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Roz wój sta ro żyt ne go mia sta Ma rea w Egip cie 

na tle wa run ków śro do wi ska

Abstrakt

Ba da nia ar che olo gicz ne i geo mor fo lo gicz no -s ed yme nt ol ogic zne
pro wa dzo ne na sta no wi sku Ma rea, znaj du ją cym się oko ło 45 km na za -
chód od Alek san drii (Egipt), po zwo li ły od two rzyć eta py bu do wy mia sta
i wa run ki śro do wi ska, któ re mia ły bez po śred ni wpływ na osad nic two na
tym te re nie. Mia sto Ma rea roz lo ko wa ne by ło na po łu dnio wym brze gu
Je zio ra Ma riut, zaj mu ją ce go de pre sję mię dzy wę gla no wy mi grzbie ta mi,
roz cią ga ją cy mi się rów no le gle do li nii brze go wej Mo rza Śród ziem ne go.
Li nia brze go wa je zio ra jest uroz ma ico na, two rząc nie wiel kie za to ki
i pół wy spy. Sta no wi ło to do god ne wa run ki dla lo ka li za cji por tu. Z po -
wo du współ cze sne go znacz ne go ob ni że nia po zio mu je zio ra dna za tok są
obec nie za ba gnio ne. Ma rea by ła waż nym ośrod kiem han dlo wy, re li gij -
nym i rol ni czym, któ re go roz kwit przy pa da na 5-7 wiek n.e. Świad czą
o tym mię dzy in ny mi: od kry ty kom pleks łaź ni pu blicz nej z sys te mem
za opa trze nia w wo dę oraz uni kal ny piec do wy pa la nia am for z po sa do-
wio ną na nim bi zan tyj ską ba zy li ką. Brak za byt ków kul tu ry 

1 Mu zeum Ar che olo gicz ne w Kra ko wie, ul. Se nac ka 3, 31-002 Kra ków
2  Szko ła Wyż sza Przy mie rza Ro dzin w War sza wie, ul. Grze go rzew skiej 10, 02-776 War sza wa
3  Wy dział Geo gra fii i Stu diów Re gio nal nych, Uni wer sy tet War szaw ski, ul. Kra kow skie Przed mie -

ście 30, 00-927 War sza wa
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arab skiej na te re nie mia sta wska zu je, że upa dek ośrod ka na stą pił
w 8 w n.e. Ba da nia ma la ko lo gicz ne wskazują, że je zio ro Ma riut by ło
przez ca ły czas je zio rem czę ścio wo za so lo nym (14-25‰). Wo da słod ka
by ła czer pa na ze stud ni, w któ rej po ziom wo dy był zde cy do wa nie wyż -
szy, niż obec nie. W osa dach wy peł nia ją cych za głę bie nia w ob rę bie mia -
sta i po za nim, za pi sa ne jest wy raź nie osu sze nie ob sza rów cen tral nej
Sa ha ry oko ło 2500 lat BP (da to wa nie OSL). Z tym zwią za ne by ło wy wie -
wa nie py łów i ich aku mu la cja w stre fie przy brzeż nej, wy mu szo nej więk -
szą wil got no ścią po wie trza i wyż szy mi opa da mi. Pod mo kłe ob sza ry
w ob rę bie mia sta by ły miej scem prze chwy ty wa nia py łów z Sa ha ry. Ba -
da nia mi kro struk tur z osa dów wy peł nia ją cych za głę bie nia wska zu ją na
bar dzo ży zne śro do wi sko gle bo we, umoż li wia ją ce za go spo da ro wa nie
rol ni cze tych te re nów. O in ten syw nym roz wo ju rol nic twa w oko li cach
Ma rei do no szą rów nież źró dła hi sto rycz ne.

Wpro wa dze nie 

Sta no wi sko ar che olo gicz ne Ma rea znaj du je się oko ło 45 km na po -
łu dnio wy -z achód od Alek san drii (Egipt). Pol skie ba da nia ar che olo gicz -
ne z ra mie nia Cen trum Ar che olo gii Śród ziem no mor skiej Uni wer sy te tu
War szaw skie go w Ka irze oraz Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Kra ko wie
zo sta ły roz po czę te na tym sta no wi sku w 2000 ro ku pod kie run kiem dr
Han ny Szy mań skiej, zaś ba da nia geo mor fo lo gicz ne i se dy men to lo gicz -
ne za po cząt ko wa ne zo sta ły w 2003 ro ku przez dwu oso bo wy ze spół: prof.
dr hab. Elż bie tę My ciel ską -Do wgia łło i dr Bar ba rę Wo ron ko z Wy dzia -
łu Geo gra fii i Stu diów Re gio nal nych Uni wer sy te tu War szaw skie go.

Sta no wi sko Ma rea po ło żo ne jest na po łu dnio wym brze gu wą skiej
od no gi Je zio ra Ma riut (zna ne go rów nież ja ko je zio ro Ma re otis). Zaj -
mu je ono de pre sję po mię dzy dwo ma rów no le gły mi grzbie ta mi Abu
Sir i Ge bel -M ariut (ryc. 1). Grzbie ty te cią gną się rów no le gle do li nii
brze go wej Mo rza Śród ziem ne go i na le żą do naj młod szych z ze spo łu
ośmiu te go ty pu form (Fir hy i in., 2004). Grzbiet Abu Sir wzno si się
oko ło 10 m n.p.m., a Ge bel -M ariut oko ło 25 m n.p.m. Zbu do wa ne są
z ooli to wych wa pie ni sce men to wa nych kal cy tem (Samp sell 2003; Fir -
hy i in., 2004; Klemm i in., 2001). 

Ge ne za wa pien nych grzbie tów jest te ma tem dys ku sji od po cząt ku
XX wie ku. Osta tecz nie uzna no je za ko lej ne wa ły brze go we i mie rze je



9

Roz wój sta ro żyt ne go mia sta Ma rea w Egip cie...

(Samp sell, 2003; Fir hy i in., 2004). Ich bu do wa we wnętrz na zo sta ła do -
kład nie roz po zna na w prze ko pie ka na łu, w re jo nie Ba hig, gdzie ob ser -
wo wa no osa dy re pre zen tu ją ce kil ka cy kli se rii li to ral nych, prze war -
stwio nych skal cy fi ko wa ny mi osa da mi eolicz ny mi i po zio ma mi gleb
ko pal nych (He gab i in., 1995; El- Asmar i in., 2000; Samp sell, 2003).
Ich po wsta nie łą czo ne jest ze zmia na mi po zio mu mo rza na sku tek
zmian wa run ków kli ma tycz nych w plej sto ce nie. Naj star szy grzbiet
znaj du je się naj da lej od współ cze snej li nii brze go wej (Samp sell, 2003).
Wiek dwu naj młod szych grzbie tów jest po wszech nie ko re lo wa ny
z okre sem ostat nie go zlo do wa ce nia (Fir hy i in., 1996; El- Asmar i in.,
2000), choć naj now sze wy ni ki da to wań osa dów bu du ją cych grzbiet Ge -
bel -M ariut po ka zu ją, że po czą tek je go aku mu la cji miał miej sce oko ło
292±48 ka BP, a ko niec 191±42 ka BP (El- Asmar i in., 2000). Wa pien -
ne grzbie ty są od dzie lo ne de pre sja mi, któ re sta no wi ły la gu ny (Samp -
sell, 2003). De pre sję Mal la hat Ma riut zaj mu je je zio ro Ma riut (Sa lem,
1989). Ma ono sze ro kość od 2 do 5 km (Ay ad, 2005). Przez śro dek je -
zio ra bie gnie ciąg po dłuż nych, rów no le głych do brze gu wysp. Wzno -
szą się one 2-5 me trów po nad po ziom wo dy w je zio rze i 2,8 m p.p.m.
W okre sie, gdy po ziom wo dy w Je zio rze Ma riut był w przy bli że niu
rów ny po zio mo wi Mo rza Śród ziem ne go, zaj mo wa ło ono po wierzch nię
oko ło 700 km2 i roz cią ga ło się znacz nie da lej w kie run ku po łu dnio wym
(Go od friend i in., 1996). Obec nie je zio ro jest po dzie lo ne na kil ka
mniej szych ba se nów.

Ryc. 1. Lo ka li za cja sta no wi ska Ma rea na tle rzeź by
te re nu (Fir hy i in., 1996 zmie nio ny). 1-8 nu -
me ry ko lej nych wę gla no wych grzbie tów
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Pół noc ne sto ki grzbie tu Ge bel -M ariut opa da ją ła god nie w kie -
run ku je zio ra Ma riut, na brze gu któ re go znaj du je się sta no wi sko ar -
che olo gicz ne Ma rea. Mia sto Ma rea roz lo ko wa ło się na nie wiel kim
pół wy spie wcho dzą cym kil ka set me trów w głąb je zio ra (ryc. 2). 

Ryc. 2. Lo ka li za cja wier ceń i wko pów w ob rę bie pół wy spu sta no wią ce go
miej sce lo ka li za cji sta ro żyt ne go mia sta Ma rea. A-b az yl ika, B-stu dnia
(sa ki ja), C-ła źni, D-m olo

Ce lem pro wa dzo nych ba dań geo mor fo lo gicz nych na sta no wi sku
ar che olo gicz nym Ma rea by ło od two rze nie wa run ków śro do wi ska
w cza sie bu do wy, jak rów nież roz kwi tu mia sta oraz ewo lu cji rzeź by
stre fy brze go wej je zio ra Ma riut uwa run ko wa nej za rów no pro ce sa mi
na tu ral ny mi, jak rów nież dzia łal no ścią czło wie ka.

Rzeź ba te re nu

Te ren, na któ rym roz lo ko wa ne by ło mia sto Ma rea, to ob szar
uroz ma ico ny pod wzglę dem hip so me trycz nym. Wznie sie nia sta no wią
nie wiel kie pa gór ki, zbu do wa ne z pia skow ców, o wy so ko ści względ nej
5-7 m (mak sy mal nie do 10 m), po wierzch ni kil ka set me trów kwa dra -
to wych i sto kach na chy lo nych pod ką tem od oko ło 5 do po nad 15°
(ryc. 3). Są to naj praw do po dob niej skal cy fi ko wa ne wy dmy z okre su
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ostat nie go zlo do wa ce nia. Po nad to ob ser wu je się wy raź ną asy me trię
na chy le nia sto ków tych form. Na le ży jed nak przy pusz czać, że ich
obec ny kształt w du żej mie rze jest efek tem dzia łal no ści czło wie ka.
Wska zy wać na to mo gą cho ciaż by nie wiel kich roz mia rów spłasz cze -
nia w ob rę bie sto ków. Mo gły one sta no wić swe go ro dza ju ta ra sy 
uła twia ją ce za go spo da ro wa nie te re nu. Pa gór ki roz dzie lo ne są ob ni że -
nia mi o nie re gu lar nych kształ tach, pła skim dnie, sze ro ko ści oko ło 
50-100 m i dłu go ści kil ka set me trów. Dna ob ni żeń, po ob fi tych opa -
dach, są okre so wo pod mo kłe. 

Ryc. 3. Ma pa hip so me trycz na frag men tu ob sza ru zaj mo wa ne go przez mia sto
Ma rea

Na te re nie sta ro żyt ne go mia sta Ma rea, li nia brze go wa je zio ra
Ma riut jest sil nie uroz ma ico na two rząc nie wiel kie za to ki i pół wy spy
(ryc. 2), któ re w prze szło ści sta no wi ły nie wąt pli wy atut przy wy bo rze
lo ka li za cji mia sta. To por to we mia sto za opa trzo ne by ło w pięć po tęż -
nych mól, wy ko rzy sty wa nych do cu mo wa nia stat ków i two rzą cych ba -
se ny por to we do ochro ny przed wia trem i fa la mi. Naj więk sze z nich
sta no wi do brze do dzi siaj za cho wa ne mo lo, zbu do wa ne z cio sów ka -
mien nych, dłu gie na 150 m. Z po wo du współ cze sne go znacz ne go ob -
ni że nia po zio mu je zio ra dna za tok są za ba gnio ne. 

W kil ku miej scach w ob rę bie mia sta, brzeg ma cha rak ter wy brze -
ża kli fo we go. Klif ma wy so kość pa ru me trów i jest roz wi nię ty w skal -
cy fi ko wa nych osa dach wy dmo wych. Stro me zbo cza uroz ma ica ją 
nie wiel kich roz mia rów dwie plat for my abra zyj ne. Pierw sza z nich



12

ZESZYTY NAUKOWE SWPR, ZESZ. I, SERIA GEOGR.-TURYST., NR 1

znaj du je się na wy so ko ści 1,80 m po nad współ cze sny po ziom wo dy
w je zio rze (fot. 1A). Ma sze ro kość oko ło 5-10 m. Na jej po wierzch ni
ob ser wo wa ne są bar dzo licz ne śla dy obec no ści ska ło to czy (fot. 1B).
Dru ga, niż sza wzno si się do po zio mu 0,32 m po wy żej obec ne go po zio -
mu wo dy w je zio rze. Pierw sza z wy mie nio nych plat form abra zyj nych
do wo dzi wyż sze go po zio mu wo dy w je zio rze w cza sie jej two rze nia.

Fot. 1. A – plat for ma abra zyj na na brze gu je zio ra Ma riut; 
B – for my ma łych, głę bo kich pio no wych ka na li ków bę dą cych efek tem

dzia łal no ści ska ło to czy na po wierzch ni plat for my abra zyj nej (fot.
J. Kucy).

Hi sto ria obiek tu

Hi sto ria mia sta się ga od le głych cza sów. We dług źró deł hi sto rycz -
nych roz kwit Ma rea roz po czął się w cza sach pto le mej skich i rzym -
skich (od 4-3 wie ku BC), kie dy sta ła się zna czą cym ośrod kiem han dlo -
wym, bę dąc za ra zem dru gim co do waż no ści por tem po Alek san drii na
egip skim wy brze żu Mo rza Śród ziem ne go (Ba braj, Szy mań ska, 2003,
2004a i b; Szy mań ska, Ba braj, 2003, 2005, 2006a, 2006b). Naj wcze -
śniej sze frag men ty ce ra mi ki z okre su wcze sno rzym skie go i od kry ty

A

B
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pod czas prac ar che olo gicz nych w 2003 ro ku piec do wy pa la nia am for
o ogrom nej śred ni cy 8 m (dru gi co do wiel ko ści w Egip cie), da to wa ny
na 2-3 wiek n.e., do wo dzą już roz wi nię te go w tym cza sie osad nic twa na
tym te re nie. Wy prze dza ło ono bu do wę chrze ści jań skiej ba zy li ki, po -
dwój nej łaź ni, uli cy ko lum no wej, ma ga zy nów na zbo że, któ rych kon -
struk cja przy pa da ła na okres naj więk sze go roz kwi tu bi zan tyj skie go
mia sta Ma rea, da to wa ne go na po czą tek 6 wie ku n.e. Re gion po łu dnio -
we go brze gu je zio ra, był te re nem bar dzo ży znych ziem, upra wy win nej
la to ro śli, oli wek i drzew owo co wych. Sły nął z wy ro bu do sko na łe go wi -
na eks por to wa ne go nie tyl ko do kra jów śród ziem no mor skich, ale też
da le ko na po łu dnie od Egip tu. O zna cze niu mia sta, ja ko du żym ośrod -
ku han dlo wym świad czą wiel kie mo la, jak rów nież roz le gły sys tem ka -
na li za cji, ko niecz ny do funk cjo no wa nia zna czą cej aglo me ra cji miej -
skiej. Na cio sach ka mien nych, z któ rych zbu do wa ne są mo la, od kry to
ne ga ty wy że la znych kla mer w kształ cie ja skół cze go ogo na. 

Wy ni ki ba dań ar che olo gicz nych

Szcze gó ło wy mi ba da nia mi ar che olo gicz ny mi pod kie run kiem dr
Han ny Szy mań skiej ob ję to kom pleks pu blicz nej łaź ni ze stud nią ob -
słu gi wa ną przez sa ki ję z 5 - 7 wie ku, ka pli cę gro bo wą z te go sa me go
okre su, kom pleks ba zy li ki oraz ruszt wiel kie go pie ca do wy pa la nia
am for pod ab sy dą ba zy li ki.

Łaź nia (fot. 2), usy tu owa na oko ło 400 m na po łu dnie od je zio ra
(ryc. 2), zbu do wa na z ce gieł, po kry tych za pra wą, po dzie lo na by ła na
część mę ska i żeń ską, do któ rych pro wa dzi ły osob ne wej ścia, po prze -
dzo ne ko lum no wy mi dzie dziń ca mi. Ogrze wa na dwo ma pie ca mi,
z ob szer ną prze skle pio na piw ni cą, peł nią cą funk cję po miesz cze nia
dla pa la czy, mia ła dwa sys te my ogrzew cze: pod po dło go wy oraz gli nia -
ne ru ry w ścia nach, któ ry mi prze cho dzi ło go rą ce po wie trze. Mar mu -
ro wy wy strój, na któ ry skła da ły się ko lum ny z ko rync ki mi ka pi te la mi
oraz po sadz ka po kry ta pły ta mi, a tak że bo ga to de ko ro wa ny ko lo ro wy -
mi tyn ka mi wy strój wnętrz świad czą o tym, że łaź nia na le ża ła do luk -
su so wych bu dow li. Od stro ny pół noc nej przy le ga ły do łaź ni czte ry
skle py, w któ rych sprze da wa no won ne olej ki i roz ma ite uten sy lia ko -
niecz ne do ką pie li.
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Na część mę ską skła da ły się czte ry po miesz cze nia Z ze wnątrz
wcho dzi ło się do po miesz cze nia, gdzie prze bie ra no się i ob my wa no
z ku rzu w ba zal to wej umy wal ce. Cie pła wo da spły wa ła gli nia ną rur ką
do umy wal ki z boj le ra umiesz czo ne go na pie cu. Na stęp ne po miesz -
cze nie cha rak te ry zo wa ło się wyż szą tem pe ra tu rą dzię ki wbu do wa nym
w ścia nę gli nia nym ru rom, pro wa dzą cym cie płe po wie trze z pie ca.
Zna le zio ne w ru mo wi sku spo re frag men ty tyn ków ma lo wa nych w ro -
ślin ne wzo ry, a tak że ka wał ki mar mu ro wych płyt, któ ry mi wy ło żo na
by ła po sadz ka w ca łej bu dow li, da ją wy obra że nie o jej luk su so wym
cha rak te rze. Efek tow ny był tak że wy strój te go po miesz cze nia, w któ -
rym znaj do wa ły się ozdob ne ko lum ny z ko rync ki mi ka pi te la mi. Na
trzo nie jed nej z nich umiesz czo no brą zo we uchwy ty, słu żą ce nie wąt -
pli wie do za wie sze nia lam pek, na co wska zu ją śla dy opa le nia wid nie -
ją ce rów nież na ka pi te lu. Nad pro że drzwi pro wa dzą cych do ko lej ne -
go po miesz cze nia, w któ rym pa no wa ła naj wyż sza tem pe ra tu ra, mia ło
ozdob ny kształt z otwo ra mi w kształ cie ser ca, przy kry ty mi szyb ką.
Za pra wę łą czą cą ce gły sta no wi ła gli na, któ ra w po łą cze niu z tłu stą sa -
dzą mia ła za po bie gać kru sze niu się kon struk cji. Przy dwóch ze -
wnętrz nych ścia nach wy bu do wa no czte ry ba se ny o pół okrą głym i pro -
sto kąt nym kształ cie. Wszyst kie za opa trzo ne by ły w schod ki słu żą ce

Fot. Łaźnia. Widok od strony zachodniej (fot. J. Kucy).
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do scho dze nia w dół, bądź od po czyn ku dla ką pią cych się. Czwar te po -
miesz cze nie z okrą głym ba se nem w mu rze, dzie lą cym obie czę ści bu -
dow li zo sta ło przy pusz czal nie wy dzie lo ne pod czas prze bu do wy łaź ni,
któ rej śla dy od naj du je my w licz nych miej scach kon struk cji, m.in.
w do da nych i prze bu do wa nych ba se nach. 

Część prze zna czo na dla ko biet, mniej sza jak to zwy kle by wa ło
w te go ty pu bu dow lach, skła da ła się z trzech po miesz czeń. Z prze bie -
ral ni za opa trzo nej przy pusz czal nie w prze no śny pie cyk i umy wal kę,
prze cho dzi ło się bez po śred nio do ogrze wa nej sa li, a na stęp nie do du -
że go po miesz cze nia, pod któ rym znaj do wał się dru gi piec. W czę ści
ko bie cej od sło nię to trzy ba se ny o iden tycz nej kon struk cji jak w mę -
skiej par tii bu dow li. 

W czte rech ze wnętrz nych na roż ni kach łaź ni zbu do wa no ko lej ne
ba se ny, któ re po tem za opa trzo no w schod ki i zej ście do ka na łów; być
mo że w wy ni ku za tka nia się tych ostat nich. Cen nym zna le zi skiem,
nie zwy kle rzad ko wy stę pu ją cym pod czas wy ko pa lisk, są frag men ty
szyb umiesz czo ne przy po mo cy za pra wy w ka mien nych otwo rach
okien nych, dzię ki któ rym mo że my od two rzyć spo sób oświe tle nia bu -
dow li. Szy by te by ły od le wa ne lub go mół ko we. Nie któ re szkła sta no -
wi ły in kru sta cję ścian, co mia ło za stę po wać znacz nie kosz tow niej szą
mo zai kę.

Zu ży ta wo da z ba se nów spły wa ła do ka na łów po łą czo nych z sie -
cią miej skiej ka na li za cji. Ka na ły te, o sze ro ko ści 0,5 m i wy so ko ści od
0,70 do 1,30 m, skon stru owa ne z blo ków ka mien nych, w miej scu
gdzie się krzy żo wa ły prze skle pio ne by ły ce głą. By ły one miej scem,
gdzie zna le zio no wie le za byt ków. U wy lo tów z ba se nów łaź ni zna le -
zio no ko bie ce ozdo by m. in. w po sta ci szkla nych pa cior ków czy ko -
ścia nej szpi li do wło sów. Zna le zie nie kil ku dzie się ciu lam pek gli nia -
nych, nie któ rych od ci śnię tych z tej sa mej for my da to wa nych na la ta
550-650, świad czy o roz bu do wa nej miej sco wej pro duk cji. Po za tym
sta no wi sko to ob fi tu je w zna le zi ska ce ra micz ne, m. in. kom plet ne na -
czy nia kop tyj skie, de ko ro wa ne or na men tem ro ślin nym.

Na te re nie łaź ni naj waż niej sze są jed nak licz ne zna le zi ska mo net
brą zo wych z 7 wie ku n.e. po cho dzą cych głów nie z men ni cy w Alek -
san drii i nie licz nych z Kon stan ty no po la, o no mi na le 12 num mii – by -
ła to przy pusz czal nie ce na wstę pu do łaź ni.
Wie le wska zu je na to, że przy czy nę znisz cze nia łaź ni by ło trzę sie nie
zie mi. Do wo dzą te go ce gla ne łu ki ze skle pie nia, któ re za le ga ły 
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w kil ku po miesz cze niach. Dal szej de struk cji do ko na li oko licz ni
miesz kań cy czer piąc ze sta ro żyt nych ru in ma te riał bu dow la ny.

W od le gło ści 5 m na pół noc znaj do wa ła się głę bo ka na 5 m stud -
nia, obu do wa na ka mien ną kon struk cją w po sta ci krę gu, pod par ta
czte re ma przy po ra mi (fot. 3). Prze strzeń mię dzy ze wnętrz nym krę -
giem, a stud nią by ła wy peł nio na gli nia sto -gr uz owym za sy pem, w któ -
rym na głę bo ko ści ca 4 m na po tka no ma te riał musz lo wy. Ana li za ma -
la ko lo gicz na te go ma te ria łu zo sta nie omó wio na w dal szym cią gu tek -
stu. Gór na część za sy pu sta no wi ła ma neż, po któ rym kro czył wół
wpra wia jąc w ruch urzą dze nie opar te na za sa dzie po łą czo nych zę ba -
tych kół, wy do by wa ją ce wo dę ze stud ni. Sys tem ten, zwa ny sa ki ją,
któ ry słu żył do na wad nia nia pól i ogro dów pod czas su szy, po zo sta je
w uży ciu do dziś we wsiach egip skich. Naj wcze śniej sze, da to wa ne są
na 3 wiek BC. 

Fot. 3. Sa ki ja. Stud nia z ma ne żem dla zwie rzę cia, któ re wpra wia ło
w ruch urzą dze nie do pro wa dza ją ce wo dę (fot. J. Kucy)
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In te re su ją ce dla ba dań nad te go ty pu kon struk cja mi z okre su bi -
zan tyj skie go w Egip cie jest od kry cie ob szer nej skle pio nej ce gła mi cy -
ster ny słu żą cej do prze cho wy wa nia wo dy w cza sie, gdy pod czas su szy
jej po ziom w stud ni nie był wy star cza ją cy. Od stud ni pro wa dzi do niej
ka nał, w po ło wie któ re go znaj du je się szyb za opa trzo ny w wy ku te
w blo kach ka mien nych „stop nie” do scho dze nia dla czło wie ka, ma ją -
ce go za za da nie czysz cze nie ca łej in sta la cji. O ko niecz no ści te go ty pu
prac świad czy nie zli czo na ilość ce ra mi ki, sko rup, ale też ca łych na -
czyń, któ re przy pad ko wo wpa da ły do stud ni. Nie tyl ko zresz tą na -
czyń, lecz i mo net, a na wet ko ści wo łu, któ ry wcze śniej cią gnął jarz -
mo.

Na sta no wi sku w Ma rei od kry to sys tem hy drau licz ny, za po mo -
cą któ re go do pro wa dza no wo dę z sa ki ji do ba se nów w łaź ni. Wy ko rzy -
stu jąc za sa dę na czyń po łą czo nych, wo da spły wa ła z ba se nu sa ki ji gli -
nia ną ru rą, któ ra bie gła za mu rem pół noc nym łaź ni, a na stęp nie
wspi na ła się po mu rze jed ne go ze skle pów i wpa da ła do ba se nu.

Oko ło 100 m na po łu dnie od wspo mnia ne go ze spo łu od sło nię to
ka pli cę gro bo wą z ap sy dą skie ro wa ną na wschód i trze ma gro ba mi,
w któ rych znaj do wa ły się po chów ki kil ku osob ni ków z bar dzo ubo gim
wy po sa że niem. Wko pa na pod po sadz kę w ap sy dzie am fo ra z 6 wie ku
po zwa la na da to wa nie obiek tu na ten okres. 

Bu dow la ba zy li ki sta no wi swo istą za gad kę hi sto rycz ną, bo wiem
nie wy mie nia ją jej żad ne źró dła pi sa ne, a są dząc z jej im po nu ją cych
roz mia rów (dru ga co do wiel ko ści w Egip cie po Abu Me na) i bo ga te -
go wy po sa że nia mu sia ła sta no wić waż ny ośro dek kul tu dla wier nych.
W po łu dnio wo -z acho dnim na roż ni ku ba zy li ki od kry to ro dzaj kan tor -
ka słu żą ce go piel grzy mom, przy by wa ją cym spo za Egip tu, do wy mia -
ny pie nię dzy na miej sco we mo ne ty. W po miesz cze niu tym zna le zio -
no rzad kie oka zy brą zo wych cię żar ków, przy po mo cy któ rych we ry fi -
ko wa no wła ści wy cię żar mo net. Jest rów nież moż li we, że ma my do
czy nie nia z ro dza jem „urzę du pro bier cze go” przy ba zy li ce. 

Jed nak cał ko wi ta nie spo dzian ka cze ka ła ar che olo gów pod ap sy -
dą. Na głę bo ko ści 1,80 m od za cho wa nej ko ro ny jej mu rów od kry to
ruszt wiel kie go pie ca do wy pa la nia am for, na któ rym po sa do wio na
zo sta ła część ko ścio ła prze zna czo na do li tur gii (fot. 4). Pod od czysz -
czo ną po sadz ką w kryp tach uka za ła się dal sza część rusz tu. W pie cu
o śred ni cy 8 m, o gru bo ści rusz tu ca 50 cm, jed nym z nie licz nych od -
kry tych do tąd na ob sza rze del ty Ni lu, zna le zio no wy pa lo ne am fo ry
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z 2-3 wie ku oraz licz ne pod staw ki gli nia ne słu żą ce do usta wia nia na -
czyń w trak cie wy pa la nia. Za cho wa na ścian ka pie ca wy ło żo na gli nia -
ną po le pą, ma wys. 93 cm. Środ ko wa część rusz tu zo sta ła wy cię ta ce -
lem za adop to wa nia fun da men tu do no wej bu dow li. Kon struk cja pie -
ca nie od bie ga od in nych z te go okre su – od pa le ni ska od cho dzą słu -
py pod trzy mu ją ce ruszt, w któ rym umiesz czo ne są otwo ry słu żą ce za
prze wod ni ki cie pła. 

Fot. 4. Piec do wy pa łu am for pod ap sy dą ba zy li ki (fot. J. Kucy)

Po mi ja jąc obec ność pie ca z 2-3 wie ku istot ne zna cze nia ma cią -
głość osad ni cza ba da ne go mia sta, cią gną ce go się na dłu go ści 1,5 km
wzdłuż wy brze ża je zio ra, nie prze rwa na od okre su póź no pto le mej -
skie go do po cząt ku 8 wie ku, czy li okre su prze ło mu chrze ści jań stwa
i is la mu, któ re go wkro cze nie na ba da ny te ren jest ewi dent nie czy tel -
ne. Cał ko wi ty brak ce ra mi ki gla zu ro wa nej, bę dą cej cha rak te ry stycz -
nym wy ro bem arab skim, nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że mia sto zo sta -
ło opusz czo ne w po cząt kach 8 wie ku.

Brak dba ło ści o czysz cze nie ka na łów ni lo wych po pod bo ju arab -
skim, w 8-9 wie ku, któ re wcze śniej do pro wa dza ły słod ką wo dę do 
je zio ra, spo wo do wał ich stop nio we za mu le nie, a w kon se kwen cji pra -
wie cał ko wi te wy schnię cie je zio ra, co z ko lei sta ło się jed ną z przy -



19

Roz wój sta ro żyt ne go mia sta Ma rea w Egip cie...

czyn czę ścio we go wy lud nie nia kwit ną cych do tąd te re nów na brzeż -
nych. Po now ne na peł nie nie ba se nu je zio ra mia ło miej sce w 1801, gdy
An gli cy otwo rzy li ślu zy wpusz cza jąc sło ną wo dę mor ską w ce lu od cię -
cia fran cu skich od dzia łów Na po le ona od wo dy pit nej.

Wy ni ki ba dań geo mor fo lo gicz nych

Aby roz wią zać po sta wio ne pro ble my prze pro wa dzo no szcze gó ło -
we ba da nia te re no we w se zo nach wy ko pa li sko wych 2003 i 2004. Mia -
ły one na ce lu roz po zna nie cha rak te ru utwo rów po wierzch nio wych,
na któ rych po sa do wio ne by ło mia sto Ma rea. Dla te go też w wy bra nych
miej scach w ob rę bie mia sta i w je go obrze że niu wy ko na no czte ry
wko py (ryc. 2) do mak sy mal nej głę bo ko ści 2 m, któ re zo sta ły po głę -
bio ne wier ce nia mi do 4-5 m. Zlo ka li zo wa no je w ob rę bie lo kal nych
za głę bień mię dzy pa gór ka mi. Rów no cze śnie wy ko na no dwa płyt kie
otwo ry w daw nej za to ce ota cza ją cej te re ny za bu do wa ne mia stem od
stro ny po łu dnio wo- wscho dniej (ryc. 2).

Za rów no z wko pów, jak i wier ceń po bra no prób ki do szcze gó ło -
wych ba dań la bo ra to ryj nych. Na le ży jed nak za uwa żyć, że je dy nie we
wko pie nr 4, zlo ka li zo wa nym na po łu dnie, po za gra ni ca mi mia sta,
nie stwier dzo no ja kich kol wiek śla dów dzia łal no ści czło wie ka, dla te -
go też to sta no wi sko zo sta ło ob ję to naj szer szą ga mą ana liz, za kła da -
jąc, że uzy ska ne wy ni ki bę dą w naj więk szym stop niu od zwier cie dlać
wa run ki na tu ral ne aku mu la cji osa dów nie za bu rzo nych dzia łal no -
ścią czło wie ka, wi docz ną w ob rę bie mia sta Ma rea. Wy ko na no ana li -
zy uziar nie nia osa dów, za war to ści wę gla nu wap nia i hu mu su me to -
dą Tiu ri na, okre ślo no mi kro mor fo lo gię po wierzch ni ziarn kwar co -
wych frak cji piasz czy stej i py la stej w ska nin go wym mi kro sko pie
elek tro no wym (SEM) i na pod sta wie pły tek cien kich prze ana li zo wa -
no mi kro struk tu ry w osa dach py la stych wy peł nia ją cych ba da ne 
za głę bie nie. Po nad to prze pro wa dzo no ana li zę ma la ko lo gicz ną 
dla trzech pró bek: jed nej z dna za sy pu w ob rę bie stud ni i dwóch
z osa dów wy peł nia ją cych za to kę oraz wy ko na no da to wa nia wie ku
osa dów me to dą OSL w Za kła dzie Za sto so wań Ra dio izo to pów In sty -
tu tu Fi zy ki Po li tech ni ki Ślą skiej. Okre ślo no wiek frag men tów sko -
rup znaj do wa nych w wy ko na nych wko pach. Po bra no prób ki wo dy
z je zio ra Ma riut oraz z dna stud ni, w ce lu okre śle nia stop nia za so le -
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nia i mi ne ra li za cji wo dy.
Wy ko na ne wier ce nia i wko py w ob rę bie mia sta, w lo kal nych za -

głę bie niach (nr 1, 2, 3, ryc. 2) wy ka za ły obec ność w stro pie bru nat ne -
go bez struk tu ral ne go osa du py la ste go, w któ rym wy stę pu ją po je dyn -
cze frag men ty okru chów pia skow ców wa pien nych, za pra wy mu rar -
skiej oraz frag men ty ce ra mi ki, któ rej wiek zo stał okre ślo ny na 7-8
wiek n.e. We wko pie nr. 3 (ryc. 2), osa dy py la ste pod ście lo ne są pia -
skiem róż no ziar ni stym, w któ re go stro pie stwier dzo no obec ność ko -
pal nej prze my tej gle by, bądź tzw. war stwy cho dzo nej o miąż szo ści
oko ło 0,7 m. Na głę bo ko ści 2,54-2,7 m pia sek prze war stwio ny jest tłu -
stym iłem.

Ana li za wier ceń i wko pów wy ko na nych w ob rę bie mia sta Ma rea
wska zu je, że lo kal ne za głę bie nia w ob rę bie mia sta by ły nie za bu do wy -
wa ne. Wszyst kie bu dow le by ły zlo ka li zo wa ne w ob rę bie wznie sień.
Rów no cze śnie za głę bie nia by ły stop nio wo wy peł nia ne drob no ziar ni -
stym, py la stym osa dem spłu ki wa nym z są sia du ją cych wznie sień. Da -
ne uzy ska ne z wier ceń po ka zu ją rów nież, że po cząt ko wa głę bo kość
za głę bień mo gła być na wet o >1 metr więk sza, gdyż ich dna są wy -
ście lo ne osa dem py la stym o miąż szo ści oko ło 1,2-1,5 m.

Z da nych hi sto rycz nych wy ni ka, że oko li ce Ma rei by ły do sko na -
le pro spe ru ją cy mi te re na mi rol ni czy mi, za opa tru ją cy mi Alek san drię,
a tak że kra je śród ziem no mor skie w roz licz ne rol ne pro duk ty oraz wy -
so kiej ja ko ści wi no. Moż na przy pusz czać, że dna ob ni żeń peł ni ły ro -
lę ogro dów lub nie wiel kich po le tek, na któ rych upra wia no na nie wiel -
ką ska lę wa rzy wa lub wi no rośl. Mo gły funk cjo no wać rów nież ja ko
miej skie ogro dy. Na po twier dze nie tej hi po te zy mo że słu żyć obec ność
po zio mu ko pal nej gle by, bądź war stwy cho dzo nej w po zio mie 1 do 1,7
m po ni żej dzi siej szej po wierzch ni (wkop nr 3, ryc. 2). 

W od le gło ści oko ło 150 m na po łu dnie od ru in mia sta, zlo ka li zo -
wa no wkop nr 4 (ryc. 2), w dnie du że go ob ni że nia (fot. 5). Jak już
wspo mi na no wcze śniej na tym sta no wi sku nie stwier dzo no w od sło -
nię tych osa dach śla dów ja kiej kol wiek dzia łal no ści czło wie ka. W tym
przy pad ku osa dy py la ste pod ście lo ne są bez po śred nio tłu stym iłem,
któ ry wraz z głę bo ko ścią zmie nia się w ił py la sty, a na stęp nie muł ki
piasz czy ste. W tych ostat nich stwier dzo no obec ność okru chów pia -
skow ców.

Z osa dów py la stych, z wko pu nr 4, z głę bo ko ści 0,8-0,85 m, po -
bra no prób kę w ce lu wy ko na nia szli fów na pod sta wie, któ rych prze -



Roz wój sta ro żyt ne go mia sta Ma rea w Egip cie...

pro wa dzo no ana li zę mi kro struk tur osa dów. Wni kli wa ana li za po ka -
za ła, że jest to osad bez struk tu ral ny, w któ rym znaj du ją się frag men -
ty ro ślin (fot. 6A). Rów no cze śnie za głę bie nia by ły miej scem że ro wa -

Fot. 5. Lo ka li za cja wko pu nr 4 (strzał ka)
w dnie ob ni że nia (fot. J. Kucy)

Fot. 6. A - frag men ty ro ślin tkwią ce w bez struk tu ral nych
osa dach py la stych wy peł nia ją cych za głę bie nie
na po łu dnie od mia sta Ma rea; 

B - ko pro li ty fau ny gle bo wej wy peł nia ją ce ka na ły
że ro wa nia; 

C - śla dy by to wa nia fau ny gle bo wej w po sta ci ka -
na łów że ro wa nia (wkop nr 4) (fot. B.
Woronko)
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nia fau ny gle bo wej, któ rej śla dy w po sta ci ko pro li tów (fot. 6B), czy też
ka na łów (fot. 6C) są wi docz ne. Wska zu je to na bar dzo ży zne śro do wi -
sko w dnie za głę bień, w prze ci wień stwie do ska li cy fi ko wa nych osa -
dów pa gór ków.

Z wko pu nr 4, ze spą gu osa dów py la stych, z głę bo ko ści 1,10-1,20 m
po bra no prób kę do da to wa nia OSL-em. Uzy ska no wy nik 2,441±0,138
ka BP (nr 22/23). Wy ni ki kom plek so wych ba dań nad osa da mi z wko -
pu nr 4 (uziar nie nie, udział wę gla nu wap nia, ana li za ziarn kwar co -
wych w SEM) wy ka zu ją, że za głę bie nie, w ob rę bie któ re go był wy ko -
na ny wkop był ob sza rem okre so wo pod mo kłym, o ży znej gle bie, od
oko ło 2500 lat BP po kry wa ny na wie wa ny mi py ła mi z nad Sa ha ry.

Na stęp nym ob sza rem szcze gó ło wych ba dań geo mor fo lo gicz nych
był ob szar daw nej za to ki ota cza ją cej od po łu dnio we go wscho du te ren
daw ne go mia sta i przy le ga jąc pra wie bez po śred nio do je go mu rów
(wier ce nia nr 5 i 6, ryc. 2). W wy ko na nym płyt kim wier ce niu (do głę -
bo ko ści 2 m) nr 6 stwier dzo no w stro pie iły ko lo ru sza re go, któ re głę -
biej prze cho dzą w pył ila sty. W wier ce niu tym zlo ka li zo wa nym oko ło
35 m na wschód od mu rów mia sta, na głę bo ko ści 1,15-1,40 m, na tra -
fio no na war stwę skła da ją cą się z frag men tów, jak i ca łych musz li. Ta
sa ma war stwa w wier ce niu nr 5, wy ko na nym 112 m od mu rów znaj -
du je się na głę bo ko ści 1,05-1,20 m. W tym otwo rze pod war stwą
musz li za le ga pia sek py la sty. 

Waż nym źró dłem in for ma cji o wa run kach śro do wi ska (wa run -
kach ter micz nych, ilo ści opa dów, sza cie ro ślin nej) są ba da nia mię cza -
ków (śli ma ków i mał ży). W przy pad ku mię cza ków wod nych mo gą
wska zy wać one rów nież na cha rak ter zbior ni ka np. je go za so le nie. 

Ba da nia ma la ko lo gicz ne wy ko na ne przez prof. dr hab. W. Ale -
xan dro wi cza ob ję ły trzy prób ki. Dwie po bra ne z wier ceń nr 5 i 6
(ana li zo wa ne łącz nie) oraz trze cią po cho dzą cą z osa dów gli nia stych
(gł. 3,95-4,05 m) za sy pu wy peł nia ją ce go wiel ki krąg (ze wnętrz ny)
stud ni. We wszyst kich przy pad kach ma te riał był iden tycz ny. Wy róż -
nio no je dy nie trzy tak so ny mię cza ków (mor skich) oraz je den okaz
sko rup ki śli ma ka lą do we go. W ba da nych osa dach do mi no wa ły sko -
rup ki mał ża Ce ra sto der ma edu le (Lin na eus) i licz nie re pre zen to wa -
ne okru chy sko rup śli ma ków Bil lium re ti cu la tum (da Co sta) i Hy dro -
bia ven tro se (Mon ta gu). Wy ni ki ana li zy su ge ru ją, że re pre zen tu ją
one śro do wi sko za sie dlo ne przez mię cza ki ży ją ce w stre fie li to ral nej
zbior ni ka, w któ rej mia ło miej sce fa lo wa nie. Po nad to stwier dzo no
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obec ność ga tun ków wy łącz nie mor skich, to le ru ją cych za rów no śro do -
wi sko o nie peł nym za so le niu, jak też nor mal nie za so lo ne. Nie jest to
fau na ty po wa dla Mo rza Śród ziem ne go, gdyż ta ka po win na obej mo -
wać więk szą ilość ga tun ków, ty po wych dla mo rza w peł ni za so lo ne go.
Je zio ro mia ło cha rak ter zbior ni ka bra kicz ne go o nie peł nym za so le -
niu, któ re moż na osza co wać ja ko nie mniej sze niż 12-14‰, na co
wska zu je obec ność śli ma ka z ro dza ju Bit tium, oraz nie więk sze, niż
24‰, gdyż jest to gór na gra ni ca to le ran cji eko lo gicz nej Hy dro bia
ven tro se. Naj praw do po dob niej by ło to przy brzeż ne je zio ro ma ją ce
bez po śred ni, ale w pew nym stop niu ogra ni czo ny kon takt z otwar tym
mo rzem. Obec ność tych sa mych tak so nów mię cza ków w ma te ria le za -
sy pu wy peł nia ją ce go wiel ki, ze wnętrz ny krąg stud ni wska zu je na źró -
dło ma te ria łu. Czer pa no go z płyt kiej za to ki ota cza ją cej mia sto.

Wśród róż no rod nych ba dań geo mor fo lo gicz nych wy ko na nych
dla ob sza ru lo ka li za cji mia sta Ma rea na le ży wy mie nić ana li zę za so le -
nia wo dy dzi siej sze go je zio ra, jak i wo dy po bra nej z dna ba da nej stud -
ni, któ ra w okre sie roz kwi tu mia sta za si la ła w wo dę opi sa ne wcze śniej
łaź nie. Dziś stud nia jest pra wie cał ko wi cie su cha. Aby po brać prób kę
wo dy po głę bio no o kil ka na ście cen ty me trów miej sce sil niej wil got ne
w dnie stud ni. 

Obec ne za so le nie wo dy w je zio rze wy no si 25,5‰, na to miast wo -
dy w stud ni 7,5‰. Sto su nek su my anio nów w wo dzie je zio ra do wo dy
ze stud ni wy no si 3,5, po dob nie jak i ka tio nów – 3,6. Ogól na mi ne ra li -
za cja wo dy je zio ra to 51 g/l, zaś w wo dzie ze stud ni 14,8 g/l. Przed sta -
wio ne wy ni ki wska zu ją na zbli żo ny che micz ny cha rak ter obu pró bek
wo dy, z uwzględ nie niem 3,5 krot ne go roz cień cze nia wo dy w stud ni
w sto sun ku do wo dy z je zio rze

Je dy nie in ną ten den cję wy ka zu je za war tość krze mu. Stę że nie
krze mu w wo dzie z je zio ra sta no wi 0,6% te goż stę że nia w wo dzie ze
stud ni. Przy jed na ko wej war to ści pH (7,5) wo dy w je zio rze i stud ni,
róż ni ca w za war to ści krze mu na ko rzyść wo dy w stud ni mo że wy ni kać
z wyż sze go sto sun ku po wierzch ni skal nej do ob ję to ści wo dy, w po rów -
na niu z tym sa mym sto sun kiem po wierzch ni mi sy je zio ra i ob ję to ści
wo dy. Do dat ko wym czyn ni kiem zmniej sza ją cym za war tość krze mu
w wo dzie je zio ra mo że być rów nież ak tyw ność okrze mek.

Ana li za stop nia za so le nia wo dy po bra nej ze stud ni wy ka zu je, że
od cza sów upad ku mia sta na stą pi ło znacz ne za so le nie wód grun to -
wych za si la ją cych stud nię jak rów nież zmniej sze nie ich za sob no ści.
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Na ba da nych te re nach okres pierw szych ośmiu wie ków na szej ery
mógł być okre sem ko rzyst niej szym kli ma tycz nie niż obec nie, lub też
po zio my wód grun to wych by ły ob fit sze w wo dę na sku tek mniej sze go
ich po bo ru, niż dzi siaj. Wska zu je na to po śred nio peł ne wy ko rzy sta -
nie rol ni cze tych te re nów w oma wia nym okre sie. Są dzić więc moż na,
że wo da słod ka wy peł nia ją ca wów czas stud nie, na pły wa ła po zio mem
wo do no śnym z wyż szych par tii po ło żo nych na po łu dnie od ba da ne go
te re nu i wy pie ra ła wo dę sło ną na pły wa ją cą z je zio ra.

Wnio ski

1. Naj star sze da ne do ty czą ce wa run ków przy rod ni czych pa nu ją cych
na ba da nym te re nie są po śred nie, wy ni ka ją ce z da nych hi sto rycz -
nych. Ba da nia pro wa dzo ne przez Go od friend i in. (1996) w za chod -
niej czę ści del ty Ni lu oraz we wschod niej je zio ra Ma riut po ka za ły,
że aku mu la cja osa dów we wschod niej czę ści je zio ra roz po czę ła się
póź niej niż 4300 lat BP. Jest zwią za na z prze su wa niem się ku za -
cho do wi jed ne go z ra mion Ni lu – Co no pic Branch. Mia ło to miej -
sce oko ło 4000 lat BP (Go od friend i in., 1996). Mi mo nie wąt pli we -
go na pły wu słod kiej wo dy, je zio ro Ma riut by ło przez ca ły czas je -
zio rem w czę ści za so lo nym (je zio rem bra kicz nym). Wska zu je to na
je go po łą cze nie z Mo rzem Śród ziem nym, naj praw do po dob niej
przez la gu nę Abu Qir. Se dy men ta cja we wschod niej czę ści je zio ra
trwa ła nie prze rwa nie do oko ło 3000 lat BP. W tym cza sie za ku mu -
lo wa na zo stał war stwa o miąż szo ści 2,2 m. Aku mu la cja zo sta ła
prze rwa na wraz z prze su nię ciem ku wscho do wi Co no pic Branch
(Go od friend i in., 1996). Na po dob ne wa run ki za so le nia je zio ra
wska zu ją ba da nia ma la ko lo gicz ne.
W okre sie oko ło 2500 lat BP na stę pu je wy raź ne osu sze nie ob sza -
rów cen tral nej Sa ha ry i zwią za ne z tym wy wie wa nie py łów i aku -
mu la cja ich w stre fach przy mor skich, gdzie by ła wy mu sza na przez
wyż sze opa dy (naj praw do po dob niej > 200 mm na rok; Ger son i in.,
1987; Ró życ ki, 1991). Drob ne cząst ki trans por to wa ne w po wie trzu
w za wie si nie sta no wi ły ją dra kon den sa cji dla pa ry wod nej i by ły
„wy my wa nie” z po wie trza przez deszcz (Knut son i in., 1977; Pye,
1987). Pod mo kłe ob sza ry sta no wi ska Ma rea i je go oko lic by ły miej -
scem prze chwy ty wa nia py łów z nad Sa ha ry. Rów no cze śnie opa dy
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desz czu za si la ły po ziom wo do no śny, któ ry był źró dłem słod kiej
wo dy w stud niach w ob rę bie po wsta ją ce go mia sta. 

2. Do god ne wa run ki kli ma tycz ne, gle bo we jak i rzeź by te re nu spra wi -
ły za sie dle nie te go te re nu przy naj mniej od po cząt ku n.e. Ba da nia
wy ko pa li sko we do wo dzą jed nak, że naj więk szy roz wój aglo me ra cji
miej skiej, jak i ośrod ka re li gij ne go na le ży łą czyć z okre sem bi zan -
tyj skim, 5 – 7 wie ku n.e. Typ zna le zisk ar che olo gicz nych na te re nie
mia sta wska zu je, że był to zna czą cy ośro dek wy so kiej kul tu ry rol -
nej, rze mio sła, han dlu i trans por tu. Sta no wił rów nież cen trum kul -
tu re li gij ne go. Moż na są dzić, że za sięg od dzia ły wa nia te go ośrod ka
był bar dzo roz le gły, prze kra cza ją cy gra ni ce Egip tu.

3. Brak za byt ków kul tu ry arab skiej na te re nie mia sta Ma rea wska zu -
je, na upa dek te go ośrod ka w 8 wie ku. Nie moż na wy klu czyć, że
jed ną z przy czyn te go zja wi ska by ło osu sze nie te go te re nu po przez
zmniej sze nie ilo ści opa dów, jak i ob ni że nie po zio mu je zio ra spo -
wo do wa ne suk ce syw nie ma le ją cym do pły wem rzecz nych, słod kich
wód z ra mion Ni lu. W okre sie po cząt ku n.e. dłu gość je zio ra Ma riut
wy no si ła po nad 100 km, dzi siaj na to miast za le d wie 50 km (Samp -
sell 2003). Mu sia ło się to wią zać z wyż szym po zio mem wo dy w je -
zio rze i stop nio wym je go ob ni ża niem. 
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