próbkami, w których wykryto różne zawartości pokarmowe.  
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Ryc. 56. Wyniki analizy skupień próbek pobranych z naczyń ceramicznych ze stanowisk archeologicznych: z Bodzowa (B1–B4), 

Starosiedla (St1–St3), Biehla (Bi1–Bi14), Kozowa (K1–K4) i Sękowic (S1–S5) pod względem zawartości kwasów tłuszczowych 
(oprac. K. Zdeb) 
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 Ryc. 57. Wyniki analizy głównych składowych (PCA) próbek pobranych z naczyń ceramicznych ze stanowisk 
archeologicznych: z Bodzowa (B1–B4), Starosiedla (St1–St3), Biehla (Bi1–Bi14), Kozowa (K1–K4) i Sękowic (S1–S5) pod 

względem zawartości kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 
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9.5. Podsumowanie wyników badań zawartości kwasów tłuszczowych w pradziejowych 

naczyniach ceramicznych z obszaru Dolnych Łużyc 

Przedstawione wyżej wyniki analizy zawartości kwasów tłuszczowych w 

pradziejowych naczyniach ceramicznych pozwoliły na zaobserwowanie zbliżonych do siebie 

rodzajów pokarmów z obszaru Dolnych Łużyc we wczesnej epoce żelaza, zarówno na obszarze 

ziem polskich, jak i Saksonii. Jednocześnie należy podkreślić różnice pomiędzy wynikami 

uzyskanymi dla naczyń neolitycznych a tymi, które uzyskano dla ceramiki z wczesnej epoki 

żelaza. Jednakże należy wziąć pod uwagę małą liczbę naczyń neolitycznych poddanych 

badaniom, a co za tym idzie brak możliwości udzielenia konkluzywnej odpowiedzi na pytanie, 

czy na ceremonialnym stanowisku neolitycznym znajdowały się jedynie naczynia, w których 

gotowano mięso zwierząt monogastrycznych488.  

W toku analizy próbek ceramiki z poszczególnych stanowisk zaobserwowano analogie 

w zawartości kwasów tłuszczowych pomiędzy naczyniami neolitycznymi z Bodzowa a 

miseczkami z wczesnej epoki żelaza z Kozowa. 

Stwierdzono także zróżnicowanie pokarmowe we wczesnej epoce żelaza, dla której 

zidentyfikowano ryby, ssaki przeżuwacze i zwierzęta monogastryczne jako źródła pokarmów. 

Ponadto widoczna była przewaga liczebna przypadków gotowanego mięsa przeżuwaczy nad 

mięsem ssaków monogastrycznych, wykryta w badanych naczyniach. W przypadku niektórych 

naczyń zawierających kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa przeżuwaczy zaobserwowano 

także obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z warzyw489. 

Przeprowadzenie analiz z zastosowaniem metod statystycznych pozwoliło na 

wytypowanie kilku grup naczyń o zbliżonym składzie kwasów tłuszczowych. W pierwszej 

kolejności należy podkreślić, że zbliżony skład, przy zastosowaniu dwóch metod statystyki 

wielowymiarowej, a mianowicie analizy skupień i analizy głównych składowych, 

zaobserwowano pomiędzy naczyniami z Bodzowa i Kozowa, w których wykryto mięso ssaków 

monogastrycznych (próbki B2 i K2 oraz K1, K4 i B1, B3, B4). Również w obrębie zespołu 

próbek z Biehla zaobserwowano znaczące podobieństwo dla próbek Bi10 i Bi4, w których 

znajdowało się mięso zwierząt monogastrycznych. W przypadku próbek S1, S3, S5 i St3 

również wykryto obiema metodami podobieństwa, identyfikując jako źródło pokarmów ryby 

 
488 Ze względu na małą pod względem ilościowym próbę naczyń nie można z całą pewnością powiedzieć, czy w 
obiektach kultowych, a mianowicie w kolistych rowach deponowano naczynia jedynie zawierające wybrany rodzaj 

pożywienia.  
489 Takie rozróżnienie w przygotowywaniu mięsa ssaków przeżuwaczy również wydaje się istotną informacją 
o zmianach i rozwoju diety we wczesnej epoce żelaza.  
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(w trzech przypadkach) oraz zwierzę monogastryczne. Natomiast przy zastosowaniu obu metod 

zaobserwowano wyraźną odmienność w przypadku dwóch próbek, które w znaczący sposób 

odróżniały się od pozostałych próbek, a mianowicie K3 – zawierającej mięso ssaków 

monogastrycznych oraz S4 – zawierającej mięso ssaków przeżuwaczy. 

W przypadku fragmentów naczyń odnalezionych w obiektach kultowych lub 

związanych z obrzędowością pogrzebową: z grobu z Sękowic (st. 8) i źródła kultowego z 

Kozowa z wczesnej epoki żelaza oraz rowu z neolitycznego kręgu w Bodzowie, 

zaobserwowano niemal identyczną zawartość, a mianowicie obecność kwasów tłuszczowych 

pochodzących od ssaków monogastrycznych. Wyjątek stanowiło naczynie z grobu ze 

stanowiska w Sękowicach, w którym stwierdzono obecność ryb. 
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9.6. Dyskusja nad funkcją naczyń na podstawie wyników pozostałości organicznych 

wyekstrahowanych z naczyń ceramicznych z badań archeologicznych 

Rafał Merski twierdzi, że „kształt naczyń mówi też o ich zastosowaniu”490. Jednakże 

jest to teza podlegająca dyskusji ze względu na przedstawione w niniejszej rozprawie wyniki 

badań chemicznych przeprowadzonych na naczyniach ceramicznych, z których 

wyekstrahowano biomarkery zachowane w porach ścianek naczyń. Po przeprowadzeniu analiz 

zawartości naczyń znalezionych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na 

pradziejowych i średniowiecznych grodziskach terenu Pomezanii, Pogezanii i Warmii, badacze 

zasugerowali, że „dotychczasowe rozumienie sposobów użytkowania naczyń glinianych w 

gospodarstwie domowym w pradziejach i średniowieczu było wadliwe, i że w rzeczywistości 

wszystkie formy naczyń były uniwersalne i użytkowane do różnych celów w zależności od 

potrzeb”491. Wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego z czerpaków 

(S2, S3, S5), czarki (B1) oraz dzbana (Bi5) potwierdza tę tezę i prowadzi do konieczności 

zweryfikowania korelacji pomiędzy formą naczyń ceramicznych a ich funkcją. Naczynia te 

łączone są bowiem zazwyczaj w publikacjach archeologicznych głównie z nabieraniem wody 

– w przypadku czarek i czerpaków oraz przenoszeniem i podawaniem napojów – dzbany. 

Istnieje jednak możliwość, sugerowana przez wyniki analiz przeprowadzonych w trakcie 

przygotowywania niniejszej rozprawy, że funkcja współcześnie przypisywana tym formom 

naczyń nie jest tożsama z ich pierwotnym zastosowaniem.  

W przypadku czerpaków znalezionych w grobach na stanowisku w Sękowicach, można 

przypuszczać, że ich wykorzystanie było inne ze względu na włączenie ich w obrzędowość 

funeralną. Tu jednak należy odwołać się do etnograficznych spostrzeżeń dotyczących 

zwyczajów pogrzebowych. 

Elementy wyposażenia grobowego są postrzegane jako materialne odzwierciedlenie rytuałów 

pogrzebowych, które świadczą o wierzeniach i obrzędowości badanej społeczności492. Rytuał 

pogrzebowy, jak pisał J. Szydłowski, stanowi „charakterystyczny wyraz wierzeń i zapatrywań 

religijnych, daje […] odbicie starszej tradycji, czynników naturalnych, gospodarczych i 

społecznych już w jakimś stopniu przefiltrowanych przez umysł ludzki, a więc 

zniekształcony”493.  

 
490 Merski 2020: 168. 
491 Kałużna-Czaplińska et al. 2016: 207. 
492 Pranke 2012: 787. 
493 Szydłowski 1964: 434. 
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Obecność czerpaków w wyposażeniu grobowym interpretowana jest jako element rytuałów 

związanych z wodą, a więc oczyszczenia zmarłego494 lub symbolicznej przemiany i 

przekroczenia granicy pomiędzy światem żywych a zmarłych495. Woda mogła także stanowić 

element wyposażenia na dalszą podróż jako posiłek dla duszy zmarłego496. Tak rozpatrywane 

wyposażenie grobów jamowych z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej stanowić może 

uzasadnienie obecności w tych grobach czerpaków. W takim wypadku stanowiłoby to 

połączenie funkcji naczynia z jego formą497. 

Jednakże badania chemiczne z zastosowaniem metody GC–MS doprowadziły do rozpoznania 

zawartości czerpaków i określenia rodzajów żywności, które się w nich znajdowały jako mięsa 

ryb słodkowodnych oraz mięsa zwierząt monogastrycznych. W ewidentny sposób pozostaje to 

w sprzeczności z funkcją przypisywaną tym naczyniom, którą jest nabieranie, nalewanie lub 

podawanie wody. W takim kontekście należy rozważyć możliwość zmiany zastosowania 

czerpaków w trakcie rytuałów pogrzebowych. Ich dotychczasowa funkcja mogła zostać 

zmieniona specjalnie dla przebiegu obrzędów lub mogły zostać intencjonalnie wykonane do 

tych celów. Podobnie może wyglądać kwestia zastosowania czarki z Bodzowa, która również 

została odkryta na stanowisku związanym z wierzeniami ludności neolitycznej. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że czerpaki miały zastosowanie we wczesnym średniowieczu 

jako naczynia stołowe, jak uważa R. Merski: „w głębokich misach lub garnkach 

przygotowywano lub podawano potrawy, które można było przy pomocy czerpaków nałożyć 

na talerze lub płytsze misy”498. Znaleźć można również analogie dotyczące zastosowania czarek 

– elementów zastawy stołowej. Naczynia te służyły mianowicie do picia miodów lub 

polewek499.  

Podobne zastosowanie mogły mieć czerpaki i czarki w neolicie i wczesnej epoce żelaza, jak 

również mogły zostać wykorzystane jako element symbolicznej zastawy stołowej, który został 

złożony do grobu. W obu przypadkach przy interpretacji funkcji naczynia należy wziąć pod 

uwagę kontekst kulturowy, w jakim zostały one odkryte. Prawdopodobnie stanowi to element 

determinujący dla zastosowania naczynia, a jego kształt jest kwestią drugorzędną.  

Prawdopodobnie również w inny sposób należy podejść do zawartości, która 

znajdowała się w dzbanach i rozszerzyć spektrum potraw, z którymi te naczynia mogły mieć 

 
494 Kowalski 2007: 369, 609. 
495 Kowalski 2007: 612. 
496 Fischer 1921: 136, 195. 
497 Por. Buczeń 2013: 16. 
498 Merski 2020: 169.  
499 Błoch 2013: 191. 



297 

 

kontakt. Możliwe, że w tych naczyniach były podawane podgrzane polewki – mięsne lub 

mleczne albo bryje (niem. Brei)– rozgotowane, półpłynne masy z kaszy lub ziarna albo roślin 

strączkowych gotowane z dodatkami mięsa500. Również w przypadku dzbanów z wczesnej 

epoki żelaza, należy spodziewać się analogicznego zastosowania, jak miało to miejsce we 

wczesnym średniowieczu.  

 W kontekście odejścia od interpretowania zawartości naczyń na podstawie ich wyglądu 

– formy, należy pochylić się nad problematyką mis. W przypadku mis i garnków z wczesnej 

epoki żelaza ze stanowiska w Kozowie stwierdzono, po przeprowadzeniu badań 

laboratoryjnych, że w obu typach naczyń, czyli misach i garnku, przygotowywano potrawy o 

takim samym lub zbliżonym składzie (np. polewka, której głównym składnik stanowiło mięso 

wieprzowe). Prawdopodobnie tak, jak we wczesnym średniowieczu, w garnkach i misach 

przygotowywane były potrawy – pieczono i gotowano, jak również niekiedy bezpośrednio z 

nich spożywano gorące jedzenie501.  

Przeprowadzenie badań z zastosowaniem metody GC–MS zmienia postrzeganie funkcji 

naczyń z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza. Najprawdopodobniej kształt nie determinował 

ich roli kuchennej i stołowej ani ich zastosowanie w obrzędowości religijnej. Należy szerzej 

spojrzeć na możliwość zastosowania różnych naczyń i odnieść tę interpretację do kontekstu 

znaleziska, jak w przypadku naczyń odnalezionych na stanowiskach sakralnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
500 Lis i Lis 2009: 170–173; Krasna-Korycińska 2015:76–77; Moszyński 1929: 272–273; Filipowicz 2020: 27–28. 
501 Por. Krasna-Korycińska 2015: 86; Błoch 2013: 186. 
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9.7. Dyskusja nad funkcją miseczek z omfalosem na podstawie wyekstrahowanych pozostałości 

organicznych  

Do badań chemicznych z zastosowaniem chromatografii gazowej połączonej ze 

spektrometrią mas przeznaczono między innymi również miseczki znalezione w sakralnym 

źródle na stanowisku archeologicznym w Kozowie. Ze względu na specyficzny kształt tych 

miseczek, trwały badania nad zastosowaniem tych naczyń.  

W literaturze przedmiotu naczynia te określane są jako miseczki z omfalosem (gr. omphalós – 

środek, centrum, wypukłość), czyli z półkulistym wgłębieniem dna skierowanym do wnętrza 

naczynia502. Miseczki te często znajdywane są w trakcie badań archeologicznych 

prowadzonych na stanowiskach kultury łużyckiej, głównie na terenie cmentarzysk. Analiza 

typologiczna miseczek z Kozowa skłoniła U. Kobylińską i L.D. Nebelsicka do określenia ich 

funkcji jako niezwiązanej z pracami kuchenno-gospodarczymi. Zasugerowano, że miseczki te 

były stosowane do celów rytualnych, a w ich wnętrzu mogły znajdować się używane w 

rytuałach napoje, podobnie jak to miało miejsce w czasie sympozjonów znanych z obszarów 

śródziemnomorskich503. Jednakże wyniki przedstawionych wyżej analiz chemicznych z 

zastosowaniem GC–MS, które były pierwszymi w archeologii badaniami tego rodzaju naczyń 

pochodzących z obszarów barbarzyńskich, skłoniły autorkę niniejszej rozprawy doktorskiej do 

rozważenia możliwości innego zastosowania tych naczyń ceramicznych. 

 

9.7.1. Naczynia wykorzystywane do picia wina  

Początek produkcji wina związany jest z przetwarzaniem dzikiej winorośli na terenie 

Chin. Pierwsze ślady pozostałości przetworzonych gron winnych znaleziono w neolitycznych 

osadach Jiahu i Yinxu. Badania pozostałości organicznych z naczyń ceramicznych umożliwiły 

wykrycie mieszaniny wina z dzikiej winorośli i owoców głogu oraz piwa ryżowego i miodu 

pitnego504. Pozostałości wina  odkryto także w naczyniach odnalezionych w neolitycznej 

osadzie Hajji Firuz Tepe, położonej w północno-zachodnim Iranie. W podłodze jednego z 

domów znaleziono sześć słojów zawierających wino o smaku żywicy drzewnej. Również 

neolityczne pozostałości wino wykryto w gruzińskim regionie Dolnej Kartli. W naczyniach 

wykryto kwas winowy oraz kwasy organiczne, w tym jabłkowy, bursztynowy i cytrynowy. 

 
502 Pierwsza w literaturze polskojęzycznej na temat tych naczyń pisała Kobylińska 2014: 225–360; zob. też Orlińska 
i Karczmarek 2015: 3–4. 
503 Kobylińska et al. 2014: 173–264. 
504 McGovern et al. 2005: 249–270. 
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Natomiast odkrycia z Godin Tepe (3500–3100 p.n.e.) umożliwiły odtworzenie napoju, który 

został nazwany „naparem Midasa”, w którego skład wchodził miód pitny, piwo jęczmienne 

oraz wino gronowe wytworzone ze szczepu euroazjatyckiego.  

Na terenie Krety i Grecji lądowej uprawa wina rozpowszechniła się około 3000 lat p.n.e. 

Oprócz samego napoju, rozwinęła się też tradycja związana z jego piciem – wykonywano 

specjalne serwisy naczyń ceramicznych lub miedzianych. W skład takiej grupy naczyń 

wchodziły: krater – spełniający rolę mieszalnika, dzban i czarka albo czerpak oraz miseczki, z 

których pito. Miseczki z omfalosem stanowiły ważny element zastawy do picia wina, jak 

również samej tradycji bachanalii. Tradycje te kontynuowali Etruskowie, a następnie produkcja 

wina stała się domeną Imperium Rzymskiego, gdzie sprowadzono sadzonki winorośli (od ok. 

II w. p.n.e.)505.  

Rozwój winiarstwa, na terenach, gdzie początkowo nie uprawiano winorośli, 

zapoczątkowali kupcy greccy i etruscy, a także pierwsi osadnicy i założyciele kolonii. Na 

terenie Galii pierwsze winnice datowane są od IV w. p.n.e. i powiązane z wczesnym 

osadnictwem greckim na tym terenie. Od IV do II w. p.n.e. pojawiły się pierwsze winnice, 

natomiast od II w. p.n.e. monopol na wytwórstwo i handel winem w Galii przejęli Rzymianie. 

Natomiast od I w. p.n.e. na terenie Galii pojawiło się wytwórstwo rodzimego wina, jednak 

zachodnia cześć Imperium Rzymskiego była zdominowana przez wina hiszpańskie506. W tym 

czasie wino galicyjskie na potrzeby lokalne transportowano w naczyniach, które stanowiły 

imitację rzymskich i hiszpańskich amfor. 

Sytuacja uległa zmianie w końcu I w. n.e., gdy galicyjskie wino z obszaru Galii Narbońskiej 

stało się dominującym napojem na terenie Półwyspu Iberyjskiego i zachodniej Italii. Rozwój 

rolnictwa i zintensyfikowanie upraw winorośli wpłynęło także na rozwój garncarstwa, 

ponieważ galicyjskie warsztaty rozpoczęły produkcję amfor do transportu wina. Sieć 

transportowa opierała się o szlaki wodne i lądowe oraz o transport morski507. 

Drugim sposobem rozpowszechniania się tradycji picia wina było przejęcie go przez 

ludy koczownicze  – w tym Scytów, którzy następnie przemieszczali się po obszarze Europy 

Wschodniej i Środkowej. Śladem po ich obecności są nie tylko elementy uzbrojenia i złote 

ozdoby, ale także fragmenty naczyń wykorzystywanych do dalekosiężnego transportu wina508.  

 
505 Orlińska i Karczmarek 2015: 163, 169. 
506 W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w miejscowości Arles (1990 r.) znaleziono drewniane kadzie 
wypełnione pestkami winogron; Góralczyk 2020: 79–80.  
507 Góralczyk 2020: 80–82, 86.  
508 Gediga et al. 2020: 196. 
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Na terenie ziem polskich fragmenty amfor do transportu wina znaleziono w trakcie badań 

archeologicznych prowadzonych na terenie scytyjskiego grodziska w Chotyńcu, woj. 

podkarpackie (VI–IV w. p.n.e.). Naczynia zidentyfikowano jako wytwory pochodzące z 

pracowni garncarskiej położonych w Klazomenai i Lesbos509.  

Prawdopodobnie wraz ze Scytami, na tereny  Europy Srodkowej dotarły i 

rozprzestrzeniły się tradycje i zwyczaje związane z piciem wina, choć zapewne uległy one 

pewnym przekształceniom. Na Węgrzech odkryto zespół miedzianych naczyń do picia wina, w 

którego skład wchodziły trzy miseczki z omfalosem. Również w trzech grobach dorosłych 

osobników, odkrytych na cmentarzysku w Sękowicach, znaleziono prawdopodobnie zestawy 

naczyń do picia wina. Oprócz popielnic w grobach znajdowały się wazy, czerpaki i miseczki z 

omfalosem510.  

W grobach z kręgu kultury halsztackiej z cmentarzyska w Domasławiu, znaleziono 

naczynia ceramiczne, którym przypisano funkcje serwisów biesiadnych. Przeprowadzone 

badania chemiczne z zastosowaniem metydy ekstrakcji ultradźwiękowej połączoną z 

chromatografią cieczową i spektrometrią mas (UPLC/MS) pozwoliły na wykrycie 3–Acetoksy–

7,8–epoksylolanostan–11–ol, będącego związkiem chemicznym pochodzenia roślinnego 

należącym do grupy alkoholi. Ten związek chemiczny został wyestrahowany z wazy, garnka i 

czerpaka.  Sfermentowaną ciecz wraz z wodą i/lub innymi dodatkowymi składnikami 

przechowywano w wazach. Czerpakami przelewano płyn do pomniejszych mis lub czarek. W 

garnkach przykrytych pokrywkami przechowywano sfermentowany napój511. 

Dalsze rozprzestrzenienie się wina oraz specyficznych form naczyń, jakimi są miseczki 

z omfalosem, mogło być związane właśnie z najazdami scytyjskimi, które dotarły również do 

Kozowa. Lokalna społeczność mogła przejąć niektóre zwyczaje, w tym stosowanie tych 

miseczek w rytualnym spożywaniu napojów. Jednakże badacze sugerują, jak piszą między 

innymi Orlińska i Karczmarek, że „zróżnicowana obrzędowość, jaką organizowano z 

miseczkami, stanowi tylko część ceremonii praktykowanych przez społeczności kultury 

łużyckiej”512 – mogło dojść do przejęcia kształtów miseczek i idei ich użytkowania w trakcie 

obrzędów religijnych. Miseczki wykonano z gliny, co w znacznym stopniu odbiega od 

miedzianych pierwowzorów. Może to wskazywać na przekształcenia również w zakresie form 

rytuałów, które dostosowano do miejscowej tradycji kulturowej, także pod względem 

 
509 Czopek 2020: 84. 
510 Orlińska i Karczmarek 2015: 86–87.  
511 Kałużna-Czaplińska 2020: 257–258, 260. 
512 Orlińska i Karczmarek 2015: 100.  
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przygotowywanych i spożywanych z nich potraw. Oprócz handlu winem i miseczkami, mogły 

także zostać przekazane sadzonki winorośli wraz z wiedzą o możliwości zagospodarowania 

dzikich gron, które były obecne w różnych częściach Europy. Jednakże prawdopodobnie ze 

względu na trudne warunki klimatyczne sadzonki winorośli nie przyjęły się na terenie ziem 

polskich i nie przetrwały513.  

Kolejne ślady eksploatowania winorośli na terenie ziem polski pochodzą dopiero z 

wczesnośredniowiecznych nawarstwień Poznania (X w. n.e.) i Gniezna (XI w. n.e.). 

Odnaleziono tam pestki winorośli szlachetnych, co może sugerować obecność rodzimych win. 

W tym czasie wino sprowadzano z Rusi w korczagach – amforach wykorzystywanych w 

transporcie także oliwy514. Pozostałości sadzonek winorośli znaleziono na terenie Pomorza w 

nawarstwieniach datowanych na XII wiek515.  

Rozpowszechnienie uprawy winorośli nastąpiło wraz z przybyciem na te terenie zakonów. 

Benedyktyni sprowadzili do swoich przyklasztornych ogrodów winorośl, którą następnie 

przerabiali na wina, aby uniknąć ich importu. Pierwsze winnice zostały wymienione w bulli 

Innocentego II z 1136 r., gdzie wspomniano o opactwie Matki Boskiej w Łęczycy. W XIV w. 

rozpowszechnił się zwyczaj podawania podgrzanych: hipokras – wino korzenne, claret – wino 

korzenne z miodem516. Jednakże samo sadzenie rośliny upowszechniło się dopiero w XVI w., 

kiedy to zaczęto sprowadzać szczepy winorośli odpowiednio dobrane do klimatu Europy 

Środkowej517.  

 

9.7.2. Analiza chemiczna miseczek z omfalosem metodą ekstrakcji ultradźwiękowej połączoną z 

chromatografią cieczową i spektrometrią mas (HPLC–MS) 

 W celu rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących kwestii funkcji miseczek z omfalosem, 

miseczki z omfalosem, które zostały znalezione w sakralnym źródle w Kozowie, zostały 

poddane badaniom na obecność pozostałości wina w laboratorium Instytutu Ekologii i Bioetyki 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do rozpoznania zawartości miseczek 

wykorzystano metodę, którą sprawdzono na naczyniach ceramicznych znalezionych na wraku 

francuskiego statku, który został odkrytyw rejonie Morza Śródziemnego. W przypadku naczyń, 

 
513 Por. Miśkiewicz 2010: 25. 
514 Miśkiewicz 2010: 27. 
515 Merski 2020: 18; Krasna-Korycińska 2015: 33; Miśkiewicz 2010: 27. 
516 Husson i Galmiche 2015: 133, 135.  
517 Seiden 2015: 2–3. 
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których pierwotną zawartość stanowiło czerwone wino, możliwe jest wyekstrahowanie 

biomarkerów wina, którymi są kwasy winowy i jabłkowy518. 

W celu przeprowadzenia identyfikacji biomarkerów wina w miseczkach z omfalosem 

zastosowano ekstrakcję ultradźwiękową a następnie identyfikację pozostałości organicznych 

techniką chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas. Z miseczek pobrano 0,2 g 

sproszkowanego materiału próbnego, do którego dodano 4 ml wody destylowanej. Następnie 

próbki w roztworze metanolu z wodą poddawane są wirowaniu przy 10 000 obr./min przez 16 

minut. W pierszej kolejności wykonano analizę jakościową, której celem było odzyskanie 

kwasów organicznych z próbek poprzez wykorzystanie systemu UPLC ACQUITY z plombą 

binarną i spektrometrią mas wraz z elektrorozpylaniem jonizującym (ESI). W kolumnie 

ACQUITY UPLC BEH C18 zastosowano 40°C dla stałego przepływu w rozdzieleniu 

mieszanin przy prędkości 300 µl/min. W fazie ruchomej zastosowano  0,1% kwasu 

mrówkowego w wodzie (rozpuszczalnik A) oraz acetronitrylem z 0,1% kwasami mrówkowymi 

– rozpuszczalnik B w jemdnopoziomowy spektromentrze pracującym w trybie jonów 

ujemnych. Natomiast do ilościowej analizy kwasu winowego w próbkach zastosowano 

wysokosparną chromatografię cieczową z odwróconymi fazami (HPLC), którą przygotowano 

w oprogramowaniu Class–VP z wyposażeniem w binarny system pomp i detektor UV/Vis 

(SPD–20A), a w kolumnie otrzymano temperaturę 30°C. Fazę mobilną stanowił wodny 

roztwór 0,08 mol/L KH2PO4 do którego dodano roztwór kwasu fosforowego  w celu 

osiągnięcia niskiego pH, czyli pH=2,3. Następnie przy natężeniu przepływu 1,0 ml min–1, 

wstrzykiwane było 10 μl do przyrządu analitycznego. Użycie detektora UV/Vis pozwoliło na 

wykrycie pików przy utrzymanej temperaturze 30°C. Wykrycie i zidentyfikowanie kwasu 

winowego nastąpiło poprzez porównanie czasów retencji. Całość eksrakcji obyła sie w łaźni 

ultradźwiekowej w temperaturze 80°C i trwałą 90 minut519. 

Przerprowadzona analiza z wykorzystaniem metody ekstrakcji ultradźwiękowej, a 

następnie identyfikacja z zastosowaniem techniki UPLC/MS pozwoliły na wyekstrahowanie z 

próbek pozostąłości organicznych – kwasu winowego, który umożliwia identyfikację 

pozostałości czerwonego wina. 

 

 

 

 
518 Zhang et al. 2018: 175. 
519 Opis przebiegu badań chemicznych przygotował M. Sierakowski; por. Zhang et al. 2018: 176–180. 
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9.7.3. Próba identyfikacji zawartości miseczek z omfalosem   

Analiza materiału ceramicznego ze stanowiska w Heuneburgu (VI w. p.n.e.), 

przeprowadzona przez L.D. Nebelsicka, doprowadziła go do postawienia wniosku o 

importowaniu wina z obszaru śródziemnomorskiego za Alpy. Oprócz samego wina, które 

mogło być przewożone w bukłakach ze skór zwierzęcych lub w amforach, przez elity plemion 

celtyckich, a później germańskich, mogły zostać przejęte również zwyczaje pogrzebowe wraz 

z towarzyszącymi im obrzędami. Sympozjony i libacje prawdopodobnie zostały przejęte przez 

społeczności z północnej strony Alp w okresie halsztackim. Próby odtwarzania greckich 

rytuałów związane były także z przejęciem form naczyń ceramicznych przez lokalną ludność, 

która następnie sama zaczęła wykonywać takie naczynia. Mogły to być między innymi właśnie 

miseczki, z których rozlewano rytualną ofiarę nad grobami. Także sam napój, początkowo 

eksportowany, mógł zostać zastąpiony lokalnie warzonym winem lub jego substytutem, np. 

sfermentowanym sokiem z owoców. Jednakże piwo w okresie późnohalsztackim i w okresie 

wpływów rzymskich nadal pozostawało powszechnym napojem na obszarze Barbaricum, 

pomimo przejęcia zwyczaju spożywania wina przez elity520. Badania chemiczne materiału 

ceramicznego z Heuneburga umożliwiły odtworzenie zawartości naczyń – mleka oraz 

mieszaniny wina i miodu, który służył zapewne do osładzania napoju, a także piwa wraz z 

woskami roślinnymi, a w niektórych przypadkach zidentyfikowano również obecność wina 

wraz z tłuszczami zwierzęcymi521.  

Przykładem innej potrawy zawierającej mieszaninę różnych rodzajów żywności jest kykeon 

(gr. kykeōn) – napój w postaci gęstego kleiku, powstały na bazie wody lub jęczmienia z dodaną 

mieszaniną koziego sera i wina doprawianego ziołami, niekiedy z dodawanym miodem. 

Kykeon podawano podczas sympozjonów, natomiast w trakcie Misteriów Eleuzyjskich do tej 

mieszaniny dodawano również grzyby Ergot, które zbierane był wraz z jęczmieniem rosnącym 

wokół Eleusis522.  

Badania przeprowadzone na obszarze D stanowiska Tell Arbid w Jezirach (III–I tysiąclecie 

p.n.e.), położonego w północno–wschodniej Syrii, pozwoliły na częściową rekonstrukcję diety 

mieszkańców. Do analiz wykorzystano materiał archeologiczny i archeozoologiczny, 

znaleziony w trakcie wykopalisk prowadzonych w dzielnicy mieszkalnej. W wyniku 

przeprowadzonych badań archeozoologicznych stwierdzono, że szczątki owiec, kóz i świń 

występują na stanowisku (w obszarze kuchni) w niemal takim samym procencie, jak szczątki 

 
520 Por. Cabras i Higgins 2016: 609–612; Lamparska 2016: 87–88; Poelmans i Swinnen 2012: 3. 
521 Nebelsick 2020: 40, 42–44, 48. 
522 Nebelsick 2020: 44–45. 
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gołębi. Doprowadziło to badaczy do wniosku, że niemal do każdej potrawy warzywnej 

dodawano mięso. Porównanie otrzymanych wyników ze źródłami pisanymi (między innymi z 

tabliczkami z Yale) i etnograficznymi umożliwiło odtworzenie sposobu przygotowywania 

gulaszu z gołębia. Gulasz ten gotowano wraz z czosnkiem, cebulą i porem, a doprawiano miętą, 

kminkiem, kolendrą lub solą. Do zagęszczenia potrawy stosowano produkty zbożowe. 

Niekiedy do gulaszu dodawano również mleko, piwo lub krew523. Zestawienie tych rodzajów 

żywności sugeruje, że w naczyniach ceramicznych mogły być gotowane potrawy o 

zróżnicowanym składzie, co było ściśle związane z panującymi warunkami paleośrodowiska. 

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem metody chromatografii gazowej 

połączonej ze spektrometrią mas pozwoliły na wyekstrahowanie ze ścianek naczyń kwasów 

tłuszczowych, pomimo, że naczynia te odnaleziono w trakcie prac wykopaliskowych. 

Potwierdza to skuteczność metody GC–MS w identyfikacji biomarkerów żywności w ceramice 

pochodzącej z wykopalisk archeologicznych i dokonywaniu interpretacji zawartości naczyń.  

Zastosowanie dodatkowej metody badawczej, czyli ekstrakcji ultradźwiękowej wraz z 

chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrią mas pozwoliło na wykrycie w 

miseczkach z omfalosem kwasu winowego. Wykrycie kwasu winowego wraz z kwasami 

tłuszczowymi zwierząt monogastrycznych może być przesłanką świadczącą o przekształceniu 

przejętych obrzędów i dopasowaniu ich do duchowej i materialnej kultury miejscowej 

społeczności. Przytoczone powyżej różnorodne możliwości przekształcania napojów 

alkoholowych, w tym wina, i przygotowywaniu go na ciepło wraz z ziołami oraz prób łączenia 

go z potrawami mięsnymi (mięso wieprzowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
523 Piątkowska-Małecka i Smogorzewska 2019: 529–532. 
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Rozdział 10. Podsumowanie i wnioski dotyczące stosowalności metody analizy kwasów 
tłuszczowych w ceramice archeologicznej 

10.1. Ustalenia badawcze dokonane w rezultacie przeprowadzonej procedury eksperymentalnej 

W niniejszej dysertacji doktorskiej przedstawiono możliwości i ograniczenia 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC–MS) w celu ekstrahacji 

organicznych pozostałości z porów ścian naczyń ceramicznych. Głównym celem pracy było 

przetestowanie potencjału i wartości poznawczej metody GC–MS w odniesieniu do naczyń 

ceramicznych pochodzących z badań archeologicznych. Podjęto zatem próbę rozstrzygnięcia, 

czy uzyskiwane do tej pory wyniki tego rodzaju analiz są prawidłowe i odpowiadają 

rzeczywistym rodzajom żywności, a w szerszej perspektywie, czy na ich podstawie możliwa 

jest rekonstrukcja diety dawnej społeczności. 

W pierwszej części pracy doktorskiej dokonano przeglądu różnych możliwości 

uzyskiwania informacji o zwyczajach żywieniowych, które pozyskiwane są poprzez analizę 

źródeł etnograficznych i historycznych. Następnie przytoczono badania środowiska 

naturalnego, które mają na celu przybliżenie między innymi rodzajów uprawianych zbóż, 

prowadzone metodami gleboznawczymi i paleobotanicznymi. Również analiza ludzkich 

szczątków kostnych umożliwia stwierdzenie drastycznych zmian zachodzących w diecie 

takich, jak zanik substancji odżywczych. Także badania prowadzone nad zawartością izotopów 

tlenu, strontu, węgla i azotu w zębach i kościach dostarczają informacji o środowisku dorastania 

oraz późniejszego życia osobników, pośrednio stanowiąc źródło wiedzy o pokarmach 

spożywanych przez pradziejowe społeczności. Jednakże stosowanie tych metod nie pozwala 

w pełni określić, co stanowiło poszczególne elementy diety, dlatego też odwołano się do analiz 

chemicznych, spośród których – jak sugerowano dotąd w literaturze przedmiotu – to 

chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas umożliwia określenie ilościowego 

i jakościowego składu kwasów tłuszczowych, które po ugotowaniu potraw, wnikają w pory 

ścian naczyń ceramicznych. Wyekstrahowanie tych biomarkerów powinno zatem umożliwiać 

identyfikację elementów żywności, które w naczyniach ceramicznych zostały poddane obróbce 

cieplnej. 

W drugiej części rozprawy doktorskiej przeprowadzono w związku z tym badania 

eksperymentalne, w ramach których wykonano i wypalono trzydzieści dwa ceramiczne 

naczynia testowe. Naczynia, należące do trzech grup ze względu na rodzaj surowca i użytą 

domieszkę, stały się podstawą do prac nad identyfikacją żywności w nich gotowanej. Prace 

eksperymentalne nie przebiegały w sterylnych warunkach laboratoryjnych, aby możliwie 
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najdokładniej odwzorować proces lepienia naczyń i wypalania ich w otwartym palenisku oraz 

sam przebieg gotowania żywności. Potencjalne zanieczyszczenie próbek było zbliżone do tego, 

które mogło powstać na tych samych etapach wytwarzania naczyń, które znajdywane są w 

trakcie badań archeologicznych. Następnie podjęto próbę identyfikacji pokarmów, które były 

gotowane w naczyniach testowych, poprzez wyekstrahowanie pojedynczych kwasów 

tłuszczowych oraz zastosowanie wzorów ich proporcji dla wybranych biomarkerów.  

W celu potwierdzenia wiarygodności metody GC–MS, przeprowadzono również badania 

chemiczne z zastosowaniem metody GC–C–IRMS dla wybranych naczyniach testowych. 

Porównanie wyników uzyskanych w przypadku obu badań przyczyniło się do prawidłowego 

odtworzenia zawartości naczyń. Obie metody mogą się wzajemnie uzupełniać, zwłaszcza 

w przypadku podejrzenia występowania w próbce mleka lub produktów mlecznych.  

Przeprowadzone badania eksperymentalne trzech grup naczyń testowych doprowadziły 

do wniosku, że kwasy tłuszczowe wnikają w pory ścianek w trakcie pierwszej obróbki cieplnej, 

czyli pory zostają wypełnione kwasami tłuszczowymi z pierwszego gotowanego pożywienia.  

Analiza wyników otrzymanych metodą GC–MS doprowadziła do eliminacji wzorów 

proporcji kwasów tłuszczowych, które wskazały nieprawidłowe potrawy. Trzy spośród 

proponowanych do tej pory w literaturze przedmiotu wzorów umożliwiły prawidłową 

identyfikację zawartości naczyń testowych: 

• wzór 1 – C18:0/C16:0, zaproponowany przez Isakssona, który umożliwia poprawne 

wykrycie kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb słodkowodnych w przypadku, gdy 

iloraz jest mniejszy lub równy 0,48. Ponadto, przeprowadzone badania 

eksperymentalne pozwoliły na ustalenie, że wzór C16:0/C18:0, będący odwrotnością 

wzoru 1, stanowi potwierdzenie otrzymanych wyników. Jest to dodatkowy sposób na 

odróżnienia biomarkerów ze zwierząt lądowych od morskich. Uzyskanie ilorazu, który 

jest większy od 2,08 wskazuje na gotowanie ryb w tym naczyniu; 

• wzór 2 – czyli (C15:0+C17:0)/C18:0 zaproponowany przez Eerkensa, który pozwala na 

odróżnienie kwasów tłuszczowych wydzielonych z tłuszczy ssaków od tłuszczy 

roślinnych (warzyw); 

• wzór 3 – czyli  (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0), zaproponowany przez 

Malainey do rozróżnienia kwasów tłuszczowych pochodzących z mięs i tkanek 

przeżuwaczy od zwierząt monogastrycznych.  

Oprócz wyznaczenia wzorów proporcji kwasów tłuszczowych, których zastosowanie 

umożliwia rekonstrukcję zawartości naczyń, podjęto także próbę ustalenia czy ilorazy dwóch 

najczęściej występujących kwasów tłuszczowych mogą stanowić podstawę do rozróżniania 
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pokarmów. W tym celu porównano ilorazy uzyskane z kwasów stearynowego i palmitynowego 

oraz ich odwrotności dla pogrupowanej żywności z trzech grup naczyń524. Następnie 

zestawiono skrajne wyniki, tzn. najmniejszy i największy dla poszczególnej żywności, aby 

stworzyć przedział adekwatny dla każdego rodzaju pokarmów gotowanych w naczyniach 

testowych. Jednakże w obu przypadkach uzyskane wyniki nie przyniosły poprawnego 

rezultatu, ponieważ nie udało się wyodrębnić ilorazów odpowiadających konkretnemu 

rodzajowi żywności. Dlatego też do interpretacji zawartości naczyń z badań ceramicznych 

wykorzystawno trzy powyżej podane wzory. 

Wytypowane trzy wzory proporcji kwasów tłuszczowych stały się podstawą do 

identyfikacji żywności gotowanej w naczyniach znalezionych w trakcie badań 

archeologicznych. Do badań przeznaczono 14 fragmentów naczyń ceramicznych z grodziska 

w Biehla w Saksonii oraz 16 fragmentów ceramiki z obszaru polskich Dolnych Łużyc 

(stanowiska: st. nr 24 w Bodzowie, gm. Bytom Odrzański; st. nr 2 w Kozowie, gm. Gubin; st. 

nr 8 w Sękowicach, gm. Gubin; st. nr 3 w Starosiedlu, gm. Gubin)525. W wyniku 

przeprowadzonych badań, we wszystkich naczyniach stwierdzono obecność pozostałości 

organicznych – kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Obecność 

biomarkerów potwierdzono w misach i garnkach, jak również w czerpakach, dzbanie 

i miseczkach z omfalosem, co doprowadziło do podjęcia dyskusji o możliwości zmiany 

podejścia do funkcji tych naczyń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
524 Rozdział 5.10 niniejszej pracy, tab. 31. 
525 Przebieg badań przedstawiono w rozdziale 7. 
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10.2. Zastosowanie rezultatów procedury eksperymentalnej do reinterpretacji wyników 

dotychczasowych prób identyfikacji pożywienia w ceramice archeologicznej 

Uzyskane wyniki badań testowych wykorzystano w celu przeprowadzenia powtórnej 

interpretacji wybranych wyników zawartości naczyń ceramicznych z wykopalisk 

archeologicznych, publikowanych w literaturze przedmiotu. 

Jednym z przykładów możliwości reinterpretacji publikowanych wyników takich analiz 

mogą być naczynia ceramiczne kultury Lapita z obszaru wysp Melanezji i archipelagów 

środkowo–wschodniego Pacyfiku526. Analizom chemicznym poddano tam osiem fragmentów 

naczyń zdobionych, przeznaczonych do rytuałów. W badaniach uzyskano informacje o 

obecności pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa zwierząt 

monogastrycznych w naczyniach527. Badacze zaobserwowali również, że „zawartość naczyń 

nie była różnicowana ze względu na formy i motywy zdobnicze”. 

 

Tabela 41. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki Lapita  (oprac. K. Zdeb; zachowano numerację próbek z 

opracowania źródłowego: Leclerc et al. 2018: 213, tab. 3) 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

TC10 1,18 0,84 0,13 0,07 

TC11 1,27 0,78 2,72 0,11 

TC13 0,96 1,04 0,1 0,04 

TC16 0,8 1,24 0,03 0,01 

TCC01 0,88 1,13 0,05 0,02 

TCC03 0,86 1,15 0,05 0,02 

TD03 1,09 0,9 0,03 0,01 

TD04 0,91 1,09 0,03 0,0 

 

Przeprowadzona reinterpretacja zawartości naczyń ceramicznych pozwoliła na potwierdzenie 

obecność zwierząt lądowych (monogastrycznych) w pięciu naczyniach ceramicznych. 

W pozostałych trzech naczyniach zidentyfikowano pozostałości mięsa przeżuwaczy – próbki 

nr TC10, TC11, TC13 (tab. 41), co odbiega od wyników uzyskanych pierwotnie przez badaczy.  

Wykrycie w naczyniach rytualnych jedynie tłuszczów pochodzących ze zwierząt lądowych 

pozwala na zasugerowanie, że nie przygotowywano w nich żywności ze zwierząt morskich. 

Jednakże ze względu na poddanie badaniom niewielkiej liczby fragmentów, stanowi to jedynie 

przyczynek do dalszych analiz chemicznych.  

 
526 Badania te omówiono w rozdziale 2. 
527 Numerację próbek zachowano z oryginalnego opracowania przygotowanego; za: Leclerc et al. 2018: 213–217, 

Tab.3. 
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 W drugim przypadku do reinterpretacji wyników biomarkerów wybrano zestawienie 

średniowiecznych naczyń z dziurkami w dnie oraz lamp oliwnych z Leicester w Wielkiej 

Brytanii. Celem badań było porównanie kwasów tłuszczowych i określenie czy pochodzą z 

tych samych gatunków zwierząt, a tym samym czy naczynia poddane badaniom mogły 

stanowić zestaw naczyń do odcedzania lub przelewania tłuszczu do lamp. Analizy chemiczne, 

przeprowadzone z zastosowaniem metod GC–MS oraz GC–C–IRMS, pozwoliły na 

stwierdzenie, że w naczyniach znajdowały się pozostałości tłuszczy przeżuwaczy (owczego lub 

bydlęcego), natomiast do lamp wykorzystywano tłuszcz zwierząt monogastrycznych 

(najprawdopodobniej świń)528.  

 

Tabela 42. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla trzech lampek oraz pięciu naczyń ceramicznych z Leicester, Wielka 

Brytania  (oprac. K. Zdeb; na podstawie danych źródłowych opublikowanych przez: Mottram et al. 1999: 215, tab. 2) 

 

Nr 

próbki 

Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

20802 2,78 0,35 0,06 0,04 

21619 1,73 0,57 0,07 0,04 

23006 3,85 0,25 0,04 0,03 

20582 0,54 1,81 0,41 0,77 

21449 0,31 3,12 0,53 0,01 

21823 0,35 2,84 0,08 0,02 

21826 0,42 2,34 0,03 0,01 

21828 0,9 1,1 0,05 0,02 

 

Reinterpretacja kwasów tłuszczowych wykrytych w lampach pozwoliła na stwierdzenie, że 

pochodziły one z tkanek zwierząt lądowych (tab. 42). W dwóch próbkach pobranych z lamp 

wykryto tłuszcz pochodzący od ssaków przeżuwaczy (próbki nr 20802 i 21619), a w trzeciej 

lampie znajdował się tłuszcz pozyskany ze zwierząt monogastrycznych (próbka nr 23006). 

Natomiast w przypadku naczyń ceramicznych wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych 

pochodzące ze zwierząt lądowych – przeżuwaczy (próbka nr 20582) i monogastrycznych 

(próbka nr 21828) oraz wodnych – ryb (próbki nr 21449, 21823, 21826). W przeciwieństwie 

do wyników uzyskanych przez zespół pod kierunkiem H.R. Mottrama, reinterpretacja wyników 

pozwoliła na znalezienie analogii pomiędzy zawartością lamp i dwóch naczyń. Jednakże w 

kontekście wykrytej zróżnicowanej zawartości, naczynia najprawdopodobniej  nie służyły do 

przechowywania tłuszczu, którym uzupełniano lampy. 

Uzyskane wyniki badań testowych wykorzystano w dalszej kolejności przede 

wszystkim do reinterpracji pożywienia przygotowanego w naczyniach znajdowanych na 

obszarze Polski. Środowisko, w którym przeprowadzono eksperymenty oraz surowce, które w 

 
528 Mottram et al. 1999: 215–219. 
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ich czasie wykorzystano, czyli masy ceramiczne oraz żywność, mogą bowiem mieć wpływ na 

uzyskane rezultaty. W przypadku badań eksperymentalnych Eerkensa, otrzymane przez niego 

wyniki odpowiadają środowisku Ameryki Północnej oraz są odpowiednie dla tamtejszych 

naczyń ceramicznych oraz rekonstrukcji diety. Zapewne, jak się okazało w toku 

przedstawionych w niniejszej rozprawie badań eksperymentalnych, wzory zaproponowane 

przez Eerkensa nie odpowiadają żywności gotowanej w naczyniach ceramicznych z obszaru 

Euuropy Środkowej.  

Ustalenia dokonane w czasie badań eksperymentalnych wykorzystano mianowicie do 

przeprowadzenia przykładowej reinterpretacji żywności wykrytej w naczyniach pochodzących 

z badań archeologicznych prowadzonych w województwach dolnośląskim i podlaskim oraz na 

terenie grodzisk znajdujących się na obszarze Warmii i Mazur, a także na Pojezierzu 

Stargardzkim. 

Z cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza z Domasławia do badań 

chemicznych wybrano fragmenty naczyń z trzech grobów ciałopalnych. Wyekstrahowane 

kwasy tłuszczowe autorzy  badań poddali interpretacji poprzez zastosowanie wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensa. W wyniku tych badań uzyskano informacje o obecności w 

naczyniach pokarmów pochodzenia roślinnego (głównie orzechów i nasion)529. Natomiast 

zastosowanie wytypowanych przeze mnie trzech głównych wzorów na obliczanie wskaźników 

rodzaju żywności znajdującej się w naczyniach umożliwiło zmianę tej interpretacji zawartości 

naczyń z Domasławia (tab. 43). 

 

Tabela 43.  Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z Domasławia (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz 
dane dotyczące ilości poszczególnych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska et al. 2018: 253–256) 

 

Wskaźniki kwasów tłuszczowych 

Próbki pobrane z naczyń ceramicznych 

Próbka 

2 

Próbka 

3 

Próbka 

4 

Próbka 

5 

Próbka 

6 

Próbka 

10 

Próbka 

11 

Próbka 

12 

C18:0/C16:0 1,33 1,37 1,42 1,37 1,69 1,4 1,44 1,41 

C16:0/C18:0 0,74 0,72 0,7 0,72 0,58 0,71 0,69 0,7 

(C15:0+C17:0)/C18:0 0,11 0,09 0,07 0,1 0,03 0,1 0,09 0,1 

(C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 0,05 0,05 0,04 0,05 0,02 0,05 0,05 0,05 

 

Na podstawie pierwszego wzoru z tabeli nr 41 stwierdzono brak obecności ryb w naczyniach. 

Poprzez zastosowanie pozostałych trzech wzorów stwierdzono obecność kwasów 

tłuszczowych pochodzących ze zwierząt lądowych we wszystkich naczyniach: w siedmiu 

wykryto pozostałości mięsa przeżuwaczy, a w naczyniu nr 6 – mięso zwierzęcia 

 
529 Kałużna–Czaplińska et al. 2018: 255, 258. 
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monogastrycznego. Okazało się, że powtórna interpretacja pozostałości pożywienia w 

naczyniach doprowadziła do całkowitej zmiany identyfikacji pochodzenia kwasów 

tłuszczowych z roślinnych na zwierzęce. Doprecyzowano również, że pochodzą one z mięsa 

zwierząt lądowych mono– i poligastrycznych.  

 Kolejną przykładową interpretację zawartości naczyń przeprowadzono dla próbek 

pobranych z ceramiki znalezionej w trakcie badań grodzisk Warmii i Mazur530. Badaniom 

chemicznym poddano w tym przypadku 72 fragmenty naczyń: 35 z wczesnej epoki żelaza, 25 

z wczesnego średniowiecza, 12 z późnego średniowiecza. W naczyniach wyróżniono tłuszcze 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Interpretację wyników oparto na wzorach 

zaproponowanych przez Eerkensa i Malainey. Należy podkreślić, że w żadnej z pobranych 

próbek nie wykryto pozostałości ryb531. 

 

 Tabela  44. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z wczesnej epoki żelaza z grodzisk Warmii i Mazur (oprac. 

K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–
Czaplińska et al. 2016: 202–203, tab. 8) 

Nazwa 

stanowiska 

Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

Nr 

próbki 
C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

Kamionka, st. 

9 

P1 0,45 2,22 0,66 0,16 

Wieprz, st. 20 P2 0,72 1,38 0,32 0,1 

P3 1,21 0,82 0,13 0,06 

P4 0,92 1,08 0,22 0,09 

P5 1,29 0,77 0,12 0,06 

Strużyna, st. 21 P6 1,45 0,69 0,14 0,08 

P7 1,02 0,97 0,23 0,1 

P8 0,37 2,64 0,71 0,15 

P9 0,34 2,88 0,61 0,13 

P10 0,95 1,04 0,26 0,11 

Raciszewo, st. 

9 

P11 0,57 1,75 0,58 – 

P12 1,1 0,91 0,28 0,13 

P13 0,67 1,47 0,32 0,1 

P14 0,48 2,08 0,55 0,14 

Tątławki, st. 2 P15 0,41 2,39 0,77 0,18 

P16 0,4 2,5 0,67 0,15 

P17 0,42 2,37 0,67 0,16 

P18 0,57 1,75 0,17 0,05 

Łodygowo, st. 

2 

P19 1,22 0,81 0,94 0,42 

P20 0,82 1,22 0,34 0,13 

Zajączki, st. 1 P21 0,41 2,41 – – 

 
530 Rosiak et al. 2013. 
531 Kałużna–Czaplińska et al. 2016: 207–208. 
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P22 1,29 0,77 0,2 – 

P23 0,57 1,73 – – 

P24 0,55 1,79 – – 

Stary Folwark, 

st. 1 

P25 0,74 1,34 0,21 – 

P26 0,54 1,82 – – 

P27 0,41 2,41 – – 

P28 0,61 1,62 0,4 0,11 

P29 0,44 2,25 – – 

P30 0,48 2,05 – – 

P31 0,5 2 – – 

Strużyna, st. 24 P32 1,05 0,95 0,1 0,05 

P33 1,26 0,79 0,18 0,09 

P34 1,97 0,51 0,11 0,07 

Lipowiec, st. 1 P35 0,51 1,93 0,47 0,12 

 

Podejmując próbę reinterpretacji opublikowanych wyników badań zastosowano cztery wzory 

dla kwasów tłuszczowych, które przestawiono w tabeli 44. Na podstawie zastosowania wzoru 

nr 1, z wykorzystaniem różnych wskaźników liczbowych, otrzymano informacje o obecności 

kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb w jedenastu naczyniach z wczesnej epoki żelaza. 

Same ryby były gotowane w czterech naczyniach (nr P21, P27, P29, P30), natomiast w 

pozostałych dwunastu przygotowywano ryby wraz z warzywami i prawdopodobnie również 

zmieszane z mięsem przeżuwaczy (nr P1, P8, P9, P14, P15, P16, P17, P21, P27, P29, P30). Są 

to najprawdopodobniej pozostałości kwasów tłuszczowych pochodzących z ryb 

słodkowodnych532. Natomiast w próbce nr 31 prawdopodobnie znajdowały się ryby morskie 

(tab. 44). 

W trzech próbkach wykryto pozostałości samych warzyw (nr P11, P22, P25), a w kolejnych 

trzech kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego (nr P23, P24, P26). W siedemnastu 

naczyniach wykryto kwasy tłuszczowe zwierzęce i roślinne – biomarkery pochodziły ze 

zwierząt przeżuwaczy oraz warzyw. 
 

 

 

 

 

 
532 Na podstawie wyników naczyń testowych opisanych w rozdziale 5. 
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Tabela  45. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki pochodzącej z grodzisk warmińskich z wczesnego 

średniowiecza (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; 
za: Kałużna–Czaplińska et al. 2016: 202–203, tab. 8) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie trzech zastosowanych wzorów proporcji kwasów tłuszczowych możliwe było 

dokładne ustalenie zawartości dwudziestu dwóch naczyń ceramicznych z wczesnego 

średniowiecza (tab. 45). W szesnastu naczyniach wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego – mięso przeżuwaczy i warzywa. W czterech naczyniach 

potwierdzono kwasy tłuszczowe ryb słodkowodnych (P3, P14, P16, P25) gotowanych 

prawdopodobnie z warzywami oraz pozostałości zwierząt lądowych. Natomiast w przypadku 

dwóch naczyń prawdopodobnie wykryto obecność zwierząt lądowych (P15 i P18)533. W trzech 

naczyniach wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego.  

 

 

 

 

 

 
533 W przypadku wzoru 1 wynik różnił się o 0,01 od przyjętej granicy. Zastosowanie odwrotności wzoru również 
wskazało na obecność w naczyniu tkanek zwierząt lądowych.   

Nazwa 

stanowiska 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

 

Kamionka, 
st. 9 

P1 0,78 1,27 0,25 0,09 

P2 0,51 1,92 0,38 0,09 

P3 0,46 2,14 0,7 0,14 

P4 0,69 1,43 0,47 0,15 

Susz, st. 1 P5 1,04 0,95 0,2 0,09 

Łodygowo, 
st. 1 

P6 1 0,99 0,13 0,06 

P7 1,08 0,93 0,26 0,12 

P8 0,84 1,18 0,2 0,08 

Raciszewo, 
st. 9 

P9 2,18 0,46 0,24 0,16 

Łodygowo, 
st. 2 

P10 0,53 1,88 0,36 0,1 

P11 1,42 0,7 0,31 0,16 

P12 1,18 0,84 0,22 0,11 

P13 0,55 1,81 – – 

Zajączki, st. 
1 

P14 0,46 2,16 0,71 0,18 

P15 0,49 2,02 – – 

P16 0,46 2,15 0,63 0,14 

P17 0,82 1,21 0,23 0,09 

P18 0,49 2,03 – – 

P19 1,15 0,87 0,16 0,08 

Morliny, st. 

1 

P20 0,67 1,48 – – 

P21 0,92 1,08 0,2 0,09 

P22 0,9 1,1 0,17 0,07 

P23 0,71 1,4 0,79 0,28 

Durąg, st. 1 P24 1 0,99 0,15 0,07 

Łodygowo, 
st. 2 

P25 0,44 2,26 0,68 0,15 
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Tabela  46. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki pochodzącej z grodzisk warmińskich z późnego 
średniowiecza  (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów 
tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska et al. 2016: 202–203, tab. 8) 

Nazwa 

stanowiska 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

Mozgowo, st. 1 P1 0,47 2,09 0,71 0,17 

P2 0,49 2 0,82 0,2 

P3 0,37 2,66 0,77 0,16 

Boreczno, st. 4 P4 0,35 2,85 0,78 0,15 

P5 0,57 1,74 0,42 0,12 

Łodygowo, st. 1 P6 0,63 1,58 0,26 0,08 

Trupel, st. 1 P7 0,87 1,14 0,22 0,08 

Grabina, st. 1 P8 0,65 1,52 0,26 0,07 

P9 0,58 1,7 – – 

P10 0,8 1,25 0,21 0,07 

Durąg, st. 1 P11 0,79 1,25 0,32 0,11 

P12 0,46 2,16 – – 

 

Spośród dwunastu fragmentów naczyń z późnego średniowiecza w sześciu zidentyfikowano 

pozostałości organiczne pochodzące ze zwierząt lądowych (przeżuwaczy) i roślin – warzyw 

(tab. 44). W jednej próbce wykryto jedynie kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego (nr P9). 

Natomiast w rzech próbkach wykryto pozostałości ryb gotowanych wraz z warzywami 

i prawdopodobnie z mięsem przeżuwaczy (nr P1, P3, P4)534. W próbce nr P12 wykryto jedynie 

kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ryb słodkowodnych. 

 W obu powyżej przedstawionych przypadkach reinterpretacja wyników uzyskanych 

z próbek, polegająca na zastosowaniu do tych samych danych innych – zweryfikowanych w 

czasie badań eksperymentalnych – wzorów wyliczania wskaźników, umożliwiła znacznie 

dokładniejsze określenie żywności gotowanej w naczyniach znalezionych na stanowiskach 

archeologicznych znajdujących się w obrębie Warmii i Mazur, jak również w naczyniach 

znalezionych na stanowisku z Domasławia (woj. dolnośląskie).  Najważniejszą różnicą w 

przypadku naczyń z Domasławia stało się wykrycie w nich kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego i rozróżnienie gatunków zwierząt na monogastryczne i przeżuwacze. Natomiast w 

przypadku naczyń ceramicznych z obszaru Warmii i Mazur okazało się możliwe stwierdzenie 

obecności ryb słodkowodnych.  

 
534 Podobnie, jak w przypadku wczesnośredniowiecznych próbek nr P15 i P18, w naczyniu nr P2 wykryto 
niewielką różnicę od granicznego wyniku w przypadku wzoru 1 dla ryb. Zastosowanie odwrotności wzoru 
potwierdziło obecność tkanek zwierząt lądowych przy zastosowaniu odwrotności tego wzoru, czyli C16:0.C18:0. 

Dla wzoru pierwszego granicę stanowił iloraz 0,48, natomiast w przypadku odwrotności wzoru wykorzystano 

iloraz 2,08 jako granicę pomiędzy rodzajami żywności.  
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 Kolejną reinterpretację żywności gotowanej w naczyniach przeprowadzono dla próbek 

pobranych z neolitycznych naczyń ceramicznych z obszaru Pojezierza Stargardzkiego.  

W sześciu naczyniach (1, 3, 13, 14, 18, 19) wykryto tam kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa 

zwierząt lądowych oraz roślin. W pozostałych szesnastu naczyniach wykryto jedynie kwasy 

roślinne pochodzenia roślinnego.  

Tabela 47. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki naolitycznej z obszaru Pojezierza Stargardzkiego (oprac. K. 

Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska, 
Rosiak i Felczak 2021: 310, tab. 2) 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P1 0,91 1,09 – – 

P2 1,79 0,56 0,09 0,04 

P3 1,1 0,9 – – 

P4 0,97 1,02 – – 

P5 1,01 0,99 – – 

P6 0,93 1,07 – – 

P7 0,89 1,12 – – 

P8 0,65 1,53 – – 

P9 – – – – 

P10 0,51 1,95 – – 

P11 – – – – 

P12 – – – – 

P13 0,5 1,99 – – 

P14 0,57 1,75 – – 

P15 0,14 1,3 – – 

P16 0,85 0,84 – – 

P17 0,34 1,68 – – 

P18 0,61 1,1 – – 

P19 0,3 0,86 – – 

P20 0,49 0,59 0,22 0,12 

P21 0,09 1,45 – – 

P22 0,08 1,41 – – 

 

Powtórna analiza kwasów tłuszczowych dla piętnastu naczyń umożliwiła rekonstrukcję ich 

zawartości jako mięsa zwierząt lądowych (tab. 47). W przypadku pięciu naczyń (15, 17, 19, 21, 

22) stwierdzono obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa ryb. Natomiast 

w dwóch naczyniach (2 i 20) znajdowały się kwasy tłuszczowe z mięsa zwierząt lądowych – 

przeżuwaczy oraz warzyw.  

Następnie podjęto próbę reinterpretacji zawartości pięciu naczyń ze stanowiska 1 

w miejscowości Grądy–Woniecko (woj. podlaskie). Badania przeprowadzone w 2017 r. 

pozwoliły na stwierdzenie obecności we wszystkich naczyniach kwasów tłuszczowych 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – ze zwierząt lądowych. W przypadku próbek nr 3, 4 i 5 

stwierdzono obecność mięsa ssaków przeżuwaczy.  

 



316 

 

Tabela 48. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla neolitycznej ceramiki kultury niemeńskiej ze stanowiska 1  

w miejscowości Grądy–Woniecko (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych 
kwasów tłuszczowych; za: Rosiak i Kałużna–Czaplińska 2017: 300, tab. 1) 

 

 

 

 

\ 

Reinterpretacja zawartości naczyń ceramicznych pozwoliła w tym przypadku na stwierdzenie, 

że w czterech spośród nich znajdowało się mięso zwierząt lądowych ssaków przeżuwaczy (tab. 

48). W naczyniu nr 1 wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące ze zwierząt lądowych – 

przeżuwaczy oraz roślinne kwasy tłuszczowe z warzyw.  

 Kolejnym przykładem możliwości reinterpretacji publikowanych dotychczas wyników 

analiz zawartości kwasów tłuszczowych stały się naczynia znalezione w trakcie badań 

archeologicznych prowdzonych w Radomiu. Do analiz chemicznych przeznaczono tam 12 

naczyń datowanych na XI w. oraz 20 naczyń datowanych na XIV w. 

Zawartość naczyń z XI w. określono jako kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego, które 

zidentyfikowano jako nasiona i orzechy. Jedynie w pięciu naczyniach wykryto zawartość 

mieszaną, czyli kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.  

 

Tabela 49. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z XI w. z cmentarzyska w Radomiu (oprac. K. Zdeb; 

numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Obrzud 2020: 24–25, tab.3) 

Nr próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0) (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

R11.1 0,72 1,38 0,16 20,46 

R11.2 0,81 1,23 0,21 0,09 

R11.3_1 1,21 0,83 0,11 0,05 

R11.3_2 1,05 0,95 0,13 0,06 

R11.4 0,82 1,21 0,2 16,6 

R11.5_1 0,8 1,25 0,77 5,96 

R11.5_2 1,05 0,95 0,23 0,11 

R11.5_3 0,5 1,99 0,11 1,04 

R11.6_1 0,73 1,36 0,11 0,04 

R11.6_2 0,87 1,42 0,24 18,06 

R11.6_3 0,74 1,34 0,24 24,93 

R11.6_4 0,63 1,58 0,88 30,97 

 

 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P1 1,09 0,91 0,21 0,09 

P2 1,22 0,82 0,1 0,04 

P3 1,11 0,89 0,18 0,08 

P4 1,03 0,96 0,13 0,05 

P5 1,28 0,78 0,09 0,04 
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Reinterpretacja zawartości naczyń ceramicznych datowanych na XI w. pozwoliła na 

stwierdzenie obecności w sześciu naczyniach jedynie kwasów tłuszczowych pochodzenia 

zwierzęcego, a dokładnie z mięsa zwierząt lądowych ssaków przeżuwaczy (R11.1, R11.3_1, 

R11.3_2, R11.4, R11.5_3, R11.6_1) (tab. 49). W pozostałych sześciu naczyniach pozostałości 

organiczne zinterpretowano jako kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego (ze zwierząt 

lądowych przeżuwaczy) oraz roślinnego (z warzyw). Zawartość naczyń datowanych na XIV w. 

określono na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa. Stwierdzono obecność w 

naczyniach kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego (z mięsa ssaków) oraz roślinnego 

(nasion, orzechów i jagód). 

 

Tabela 50. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z XIV w. z cmentarzyska w Radomiu  (oprac. K. Zdeb; 

numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Obrzud 2020: 25–26, tab.4) 

Nr próbki 

 Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0) (C15:0+C17:0)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

R14.1–1 0,5 1,97 32,03 0,07 

R14.1–2 0,71 1,39 0,15 0,06 

R14.1–3 1,38 0,72 6,19 0,08 

R14.2–1 0,69 1,44 20,23 0,1 

R14.2–2 0,73 1,35 0,66 0,06 

R14.2–3 0,77 1,28 49,8 0,12 

R14.2–4 0,49 2,02 10,4 0,07 

R14.2–5 0,71 1,39 15,78 0,08 

R14.3–1 0,63 1,58 70,88 0,2 

R14.3–2 0,85 1,17 48,05 0,11 

R14.3–3 1,03 0,96 28,91 0,12 

R14.3–4 0 0 0 0,25 

R14.4–1 1,1 0,9 15,01 0,09 

R14.4–2 1 0,99 0,07 0,03 

R14.4–3 0,51 1,93 17,17 0,05 

R14.4–4 0,53 1,85 0,61 0,03 

R14.5–1 0,73 7,83 23,31 0,09 

R14.5–2 1,21 0,82 6,28 0,08 

R14.5–3 1,06 0,94 12,92 0,09 

R14.5–4 0,75 1,32 2,25 0,04 

 

Przeprowadzaona reinterpretacja pozostałości żywności w naczyniach z XIV w. umożliwiła 

określenie zawartości dwóch naczyń, która nie została uchwycona w badaniach prowadzonych 

przez Paulinę Obrzud (tab. 50). Mianowicie, w naczyniu nr R14.3_4 stwierdzono obecność 

kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa przeżuwaczy, a kwasy tłuszczowe 

wyekstrahowane z naczynia nr R14.4_4 określono jako pochodzące ze zwierząt lądowych 
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monogastryzcznych oraz stwierdzono obecność również kwasów tłuszczowych roślinnych (z 

warzyw). W przypadu naczynia nr R14.1_2 zawartość zinterpretowano jako pozostąłości mięsa 

zwierzęcia lądowego – ssaka przeżuwacza. Rodzaj żywności w naczyniu nr R14.4_2 został 

zinterpretowany jako pozostałości mięsa zwierzęcia lądowego – ssaka monogastrycznego. W 

pozostałych próbkach rodzaje żywności określono jako: zwierzęta lądowe przeżuwacze 

zmieszane z warzywami.  

W świetle ustaleń dokonanych w czasie badań eksperymentalnych przedstawionych w 

niniejszej rozprawie doktorskiej przeprowadziłam również reinterpretację wyników własnych 

wcześniejszych badań prowadzonych od 2017 r.  

Pierwszym przykładem stała się analiza pięciu  próbek ceramiki z cmentarzyska kultury 

przeworskiej w Legionowie (woj. mazowieckie).  

 

Tabela 51. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki kultury przeworskiej z cmentarzyska w Legionowie (oprac. 
K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Orliński i Zdeb 
2017: 136, tab. 1) 

 

 

 

 

 

Po zastosowaniu zweryfikowanych w toku prac eksperymentalnych trzech wzorów dla kwasów 

tłuszczowych, stwierdzono, że we wszystkich naczyniach wykryto zawartość mieszaną (tab. 

51), o czym świadczą kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. We wszystkich 

próbkach znajdowały się kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa ryb i zwierząt lądowych 

(przeżuwaczy), a także roślinne kwasy tłuszczowe z warzyw. Przeprowadzona reinterpretacja 

pozostałości pożywienia umożliwiła wykrycie w próbkach nr 1 i 5 kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa zwierząt lądowych – przeżuwaczy oraz z warzyw, co nie zostało 

prawidłowo zidentyfikowane w trakcie pierwych badań zawartości naczyń. W próbce 2 

wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z warzyw, natomiast w pierwszym badaniu zawartość 

naczynia zinterpretowano jako pozostałości ryb i mięsa zwierząt lądowych – przeżuwaczy. W 

próbce nr 3 początkowo wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z warzyw i ryby, natomiast po 

powtórnej reinterpretacji uzyskanych kwasów tłuszczowych stwierdzono również obeność 

kwasów tłuszczowych pochodzących w mięsa zwierząt lądowych – przeżuwaczy.  

 Kolejnym przykładem możliwości reinterpretacyjnych jest zawartość nowożytnych 

naczyń ceramicznych znalezionych w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P1 0,2 4,96 0,47 0,07 

P2 0,36 2,7 0,33 0,08 

P3 0,33 3 0,59 0,2 

P4 0,34 2,87 0,23 0,05 

P5 0,47 2,11 0,24 0,07 
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Gdańsku535. Zawartość pięciu naczyń zinterpretowano w tym przypadku początkowo jako 

pozostałości mięsa ssaków przeżuwaczy przemieszanych z roślinami korzeniowymi, orzechami 

i nasionami oraz warzywami (tab. 52). W próbce nr 5 stwierdzono obecność kwasów 

tłuszczowych pochodzących z mięsa ryby oraz z warzyw.  

 

Tabela 52. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki nowożytnej z Gdańska (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek 
oraz dane dotyczące ilości kwasów tłuszczowych; za: Zdeb i Orliński 2020: 126, tab. 2) 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P1 0,75 1,32 0,15 0,05 

P2 1,15 0,87 0,09 0,04 

P3 0,8 1,23 0,18 0,07 

P4 0,8 1,24 0,19 0,08 

P5 0,47 2,17 0,57 0,16 

P6 0,53 1,9 0,24 0,28 

 

Powtórzona obecnie analiza chemiczna dla naczyń nowożytnych umożliwiła interpretację 

zawartości czterech naczyń (P1–P4) jako kwasy tłuszczowe pochodzące ze zwierząt lądowych 

– ssaków przeżuwaczy; jednocześnie wykluczono obecność warzyw. W próbce nr 5 zawartość 

zinterpretowano jako pozostałości mięsa ryb i warzyw, co potwierdziło wcześniej uzyskane 

wyniki. W naczyniu nr 6 wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące ze zwierząt lądowych – 

przeżuwaczy oraz warzyw.  

 Cztery wzory dla kwasów tłuszczowych, zweryfikowane w trakcie badań 

eksperymentalnych, posłużyły również do reinterpretacji zawartości naczyń 

późnośredniowiecznych i nowożytnych znalezionych w trakcie badań archeologicznych 

prowadzonych na terenie krzyżackiego zamku w Przezmarku, woj. pomorskie. W sześciu 

naczyniach wykryto tam pozostałości ryb (2, 3, 6, 7, 9, 10, 11), a w pozostałych mięso zwierząt 

lądowych – ssaków przeżuwaczy oraz wykryto kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego – 

warzywa, rośłiny korzenne, orzechy i nasiona. 

 

 

 

 

 

 

 
535 Zdeb i Orliński 2020; Zdeb 2021. 
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Tabela 53. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki późno średniowiecznej i nowożytnej  z Przezmarka (oprac. K. 
Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Zdeb i Żurek 2021: 
335, tab. 1) 

Nr 

próbki 
Wzory proporcji kwasów tłuszczowych 

C18:0/C16:0 C16:0/C18:0 (C15:0+C17:0)/C18:0 (C15:0+C17:)/(C12:0+C14:0+C16:0+C18:0) 

P1 0,87 1,14 0,97 0,05 

P2 1,12 0,88 0,34 0,05 

P3 1,42 0,7 1,88 0,07 

P4 0,7 1,42 1,69 0,07 

P5 0,76 1,31 0,63 0,04 

P6 0,79 1,25 0,5 0,05 

P7 0,48 2,04 0,34 0,08 

P8 0,75 1,32 0,14 0,05 

P9 0,85 1,17 0,78 0,04 

P10 0,93 1,06 0,55 0,05 

P11 0,87 1,13 0,37 0,04 

 

Reinterpretacja zawartości tych naczyń umożliwiła wykrycie w kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa zwierząt lądowych – przeżuwaczy i warzyw w dziewięciu naczyniach 

(próbki nr 1–6 oraz 9–11). W naczyniu nr 7 wykryto kwasy tłuszczowe pochodzące z mięsa 

ryby oraz z warzyw. W naczyniu nr 8 wykryto pozostałości kwasów tłuszczowych 

pochodzących z mięsa zwierząt lądowych – ssaków przeżuwaczy (tab. 53).  

Zastosowanie trzech wzorów obliczania proporcji kwasów tłuszczowych, 

zweryfikowanych w trakcie przeprowadzonych w czasie przygotowywania niniejszej rozprawy 

doktorskiej badań eksperymentalnych, umożliwiło zatem w każdym z przedstawionych wyżej 

przypadków otrzymanie jakościowo nowych informacji o żywności gotowanej w naczyniach, 

które znaleziono w trakcie badań archeologicznych. Przeprowadzenie reinterpretacji 

pochodzenia kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek niekiedy wręcz diametralnie 

zmieniło informacje o elementach diety dawnych społeczności. 
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10.3. Ustalenia dotyczące sposobu pobierania, czyszczenia i pakowania próbek ceramki 

pochodzącej z wykopalisk archeologicznych, przeznaczonych do analiz chemicznych mających 
na celu identyfikację pożywienia 

Przeprowadzone badania eksperymentalne oraz współpraca nawiązana z laboratorium 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwiły wypracowanie 

właściwych procedur dla pobierania próbek z naczyń ceramicznych pozyskanych w trakcie prac 

archeologicznych. W pierwszej kolejności należy dokładnie obejrzeć naczynia lub ich 

fragmenty, które mają zostać przekazane do laboratorium w celu przeprowadzenia analiz 

chemicznych. Jeżeli na powierzchni naczynia znajdują się zaschnięte pozostałości ich 

zawartości, np. pokarmów lub innych substancji (balsamów albo kosmetyków), nie należy 

oczyszczać ceramiki z wykorzystaniem wody wodociągowej czy destylowanej, jak również nie 

powinny one zostać poddane mechanicznemu czyszczeniu.  

Naczynia ceramiczne, znajdowane w trakcie współczesnych badań archeologicznych, powinny 

zostać pobrane do dalszych analiz chemicznych z glebą, w której zostały znalezione. Badanie 

gleb jest szczególnie wskazane w przypadku agresywnego środowiska takiego, jak wypełniska 

zbiorników latryn czy tereny torfowisk. Pomimo, że kwasy tłuszczowe zawarte w glebach nie 

mają wpływu na ilościowy i jakościowy skład kwasów tłuszczowych znajdujące się w porach 

ścianek naczyń, co zostało wykazane w trakcie badań eksperymentalnych, to jednak do  

destrukcji tych kwasów przyczyniają się bakterie, które znajdują się w zbiornikach latryn.  

Również w przypadku fragmentów naczyń, które pochodzą z dawnych badań 

terenowych, nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia badań chemicznych. Należy jedynie w 

laboratorium pobrać próbkę z wnętrza ścianki naczynia, aby wykluczyć możliwość pobrania 

zanieczyszczonego materiału. W przypadku takich naczyń na powierzchni może znajdować się 

znaczna ilość kwasów palmitynowego i stearynowego, które mogą pochodzić z rąk 

archeologów. 

Do laboratorium można przekazać również naczynia ceramiczne, które zostały umyte wodą. 

Należy jednak zwrócić uwagę, czy nie usunięto z powierzchni ścianki naczynia pozostałości 

organicznych lub czy nie zastosowano do oczyszczania powierzchniostrych przedmiotów, 

które mogły doprowadzić do uszkodzenia ścianek naczyń. Konsekwecją takich zniszczeń może 

stać się uszczkodzenie porów wewnątrz ścian, co może doprowadzić do przyspieszenia procesu 

utlenienia kwasów tłuszczowych. W przypadku ceramiki szkliwionej, na której powierzchni 

znajdują się pęknięcia, do degradacji pozostałości organicznych może doprowadzić 

zastosowanie płynu do mycia naczyń, ponieważ kwasy tłuszczowe wniknęły w pory poprzez 
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szczeliny w szkliwie. W trakcie badań archeologicznych należy pamiętać o możliwie 

najdelikatniejszym, mechanicznym oczyszczaniu fragmentów ceramiki oraz o stosowaniu 

jedynie wody wodociągowej lub destylowanej do ich mycia, natomiast nie należy 

wykorzystywać do mycia ceramiki środków chemicznych, ponieważ mogą negatywnie 

wpłynąć na pozostałości organiczne. 

Przed przekazaniem do laboratorium, fragmenty naczyń powinny zostać zapakowane w 

torebki wykonane z folii PP lub do pojemników próżniowych przeznaczonych do 

przechowywania żywności. W przypadku pakowania ceramiki do toreb papierowych, należy 

zadbać o to, aby były to torby wykonane z papieru bezkwasowego, ponieważ nie wejdzie on w 

reakcję z pozostałościami organicznymi w ściankach naczyń ceramicznych536. Naczynia i 

fragmenty naczyń należy pakować w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniom w trakcie 

transportu i późniejszego przechowywania 

Konieczne jest również noszenie rękawiczek przez osobę, która pakuje ceramikę do badań 

laboratoryjnych, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni poprzez dodatkowe kwasy 

tłuszczowe z powierzchni dłoni. Tak samo powinni być zabezpieczeni pracownicy 

laboratorium. W tym miejscu należy zaznaczyć, że powinny to być rękawiczki nitrylowe bez 

pudru, aby jak najlepiej chronić próbki przed zanieczyszczeniem chemicznym, w tym również 

kwasami tłuszczowymi znajdującymi się na dłoniach. Należy także zadbać o odpowiednie 

oczyszczanie przyborów w trakcie pobierania próbek z naczyń ceramicznych, aby nie doszło 

do wymieszania zawartości próbek i ich zanieczyszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
536 Pakowanie fragmentów naczyń ceramicznych zostało skonsultowane z dr hab. inż. Beatą Miazgą z Pracowni 
Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  
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10.4. Podsumowanie wyników badań 

Podsumowując, przeprowadzone badania chemiczne z zastosowaniem metody GC–MS 

pozwoliły na uzyskanie ze wszystkich próbek, pobranych z naczyń testowych, informacji na 

temat składu jakościowego i ilościowego kwasów tłuszczowych, które wniknęły w ścianki 

naczyń. Nie było to zależne od surowca wykorzystanego do lepienia naczyń i użytej domieszki 

ani od techniki lepienia.  

Gotowanie żywności w naczyniach testowych potwierdziło tezę, że pory są wypełniane, 

przynajmniej częściowo, przy pierwszej obróbce cieplnej pokarmów w naczyniu. Naczynia 

ceramiczne, przed ugotowaniem w nich żywności, zawierają jedynie śladowe ilości kwasów 

tłuszczowych. Jednak nie wpływają one negatywnie na późniejszą interpretację rodzajów 

gotowanych pokarmów.  

Możliwe jest uzyskanie informacji na temat kwasów tłuszczowych, które wniknęły w pory 

ścianek naczynia podczas przechowywania i przygotowywania w nich pokarmów, pomimo 

zalegania naczyń ceramicznych w glebie. Badania eksperymentalne pozwoliły na stwierdzenie, 

że skład ilościowy i jakościowy kwasów tłuszczowych jedynie w niewielkim stopniu ulega 

zmianie w okresie, w którym naczynia znajdują się w glebie. Ustalono również, że kwasy 

tłuszczowe zawarte w glebie nie mają wpływu na substancje organiczne znajdujące się w 

porach naczyń ceramicznych, a oddziałują na nie jedynie bakterie oraz proces utleniania. 

Należy podkreślić, że przeprowadzone analizy związane z odtwarzaniem zawartości 

naczyń testowych doprowadziły do wniosku, że stosowanie chromatografii gazowej sprzężonej 

ze spektrometrią mas stanowi ważne uzupełnienie badań archeozoologicznych i 

paleobotanicznych. Badania przedstawione w niniejszej rozprawie dowodzą skuteczności 

metod chemicznych (GC–MS, HPLC–MS, GC–C–IRMS) w dostarczaniu dodatkowych, 

nierzadko kluczowych, danych do badań archeologicznych dotyczących diety dawnych 

społeczności.  

Możliwe jest wyekstrahowanie kwasów tłuszczowych z naczynia (w przypadku próbki 

pozranej w wnętrza ścianki), w którym gotowano żywność. Zastosowanie metody GC–MS 

pozwala na stwierdzenie, że naczynie miało kontakt z żywnością. Wykorzystanie 

eksperymentalnie zweryfikowanych trzech wzorów obliczania proporcji kwasów tłuszczowych 

pozwala na rozróżnienie pozostałości organicznych z mięsa zwierząt morskich i lądowych, 

odróżnienie mięsa ssaków od warzyw, a także wskazanie, w których naczyniach gotowano 

mięso przeżuwaczy oraz ryb słodkowodnych.  
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Chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas umożliwia otrzymanie 

wyników z naczyń nieszkliwionych oraz pokrytych szkliwem (o ile jest ono uszkodzone, 

ponieważ umożliwia to wniknięcie pozostałości organicznych do otwartych porów), bez 

względu na miejsce, w którym naczynia zostały zdeponowane – wypełniska latryn, torfowiska 

czy wnętrza grobów. Postępowanie zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania i 

oczyszczania naczyń ceramicznych przed poddaniem ich badaniom chemicznym pozwala na  

przeprowadzenie ekstrakcji kwasów tłuszczowych metodą GC-MS. Zastosowanie wskazanych 

trzech wzorów proporcji kwasów tłuszczowych umożliwia identyfikację pożywienia, które 

było przygotowywane i poddawane obróbce cieplnej w naczyniach ceramicznych.  
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Ryc. 1. Procedura badawcza zastosowana w rozprawie doktorskiej (wyk. K. Zdeb) 

Ryc. 2. Procesy przemian wpływające na pozostałości organiczne w ceramice (na podstawie: 

Stacey 2009: 3, ryc. 3) 

Ryc. 3. Naczynie ceramiczne z oznaczonymi obszarami prac laboratoryjnych: 1) niebieska 

linia oddziela zewnętrzną powierzchnię zeskrobywaną w celu oczyszczenia obszaru do 

dalszych badań; 2) linia czerwona stanowi granicę głębokości, do jakiej jest pobierana próbka 

do badań laboratoryjnych (fot. K. Zdeb) 

Ryc. 4. Mikroskopy wykorzystane do badań składu masy garncarskiej: A) mikroskop 

optyczny Kyowa Tokyo Binocular; B) cyfrowy mikroskop ręczny WAQU o przybliżeniu do 

1600x (fot. K. Zdeb) 

Ryc. 5. Badania mikroskopowe masy garncarskiej: A) mikroskop optyczny; B) analiza próbki 

w świetle przechodzącym; C) próbki pobrane z naczyń testowych (P1DN - grupa 1, P2D - 

grupa 2, P3S - grupa 3); D) szlify przełamów naczyń testowych przygotowane do badań 

testowych (P1DN - grupa 1, P2D - grupa 2, P3S - grupa 3) (fot. K. Zdeb) 

Ryc. 6. Niewypalona glina pochodząca z Drążdżewa Nowego:  

P1DN – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 

50x; 

P2DN – fragmenty gliny z ziarenkami kwarcu, widoczne pod mikroskopem elektronicznym  

z lupą w przybliżeniu 1600x;  

P3DN – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym bioluxNV20x-1280x 

(fot. K. Zdeb) 

 

Ryc. 7. Zdjęcia naczynia testowego grupy 1 wykonane pod mikroskopem elektronicznym 

boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1dn po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1dn ze zeszlifowanym przełomem;  

C) szlif wykonany z przełamu próbki pobranej z naczynia testowego grupy 1;  

D) krawędź przełomu naczynia z oznaczonym pęknięciem oraz spalenizną widoczną na 

zewnątrz;  
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zewnątrz; 5) proces wygładzania ścian naczynia od wewnątrz; 6) zdjęcie pięciu 

uformowanych naczyń (fot. K. Zdeb) 

Ryc. 10. Proces gotowania wybranych potraw: 1) kawałki mięsa przed gotowaniem; 2) 

wybrane potrawy – mięso i ryby, przed gotowaniem w naczyniach; 3) ognisko w wykopanej 

jamie z naczyniami, w których gotowano pokarmy; 4) proces gotowania potraw w ognisku 

obłożonym kamieniami; 5) gotowanie potraw w ognisku w wykopanej jamie; 6) częściowo 

zakończony proces gotowania (fot. K. Zdeb) 

Ryc. 11. Niewypalona glina pochodząca z Domaniewka: 

P1D – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 

50x; 

P2D – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu i drobnymi węgielkami, widoczne pod 

mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 1600x;  

P3D – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym bioluxNV20x-1280x (fot. 

K. Zdeb) 
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Ryc. 12. Zdjęcia naczynia testowego grupy 2 wykonane pod mikroskopem elektronicznym 

boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1d po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1d ze zeszlifowanym przełomem;  

C) szlif próbki pobranej z przełamu naczynia testowego przed zdjęciami mikroskopowymi; 

D) krawędź przełomu naczynia (fioletowa strzałka) z oznaczonym nierozwałkowanym 

surowcem (czerwona strzałka);  

E) fragment przełomu naczynia testowego z kryształem kwarcu w masie ceramicznej 

związane z wysychaniem naczynia (żółta strzałka), pustki po minerałach – zielona strzałka 

(fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 13. Zdjęcia naczynia testowego nr 2d grupy 2:  

A) naczynie testowe po wypale w otwartym palenisku;  

B) Odcięty przełam naczynia testowego;  

C) Krawędź przełamu naczynia z oznaczonym rozwarstwieniem barw; 

 D) mikroskopowy obraz masy ceramicznej (fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 14. Proces lepienia naczyń z gliny z Domaniewka: 1) formowanie fragmentu gliny; 2) 

formowanie wałeczków z gliny; 3) dno naczynia z fragmentem ścianki; 4) proces doklejania 

kolejnych wałeczków gliny; 5) wygładzanie ścianek naczyń; 6) doklejanie wałeczka gliny do 

uformowanej ściany naczynia (fot. K. Zdeb) 
 

Ryc. 15. Proces gotowania wybranych potraw: 1– 4) różnorodne ogniska, w których 

gotowano naczynia z wybranymi potrawami; 5) naczynia z ugotowaną żywnością; 6) 

naczynia z widocznymi spalonymi pozostałościami żywności (fot. K. Zdeb) 
 

Rys. 16. Niewypalona glina z szamotem:  

P1S – fragmenty gliny widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą w przybliżeniu 

50x; 

P2S – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu, widoczne pod mikroskopem elektronicznym z lupą 

w przybliżeniu 1600x;  

P3S – fragmenty gliny z ziarnami kwarcu widoczne pod mikroskopem elektronicznym 

bioluxNV20x-1280x (fot. K. Zdeb) 
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Ryc. 17. Zdjęcia naczynia testowego grupy 3 wykonane pod mikroskopem elektronicznym 

boiluxNV20-1280x:  

A) naczynie testowe nr P1s po wypale w otwartym palenisku;  

B) odcięty fragment naczynia testowego nr P1s ze zeszlifowanym przełomem;  

C) szlif próbki pobranej z przełamu naczynia testowego nr 1 grupy 3; 

D) krawędź przełomu naczynia z oznaczonym pęknięciem (żółta strzałka), 

nierozwałkowanym elementem surowca (czerwona strzałka) oraz pustka po minerale (zielona 

strzałka);   

E) fragment przełomu naczynia testowego z nierozwałkowanym elementem surowca z 

dostępem powietrza (czerwona strzałka), kryształki kwarcu (niebieska strzałka), fragmenty 

szamotu - fioletowa strzałka (fot. i oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 18. Zdjęcia naczynia testowego nr 2s grupy 3: A) naczynie testowe po wypale w 

otwartym palenisku; B) odcięty przełom naczynia testowego; C) krawędź przełamu naczynia 

z oznaczonym rozwarstwieniem barw; D) mikroskopowy obraz masy ceramicznej (fot. i 

oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 19. Proces lepienia naczyń: 1) bryła gliny z domieszką szamotu; 2) uformowana kula z 

gliny; 3) uformowany wałeczek gliny; 4) uformowane fragmenty gliny; 5) ulepione naczynie; 

6) seria ulepionych naczyń (fot. K. Zdeb) 
 

Ryc. 20. Proces gotowania wybranych potraw w naczyniach testowych: 1) fragmenty mięsa 

włożone w naczynia testowe; 2) mięsa, ryby i kasza w naczyniach testowych po dolaniu 

wody; 3) początek gotowania potraw w naczyniach testowych; 4) gotowanie wybranych 

potraw w naczyniach testowych; 5) próba zdjęcia naczynia testowego z ogniska; 6) częściowo 

zakończony proces gotowania (fot. K. Zdeb) 

 

Ryc. 21. Zdjęcia gleb wykonane pod mikroskopem: P1A – P1C zwykła gleba; P2A-P2C 

gleba z miejsca, gdzie znajdował się kompostownik (fot. K. Zdeb) 
 

Ryc. 22. Naczynia testowe i ich fragmenty po procesach wypału i gotowania przed 

przeprowadzeniem badań zawartości kwasów tłuszczowych (fot. K. Zdeb) 
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Ryc. 23. Naczynia testowe: 1) z widocznymi pozostałościami po ugotowanych potrawach; 2) 

ślady po przechowywanym mleku; 3) ślady wewnątrz naczynia po pobraniu próbki do badań 

laboratoryjnych; 4) ślady po oczyszczeniu wnętrza naczynia z osadu po potrawach analiz (fot. 

K. Zdeb) 

 

Ryc. 24. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1 serii 1 

(P1dn) (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 25. Chromatogramy kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek pobranych z 

naczyń testowych serii 1 (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 26. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1d grupy 2 

(oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 27. Chromatogramy kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek nr 2d–10d  

grupy 2 (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 28. Chromatogram kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbki nr 1s grupy 3 

(oprac. K. Zdeb) 

  

Ryc. 29. Chromatogramy kwasów tłuszczowych wyekstrahowanych z próbek 2s – 11s grupy 

3 (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 30. Maksymalna i minimalna wartość ilorazu kwasów tłuszczowych palmitynowego i 

stearynowego dla żywności gotowanej w naczyniach testowych trzech grup surowcowych 

(oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 31. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy nr 1 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 32. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy nr 2 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 
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Ryc. 33. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla grupy 3 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 34. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień dla trzech grup naczyń testowych:  

- grupa 1 P2dn, 

- grupa 2 jako P2d, 

 -grupa 3 jako P2s (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 35. Wyniki przeprowadzonej analizy PCA dla grupy 1 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 36. Wyniki przeprowadzonej analiza PCA dla grupy 2 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 37. Wyniki przeprowadzonej analiza PCA dla grupy 3 naczyń testowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 38. Wyniki przeprowadzonej analizy głównych składowych dla trzech grup naczyń 

testowych: 

- grupa 1 P2dn, 

- grupa 2 jako P2d, 

- grupa 3 jako P2s (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 39. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 1 naczyń testowych 

(oprac. K. Zdeb) 

Ryc. 40. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 2 naczyń testowych 

(oprac. K. Zdeb) 

Ryc. 41. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla grupy 3 naczyń testowych 

(oprac. K. Zdeb) 
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Rys. 42. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla trzech grup naczyń testowych 

(oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 43. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych grupy 1 (oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 44. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych grupy 2  (oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 45. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych grupy 3  (oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 46. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji dla ilościowej zawartości kwasów 

tłuszczowych w naczyniach testowych trzech grup (oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 47. Wykres zmienności wartości δ13C16:0 względem Δ13C (δ13C16:0 - δ13C18:0) oraz wykres 

zmienności wartości δ13C16:0 względem δ13C18:0 (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 48. Mapa z oznaczonymi stanowiskami archeologicznymi:  

A) orientacyjna mapa fragmentu obszaru Dolnych Łużyc; 

 B) lokalizacja stanowisk archeologicznych, których wybrano naczynia do badań 

chemicznych (źródło: Geoportal; oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 49. Formy naczyń ceramicznych znalezionych w trakcie badań archeologicznych 

grodziska w Biehla (według L.D. Nebelsicka, rys. A. Kucharska) 
 

Ryc. 50. Występowanie kwasów tłuszczowych w próbkach pobranych z naczyń znalezionych 

na stanowisku w Biehla, Saksonia (oprac. K. Zdeb) 

 

Ryc. 51. Trzy fragmenty naczyń ze stanowiska nr 3 w Starosiedlu wytypowane do analiz 

chemicznych: A) fragment brzuśca garnka; B) wylew z fragmentem brzuśca; C) fragment 

misy (oprac. K. Zdeb) 
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Rys. 52. Trzy fragmenty naczyń ze stanowiska nr 8 w Sękowicach wytypowane do analiz 

chemicznych: A–B) fragment czerpaka z obiektu nr 97; C–D) fragment czerpaka z obiektu nr 

150; E–F) misa z obiektu nr 124 (rys. M. Lewczuk i J. Orlicka; fot. K. Zdeb) 

 

Ryc. 53. Miseczki z omfalosem z obiektu 169 ze stanowiska nr 2 w Kozowie (rys. A. 

Kucharska) 

 

Ryc. 54. Fragmenty naczyń neolitycznych ze stanowiska w Bodzowie (fot. K. Zdeb) 
 

Ryc.  55. Występowanie kwasów tłuszczowych w próbkach pobranych z naczyń ze stanowisk 

archeologicznych z polskiej części Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 
 

Ryc. 56. Wyniki analizy skupień próbek pobranych z naczyń ceramicznych ze stanowisk 

archeologicznych: z Bodzowa (B1–B4), Starosiedla (St1–St3), Biehla (Bi1–Bi14), Kozowa 

(K1–K4) i Sękowic (S1–S5) pod względem zawartości kwasów tłuszczowych (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Ryc. 57. Wyniki analizy głównych składowych (PCA) próbek pobranych z naczyń 

ceramicznych ze stanowisk archeologicznych: z Bodzowa (B1–B4), Starosiedla (St1–St3), 

Biehla (Bi1–Bi14), Kozowa (K1–K4) i Sękowic (S1–S5) pod względem zawartości kwasów 

tłuszczowych (oprac. K. Zdeb)  
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Wykaz tabel 

Tabela 1. Wybrane nasycone kwasy tłuszczowe wraz z ich występowaniem w pożywieniu 

zwierzęcym i roślinnym (za: Zielińska i Nowak 2014: 103) 

 

Tabela 2. Proporcje kwasów tłuszczowych wskazujące na obecność różnych rodzajów 

żywności (Eerkens 2005) 

 

Tabela 3. Skład chemiczny gliny wydobytej z okolic Drążdżewa Nowego (oprac. K. Zdeb na 

podstawie wyników badań przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

 

Tab. 4. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczynia testowego nr P1dn (wyk. K. Zdeb) 
 

Tabela 5. Skład chemiczny gliny wydobytej z okolic Domaniewka (oprac. K. Zdeb na 

podstawie wyników badań przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

 

Tabela 6. Zawartość jakościowa i ilościowa kwasów tłuszczowych z gliny wydobytej z okolic 

Domaniewka (oprac. K. Zdeb na podstawie wyników badań w laboratorium Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
 

Tabela 7. Skład pierwiastkowy gliny z domieszką szamotu (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 8. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczynia testowego nr P1s (oprac. K. Zdeb)  

 

Tabela 9. Opis naczyń testowych poddanych badaniom eksperymentalnym procesów 

podepozycyjnych wraz z numeracją próbek (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 10. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych grup 1–3 (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 11.  Proporcje kwasów tłuszczowych charakterystyczne dla różnych rodzajów 

pokarmów wg Eerkensa (2005) 
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Tabela 12. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych serii 1 (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 13. Wartości wskaźników zaproponowanych przez Eerkensa uzyskane dla próbek serii 

1 (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 14. Zawartość naczyń testowych grupy 1 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów 

tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 15. Zawartość naczyń testowych grupy 1 w zestawieniu z wynikami zastosowania 

wzorów proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 16. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych wykonanych z gliny 

wydobytej w okolicy Domaniewka (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 17. Wartości ilorazów ilości kwasów tłuszczowych uzyskanych z próbek nr P2d–P10d 

na podstawie wzorów zaproponowanych przez Eerkensa (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 18. Zawartość naczyń testowych grupy 2 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów 

tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 19. Zawartość naczyń testowych grupy 2 w zestawieniu z wynikami zastosowania 

wzorów proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 20. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z naczyń testowych wykonanych z gliny 

zawierającej szamot (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 21. Wyniki proporcji kwasów tłuszczowych z gliny z domieszką szamotu na 

podstawie tabeli Eerkensa (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 22. Zawartość naczyń testowych grupy 3 w zestawieniu z ilorazami proporcji kwasów 

tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 
 



381 

 

Tabela 23. Zawartość naczyń testowych grupy 3 w zestawieniu z wynikami zastosowania 

wzorów proporcji kwasów tłuszczowych (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 24. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu wyników uzyskanych dla próbki nr 

P1dn od wyników z pozostałych naczyń testowych (oprac. K. Zdeb)  

 

Tabela 25. Wartość wskaźników rodzaju żywności zaproponowanych przez Eerkensa 

uzyskane w wyniku odjęcia od wyników analizy poszczególnych próbek wartości uzyskanych 

dla próbki naczynia kontrolowanego (P1dn) (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 26. Zestawienie interpretacji zawartości naczyń z rezultatami uzyskanymi poprzez 

zastosowanie wzorów proporcji kwasów tłuszczowych dla naczyń grupy nr 1 (wyk. K. Zdeb) 

 

Tabela 27. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu zawartości próbki nr 1 (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Tabela 28. Wartość wskaźników rodzaju żywności zaproponowanych przez Eerkensa 

uzyskane w wyniku odjęcia od wyników analizy poszczególnych próbek wartości uzyskanych 

dla próbki naczynia kontrolowanego (P1d) (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 29. Porównanie wyników odtwarzania potraw z wyników wzorów podstawowych oraz 

po zastosowaniu odjęcia wyników z pierwszego naczynia z grupy nr 2 (oprac. K. Zdeb) 
 

Tabela 30. Zawartość kwasów tłuszczowych po odjęciu zawartości próbki nr 1s  (oprac. K. 

Zdeb) 

 

Tabela 31. Zawartość kwasów tłuszczowych po podstawieniu danych do wzorów 

zaproponowanych przez Eerkensena i odjęciu od nich wyników zawartości próbki nr 1s (wyk. 

K. Zdeb)   

 

Tabela 32. Porównanie wyników odtwarzania potraw z wyników wzorów podstawowych po 

zastosowaniu odjęcia wyników z pierwszego naczynia z grupy nr 2 (oprac. K. Zdeb) 
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Tabela 33. Kwasy tłuszczowe wyekstrahowane z próbek gleb, w których zdeponowano 

naczynia testowe: P1 – gleba piaszczysta; P2 – gleba z kompostownika (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 34. Zestawienie wyników analizy zawartości kwasów tłuszczowych w naczyniach 

testowych zdeponowanych w ziemi na okres sześciu miesięcy (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 35. Naczynia testowe, dla których przeprowadzono analizę biomarkerów  

z zastosowaniem metody GC–C–IRMS (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela. 36. Wyekstrahowany % kwasów tłuszczowych z próbek DN1 (grupa 1), D1–D2 

(grupa 2) i  S1–S2 (grupa 3) poddanych badaniom metodą GC–C–IRMS (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 37. Zawartość kwasów tłuszczowych w analizowanych naczyniach z wczesnej epoki 

żelaza z grodziska w Biehla (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 38. Wskaźniki kwasów tłuszczowych zastosowane do interpretacji zawartości naczyń 

z badań archeologicznych z obszaru niemieckich Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 39. Zawartość kwasów tłuszczowych w analizowanych pradziejowych naczyniach 

ceramicznych znalezionych na stanowiskach archeologicznych z obszaru polskich Dolnych 

Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela  40.  Wskaźniki kwasów tłuszczowych zastosowane do interpretacji zawartości naczyń 

z badań archeologicznych z obszaru polskich Dolnych Łużyc (oprac. K. Zdeb) 

 

Tabela 41. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki Lapita  (oprac. K. Zdeb; 

zachowano numerację próbek z opracowania źródłowego: Leclerc et al. 2018: 213, tab. 3) 

 

Tabela 42. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla trzech lampek oraz pięciu naczyń 

ceramicznych z Leicester, Wielka Brytania (oprac. K. Zdeb; na podstawie danych źródłowych 

opublikowanych przez: Mottram et al. 1999: 215, tab. 2) 
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Tabela 43.  Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z Domasławia (oprac. K. 

Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące ilości poszczególnych kwasów tłuszczowych; 

za: Kałużna–Czaplińska et al. 2018: 253–256) 

 

Tabela  44. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z wczesnej epoki żelaza z 

grodzisk Warmii i Mazur (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące 

wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska et al. 2016: 

202–203, tab. 8) 

 

Tabela  45. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki pochodzącej z grodzisk 

warmińskich z wczesnego średniowiecza (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane 

dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska et 

al. 2016: 202–203, tab. 8) 

 

Tabela  46. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki pochodzącej z grodzisk 

warmińskich z późnego średniowiecza  (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane 

dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska et 

al. 2016: 202–203, tab. 8) 

 

Tabela 47. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki naolitycznej z obszaru 

Pojezierza Stargardzkiego (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące 

wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Kałużna–Czaplińska, Rosiak i 

Felczak 2021: 310, tab. 2) 

 

Tabela 48. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla neolitycznej ceramiki kultury 

niemeńskiej ze stanowiska 1 w miejscowości Grądy–Woniecko (oprac. K. Zdeb; numeracja 

próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: 

Rosiak i Kałużna–Czaplińska 2017: 300, tab. 1) 

 

Tabela 49. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z XI w. z cmentarzyska w 

Radomiu (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania 

pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Obrzud 2020: 24–25, tab. 3) 
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Tabela 50. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki z XIV w. z cmentarzyska 

w Radomiu  (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące wyekstrahowania 

pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Obrzud 2020: 25–26, tab. 4) 

 

Tabela 51. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki kultury przeworskiej z 

cmentarzyska w Legionowie (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące 

wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Orliński i Zdeb 2017: 136, tab. 1) 

 

Tabela 52. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki nowożytnej z Gdańska 

(oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące ilości kwasów tłuszczowych; za: 

Zdeb i Orliński 2020: 126, tab. 2) 

 

Tabela 53. Proporcje kwasów tłuszczowych uzyskane dla ceramiki późno średniowiecznej i 

nowożytnej  z Przezmarka (oprac. K. Zdeb; numeracja próbek oraz dane dotyczące 

wyekstrahowania pojedynczych kwasów tłuszczowych; za: Zdeb i Żurek 2021: 335, tab. 1) 

 


