
Geomorfologiczny, sedymentologiczny i paleobotaniczny zapis zmian środowiska, podstawą 

do rekonstrukcji historycznej, słabo rozpoznanej działalności hutniczej (Polska południowa i 

środkowa) 
 

Streszczenie popularno-naukowe 

 

Według źródeł historycznych hutnictwo z wykorzystaniem napędu kół wodnych rozpoczęło się w Polsce 

w XIV w. Huty w dolinach rzecznych lokalizowano ze względu na dostęp do wody rzecznej i występowanie 
lasów. Woda służyła do napędzania kół oraz urządzeń kuźniczych takich jak młoty i miechy kowalskie oraz 

do płukania rudy żelaza. Lasy natomiast stanowiły źródło drewna do wypału węgla drzewnego, który był 

paliwem używanym w procesach hutniczych. Wypalano go w naziemnych stosach drewna nazywanych 
mielerzami. Wytwarzanie węgla drzewnego oraz pozyskiwanie rudy odbywało się w bezpośredniej bliskości 

zakładu metalurgicznego i wiązało się z intensywną eksploatacją lasów na tych obszarach. W dolinach rzek 

budowano duże groble przegradzając koryto. Postępowano tak ze względu na niewystarczająco duży spadek 

rzek, potrzebny do uruchomienia ciężkich kół wodnych. Powstawały także kanały doprowadzające wodę do 
kół i urządzeń hutniczych. 

Różnego rodzaju obiekty hutnicze przez wieki swojego funkcjonowania, zmieniły znacząco krajobraz. 

Groble, kanały, stawy hutnicze czy mielerze doprowadziły do powstania charakterystycznych form rzeźby 
jak i sekwencji osadów. Celem projektu jest rekonstrukcja historyczna, słabo rozpoznanej działalności 

hutniczej, na podstawie geomorfologicznych, sedymentologicznych i paleobotanicznych zmian środowiska 

przyrodniczego. Badaniami objęte będą fragmenty dorzeczy Małej Panwi (Równina Opolska) i Czarnej 
(Wyżyna Przedborska) oraz obszary związane z historyczną działalnością hutniczą. Projekt składa się z 

dwóch komplementarnych części, kameralnej i terenowej. W trakcie realizacji badań kameralnych analizie 

poddane zostaną źródła historyczne zawierające informację o dawnym hutnictwie, a także wykonane zostaną 

obrazy cyfrowe ukazujące cieniowany model rzeźby terenu, na podstawie lotniczego skaningu laserowego. 
Pozwoli to na precyzyjną lokalizację ośrodków hutniczych oraz rozpoznanie form terenu związanych z 

działalnością człowieka. Podczas badań terenowych przeprowadzona zostanie analiza rzeźby terenu oraz 

wykonane zostaną wkopy i odkrywki osadów, w celu odszukania sedymentologicznych dowodów na 
działalność hutniczą. Pozyskane w terenie próby materii organicznej (węgle drzewne z osadów) przekazane 

zostaną do rozpoznania gatunku oraz do datowania radiowęglowego w celu określenia ich wieku. Analiza 

węgli drzewnych pozwala odtworzyć zbiorowiska leśne istniejące w czasie wypalania węgla drzewnego.   
Otrzymane dotąd wyniki (datowanie C14 węgli drzewnych: 1160-1277 AD) wskazują, iż obiekty związane z 

wypalaniem węgla drzewnego do procesu produkcji i obróbki żelaza, istniały w jednym z wybranych 

obszarów, wcześniej niż wskazują na to źródła historyczne. Analizy danych LiDAR ukazują szeroki zasięg 

występowania przekształceń rzeźby dolin w wyniku działalności hutniczej.  
Tematyka historycznego hutnictwa na terenie Polski, stanowi obszar słabo zbadany z punktu widzenia 

nauk przyrodniczych. Niespodziewane rezultaty pierwszych datowań radiowęglowych węgli drzewnych z 

mielerzy, na przełom XII i XIII wieku, stanowią szczególnie silną motywację do sprawdzenia większej ilości 
form, celem odszukania równie spektakularnych rezultatów i potwierdzenia nowego postrzegania początków 

hutnictwa, wykorzystującego napęd wodny, na terenie Polski. Realizacja projektu przyczyni się do 

znacznego poszerzenia wiedzy o historycznym przemyśle hutniczym z punktu widzenia nauk 

przyrodniczych oraz wiedzy w ogólności. Badania przyczynią się także do weryfikacji lub uzupełnienia 
źródeł historycznych. Pośrednim efektem projektu, będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa, na 

temat dziedzictwa kulturowego pozostałego po historycznym hutnictwie. 
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