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WSTĘP

Na stanowisku archeologicznym w Opatowicach występują w kilku miejscach, 
na pewnej głębokości kopalne wielowarstwowe poziomy próchniczne o miąższo
ści około 20 cm. Zbudowane są one z kilkumilimetrowych naprzemianległych 
warstewek ciemniejszych i jaśniejszych. Podobne poziomy, osiągające niekiedy 
znacznie większą miąższość, spotyka się także w niektórych profilach gleb współ
czesnych. Geneza tych poziomów może być różna. Jedne powstały w sposób 
naturalny, np. w wyniku akumulacyjnej działalności wody (w madach rzecznych 
i w glebach deluwialnych [Systematyka gleb Polski, 1989]) lub wiatru (w naspach 
przyklifowych [Prusinkiewicz 1971]), inne natomiast swoją genezę zawdzięczają 
człowiekowi (np. w plaggosolach [Mückenhausen 1985]).

Zasygnalizowanie istnienia wielowarstwowych kopalnych poziomów próch- 
nicznych na stanowisku archeologicznym w Opatowicach i próba wyjaśnienia ich 
genezy jest celem niniejszej pracy.
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TEREN BADAŃ

Badania prowadzono na Kujawach w miejscowości Opatowice k. Radziejowa, 
na wzniesieniu (najprawdopodobniej kemowym) o lokalnej nazwie "Wzgórze 
Prokopiaka" (rys. la, b, c). Wysokość względna wzniesienia wynosi 24,5 m, 
natomiast bezwzględna osiąga 120,4 m n.p.m. Jego długość dochodzi do 2200 m, 
szerokość -  do 900 m, a oś morfologiczna ma kierunek NW-SE. Wzgórze 
zbudowane jest z piasków drobno- i średnioziamistych, miejscami warstwowa
nych, zawierających domieszkę żwiru i kamieni.

METODY BADAŃ

W badaniach zastosowano metody gleboznawcze (paleopedologiczne) i ar
cheologiczne.

Metody archeologiczne. Eksplorację stanowiska prowadzono warstwami o 
miąższości 5 lub 10 cm. W każdej warstwie dokładnie lokalizowano wszystkie 
znaleziska. Z odsłoniętych obiektów wziemnych pobierano, oprócz artefaktów, 
także próbki substratu do dalszych analiz. Kości zwierząt oraz węgle drzewne 
zostały wydatowane metodą radiowęgla С w Laboratorium Radiowęglowym w 
Gliwicach.

Metody gleboznawcze. Z kopalnego wielowarstwowego poziomu próchnicz- 
nego o miąższości 20 cm pobrano z poszczególnych warstewek 57 próbek do 
analiz laboratoryjnych. Ze względu na ich niewielką miąższość, materiał do analiz 
pobierano z kwadratu 50 cm x 50 cm zdejmując nożem kolejne laminki. Do badań 
wzięto także materiał przykrywający i podścielający wielowarstwowy poziom 
próchniczny. W próbkach oznaczono:

uziarnienie -  metodą sitową oraz areometryczną Bouyoucosa w modyfikacji 
Casagrande’ a i Prószyńskiego (tę ostatnią stosowano dla próbek, w których udział 
frakcji <0,1 mm był większy od 9-10%);

odczyn -  metodą potencjometryczną z użyciem elektrody szklanej;
straty prażenia w temperaturze 550°C;
Corg. -  metodą Tiurina; Nt -  metodą Kjeldahla;
P -  metodą Blecka w modyfikacji Gebhardta;
barwę gleby — według atlasu Munsella.
W załączonych do pracy tabelach umieszczono wyniki analiz tylko wybranych 

próbek glebowych.

ARCHEOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Archeologiczne prace badawcze, prowadzone na Wzgórzu Prokopiaka od roku 
1983 przez Zakład Prahistorii Polski UAM w Poznaniu, wykazały istnienie tam 
kompleksu osadniczego z okresu neolitu i początków epoki brązu. Na jednym ze 
stanowisk (Opatowice 36) stwierdzono występowanie pozostałości trzech, kolej
no po sobie istniejących osiedli. Najstarsze -  związane z ludnością kultury 
pucharów lejkowatych z fazy IIIB -  można datować na lata 4800-4700 В. P.

* W artykule cytowane są daty niekalibrowane. •
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RYSUNEK 1. Lokalizacja terenu badań: a -  plan sytuacyjny, b -  Wzgórze Prokopiaka -  hipsometria i 
lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 36, с -  poprzeczny przekrój przez Wzgórze Prokopiaka 
wzdłuż transektu XY, d -  lokalizacja analizowanego profilu na tle usytuowania wybranych elementów 
organizacji przestrzennej osiedli na stanowisku nr 36: 1 -  I faza osadnicza, 2 -  III faza osadnicza, 3 -  
jamy gospodarcze, 4 -  obiekty obrzędowe, 5 -  zarys przyziemia obiektu mieszkalnego, 6 -  lokalizacja

analizowanego profilu
FIGURE 1. Localization of the investigated area: a -  location plan, b -  Prokopiak’s Hill -  hypsometry 
and the localization of archaeological site No 36, с -  cross-section through the Prokopiak’s Hill along 
the XY transect, d -  localization of the analysed profile against the background of the selected elements 
of the spatial organization of settlements on site No 36: 1 - 1 settlement phase, 2 -  III settlement phase, 

3 -  pits, 4 -  ritual features, 5 -  dwelling structure, 6 -  localization of the investigated profile
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Osiedle środkowe, najsłabiej zaznaczające się w terenie, założone zostało przez 
ludność kultury pucharów lejkowych z fazy IVA (4550-4450 В. P.). Najmłodsze, 
zasiedlone przez ludność kultury amfor kulistych, z późnego odcinka fazy Ilia, 
datowane jest na lata 4350-3850 B. P. Na terenie osiedli rozpoznano obiekty 
mieszkalne, obiekty obrzędowe i jamy gospodarcze (rys. Id).

GLEBOZNAWCZY OPIS OBIEKTU

Do szczegółowych badań paleopedologicznych pobrano próbki z przekroju 
glebowego, który odsłonięto na północno-wschodniej ścianie wykopu archeologi
cznego (wysokość 117 m n.p.m.).

W skład górnej, około 40-cen ty metrowej, współczesnej części analizowanego 
przekroju, nazywanej dalej nadkładem, wchodzą sedymenty glebowe, tj. cztery 
płytkie gleby słabo wykształcone (Haplic Arenosols) o budowie A-C (rys. 2). Ich 
obecność świadczy o krótkotrwałej stabilizacji powierzchni pomiędzy okresowo 
działającymi procesami eolicznymi. Pierwotną powierzchnię terenu, przed znisz
czeniem naturalnej roślinności i rozpoczęciem procesów eolicznych, wyznacza 
strop poziomu próchnicznego (Ab) kopalnych gleb rdzawych (Cambic* Areno
sols). W niektórych miejscach rozpatrywanego stanowiska archeologicznego, w 
tym także w analizowanym przekroju, zachowały się jedynie resztki tego pozio
mu. W pewnych miejscach, bezpośrednio nad poziomem sideric (Bvb) o miąższo
ści około 40 cm, występuje specyficzny, epigenetyczny, wielowarstwowy poziom 
próchniczny, będący obiektem naszych szczegółowych badań. Poziom ten, o 
grubości około 20 cm, składa się z około 60 naprzemianległych, kilkumilimetro
wych warstewek jaśniejszych i nieco ciemniejszych. Warstewki te, początkowo 
niezauważalne, stają się bardziej widoczne po przeschnięciu ściany i wypreparo
waniu przez wiatr niektórych frakcji materiału.

RYSUNEK 2. Schematyczny rysunek przekroju glebowego z wielowarstwowym poziomem 
próchnicznym i miejsca pobrania próbek do analiz 

FIGURE 2. Schematic figure of the soil profile with the multilayer humus horizon and the places 
where samples for analyses were taken

* W ujęciu FAO/UNESCO termin "cambic" odnosi się zarówno do gleb zasobnych we frakcję ilastą, 
jak i ubogich w tę frakcję
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WYNIKI

Poddany szczegółowym badaniom poziom próchniczny zbudowany jest z 57 
naprzemianległych warstewek ciemniejszych (wg Munsella 7.5YR 6/3) i jaśniej
szych (7. 5YR 7/3), z których każda ma przeciętnie miąższość ok. 3 mm. Niewiel
kie różnice w barwie warstewek, zwłaszcza w stanie suchym, sprawiają, że kolor 
całego poziomu jest szarobeżowy. Pod względem uziarnienia nie ma istotnych 
różnic między warstewkami ciemniejszymi a jaśniejszymi. Zbudowane są one z 
piasku luźnego drobnoziarnistego (zawartość frakcji 0,25-0,1 mm -  od ok. 45 do 
ok. 64%) z domieszką części > 1 mm (tab. 1). Podobieństwo uziarnienia świadczy 
o tym samym źródle materiału.

Różnice w barwie omawianych warstewek wiążą się ze zróżnicowaną zawar
tością Corg. Przeciętna zawartość węgla w ciemniejszych warstewkach wynosi 
około 0,2%, natomiast w jaśniejszych -  około 0,1% (tab. 2). Jednakże zasobność 
w węgiel poszczególnych ciemniejszych warstewek nie jest jednakowa. Różnice 
między nimi dochodzą do 0,1% Corg. Interesująca jest również prawidłowość 
stopniowego zmniejszania się zawartości węgla w kierunku od stropu do spągu 
wielowarstwowego poziomu próchnicznego. Ten fakt wiąże się prawdopodobnie 
ze stopniową, proporcjonalną do wieku, mineralizacją materii organicznej. W 
pobliżu kontaktu z poziomem próchnicznym niżej leżącej kopalnej gleby rdzawej 
wspomniana prawidłowość ulega zakłóceniu, ponieważ notuje się tam nieznaczny 
wzrost ilości Corg. Krzywa regresji zawartości węgla w poszczególnych warste
wkach (rys. За, b) ilustruje wspomniane tendencje. W przebiegu krzywej można 
wyróżnić 3 odcinki: najdłuższy odcinek -  "b", obejmujący warstewki od 11 do 40, 
charakteryzuje się zawartością węgla organicznego na mniej więcej jednakowym 
poziomie; w odcinkach "a" (warstewki 1-10) i "c" (warstewki 41-57) zaznacza 
się wzrost zawartości węgla w stosunku do odcinka środkowego ("b").

Zawartość azotu prawie nie różnicuje warstewek i wynosi przeciętnie 0,012% 
w warstewkach ciemniejszych i 0,011% -  w jaśniejszych. Oznaczone ilości 
fosforu w wybranych warstewkach poziomu próchnicznego (75-113 ppm, średnio 
-  98 ppm) są zbyt małe, by zakwalifikować go do diagnostycznego poziomu 
anthropic [Systematyka gleb Polski 1989]. W analizowanym miejscu stanowiska 
archeologicznego nie mogło więc być wysypiska odpadków zawierających zna
czne ilości fosforu.

Odczyn materiału budującego wielowarstwowy poziom próchniczny jest mniej 
więcej jednakowy (pHH2o około 5,6). Nie ma istotnych różnic odczynu między
warstewkami ciemniejszymi i jaśniejszymi. Materiał przykrywający omawiany 
poziom wykazuje nieco niższe wartości pH (5,4), natomiast podścielający -  
nieznacznie wyższe (pH około 5,8).

DYSKUSJA

Na tle przedstawionej charakterystyki kopalnego, wielowarstwowego pozio
mu próchnicznego nasuwa się pytanie o jego genezę: czy był to twór ( 1 ) naturalny, 
czy też (2) antropogeniczny. Przy próbie rozstrzygnięcia tego problemu najważ
niejsze wydają się cztery obserwacje:

(a) rytmiczna sedymentacja warstewek,
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TABELA 1. Uziarnienie materiału glebowego 
TABLE 1. Particle size distribution of soil material

Poziom lub Głębokość5 
warstwa Sampling 
Horizon depth 
or layer [cm]

* Procentowa zawartość frakcji [mm] 
Percent of particle size distribution [mm]

> 1,0 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 <0 ,02
Nadkład -  Cover
Cb 30-35 1,1 1,8 36,5 56,5 5,2 n.o.-n.d.
Wybrane warstewki kopalnego poziomu próchnicznego
Selected layers of buried multilayers humus horizon
•55 40,3-40,7 1,8 2,5 22,0 61,5 14,0 3

54 40,7-41,1 2,4 3,0 38,2 49,9 4,9 n.o.-n.d.
•53 41,1-41,4 1,6 4,7 23,3 59,0 13,0 5
•51 41,8-42,2 3,3 4,2 16,5 64,3 15,0 9

50 42,2-42,5 2,8 3,9 18,4 61,7 16,0 6
•49 42,5-42,8 2,3 7,2 24,8 59,0 9,0 5

42 44,9-45,2 1,7 3,5 40,2 48,3 8,0 n.o.-n.d.
•41 45,2-45,6 1,8 3,1 40,1 48,6 8,2 n.o.-n.d.

40 45,6-46,0 3,4 5,0 24,1 57,9 13,0 5
•29 49,4-49,7 2,0 3,9 17,9 64,2 14,0 4

28 49,7-50,5 2,2 3,6 38,8 49,3 8,3 n.o.-n.p.
•27 50,0-50,4 2,5 6,2 32,4 50,4 11,0 4

24 51,1-51,4 3,4 5,6 33,7 50,7 10,0 4
•23 51,4-51,7 2,4 7,0 22,7 58,3 12,0 4

22 51,7-52,0 1,5 4,1 21,6 61,3 13,0 4
•7 57,0-57,3 2,7 4,0 38,7 48,3 9,0 3

6 57,3-57,6 3,0 4,1 38,4 45,5 12,0 3
•5 57,6-57,9 1,9 6,0 26,0 59,0 9,0 4
•3 58,2-58,5 2,6 3,8 40,2 46,0 10,0 3

2 58,5-58,8 1,7 3,7 44,6 45,7 6,0 n.o.-n.d.
Kopalna gleba rdzawa - Buried rusty soil (Cambic Arenosol)
Ab 61-66 1,8 3,1 35,7 51,2 10,0 5
Bvb 80-85 0,6 5,5 38,7 51,3 4,5 n.o.-n.d.

• -  warstewki ciemniejsze -  darker layers ; * głębokość pobrania próbek.

(b) obecność frakcji ziaren o średnicy ponad 1 mm,
(c) obecność materiału archeologicznego,
(d) małe powierzchnie wykazujące akumulację warstewek.
1. Za naturalnym, ściślej: eolicznym pochodzeniem analizowanego poziomu 

może przemawiać rytmiczna sedymentacja warstewek, podobnie jak np. w na- 
spach przyklifowych [Prusinkiewicz 1971]. Przyjęcie takiej hipotezy nie wykucza 
obecności frakcji >1 mm. Przeciwko niej przemawiają jednak obserwacje (c) i (d).

2. Hipotezę o antropogenicznej genezie badanego poziomu mogą wspierać 
wszystkie cztery obserwacje. Decydujące znaczenie mają przesłanki (c) i (d).

2.1. Cały wielowarstwowy poziom próchniczny nasycony był materiałem 
archeologicznym, głównie fragmentami naczyń glinianych, zwykle o kilkucenty
metrowej średnicy. Ilustruje to wykres depozycji ceramiki (rys. 4).

2.2. Warstwowane poziomy próchniczne zarejestrowane zostały punktowo -  
w dwóch miejscach stanowiska: w wypełnisku obiektu mieszkalnego (chaty -
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TABELA 2. Niektóre właściwości chemiczne materiału glebowego 
TABLE 2. Some chemical properties of soil material

Poziom lub Głębokość* 
warstwa Sampling 
Horizon depth 
or layer [cm]

pH Corg

[%]
N
[%]

P
[ppm]

h 2o KC1

Nadkład -  Cover
Cb 30-35 5,42 4,19 0,13 n.o.-n.d. n.o.-n.d.

Wybrane warstewki kopalnego poziomu próchnicznego
Selected layers of buried multilayers humus horizon
•55 40,3-40,7 5,63 4,61 0,29 0 , 0 2 0 I l l

54 40,7-41,1 5,46 4,28 0,03 0,009 105
•53 41,1-41,4 5,72 4,64 0,14 n.o.-n.d n.o.-n.d.
• 51 41,8-42,2 5,75 4,63 0,19 n.o.-n.d n.o.-n.d.

50 42,2-42,5 5,68 4,63 0,13 0,014 99
•49 42,5-42,8 5,67 4,61 0,15 n.o.-n.d. n.o.-n.d.

42 44,9-45,2 5,50 4,30 0 , 1 2 0 , 0 1 2 n.o.-n.d.
•41 4 5 ,2 ^5 ,6 5,77 4,69 0,18 0 , 0 1 2 113

40 45,6-46,0 5,53 4,30 0,15 n.o.-n.d. n.o.-n.d.
•29 4 9 ,4 ^ 9 , 7 5,75 4,70 0,19 0,009 92

28 49,7-50,5 5,75 4,74 0 , 1 1 n.o.-n.d. n.o.-n.d.
•27 50,0-50,4 5,77 4,65 0 , 1 2 0,008 80

24 51,1-51,4 5,67 4,59 0 , 1 0 0,009 n.o.-n.d.
•23 51,4-51,7. 5,66 4,63 0 , 1 1 0 , 0 1 0 n.o.-n.d.

2 2 51,7-52,0 5,84 4,74 0,09 0,009 108
• 7 57,0-57,3 5,55 4,54 0,13 0,006 8 6

6 57,3-57,6 5,75 4,63 0 , 1 0 0,007 n.o.-n.d.
• 5 57,6-57,9 5,73 4,75 0 , 1 1 n.o.-n.d. n.o.-n.d.
• 3 58,2-58,5 5,67 4,58 0,19 0,006 75

2 58,5-58,8 5,74 4,60 0,13 n.o.-n.d. n.o.-n.d.

Kopalna gleba rdzawa -  Buried rusty soil (Cambic Arenosol)
Ab 61-66 5,52 4,58 0,08 n.o.-n.d. n.o.-n.d.
Bvb 80-85 5,81 4,70 0,09 n.o.-n.d. 117
• warstewki ciemniejsze -  darker layers; * głębokość pobrania prób.

rys. Id) oraz w szczegółowo analizowanym w niniejszej pracy fragmencie profilu, 
który był usytuowany ok. 4 m na SE od obiektu mieszkalnego (rys. Id). Sytuacja 
stratygraficzna obydwu poziomów była zbieżna, gdyż zalegały one bezpośrednio 
nad pierwotną, ogłowioną glebą rdzawą. W pierwszym przypadku nikła miąższość 
warstewek uniemożliwiła selektywne pobieranie próbek, stąd też zaistniała konie
czność ograniczenia się jedynie do poziomu odnotowanego na zewnątrz chaty. 
Dokładne obserwacje profilów glebowych w innych częściach stanowiska (w 
ścianach wykopów archeologicznych) nie ujawniły żadnych fragmentów pozio
mów warstwowanych. Uściślając, należy dodać, że w północnej i środkowej 
części stanowiska odnotowano 10-30-centymetrowej miąższości jednolity po
ziom o barwie szarobeżowej, bliskiej analizowanemu tu poziomowi, który zalegał 
także nad pierwotną, ogłowioną glebą rdzawą. Stanowił on poziom Bfeb kopalnej



108 R. Bednarek i in.

RYSUNEK 3. Krzywa regresji zawartości C org. w wybranych warstewkach kopalnego poziomu 
próchnicznego -A: 1 -  warstewki ciemniejsze, 2 -  warstewki jaśniejsze, 3 -  wyróżnione odcinki krzy

wej regresji; odległość punktów od linii regresji -  В 
FIGURE 3. Regression curve of C 0rg. content in the selected layers of buried humus horizon -  A:

1 -  darker layers, 2 -  lighter layers, 3 -  separated segments of regression curve; distances of the po
ints from regression line -  В
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gleby bielicowej -  Albie Arenosol [Pru- 
sinkiewicz i in. 1994, rys. 2]. Nigdzie 
jednak nie miał struktury wielowarstwo
wej. Struktura taka wystąpiła tylko we 
wspomnianym wyżej wypełnisku obiektu 
mieszkalnego oraz w jego bezpośrednim 
zapleczu.

W świetle przedstawionych obserwa
cji bardziej wiarygodna wydaje się hipo
teza o antropogenicznym pochodzeniu 
kopalnego wielowarstwowego poziomu 
próchnicznego. Rozstrzygnięcia wymaga 
jeszcze kwestia jego datowania. Zarówno 
w poziomie warstwowanym, jak i poniżej 
niego, znaleziono ceramikę kultury pu
charów lejkowatych z faz IIIB i IVA oraz 
kultury amfor kulistych z fazy Ilia. Chro
nologia ta została uściślona przez daty RYSUNEK 4. Zawartość ceramiki w analizo-
radiowęglowe uzyskane dla obiektów wanym przekroju glebowym
kultury pucharów lejkowatych Z fazy FIGURE 4. Ceramics content in the analysed 
IIIB: 481Q±110* lat B.P. (Gd-6588) i soilprofile
4690±110 lat B.P. (Gd-4785), jak też dla 
obiektów kultury amfor kulistych:
4350±120 lat B.P. (Gd-6522), 4010±100 lat B.P. (Gd-6438), 3850150 lat 
B.P. (Gd-8037). Usytuowanie stratygraficzne badanego poziomu względem zróż
nicowanych wiekowo obiektów wziemnych określa terminus post quem jego 
powstania na lata po ok. 4450 B.P. i wiąże go głównie z funkcjonowaniem osiedla 
kultury amfor kulistych.

Przyjmując antropogeniczną genezę omawianego tu kopalnego poziomu war
stwowanego, należy zastanowić się, jakie działania ludzkie mogły doprowadzić 
do utworzenia owych warstewek. Samo warstwowanie badanego poziomu świad
czy, iż powstał on w wyniku periodycznie powtarzanego nanoszenia (rozsypywa
nia) materiału piaszczystego. Jak świadczą wyniki analiz uziarnienia, materiał ten 
mógł pochodzić z bezpośredniego otoczenia obiektu. Zawartość próchnicy może 
wiązać się z jej obecnością w nanoszonym materiale lub też może być efektem 
użytkowania "sztucznej" nawierzchni osiedla. Obserwacje profilu glebowego 
dowodzą, iż naniesiony materiał pokrywa pierwotną glebę rdzawą, pozbawioną 
wcześniej poziomu próchnicznego. Trudno ocenić, czy ogłowienie gleby pierwot
nej było także wynikiem celowych działań ludzkich, czy też pochodną procesów 
eolicznych.

Próbując zinterpretować sens zrekonstruowanych zachowań ludzkich, prowa
dzących do sztucznej akumulacji wielowarstwowego poziomu próchnicznego, 
można odwołać się do informacji etnograficznych pochodzących z terenu Polski. 
Jeszcze w niedalekiej przeszłości notowano w różnych rejonach naszego kraju 
zwyczaj posypywania piaskiem podłóg (klepisk) w chatach oraz podwórza [Glapa 
1964, Moszyński 1968], co miało znaczenie higieniczne i estetyczne. Przytoczone

^Datowanie węgli drzewnych. **Datowanie kości zwierząt'



110 R. Bednarek i in.

analogie wskazują, oczywiście, wyłącznie kierunek dalszych poszukiwań. Trudno 
bowiem w tej chwili stwierdzić z całą pewnością, czy tworzenie sztucznych 
poziomów użytkowych w obrębie badanego stanowiska archeologicznego miało 
zbliżony charakter.

Na zakończenie należy zauważyć, iż obecna miąższość analizowanych warste
wek jest wynikiem działających do schyłku V tys. B.P. procesów postdepozycyj- 
nych. Nie musi więc odzwierciedlać pierwotnej ich grubości.

PODSUMOWANIE

Podczas badań prowadzonych na stanowisku archeologicznym w Opatowicach 
k. Radziejowa stwierdzono obecność wielowarstwowego poziomu próchnicznego 
w kopalnym profilu gleby rdzawej. Poziom ten, o miąższości 20 cm, składa się z 
około 60 naprzemianległych warstewek ciemniejszych i jaśniejszych o grubości 
3-4 mm każda. Warstewki ciemniejsze są średnio dwukrotnie zasobniejsze w Corg. 
od warstewek jaśniejszych. Nie stwierdzono istotnych różnic w uziarnieniu, 
odczynie, zawartości azotu i fosforu. Analizowany poziom przypuszczalnie nie 
jest tworem naturalnym, lecz antropogenicznym. Zawiera jednak zbyt mało fosfo
ru, by można było określić go jako poziom anthropic.

Przedstawiona hipoteza wymaga niewątpliwie dalszych badań w innych sta
nowiskach archeologicznych.
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SUMMARY

The presence of a multi-layer humus horizon was stated in a fossil profile of a rusty soil at an 
archaeological site in Opatowice near Radziejów. This horizon, of a 20 cm depth, consists of about 60 
alternately dark and light layers, each of them being Ъ-А mm thick. The dark layers contain on average 
twice as much organic carbon as the light layers. No significant differences were found between the two 
layer types concerning: soil texture, reaction, nitrogen and phosphorus contents. The horizon under 
question is not likely to be a natural formation but rather -  anthropogenic. It contains, however, too little 
phosphorus to be called an "anthropic" horizon. The hypothesis of the anthropogenic origin of the horizon 
needs undoubtedly further study to be conducted in other archaeological sites.
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