PUSTINA
Místo:
Zaniklá vesnice Pustina se nachází 1,5 km jihovýchodně od Bezvěrova. Nachází se
na hranici katastrů dnešních obcí Bezvěrova, Dolního Jamného a Krašova.

Souřadnice: 49.9899883N,13.0785839E

Úvod:
Středověká vesnice Pustina se nalézá 0,5 Km
jihovýchodně od tvrziště Liběšov z toho se dá
soudit že tato vesnice k Liběšovu patřila
vzhledem k tomu že se tam v 15-16. století
něco těžilo není úplně pravděpodobné že
všechny terénní nerovnosti jsou způsobené
propadlými sklepy. To co nás ubezpečilo že
jsme byly na správné lokalitě, byly kulturní
rostliny a terasový políčka na svahu kopce
směrem k Liběšovu.

Popis:
Když přijdete na místo zaniklé středověké vesnice tak téměř vždy uvidíte jen terénní
nerovnosti jako jsou valy nebo dolíky po propadlých sklepech. Tato hypotéza se nám
potvrdila hned jak jsme přišli na lokalitu. Byli tam samé díry, dolíčky, meze a dokonce
i nějaké kulturní rostliny jako například máta, bazalka a rybíz.

Co jsme udělali:
1. Celou vesnici jsme zmapovali
2. Do plánku jsme zakreslili zajímavé objekty a vyšrafovali místa, kde by mohly
být domy
3. Udělali jsme tam průzkum měkkýšů
4. V zatopených dolíčcích jsme provedly hydrobiologický průzkum
5. Vše jsme průběžně fotografovali
Co jsme zjistili:
1. Zjistili jsme jak je vesnice velká
2. Díky schránkatým měkkýšům jsme mohli lépe lokalizovat domy protože
měkkýši se zdržují na místech kde je hodně vápníku a to na místech bývalých
domů rozhodně je
3. Zjistili jsme rozdíl mezi vodními živočichy mezi tůňkami které udělal člověk a
mezi přirozeně vzniknutými tůňkami
Výsleky

Na mapce jsou vidět zaznamenané teréní nerovnosti. Čím tmavší je místo na mapce, tím
hlubší je. Na mapce jsou také zakresleny kde mohly být nejspíše domy. Šipka ukazuje směr
kde je sever.

Průzkum měkkýšů:
Geologické podloží v této lokalitě tvořil svor a rula. V této zaniklé vesnici jsme strávili 4 hodin
a prohledali 2 čtverce o obsahu cca 200m čtverečních a 250m čtverečních. Také jsme
probrali 12 vzorků hrabanky. Celkově jsme našli 3 plzáky a 2 schránkaté měkkýše, všechny
z nich jsme našli na teréních nerovnostech, na jejichž místě byly nejspíše zdi. Mimo lokalitu
jsme nenašli žádný exemplář.
Nerovnosti ve, kterých jsme hledali byly vysoké asi 1,5 metru a dlouhé 4,5 metru.
V této lokalitě jsme dle našeho názoru našli velký počet měkkýšů na to, že tato vesnice
zanikla ve středověku.
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