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GDZIE SI! KOPIE?GDZIE SI! KOPIE?

Nigdy nie kopie si! na chybi" trafi "!– 

wybór miejsca, w!którym nale"y kopa#, 

jest!rezultatem licznych bada$, dyskusji i!analiz… 

Jak si% je zatem wybiera? Spójrzmy.

SK'D MAM WIEDZIE(, 
W#KTÓRYM MIEJSCU 

KOPA(?
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Ro&liny inaczej rosn', je&li pod spodem 

znajduj' si% mury lub drogi, a!wi%c 

obserwacja ro#linno#ci oraz 

barwy ziemi pomaga nam podj'# 

decyzj%, gdzie kopa#. Aby dojrze# te 

&lady, niezb%dne s'!zdj%cia wykonane 

przez dron, który mo"e!lata# bardzo 

wysoko.

Po)*cz kropki i odkryj, co znajduje si+ pod ziemi*!

2323



Korzystaj'c z takich urz'dze$, jak georadar
albo magnetometr, mo"na „zobaczy#” rzeczy, 

które kryj' si% pod ziemi'.

Zamaluj na czarno miejsca oznaczone kropkami i odkryj, co znajduje si+ pod ziemi*!

Podobnie jak rentgen pozwala 

zobaczy# nasze ko&ci bez potrzeby 

rozcinania skóry, tak samo dzi%ki tym 

przyrz'dom mo"na sprawdzi# obecno&# 

&ladów dzia(alno&ci cz(owieka przed 

rozpocz%ciem kopania.
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Nazwy miejsc cz!sto powstaj$ 
w%odleg"ej przesz"o#ci. 

Dlaczego studiuje si% toponomastyk!
(tópos – miejsce i!ónoma – nazwa)?  

Czasami nazwa opowiada histori% o!pocz'tkach danego miejsca. Dla 

przyk(adu, nazwa miejscowo&ci Kowalewo wywodzi si% od tego, "e 

najprawdopodobniej w!&redniowieczu mieszka(o i!pracowa(o tutaj 

wielu kowali wyrabiaj'cych metalowe przedmioty. Tak wi%c mo"na 

si% tam spodziewa# pozosta(o&ci po licznych ku)niach.

Jak s*dzisz, od czego pochodzi 
toponim Piekary?

TERAZ WSZYSTKO 
JASNE!

NNNaazzwwwwwyyyyy mmmmieejssscc cccczzzzzzz!!!!!!!!stto ppppppoooowwwwwwstajj$$
wwwwwwwww%ooddlleegg"""""eeejjj pppprrrzzzzzesssszzzz"""ooooo##ccccccciiiii.

ll dd t tt k

O KURCZ", ZAPOMNIA!EM PAPIERU!

ZAJ!TE
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"WIAT 
WARSTW

Stratygrafi a archeologiczna
to opisywanie uk(adu warstw 

powsta(ych wskutek dzia(alno&ci 

cz(owieka i!natury. Dzia(alno&ci' 

cz(owieka mo"e by# na przyk(ad 

budowa domu, natomiast dzia(ania 

natury to trz%sienia ziemi, 

osuwiska, po"ary… 

Najwy"ej po(o"one warstwy 

s' najm(odsze, poniewa" 

zosta(y utworzone najpó)niej. 

Te zlokalizowane najg(%biej 

s' najstarsze, bo powsta(y 

najwcze&niej, przed pozosta(ymi. 

Kiedy archeolog kopie, zaczyna od 

warstw znajduj'cych si% najwy"ej, 

a!pó)niej stopniowo dociera do 

tych najni"szych.h.

Koniec

KOPANIE JEST 
TROCH" JAK 

CZYTANIE KSI'$KI, 
ALE OD KO,CA!

yyy j y

KOPANIE JEST 
H

SSSSttttrrratyggggrafififi aaaa arrcccchhheol
ttttooo oopisywwwanniiiieeee uuukkkk(aadu w

powsttaaaa(((yccchhhh  wwwwssskkkkutek dziia

cccczzz(oooowieeeekkka i!nnnnaaatury. Dzzzziaaaa((((

cz(owiekkkka mmmo"e by## nnnaaaa pppp

buuuudowaa domu, natommmiiiiaaast 

naturryyy to trzz%%%%siennnnia z

osuwiska, ppppoooo"ary

Naaaajjwy""""ej ppppo((((oo"oooone wa

s' najm(oddddszzzzeeee, ppppoooonie

zosta((yyyy utworrrzzone nnnaajjjjpp

Te zlloookkkkalizowwaaaaneeee naajjjjggg

s' najstttarszzzzeee, bbbbo ppppoooww

najwwwwcze&niej,,, pppprzed poooozo

KKKKieddddyy archhheologggg kkkoppie, za

wwwarsttttw znajdujj''''ccccycchhhh sssi% 

aaaa!pó))))nnnniiiiejjjj stopniiooowwwwo dooc

tttyyycccchhhh najnii"""ssszzzzych

Mniam!
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Pojedyncze warstwy to jednostki stratygrafi czne.

       Jednostki stratygrafi czne nazywane s' tak"e JS 

i!oznacza si% je cyframi arabskimi (1, 2, 3…).

*eby odró"ni# jedn' warstw% od drugiej, 

archeolog zwraca uwag% na trzy czynniki: 

kolor (br'zowy, czerwony, "ó(ty, czarny itd.),

struktur% (ziemia, glina, popió(, kamie$ itd.),

konsystencj% (twarda, mi%kka, krucha itd.). 

Macierz to rodzaj drzewa 
genealogicznego stratygrafi i. 

Jednostki stratygrafi czne s' rozmieszczone tak, jakby by(y 

cz(onkami wielkiej rodziny – od góry do do(u, od najm(odszych 

do najstarszych – i!s' ze sob' po('czone pionowymi oraz 

poziomymi liniami, które wskazuj' „powi'zania rodzinne”.

Aby pomóc sobie 

w!tym zadaniu, 

podczas kopania 

archeolog zaznacza 

poszczególne 

warstwy za pomoc' 

diagramu, zwanego 

te" macierz$.

konsystencja

struktura

kolor
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Przyjrzyj si+ uwa-nie powy-szemu rysunkowi 
stratygrafii i#spróbuj sporz*dzi. macierz.
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STRATYGRAFIA W S!OIKUZADANIE

potrz!buj!sz: szklany s"oik z pokrywk#, ry$, socz!wic%, 
gruboziarnist# sól, kaw%, orkisz lub inn! zbo$!, drobn! 

prz!dmioty (mon!ty, koraliki, kulki, kolczyki, mi%tówki itp.).

1  otwórz s"oik i wsyp do 
ni!go ry$ – powinna powsta& 
kilkuc!ntym!trowa warstwa.

3   to samo powtórz z pozosta"ymi 
sk"adnikami, tworz#c warstwy o ró$n!j 

grubo'ci, a$ zap!"nisz ca"y s"oik.

2   w'ród ziar!n ry$u ukryj 
j!d!n z drobnych prz!dmiotów, 
któr! przygotowa"!' (pomó$ 

sobi! patyczki!m albo 
d"ugopis!m).

4   zakr%& s"oik. twoja 
stratygrafia w s"oiku j!st 

gotowa!

POKRYWKA

SOCZEWICA

KAWA

KAWA

SÓL

ORKISZ

ORKISZ

KOLCZYKI
KULKI

RY#

RY#
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