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EPOKA 
LODOWCOWA

Plejstocen, jedna z epok
geologicznych, zwany jest potocznie
epoką lodowcową. Rozpoczął się ok.
2 mln lat i charakteryzował się
silnym oziębieniem klimatu.
Przyjmuje się, że w czasie jego
trwania nastąpiły cztery okresy
wielkich zlodowaceń przedzielone
trzema okresami cieplejszymi o
klimacie umiarkowanym. Koniec
plejstocenu miał miejsce ok. 10 tys.
lat temu.

Obecnie tylko 10% powierzchni ziemi znajduje się pod
lodem, a lądolód pokrywa Antarktydę i Grenlandię.
Jednak 20 000 lat temu pokrywał całą północną Europę,
w tym Polskę, gdzie jego grubość wynosiła nawet 1 km.
Lądolód dotarł do Zielonej Góry, Leszna i Płocka i
przykrył Warmię i Mazury. Warunki, jakie panowały w
zimie były srogie, a temperatura sięgała do -20°C. Okres
letni był cieplejszy - 8-14 °C, a warunki przypominały
dzisiejszą polską jesień.
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ARCHEOLOGICZNE KINO LETNIE
FILM „EPOKA LODOWCOWA”

Ze względu na niskie
temperatury panujące w czasie
zlodowaceń fauna ograniczała się
tylko do gatunków
zimnolubnych. Jednym z nich był
mamut. Jego skóra pokryta była
dwuwarstwowym futrem, pod
którym znajdowała się warstwa
tłuszczu utrzymująca ciepło ciała.
Niestety mamuty wymarły pod
koniec epoki lodowcowej.
Szczątki mamuta znajdują się
m.in. w Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu.

Więcej informacji na ten temat poznańskiego mamuta pod linkiem https://bit.ly/3edwKQE



KSIĘGA Z KELLS

Księga z Kells, znana także pod nazwą Ewangeliarz z
Kells lub Ewangeliarz świętego Kolumby to manuskrypt
powstały ok. roku 800 w klasztorze na wyspie Iona. Jest to jeden
z najpiękniejszych zachowanych zabytków piśmiennictwa
sakralnego. Zawiera cztery ewangelie spisane po łacinie oraz
noty i komentarze. Uwagę przykuwają bogate, wielobarwne
celtyckie dekoracje roślinne i figuralne oraz inicjały. To właśnie
do ich wykonania potrzebny był sok z jagód, których szuka w
lesie bohater filmu dla dzieci „Sekret księgi z Kells”.

Księga z Kells była stworzona
prawdopodobnie przez mnichów do celów
liturgicznych. Szczegółowe badania
wskazują na udział 3 osób przy jej tworzeniu,
oznaczonych jako Ręka A, Ręka B i Ręka C.
Jej nazwa związana jest z opactwem w Kells,
gdzie była przechowywana przez większą
część średniowiecza. Trafiła tam z wyspy
Iona razem z mnichami ze względu na
zagrożenie, jakie niosły najazdy wikińskie.

ARCHEOLOGICZNE KINO LETNIE
FILM „SEKRET KSIĘGI Z KELLS”

Wikipedia/CC BY-SA 2.0
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Po śmierci ojca Ptolemeusza XII zgodnie z tradycją egipską i
testamentem 17-letnia Kleopatra zawarła małżeństwo z 10-
letnim bratem Ptolemeuszem XIII i objęła z nim władzę nad
Egiptem. Waśnie i intrygi dworskie doprowadziły do jej
wygnania. Kleopatra schroniła się w Palestynie, jednak
powróciła na czele wojsk i dzięki poparciu Cezara została
ostatecznie przywrócona na tron Egiptu.

ARCHEOLOGICZNE 

KINO LETNIE

FILM „ASTERIX I 

MISJA KLEOPATRA”

Kleopatra była królową Egiptu w

latach 51-30 p.n.e. Wywodziła się z

dynastii Ptolemeuszów. Nosiła
tytuły Królowa, Nowa Bogini,

Bogini Miłująca Ojca, Bogini

Miłująca Ojczyznę.

Cezar uległ urokowi 21-
letniej Kleopatry. Na
monetach królowa
przestawiana jest jako
młoda kobieta o
zdecydowanym wyrazie
twarzy, ze starannie
zaplecionymi w kok
włosami i diademem na
głowie. Owocem
związku Cezara i
Kleopatry był syn
Ptolemeusz XV
Cezarion, ostatni faraon
Egiptu

Wikipedia/CC BY-SA 4.0
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Najmłodszych zapraszamy 

do naszych łamigłówek o 

tematyce egipskiej w 

Muzealnym edukacyjnym 

zakątku  
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JASKINIOWCY I 
DINOZAURY

Jaskiniowcy to potoczne określenie ludzi żyjących w okresie epoki

kamienia, używających narzędzi z kamienia i zamieszkujących

jaskinie. Jednak termin ten jest nieprecyzyjny naukowo. Epoka

kamienia obejmuje długi odcinek czasu od pojawienia się

pierwszych ludzi na ziemi ok. 4 mln lat temu, aż po wynalezienie

narzędzi z brązu. W jej skład wchodzi zarówno paleolit, mezolit jak

i neolit, kiedy ludzie zaczęli uprawiać zboża i hodować zwierzęta.

Przez cały ten czas w użyciu były narzędzia krzemienne i

kamienne, ale ludzie osiedlali się nie tylko w jaskiniach –

zakładali obozowiska i osady na otwartym terenie. Warto dodać,

że to właśnie w paleolicie, czyli starszej epoce kamienia, żyło kilka

gatunków hominidów, w tym Homo habilis, Homo erectus czy

neandertalczyk. Współczesny człowiek rozumny (Homo sapiens

sapiens) pojawił się dopiero 40 tys. lat temu.

Dinozaury to rząd gadów lądowych, które pojawiły się na Ziemi ok.

237 mln lat temu. Przez ok. 135 milionów lat stanowiły one

dominującą grupę kręgowców. Ich wymarcie 66 mln lat temu jest

wiązane z uderzeniem dużej asteroidy. Ponieważ człowiek pojawił

się na Ziemi dopiero 4 mln lat temu, nigdy nie doszło do jego

spotkania z dinozaurami. Choć Fred Flinston, bohater bajki miał

małego dinozaura Dino, pełniącego rolę psa, a dźwig, na którym

pracował, to diplodok, jest to fikcja stworzona na potrzeby bajki.

ARCHEOLOGICZNE KINO LETNIE

FILM „MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI”

Wikipedia/CC BY-SA 3.0
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