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SSAKI I PTAKI W GOSPODARCe LuDNOśCI ZAMIeSZKuJąCeJ WCZeSNOśReDNIOWIeCZNy
ZeSPół OSADNICZy W KuLCZyNIe-KOLONII (ST. 8), POW. WłODAWSKI

śWIAToWIT • XI–XII (LII–LIII)/b • 2013–2014

Keywords: animal economy, archaeozoology, hunting,
meat consumption

Wstęp
We wrześniu i październiku 2005 r. firma Sub 

Terra badania Archeologiczne z chełma pod kierunkiem 
W. Mazurka przeprowadziła ratownicze badania wykopali-
skowe na stanowisku 8 (AZP 74-88/21) w Kulczynie-Ko-
lonii, gm. Hańsk, pow. włodawski, woj. lubelskie (Ryc. 1)1,
położonym na terenie Pojezierza łęczyńsko-Włodawskie-
go (KoNDRAcKI 1988: 344), w południowo-wschodniej
części tzw. Krowiego bagna. Jest to rozległe, płaskie obni-
żenie terenu zbudowane z torfów, zmeliorowane i osuszone
w latach 70. XX w., a obecnie wykorzystywane jako miejsce
wypasu bydła. Znajdujący się tam, posadowiony na kredo-
wym wyniesieniu pośród łąk, wczesnośredniowieczny ze-
spół osadniczy składał się z niewielkiego grodziska o kształ-
cie regularnego okręgu, średnicy zewnętrznej około 40 m 
i średnicy majdanu około 20 m, oraz otaczającej go od stro-
ny północno-wschodniej osady, o powierzchni co najmniej
4 ha. Grodzisko zostało częściowo zniszczone, głównie 
w partii południowej i wschodniej, na skutek wybierania
ziemi z jego wałów i fosy w celu umacniania dróg na terenie
Krowiego bagna. 

Prace wykopaliskowe objęły obszar około trzech
arów (MAZUREK 2005: 6 n.). Trzy wykopy założono w róż-
nych miejscach zespołu osadniczego. Pierwszy objął rejon
zniszczonego wału od strony południowej i miał wymiary
36×1,2 m. Drugi, o wymiarach 120×2 m, przecinał kon-
strukcję umocnienia wału, którego zachowana wysokość
wynosiła około 2,60 m, a szerokość podstawy ponad 10 m.
od strony wewnętrznej uchwycono fragment majdanu gro-
dziska, na którym nie zarejestrowano obiektów i artefaktów
archeologicznych, za wyjątkiem dwunastu dołków posłu-
powych. Warstwa kulturowa z majdanu również pozbawio-
na była znalezisk. Na tej podstawie wydaje się, że miejsce to
nie było stale zamieszkiwane, lecz miało charakter refugial-
ny. Niewykluczone, że po wewnętrznej części wału znajdo-

wała się zadaszona konstrukcja słupowa (MAZUREK 2005:
8–9). Poniżej wału, od strony południowo-wschodniej,
zarejestrowano ślady domniemanej fosy, o niewielkiej miąż-
szości, maksymalnie 20 cm. Znaleziono tam nieliczne frag-
menty ceramiki i kości zwierzęcych, których stan zachowa-
nia wskazywał na długotrwałe zaleganie w wilgotnym lub
wodnym środowisku, a także belkę niespalonego dębowego
drewna. Wykop drugi objął wschodnią część osady na
odcinku około 80 m. Trzeci wykop założono na terenie osady
usytuowanej po zewnętrznej stronie wałów. Wyodrębniono
tam 20 obiektów archeologicznych o charakterze gospodar-
czym. We wszystkich natrafiono na ślady spalenizny, co
sugeruje nagłe opuszczenie osady przez mieszkańców, naj-
prawdopodobniej na przełomie X i XI w. Początek jej zasie-
dlenia miał miejsce w IX, być może vIII w. (MAZUREK

2005: 17). Zespół osadniczy datowano na podstawie frag-
mentów ceramiki znalezionych w obiektach na terenie
osady oraz w warstwach zasypiskowych wału. oprócz cera-
miki natrafiono na liczne fragmenty kości zwierzęcych.

Ryc. 1. Lokalizacja miejscowości Kulczyn-Kolonia.
Fig. 1. Location of Kulczyn-Kolonia.



2 W obiektach z terenu osady znaleziono także zbiór szczątków
ichtiologicznych, które zostały zidentyfikowane przez D. Mako-

wieckiego (2009). Udział pozostałości ryb w stosunku do ptaków
i ssaków oszacowano na około 25%.
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celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników
analizy archeozoologicznej szczątków ssaków i ptaków2 wy-
dobytych na terenie zespołu osadniczego w Kulczynie-Ko-
lonii oraz odtworzenie na ich podstawie znaczenia tych
zwierząt w życiu mieszkańców. 

Materiał i metody
Zwierzęcy materiał kostny wydobyto z warstwy kul-

turowej i 16 obiektów o zróżnicowanym charakterze. obiek-
ty zlokalizowane były na terenie osady, za wyjątkiem pozo-
stałości fosy (obiekt nr 20) znajdującej się na pograniczu
grodu i osady. Wyróżniono wśród nich dwie półziemianki
(nr 3, 8), trzy jamy odpadkowe (nr 5, 9 i 13), palenisko (nr 4)
oraz obiekty o nieustalonej funkcji (nr 1, 7, 10, 11, 12, 14,
15, 16 i 17). We wszystkich znajdowały się pozostałości
kostne ssaków (Tab. 1), szczątki ptaków odnotowano tylko
w sześciu z nich (Tab. 2). Materiał z trzech warstw kulturo-
wych (o numerach I–III) pochodził z dwóch wykopów za-

łożonych w obrębie wałów grodu. Wyniki analizy opisano
dzieląc szczątki na trzy grupy, zależnie od miejsca ich znale-
zienia, czyli: w obiektach z terenu osady (n = 2427 frag-
mentów), w fosie (n = 123 fr.) i warstwach kulturowych 
z wałów grodu (n = 3275 fr.). Pozostałości kostne stanowi-
ły typowe resztki po spożytym mięsie, na co wskazuje za-
równo stan ich zachowania, jak i ślady obróbki kulinarnej,
zaobserwowane na powierzchniach szczątków.

Stan zachowania zbioru kostnego ssaków można
określić jako niezbyt dobry. Wskazuje na to niski odsetek
kości zidentyfikowanych pod względem gatunkowym i ana-
tomicznym, równy 44,8%. Podczas oznaczania materiałów
stwierdzono, że część zbioru była dobrze zachowana, w po-
staci całych kości lub ich znacznych fragmentów, wraz z na-
sadami. Druga grupa wyróżniała się natomiast silnym roz-
drobnieniem. Nie wiadomo, czy różnice w stanie zachowa-
nia szczątków miały związek z miejscem ich zdeponowania.
Na stan zachowania kości ssaków wpływ miała zarówno
działalność człowieka związana z obróbką kulinarną, jak
też różnorodne czynniki tafonomiczne oddziałujące na

Tabela 1. Zestawienie szczątków ssaków ze st. nr 8 w Kulczynie-Kolonii (skrót: W – warstwa).

Table 1. Mammal remains from site 8 in Kulczyn-Kolonia (abbreviation: W – layer).

Funkcja osada
Fosa Grodziskoobiektu Pół- Pale- Jamy odpadkowe Nieustalonaziemianki nisko

obiekt nr 3 8 4 5 9 13 1 7 10 11 12 14 15 16 17 17A 20 W. I W.II W.III
Nieoznaczone 275 350 7 93 280 170 4 1 3 35 120 5 20 35 45 216 58 90
bydło 54 85 2 21 17 24 1 2 19 38 2 17 8 21 85 28 12
świnia 10 46 2 11 15 1 3 11 3 12 57 16 3
owca/koza 28 5 10 10 10 2 6 9 1 3 1 2 6 16 6 1
owca 1 1 1 2 1 5
Koza 2 2 2 2 2
Koń 15 72 22 14 16 26 6 35 57 23 37
Pies 1 6 1 2 1 2
Jeleń 3 65 3 17 3 40 5 3 3 1 13 39 8 1
łoś 3 4 2 16 2 1 3 1 2
Sarna 6 7 2 5 1 5 1 2
Tur 28 10 9 5 1 6
Dzik 17 1 2 1 4 4
Niedźwiedź 1
łasicowaty 1
Zając 3 4
bóbr 1 2
Żubr 1



fragmenty kostne wyrzucone jako odpady podczas ich zale-
gania na powierzchni ziemi oraz po pogrzebaniu. Warunki
glebowe nie sprzyjały zachowaniu materiałów organicz-
nych, gdyż grodzisko położone było na kredowym guzie,
poprzetykanym warstwami gliny zwałowej ze żwirem i oto-
czakami piaskowcowymi, a na terenie osady dominowały
piaski (MAZUREK 2005: 6). Stan zachowania kości ptaków
był znacznie lepszy. świadczy o tym wysoki odsetek frag-
mentów zidentyfikowanych pod względem gatunkowym
równy 93,5%.

Materiał kostny został zidentyfikowany pod wzglę-
dem gatunkowym i anatomicznym. Szczątki ssaków ozna-

czyła A. Lasota-Moskalewska3 (2005a). Wyniki zachowały
się w postaci niepublikowanego katalogu pozostałości kost-
nych. Zawierał on zestawienie gatunków zwierząt i po-
szczególnych elementów anatomicznych oraz informacje
na temat wieku i płci zwierząt, dane dotyczące wymiarów
mierzalnych fragmentów kości, które wykonano z zastoso-
waniem zunifikowanych metod wg A. von den Driesch
(1976), oraz krótki opis śladów, jakie zaobserwowano na
powierzchniach niektórych kości. Informacje te posłużyły
do przeprowadzenia analizy archeozoologicznej uwzględ-
niającej dane na temat miejsca znalezienia szczątków oraz
funkcji i chronologii obiektów. 

3 J. Piątkowska-Małecka składa serdeczne podziękowania Prof. dr
hab. A. Lasocie-Moskalewskiej za udostępnienie archiwalnych ka-
talogów szczątków kostnych z różnych stanowisk archeologicz-

nych, między innymi z Kulczyna-Kolonii, zgodę na przygotowa-
nie ich analiz archeozoologicznych oraz publikację uzyskanych
wyników. 
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osada
GrodziskoStatus Takson obiekt Półziemianki Jamy odpadkowe Nie- Razem MNI

ustalony
Warstwa 3 8 5 9 13 14 W. I

Udomo- Kura domowa Gallus gallus 6 8 6 1 1 29 4wione cf. Gallus gallus 3 1 3

Głuszec Tetrao urogallus 6 1 1 9 3
cf. Tetrao urogallus 1

Jarząbek cf. Bonasa bonasia 1 1 1
ohar Tadorna tadorna 1 1 1

łowne Kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos 2 2 1
cyranka Anas querquedula 1 1 2 1
Nurogęś Mergus merganser 1 1 1
łyska Fulica atra 2 2
Żuraw Grus grus 1 1 1

Myszołów Buteo sp. 1
4 1Drapieżne cf. Buteo sp. 3

błotniak cf. Circus sp. 1 1 1 
Wodnik Rallus aquaticus 3 3 1
Kropiatka Porzana porzana 1 1 1

Inne Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus/ 1 1 1lub rdzawoszyi grisegena
Kawka Corvus monedula 1 1 1
Ptak nieoznaczony Aves indet. 3 1 4

Razem 29 14 3 12 3 1 1 63 19

Tabela 2. Zestawienie szczątków ptaków ze st. nr 8 w Kulczynie-Kolonii 
(skrót: cf. – gatunek, którego oznaczenie nie jest pewne).

Table 2. bird remains from site 8 in Kulczyn-Kolonia 
(abbreviation: cf. – species whose identification is not certain).



Podczas identyfikacji szczątków korzystano z ko-
lekcji porównawczych, znajdujących się w pracowni archeo-
zoologicznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a także atlasów ana-
tomii porównawczej oraz dostępnej literatury (bocHEńSKI,
ToMEK 2009; ERbERSDobLER 1968; KRySIAK, KobRyń,
KobRyńcZUK 2007; PoPESKo 2008; ToMEK, bocHEńSKI

2000; 2009; WoELFLE 1967). Kości owcy i kozy wydzielo-
no korzystając z cech opisanych przez Z. Schramm (1967).
W sytuacji, gdy jakiś element anatomiczny rozpadł się wtór-
nie na kilka lub kilkanaście fragmentów, liczono go jako
jeden szczątek. W niektórych przypadkach nie było możli-
we precyzyjne oznaczenie na poziomie gatunku, wówczas
podano informację bardziej ogólną, ograniczając się do ro-
dzaju (np. myszołów Buteo sp.), rodziny (np. łasicowate)
lub gromady (np. nieoznaczony ptak Aves indet.).

Wyniki analizy rozkładu gatunkowego oceniono
liczbowo. Wykorzystano przy tym wskaźniki globalnej 
liczby szczątków (NISP), a w przypadku szczątków ptaków
– także wartość najmniejszej liczby osobników (MNI).
obliczono udziały kości ssaków i ptaków, w obrębie tych
gromad wydzielono grupy zwierząt udomowionych i dzi-
kich, a w dalszej kolejności – gatunki. Porównano rozkłady
gatunkowe szczątków znalezionych w różnych miejscach
zespołu osadniczego, czyli w obiektach z terenu osady
i w konstrukcji wałów grodziska. Ze względu na małą licz-
bę szczątków znalezionych w fosie pominięto je w szczegó-
łowych rozważaniach. W przypadku materiałów z osady
porównano rozkład gatunkowy szczątków znalezionych 
w dwóch kategoriach obiektów: półziemiankach i jamach
odpadkowych.

Szczątki zidentyfikowano również pod względem
anatomicznym, co polegało na określeniu elementu szkiele-
tu, z którego pochodził dany fragment kostny (Tab. 3, 4).
W przypadku pozostałości ssaków dokonano oceny rozkła-
dów anatomicznych najliczniej reprezentowanych gatun-
ków, czyli jelenia, bydła, owcy, kozy, świni i konia z terenu
osady oraz bydła i konia z grodziska. W tym celu poszcze-
gólne fragmenty kostne połączono w grupy wyznaczone
przez wartościowe i małowartościowe pod względem kon-
sumpcyjnym odcinki tuszy. Do pierwszej kategorii zalicza
się kości tułowia (kręgi, kość krzyżowa, żebra, mostek),
bliższego odcinka kończyny piersiowej (łopatka, kości:
ramienna, promieniowa i łokciowa) oraz miednicznej
(miednica, kości: udowa, piszczelowa i strzałkowa). Do
małowartościowych odcinków zalicza się głowę (czaszka,
żuchwa i zęby) oraz dalsze odcinki kończyny piersiowej
(kości nadgarstka i śródręcze) oraz miednicznej (kości stępu
i śródstopie), a także – jako odrębną grupę – człony palco-
we. Dla każdej grupy obliczono udziały procentowe, a uzy-
skane wyniki porównano z rozkładem wzorcowym, czyli
realnie występującym w szkielecie (LASoTA-MoSKALEWSKA

2008: 238). Na tej podstawie oceniono istnienie nadwyżek
i niedoborów określonych części tuszy. W przypadku kości
jelenia zastosowano wzorzec stworzony dla udomowio-

nych zwierząt przeżuwających, ze względu na podobną bu-
dowę szkieletów. Dla gatunku tego obliczono również
wskaźnik liczby fragmentów poroża w stosunku do liczby
kości głowy (PIąTKoWSKA-MAłEcKA 2013: 35), co umoż-
liwiło ocenę, czy poroże pochodziło od osobników upolo-
wanych, czy też było przedmiotem zbieractwa zrzutków.

Podczas identyfikacji szczątków dokonano także
oznaczenia wieku. oceniono go na podstawie stanu uzębie-
nia (LUTNIcKI 1972) i stopnia zrostu kości długich (KoLDA

1936). W przypadku pozostałości jelenia, bydła, owcy, ko-
zy, świni i konia z terenu osady oraz bydła i świni z obszaru
grodziska obliczono udziały szczątków zwierząt zabitych 
w młodym wieku. Na podstawie zębów siecznych konia
dokonano bardziej precyzyjnego określenia wieku śmierci
niektórych osobników. Wiek ptaków oceniono na podsta-
wie wykształcenia powierzchni stawowych. 

W przypadku kości jelenia płeć określono na pod-
stawie czaszki i fragmentów poroża, występującego wyłącz-
nie u samców. Spośród gatunków udomowionych płeć oz-
naczono u bydła – na podstawie proporcji kości śródręcza 
i śródstopia (cALKIN 1960), konia – na podstawie obecno-
ści lub braku kła, występującego na ogół u samców, a także
dzika, gdzie cechą dystynktywną był kształt i przekrój kłów
i ich zębodołów (HAbERMEHL 1975). Płeć ptaków określo-
no na podstawie wielkości kości tych gatunków, u których
występuje znaczy dymorfizm płciowy (np. głuszec) oraz obec-
ności lub braku ostrogi na kości skoku u kur udomowionych.

Wyniki pomiarów fragmentów kostnych wykorzy-
stano do oceny morfologii zwierząt. W przypadku szcząt-
ków bydła (LASoTA-MoSKALEWSKA 1983), świni (LASoTA-
-MoSKALEWSKA, KobRyń, śWIEŻyńSKI 1987) i konia (Ko-
bRyń 1989) zastosowano skale stupunktowe. W niektórych
przypadkach możliwe było obliczenie wysokości w kłębie.
Wykonano je dla kości promieniowej bydła, używając przy
tym współczynników wg J. Matolciego (cyt. za voN DEN

DRIEScH, boESSNEcK 1974), oraz dla kości śródręcza uży-
wając współczynników wg J. Focka (1966). Ten sam współ-
czynnik zastosowano w przypadku kości śródręcza tura.
Dla owcy użyto współczynnika wg M. Teicherta (1975), a
w przypadku kości konia – wg L. Kiesewaltera (1888; cyt.
za voN DEN DRIEScH, boESSNEcK 1974). opisano ślady
występujące na powierzchniach kości.  

Wyniki analizy

Szczątki kostne pozyskane z obiektów 
na terenie osady
W 16 obiektach znajdujących się na terenie osady

znaleziono 2365 fragmentów kostnych ssaków (97,5%
zbioru), w sześciu z nich wystąpiły również 62 szczątki 
ptaków (2,5% zbioru). Spośród tych ostatnich oznaczono
58 sztuk (93,5%); zaliczono je do 15 taksonów, wśród któ-
rych znajdowały się ptaki udomowione i dzikie (Tab. 2).
Kości kury domowej, należące do co najmniej czterech
osobników, reprezentowały różne elementy anatomiczne, 
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Element
Status Udomo- Dzikie

anatomiczny wione łowne Drapieżne Inne
Kręg szyjny 1
Kość krucza 3 4
łopatka 1
obojczyk 1
Kość ramienna 2 1 1 2
Kość łokciowa 3 1
Kość promieniowa 7
Kość śródręcza 1 1
człon palcowy 
skrzydła 1

Mostek 1
Notarium 1 1
Kość biodrowa 1
Kość udowa 1 1
Kość goleniowa 6 5
Kość skoku 2 2 1 3
człon palcowy 
stopy 1 1 2

Nieoznaczona 
kość długa 3

Razem 29 19 5 9

Tabela 4. Skład anatomiczny szczątków ptaków.
Table 4. Anatomical elements of bird skeletons.

z przewagą kości skrzydeł i nogi (Tab. 4). Wśród szczątków
tego gatunku prawie połowa (11 z 28 fragmentów) należa-
ła do osobników w młodym wieku, pojedyncze oznaczono
jako pochodzące od samca lub samicy. Większość fragmen-
tów opisano jako pozostałości kur zbliżonych wielkością do
współczesnej kury liliputki, tylko kilka należało do osobni-
ków większych rozmiarów. oprócz kury domowej gatun-
kiem hodowlanym mogła być też kaczka krzyżówka. Kaczka
domowa jest udomowioną formą krzyżówki. W związku
z tym, że kości krzyżówek dziko żyjących i udomowionych
w wielu przypadkach różnią się jedynie wielkością, trudno
jest jednoznaczne określić, od której z tych form pochodziły.

Pozostałe kości ptasie należały do 13 (lub 14 wli-
czając krzyżówkę) taksonów. były to ptaki żyjące w lasach
(głuszec, jarząbek) albo związane ze środowiskiem wod-
nym lub podmokłym. oprócz kaczek (ohar, cyranka, nuro-
gęś i wymieniona krzyżówka) należały one do: perkoza,
łyski, wodnika, kropiatki oraz żurawia. Ten ostatni żyje
wśród leśnych bagien, podmokłych łąk i torfowisk. W ba-
danym materiale wyróżniono ponadto szczątki ptaków
drapieżnych (myszołów i prawdopodobnie błotniak) oraz,
być może, synantropijną kawkę. Zwraca uwagę względnie
duża liczba szczątków głuszca (9 fragmentów), które po-
chodziły od co najmniej trzech osobników, w tym dwóch
samców. Szczątki pozostałych ptaków dziko żyjących

mogły pochodzić od pojedynczych osobników (MNI=1).
Wartym odnotowania jest skład anatomiczny szczątków
ptaków szponiastych; były wśród nich: kość skoku i dwa
człony palcowe stopy myszołowa oraz kość ramienna błot-
niaka (Tab. 4).

W zbiorze szczątków kostnych ssaków zidenty-
fikowano 927 fragmentów, co stanowi 40,9% zbioru.
odnotowano obecność przede wszystkim kości ssaków
udomowionych (70,5%), w drugiej kolejności – zwierząt
dziko żyjących (29,5%). W tej ostatniej grupie wydzielono
dziewięć gatunków; nieco ponad połowę stanowiły kości
jelenia (50,2%; Tab. 5), na drugim miejscu pod względem
frekwencji znajdowały się pozostałości tura (18,6%). Poza
tym dość licznie występowały szczątki łosia (10,9%), sarny
(9,5%) i dzika (7,4%). odnotowano też obecność nielicz-
nych fragmentów kostnych zająca (2,5%), niedźwiedzia,
bobra i gatunku z rodziny łasicowatych (po 0,4%).

Z analizy rozkładu anatomicznego szczątków jele-
nia wynika, że w materiale reprezentowane były wszystkie
części szkieletu, od głowy po człony palcowe (Tab. 6). Na
podstawie porównania z rozkładem wzorcowym stwier-
dzono znaczny niedobór kości tułowia oraz niewielką nad-
wyżkę bliższych odcinków obu kończyn, bez dysproporcji
w udziale kości kończyny piersiowej i miednicznej.

Status Identyfikacja osada Fosa Grodzisko
zoologiczna n % n n %
bydło 290 42,5 21 125 34,6
świnia 114 16,7 76 21,1
owca/koza 87 12,8 6 33 9,1

Udomo- owca 5 0,7 1 5 1,4
wione Koza 4 0,6 2 4 1,1

Koń 171 25,1 35 116 32,1
Pies 11 1,6 2 0,6
Razem 682 100,0 65 361 100,0
Jeleń 143 50,2 13 48 68,6
łoś 31 10,9 3 4,3
Sarna 27 9,5 2 2,9
Tur 53 18,6 6 8,6
Dzik 21 7,4 8 11,4

Dzikie Niedźwiedź 1 0,4
łasicowaty 1 0,4
Zając 7 2,5
bóbr 1 0,4 2 2,9
Żubr 1 1,4
Razem 285 100,0 13 70 100,0

Nieozna- 1398 45 364czone
Razem 2365 123 786

Tabela 5. Rozkład gatunkowy szczątków ssaków. 
Table 5. Species distribution in mammal remains.



Pozostałe gatunki ssaków dzikich reprezentowane były
przez różne elementy anatomiczne. Podkreślić należy, że
w przypadku najliczniej występujących gatunków – tura,
łosia i sarny – odnotowano obecność członów palcowych.
Sugeruje to, że upolowane zwierzęta przynoszono na teren
osady i tu skórowano.

Wskaźnik liczby fragmentów poroża do kości gło-
wy wynosi 0,2. Wskazuje to, że poroże nie było raczej
przedmiotem zbieractwa, ale pochodziło od osobników
upolowanych. Dodatkowo potwierdza to brak fragmentów
z zachowaną podstawą, czyli tzw. różą, oraz obecność frag-
mentu czaszki jelenia z widocznymi śladami odrąbania
poroża. Poroże było wykorzystywane jako surowiec do wy-
robu różnych przedmiotów, co bezpośrednio potwierdza
obecność w materiale kostnym fragmentów ze śladami
obróbki.

odsetek kości pochodzących od osobników w mło-
dym wieku w przypadku kości jelenia wynosi 2,1%. Wśród
kości tura, dzika i bobra odnotowano obecność pojedyn-
czych fragmentów należących do zwierząt młodych. 

Na podstawie trzech fragmentów czaszki jelenia
stwierdzono, że pochodziły one od samic, podobnie jak
kość śródręcza tura, a ząb dzika – od samca. Zmierzono kil-
ka fragmentów kostnych jelenia, dzika, łosia i tura (Tab. 7).
Na podstawie długości kości śródręcza samicy tura obliczo-
no wysokość w kłębie – 162,5 cm.

Wśród 682 szczątków ssaków udomowionych naj-
więcej było resztek kostnych bydła (42,5%) i konia (25,1%;
Tab. 5). W dalszej kolejności pod względem frekwencji
wystąpiły szczątki świni (16,7%) i małych przeżuwaczy
(14,1%). Najmniej było kości psa (0,6%).

Z porównania rozkładu gatunkowego szczątków
znalezionych w dwóch półziemiankach oraz trzech jamach
odpadkowych wynika, że są one do siebie zbliżone zarów-

no pod względem udziału szczątków ssaków dzikich, jak
też udziałów poszczególnych gatunków zwierząt dziko
żyjących i udomowionych (Tab. 8). Różnice między nimi
nie przekraczają 10%. 

Analiza rozkładu anatomicznego szczątków ssa-
ków udomowionych wykazała, że wszystkie pięć gatunków
– bydło, owca i koza (traktowane łącznie), świnia oraz koń
reprezentowane były przez wszystkie części ciała (Tab. 6).
W przypadku pozostałości zwierząt przeżuwających, w po-
równaniu z rozkładem wzorcowym, stwierdzono niedobór
kości tułowia (około 23%) oraz nadwyżkę kości bliższych
odcinków kończyny piersiowej i miednicznej. Dla bydła
nie odnotowano dysproporcji w udziałach kości z obu par
kończyn (16,6% kończyna piersiowa i 18,3% kończyna
miedniczna), natomiast w przypadku małych przeżuwaczy
dwukrotnie więcej było kości kończyny miednicznej
(26,0%) niż piersiowej (12,5%). W odniesieniu do szcząt-
ków świni i konia stwierdzono niedobór kości tułowia 
i nadwyżkę bliższych odcinków obu par kończyn, bez zna-
czących dysproporcji między nimi. 

odsetek fragmentów kostnych zwierząt zabitych
w młodym wieku wśród pozostałości bydła wynosi 6,9%,
przy czym wszystkie szczątki pochodziły od osobników 
w wieku między pierwszym a trzecim rokiem życia. Podobny
udział, równy 6,4%, odnotowano dla kości małych przeżu-
waczy. Większość fragmentów kostnych należała do osob-
ników powyżej pierwszego roku życia, nieliczne do młod-
szych. Wyższy odsetek kości zwierząt młodych zarejestro-
wano dla szczątków świni (21,1%), niższy – dla konia
(1,8%). brak jest przy tym informacji na temat klas wieku
zabijanych zwierząt. W jednym przypadku, na podstawie
zębów siecznych konia, wiek oznaczono bardziej precyzyj-
nie, na około 11–12 lat. Wśród pozostałości psa dwa frag-
menty pochodziły od młodego osobnika. 
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część osada Grodzisko
ciała Jeleń bydło świnia owca/koza Koń bydło Koń

n % n % n % n % n % n % n %
Głowa 21 14,7 62 21,4 50 43,9 25 26,0 29 17,0 40 32,0 54 46,6
Tułów 16 11,2 66 22,8 18 15,8 22 22,9 40 23,4 24 19,2 16 13,8
obKP 23 16,1 48 16,6 21 18,4 12 12,5 28 16,4 26 20,8 9 7,8
oDKP 19 13,3 26 9,0 4 3,5 4 4,2 19 11,1 13 10,4 7 6,0
obKM 24 16,8 53 18,3 10 8,8 25 26,0 33 19,3 6 4,8 14 12,1
oDKM 27 18,9 20 6,9 5 4,4 4 4,2 19 11,1 10 8,0 6 5,2
cZP 13 9,1 15 5,2 6 5,3 4 4,2 3 1,8 6 4,8 10 8,6

Razem 143 100,0 290 100,0 114 100,0 96 100,0 171 100,0 125 100,0 116 100,0

Tabela 6. Rozkład anatomiczny szczątków ssaków 
(skróty: cZP– człony palcowe, obKM – odcinek bliższy kończyny miednicznej, obKP – odcinek bliższy kończyny piersiowej,

oDKM – odcinek dalszy kończyny miednicznej, oDKP – odcinek dalszy kończyny piersiowej).

Table 6. Anatomical distribution of mammal remains 
(abbreviations: cZP – phalanges, obKM – proximal part of the hind limb, obKP – proximal part of the forelimb, 

oDKM – distal part of the hind limb, oDKP – distal part of the forelimb).
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Gatunek Element SLc GL GLI GLm bp bd bT SD Długość Liczba WH
anatomiczny punktów (cm)/Uwagi
łopatka 50, 36, 36 60, 24, 24
K. promieniowa 70, 84 59 25, 60, 38
K. promieniowa 290 80 69 40 50 WH=124,7
K. śródręcza 193 58 59 33 55 WH=125,5
K. skokowa 58 53 36 30

bydło K. śródstopia 46 28
człon palcowy I 56 28 26 40
człon palcowy I 72 34 32 80
człon palcowy I 61 28 52
człon palcowy I 79 96
człon palcowy I 56 27 27 40

świnia K. skokowa 40 38
owca K. śródstopia 136 19 23 12 WH=58,1

K. ramienna 75
K. promieniowa 84 75 68, 55
K. śródręcza 51 53
K. piszczelowa 80 76 30, 80

Koń
K. piszczelowa 360/328 92 73 70 WH=143,0
K. śródstopia 52 75
człon palcowy I 80 49 42 KP
człon palcowy I 77 53 43 KM
K. promieniowa 50
K. piszczelowa 45
K. skokowa 53 50 35
K. skokowa 57 52 36

Jeleń K. skokowa 57 54 35
człon palcowy I 65 24 23
człon palcowy I 57 20 18
człon palcowy I 51 21 19
człon palcowy I 63 23 22
człon palcowy I 60 21 21
Ząb M3 39, 43

Dzik K. ramienna 50 41
K. piszczelowa 48

łoś K. piętowa 123

Tur
K. śródręcza 260 86 WH=162,5
K. skokowa 80 73 50

Żubr K. śródręcza 61

Tabela 7. Wymiary kości zwierzęcych 
(skróty: bd – największa szerokość końca dalszego, bp – największa szerokość końca bliższego, GL – największa długość, 
GLI – największa długość części bocznej, GLm – największa długość części przyśrodkowej, KM – kończyna miedniczna, 

KP – kończyna piersiowa, SD – największa szerokość trzonu, SLc – najmniejsza długość szyjki łopatki, WH – wysokość w kłębie).

Table 7. Animal bone measurements 
(abbreviations: bd – greatest breadth of the distal end, bp – greatest breadth of the proximal end, GL – greatest length, 

GLI – greatest length of the lateral part, GLm – greatest length of the medial half, KM – hind limb, KP – forelimb, 
SD – smallest breadth of diaphysis, SLc – smallest length of the neck of the scapula, WH – withers height).



więc, że zwierzęta te należały do form nisko-, średnio- 
i wysokorosłych. 

Szczątki kostne pozyskane z fosy
W obiekcie nr 20, interpretowanym jako pozostało-

ści fosy, znaleziono małą liczbę szczątków kostnych ssaków
– 123 fragmenty, z czego oznaczono 78 (63,4%). Wśród
nich 13 należało do jelenia, pozostałe do zwierząt udomo-
wionych, hodowlanych. Najwięcej było kości konia, następ-
nie bydła, a nieliczne reprezentowały owcę i kozę (Tab. 5).

Wśród resztek kostnych bydła jeden szczątek
pochodził od osobnika zabitego w młodym wieku, kolejne
dwa od samicy. ocena wieku zębów siecznych konia wyka-
zała, że należały one do zwierzęcia w wieku około 21 lat. 

Zmierzono długość i szerokość pojedynczych frag-
mentów kostnych bydła, konia i jelenia (Tab. 7). Na pod-
stawie długości kości śródręcza samicy bydła obliczono
wysokość w kłębie, która równa była 125,5 cm. Jeden wy-
miar szerokości końca dalszego kości piszczelowej konia
przełożono na skalę stupunktową i otrzymano wartość
równą 80 punktów. Wskazuje to na osobnika o znacznych
rozmiarach ciała. 

Szczątki kostne pozyskane z warstwy 
kulturowej w obrębie wałów grodziska
W obrębie wałów grodu odkryto 786 fragmentów

kostnych ssaków i jeden należący do kury domowej. Wśród

kości ssaków, pod względem gatunkowym zidentyfikowa-
no 422 sztuki, co stanowi 53,7%. Większość (83,4%) sta-
nowiły szczątki ssaków udomowionych, pozostałe (16,6%)
należały do gatunków dzikich. Wśród tych ostatnich domi-
nowały szczątki jelenia, dzika i tura, znacznie mniej było
kości łosia, sarny i zająca, a jeden fragment należał do żubra
(Tab. 5). Pozostałości kostne jelenia należały do różnych
odcinków szkieletu; wśród kości głowy nie odnotowano
obecności poroża. Fragment kręgu pochodził od osobnika
w młodym wieku. 

W grupie ssaków udomowionych najwięcej było
kości bydła (34,6%) i konia (32,1%). W dalszej kolejności
pod względem frekwencji wystąpiły resztki kostne świni
(21,1%) i małych przeżuwaczy (11,6%). odnotowano ma-
ło kości psa (0,6%). 

Analiza rozkładu anatomicznego pozostałości
kostnych bydła i konia wykazała obecność różnych elemen-
tów anatomicznych (Tab. 6). W przypadku kości bydła, w
porównaniu z rozkładem wzorcowym, stwierdzono niedo-
bór szczątków tułowia (19,2%) oraz nadwyżkę kości bliż-
szego odcinka kończyny piersiowej (20,8%). Kości bliższe-
go odcinka kończyny miednicznej było znacznie mniej
(4,8%), a ich udział zbliżony był do wzorca, podobnie jak
udziały pozostałych odcinków ciała. W odniesieniu do
kości konia stwierdzono nadwyżkę kości głowy (46,6%) i
bliższego odcinka kończyny miednicznej (12,1%) oraz nie-
dobór kości tułowia (13,8%). 
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Dane dotyczące płci były nieliczne. Fragment
czaszki i śródstopia bydła należały do samca, a fragment
śródręcza do samicy. Dwa fragmenty żuchwy konia pocho-
dziły od samca. 

Wśród resztek kostnych bydła dziesięć wartości
pomiarów przełożono na skalę stupunktową. Zawierają się
one w przedziale od 24 do 96 punktów, przy czym więk-
szość obejmuje wartości od 31 do 70, nieliczne są mniejsze
(do 30 pkt.) i większe (powyżej 71 pkt.) (Tab. 7). Na pod-
stawie długości kości promieniowej obliczono wysokość 
w kłębie, która równa była 124,7 cm. bydło należało do
dwóch typów morfologicznych: niskorosłego oraz primige-
nicznego, wyróżniającego się większymi rozmiarami ciała.
czaszka znaleziona w obiekcie nr 8 pochodziła od formy
pośredniej między bydłem krótkorogim a primigenicznym.

Dla świni uzyskano jeden wymiar, którego wartość
przetransponowano na skalę stupunktową, otrzymując 
38 punktów. oznacza to, że osobnik ten reprezentował
formę w pełni udomowioną i wyróżniał się znacznymi roz-
miarami ciała oraz wysokością w kłębie około 80 cm. 

Na podstawie długości kości śródstopia owcy obli-
czono wysokość w kłębie. Wynosiła ona 58,1 cm, co wska-
zuje na osobnika niskorosłego. 

W przypadku kości konia otrzymano pięć wartości
przełożonych na skalę stupunktową; zawierały się one od
30 do 75 punktów. Na podstawie długości kości piszcze-
lowej obliczono wysokość w kłębie, która równa była 
143,0 cm. Podczas identyfikacji materiałów zwrócono
uwagę na zróżnicowanie wielkości kości konia. Wydaje się

Status Identyfikacja Półziemianki Jamy odpadkowe
zoologiczna n % n %
bydło 139 43,4 62 35,8
świnia 56 17,5 26 15,0

Udomo- owca/koza 31 9,7 31 17,9
wione Koń 87 27,2 52 30,1

Pies 7 2,2 2 1,2
Razem 320 100,0 173 100,0
Jeleń 68 60
łoś 7 18
Sarna 13 7
Tur 38 14

Dzikie Dzik 17 1
Niedźwiedź 1
łasicowaty 1
Zając 3 4
bóbr 1
Razem 149 31,8 104 37,5

Tabela 8. Porównanie udziałów kości ssaków 
udomowionych i dzikich znalezionych w półziemiankach

i jamach odpadkowych.
Table 8. comparison of frequencies and counts of bones
of domesticated and wild mammals in the semi-dugouts

and waste pits.



Wśród kości bydła 3,2% stanowiły szczątki zwierząt
młodych. Wyższy odsetek (17,1%) odnotowano w przy-
padku pozostałości kostnych świni, przy czym pojedyncze
fragmenty pochodziły od płodu i osobnika bardzo młode-
go, poniżej pierwszego roku życia, a pozostałe należały do
osobników starszych, w wieku między pierwszym a trzecim
rokiem życia. Na podstawie starcia zębów siecznych konia
oznaczono wiek dla trzech osobników: wszystkie były do-
rosłe, ale nie stare. Dwa, w tym jeden samiec, miały po oko-
ło 3–4 lat, a kolejny – około 7 lat. 

Zmierzono fragmenty kostne bydła, konia, jelenia,
dzika i żubra (Tab. 7). Wartości trzech pomiarów kości by-
dła przełożono na skalę stupunktową, otrzymując następu-
jące wartości: 28, 30 i 40. Należały one do formy niskorosłej.

Porównanie rozkładu gatunkowego
szczątków znalezionych na terenie osady 
i grodziska
W różnych miejscach zespołu osadniczego udział

kości ssaków dzikich i udomowionych był odmienny.
Znacznie więcej kości ssaków łownych odnotowano na tere-
nie osady w porównaniu z grodziskiem – prawie 30% w sto-
sunku do 16% (Tab. 8). Kolejna różnica dotyczyła pozo-
stałości ptaków, których szczątki wystąpiły prawie wyłącz-
nie w obiektach na terenie osady. Nie odnotowano nato-
miast znaczących różnic w udziałach poszczególnych ga-
tunków zwierząt zarówno dzikich, jak i udomowionych.

Charakterystyka śladów na kościach
Na kościach ssaków zaobserwowano różnorodne

ślady pochodzenia antropogenicznego oraz ślady powstałe
po wyrzuceniu kości jako odpadów. W pierwszej grupie
wydzielić można ślady związane z przygotowywaniem
mięsa do obróbki kulinarnej oraz ślady obróbki surowca
kościanego. Przygotowywanie mięsa do konsumpcji uwi-
doczniło się w postaci śladów rąbania, którego celem było
zapewne dzielenie poszczególnych części tuszy na mniejsze
fragmenty. Dotyczyło to kości długich gatunków udomo-
wionych i dzikich. W niektórych przypadkach ślady rąbania
zaobserwowano na kościach odcinków metapodialnych, co
sugeruje wydobywanie szpiku kostnego. Nieco rzadziej od-
notowano ślady filetowania, czyli oddzielania mięsa od
kości, uwidaczniające się w postaci niewielkich, płytkich
nacięć na powierzchniach kości długich i żeber. Z zabiega-
mi kuchennymi związane były najprawdopodobniej ślady
opalenia i przepalenia fragmentów kostnych na kolor ciem-
noszary lub czarny. Powstały one zapewne w wyniku pie-
czenia mięsa wraz z kością. 

Drugą kategorię śladów pochodzenia antropoge-
nicznego stanowiły ślady obróbki rzemieślniczej. Dotyczyły
one głównie fragmentów poroża jelenia, rzadziej innych
elementów anatomicznych. W materiale pokonsumpcyj-
nym odnotowano tylko kilka fragmentów ze śladami ob-
róbki poroża jelenia. Jednakże z dokumentacji wyników
badań archeologicznych wynika, że było ich znacznie wię-
cej, ale zostały potraktowane jako zabytki wydzielone i nie

zostały przekazane do identyfikacji wraz z materiałem po-
konsumpcyjnym. Przykładowo, w jednej z półziemianek
(obiekt nr 8) znajdowały się liczne fragmenty poroży z na-
cięciami oraz gotowe wyroby, w tym dwie oprawki stożko-
wate, szpila i szydło kościane (MAZUREK 2005: 15). oprócz
poroża, ślady obróbki odnotowano na kości promieniowej
bydła, na której zaobserwowano wygładzenie i wyświecenie
powierzchni doogonowej, co może sugerować, że przed-
miot ten pełnił rolę łyżwy. Na trzonie kości piszczelowej
sarny znajdował się dookolny rowek. 

Na niektórych elementach kostnych widoczne
były ślady ogryzania przez psy. Sugeruje to, że przynajmniej
część resztek pokonsumpcyjnych nie była od razu depono-
wana w jamach odpadkowych, ale przez jakiś czas zalegała
na powierzchni ziemi. 

Konsumpcja mięsa, łowiectwo 
oraz hodowla ssaków i ptaków 
wśród ludności zamieszkującej zespół
osadniczy w Kulczynie-Kolonii
Gospodarowanie zwierzętami przez ludność za-

mieszkującą wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, skła-
dający się z osady i grodu w Kulczynie-Kolonii, miało wielo-
kierunkowy charakter. Wydaje się, że przestrzennie nie było
ono istotnie zróżnicowane, na co wskazują podobieństwa
w rozkładzie gatunkowym szczątków kostnych znalezionych
w różnych miejscach zajętych pod osadnictwo. Podkreślić
przy tym należy, że najbardziej wiarygodne wyniki analizy,
zarówno pod względem statystycznym, jak i braku możli-
wości przemieszania materiałów, uzyskano dla szczątków
pochodzących z obiektów o różnym charakterze, znajdują-
cych się na terenie osady. W przypadku pozostałości kost-
nych wydobytych z wałów grodziska, ze względu na sposób
ich budowy i możliwość użycia ziemi z różnych miejsc do
ich sypania, należy liczyć się z przemieszaniem materiałów.
W dokumentacji wykopalisk  znajduje się też wzmianka, że
część warstwy oznaczonej jako nr I być może zawierała
materiały z humusu, co mogło skutkować włączeniem do
zbioru szczątków współczesnych (MAZUREK 2005: 8). 

Rozkład gatunkowy szczątków ssaków udomowio-
nych z obiektów na terenie osady i wałów grodziska był
podobny. Wszędzie na pierwszym miejscu pod względem
frek-wencji odnotowano kości bydła, na drugim zaś konia,
mniej było kości owcy, kozy i świni oraz psa. Znaczące róż-
nice dotyczyły udziału pozostałości ssaków łownych i pta-
ków. Wśród ssaków łownych wyższy, prawie 30% odsetek
zarejestrowano na terenie osady, podczas gdy na grodzisku
wynosił on około 16%. Pozostałości kostne ptaków wystą-
piły prawie wyłącznie w obiektach na terenie osady. Trudno
powiedzieć, jakie były tego przyczyny; być może należy
wiązać to z faktem mniejszej reprezentatywności i wiary-
godności materiałów pochodzących z wałów grodziska.
Nie można wykluczyć, że zostały one usypane z ziemi użyt-
kowanej przez mieszkańców osady, zawierającej odpady po
spożytym mięsie.
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ziono w jednej półziemiance (obiekt nr 3). Szczątki ptaków
drapieżnych znane są z wielu stanowisk średniowiecznych
i pośrednio świadczą o prowadzeniu polowań z ptakami ło-
wczymi. Sytuacja taka najczęściej dotyczyła średniowiecz-
nych grodów (bocHEńSKI I IN. 2016). Wśród gatunków
dzikich ptaków na szczególną uwagę zasługują szczątki żu-
rawia. Gatunek ten na niewielką skalę łowiony był w róż-
nych rejonach średniowiecznej Polski. oswajano go i użyt-
kowano przyżyciowo; mógł pełnić rolę ptaka stróżującego,
używanego na przykład do pilnowania gospodarstw
(LASoTA-MoSKALEWSKA 2005b: 264; SAMSoNoWIcZ

2011).
oprócz ptactwa ludność z osady w Kulczynie-Ko-

lonii odławiała również wiele gatunków ssaków. Polowano
przede wszystkim na jelenie, tury, łosie, sarny i dziki, czyli
gatunki zwierząt odznaczające się dużymi i średnimi roz-
miarami ciała. Rzadziej pozyskiwano inne gatunki, takie
jak: niedźwiedzie, zające, bobry i zwierzęta z rodziny łasi-
cowatych. Na tej podstawie wnioskować można, że podsta-
wowym celem odławiania ssaków dzikich była chęć uzyska-
nia mięsa do konsumpcji, a w dalszej kolejności innych su-
rowców, jak na przykład skór i futer, oraz kości i – w przy-

padku zwierząt pełnorogich – poroża. Niska wartość wska-
źnika liczby fragmentów poroża w stosunku do kości głowy
wskazuje, że poroże jelenia pochodziło raczej od osobni-
ków upolowanych, nie było zaś przedmiotem zbieractwa.
Znaczenie poroża jako surowca do wyrobu różnych przed-
miotów jest w przypadku znalezisk z Kulczyna-Kolonii 
w znacznym stopniu niedoszacowane. Z informacji zawar-
tych w dokumentacji archeologicznej wynika, że wiele frag-
mentów ze śladami obróbki i być może pracy, stanowiących
odpady po produkcji lub zniszczone wyroby, wydzielono
jako zabytki i nie zostały one poddane analizie archeozo-
ologicznej. Autor badań sugeruje wręcz, że należy liczyć się
z możliwością istnienia w jednej półziemiance (obiekt nr 3)
warsztatu obróbki poroża (MAZUREK 2005: 15). oprócz
znalezionych w niej obrobionych fragmentów poroża jele-
nia, odkryto tam kiścień wykonany z poroża jelenia lub
łosia, z niedokończonym otworem (Ryc. 2). Jest to rodzaj
broni obuchowej, dość rzadko spotykany na wczesnośre-
dniowiecznych stanowiskach z terenu ziem polskich, przy
czym większość pochodzi z rejonów wschodnich oraz znaj-
duje swoje analogie w kulturach ludów koczowniczych
(KoToWIcZ 2006: ryc. 1). 
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Szczątki kostne ssaków z terenu osady i grodziska
wyróżniały się podobnym stanem zachowania, który okre-
ślić można jako niezbyt dobry. Wydaje się, że znaczący
wpływ na to miały zabiegi kulinarne i intensywne dzielenie
kości na mniejsze fragmenty, a także warunki, w których
zalegały kości po pogrzebaniu w ziemi. Nieco lepiej zacho-
wane były jedynie szczątki znalezione w fosie. Zalegały one
w środowisku wilgotnym, co uwidoczniło się nie tylko 
w wyglądzie całej warstwy, w postaci jasnoszarej glinki, ale
również wybarwieniu kości na ciemny, brunatny kolor
(MAZUREK 2005: 11–12).

Podstawowe znaczenie w gospodarowaniu zwie-
rzętami we wczesnośredniowiecznym  zespole osadniczym
w Kulczynie-Kolonii miała hodowla zwierząt udomowio-
nych, w dość istotnym stopniu uzupełniana odławianiem
zwierząt dzikich. łowiectwo poświadcza znaczny odsetek
kości ptaków i ssaków dziko żyjących oraz ich znaczące
zróżnicowanie gatunkowe. Kości ptaków należały do zwie-
rząt leśnych i wodnych; w większości pochodziły od gatun-
ków tradycyjnie łownych w czasach średniowiecza i póź-
niej (bobIATyńSKI 1825; cyGAńSKI 1841; DoMANIEWSKI

1951; oKARMA, ToMEK 2008; TAcZANoWSKI 1882). Do
najbardziej elitarnych (i opisywanych przez wielu myśli-
wych) należało polowanie na głuszce podczas tzw. toków.
Na taki sposób polowań uprawiany przez mieszkańców
Kulczyna-Kolonii wskazuje obecność szczątków pocho-
dzących od dużych kogutów głuszca. obecność ptaków
drapieżnych może sugerować także inny sposób elitarnych
łowów. Myszołowy i zapewne błotniaki były chwytane 
w celu przyuczenia ich do polowań (boNcZAR 2008: 444;
WoDZIcKI 1858: 87). o specjalnym znaczeniu ptaków dra-
pieżnych może świadczyć to, że wszystkie ich kości znale-

Ryc. 2. Kiścień z poroża jelenia znaleziony w obiekcie 3 w Kul-
czynie-Kolonii (fot. W. Mazurek).
Fig. 2. Flail made of red deer antler found in the feature no. 3 
in Kulczyn-Kolonia.



Upolowane zwierzęta najprawdopodobniej w cało-
ści przynoszono na zamieszkiwany obszar, na miejscu skó-
rowano i poddawano zabiegom związanym z podziałem
tuszy i innymi czynnościami kulinarnymi. W przypadku
kości jelenia stwierdzono nadwyżkę kości bliższych odcin-
ków kończyny piersiowej i miednicznej. Wynikała ona naj-
prawdopodobniej z rąbania tych obficie obłożonych, war-
tościowych pod względem konsumpcyjnym partii tuszy na
mniejsze fragmenty, które następnie poddawano dalszej
obróbce – pieczeniu i gotowaniu. oprócz nadwyżki kości
bliższych odcinków obu par kończyn odnotowano niedo-
bór kości tułowia, który zapewne wynikał z trudności przy
oznaczaniu tych elementów u gatunków zwierząt zajmują-
cych podobną pozycję systematyczną, w tym przypadku je-
lenia i bydła. Jest to sytuacja typowa dla większości stano-
wisk archeologicznych, nie tylko z okresu średniowiecza, ale
także pradziejów (PIąTKoWSKA-MAłEcKA 2013). Drugim
powodem niedoborów kości tułowia mogły być czynniki
tafonomiczne, a mianowicie większa podatność tych ele-
mentów na rozpad i niszczenie w porównaniu z kośćmi
długimi. Wpływ na to ma mniejsza i cieńsza powierzchnia
istoty zbitej oraz większa ilość istoty gąbczastej, ulegająca
szybszemu rozkładowi. 

odławiano zwierzęta dojrzałe pod względem mor-
fologicznym. Potwierdza to niski odsetek kości jelenia nale-
żących do osobników zabitych w młodym wieku. W przy-
padku pozostałych gatunków nie uzyskano wiarygodnych
wyników. Wydaje się, że odławianie osobników dojrzałych
było powszechne w różnych okresach chronologicznych 
i rejonach ziem polskich (PIąTKoWSKA-MAłEcKA 2013), 
i jest racjonalnie uzasadnione możliwością uzyskania naj-
większej ilości mięsa do konsumpcji.

łowiectwo w zajęciach gospodarczych pełniło dość
istotną, lecz mimo to uzupełniającą, rolę w stosunku do
pierwszoplanowej hodowli zwierząt udomowionych,
wśród których dominowały bydło i koń, a w dalszej kolej-
ności występowały owca, koza i świnia oraz drób. Wśród
kości ptactwa domowego odnotowano obecność prawie
wyłącznie szczątków kury domowej, nie można jednakże
wykluczyć, że trzymano też kaczki, które miały znikome
znaczenie. Pozostałości kury domowej znalezione na tere-
nie osady w Kulczynie-Kolonii pochodziły od osobników
młodych i bardzo młodych, co sugeruje, że mieszkańcy
mogli zajmować się także rozmnażaniem kur. Zwierzęta te
były najczęściej i najchętniej hodowanym gatunkiem ptaków
we wczesnym średniowieczu w różnych regionach ziem pol-
skich, niezależnie od typu osadnictwa (WySocKA 2008: 44).
Trzymano je głównie w celu uzyskania mięsa i najprawdo-
podobniej jajek.

Podstawę hodowli stanowiło bydło, co było po-
wszechnym zjawiskiem na obszarach ziem polskich we wcze-
snym średniowieczu, szczególnie położonych na wschód
od Wisły (GRęZAK, KURAcH 1996; IWASZcZUK 2014).
Zaskakujący jest przy tym stosunkowo niewysoki, około
40% udział pozostałości tego gatunku i obecność na dru-
gim miejscu pod względem frekwencji – kości konia, któ-

rych udział był, w porównaniu z większością innych stano-
wisk, wysoki (około 30%). Zwraca uwagę, że znaczący udział
szczątków konia współwystępował z dużym odsetkiem ko-
ści zwierząt łownych. Zależność tego typu odnotowano
także na innych stanowiskach z okresu wczesnego średnio-
wiecza, szczególnie położonych na wschodzie Polski (KRU-
SZEWSKA 1998; LASoTA-MoSKALEWSKA 2004). Uważa się,
że w takiej sytuacji należy liczyć się z możliwością pocho-
dzenia części szczątków konia od osobników dziko żyją-
cych, stanowiących przedmiot łowiectwa, a nie hodowli.
Na podstawie szkieletu konia nie jest możliwe odróżnienie
formy udomowionej od dzikiej czy oswojonej, gdyż w wy-
niku procesu domestykacji nie pojawiły się na nim widocz-
ne cechy. Dotyczy to populacji koni nisko- i średniorosłych,
zbliżonych wyglądem do tarpana, ale nie koni wysokich,
które wykształciły się w wyniku zabiegów hodowlanych, na
drodze systematycznie prowadzonej selekcji. Niestety nie
jest możliwe przyporządkowanie wszystkich szczątków do
określonej formy morfologicznej. W Kulczynie-Kolonii
znaleziono kości należące do osobników zróżnicowanych
pod względem wielkości, głównie koni niskich i średnich,
rzadziej wysokich. Pierwsze, zbliżone wyglądem i propor-
cjami do tarpana lub konia przewalskiego, były typowe dla
różnych rejonów ziem polskich w okresie wczesnego śred-
niowiecza (IWASZcZUK 2014) i to one mogły, przynajmniej
częściowo, pochodzić od form dzikich, występujących we
wschodniej Europie w średniowieczu i czasach historycz-
nych. Możliwość odławiania dzikich koni potwierdzają
wzmianki w źródłach pisanych, na przykład przekaz księcia
kijowskiego Włodzimierza II Monomacha, wspominający
o polowaniach na dzikie konie pod czernichowem (cyt. za
LASoTA-MoSKALEWSKA 2005: 168). Nieliczne osobniki o du-
żych rozmiarach ciała i wysokości w kłębie około 143 cm
stanowiły efekt importu z innych obszarów, z zachodu lub
ze wschodu. Wydaje się, że na terenach środkowej Wielko-
polski we wczesnym średniowieczu prowadzona była lokal-
na hodowla koni o dużych rozmiarach ciała (IWASZcZUK

2015: 212). obecność dużych koni odnotowano także na
stanowiskach położonych na wschodnich rubieżach ziem
polskich, w strefie pogranicza polsko-ruskiego, między in-
nymi w czermnie (MAKoWIcZ-PoLISZoT 2016) i Sąsiadce
(KRySIAK 1966; KALAGA 2013), a także w Tykocinie (LA-
SoTA-MoSKALEWSKA 1984) i Surażu (PIąTKoWSKA-MAłEc-
KA w druku).

Konie trzymane na terenie osady i grodu w Kul-
czynie-Kolonii należały do osobników dorosłych, ale nie
bardzo starych, najczęściej w wieku między czwartym a dwu-
nastym rokiem życia. odsetek kości zwierząt młodych wy-
nosił niespełna 2%. Konie trzymano więc do dorosłego
wieku i wykorzystywano przyżyciowo jako zwierzęta trans-
portowe i wierzchowe. Wydaje się, że mięso tych zwierząt
raczej nie stanowiło przedmiotu konsumpcji, gdyż na frag-
mentach kostnych nie odnotowano żadnych śladów wska-
zujących na obróbkę kulinarną. Z drugiej jednak strony, 
w literaturze wskazuje się na możliwość spożywania w nie-
wielkim zakresie koniny na terenach wschodniej Polski: na
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Mazowszu, Podlasiu i w Małopolsce, gdzie odnotowano
obecność kości młodych osobników, czasem ze śladami
obróbki rzeźnej (IWASZcZUK 2014). Sytuacja taka mogła
mieć miejsce również w Kulczynie-Kolonii, szczególnie
biorąc pod uwagę obecność kości młodych koni oraz
potencjalną możliwość odławiania form dzikich, zapewne
ze względu na chęć uzyskania mięsa. Ewentualną kon-
sumpcję koniny potwierdzają też wyniki analizy rozkładu
anatomicznego szczątków konia, wskazujące na nadwyżkę
bliższych odcinków kończyny piersiowej i miednicznej
oraz niedobór kości tułowia. Nadwyżka najczęściej związa-
na jest z dzieleniem wartościowych części tuszy na mniejsze
fragmenty. Niedobór kości tułowia, podobnie jak w przy-
padku szczątków jelenia, mógł się wiązać z działaniem
czynników tafonomicznych, powodujących szybszy rozpad
tych elementów szkieletu. W przypadku zbioru szczątków
kostnych konia z obszaru grodziska odnotowano także
nadwyżkę kości głowy oraz prawie dwa razy większy udział
kości bliższego odcinka kończyny miedniczej w porówna-
niu z kończyną piersiową. Fakty te są trudne do jedno-
znacznej interpretacji, ale w przypadku szczątków pocho-
dzących z wałów należy liczyć się z możliwością przemie-
szania materiałów. Wpływ na uzyskany wynik może mieć
także ogólnie mała liczba (116 fr.) szczątków tego gatunku. 

W hodowli bydła kierowano się względami ekono-
micznymi, zapewniając odpowiednie proporcje między oso-
bnikami przeznaczanymi do zabicia na mięso, a pozosta-
wianymi przy życiu w celu rozrodu i użytkowania przyży-
ciowego. Wskazuje na to odsetek kości zwierząt młodych,
kształtujący się na poziomie około 7% i tym samym miesz-
czący się w przedziale odnotowanym na większości stano-
wisk archeologicznych, niezależnie od ich położenia i chro-
nologii (LASoTA-MoSKALEWSKA 2008: 250). Wydaje się,
że nadrzędnym celem hodowli tego gatunku było uzyska-
nie mięsa do konsumpcji. Zabijano zwierzęta głównie mię-
dzy pierwszym a trzecim rokiem życia, czyli osobniki już
wyrośnięte, z dużą masą mięśniową. Pozyskiwanie mleka 
i użytkowanie przyżyciowe jako siły pociągowej nie manife-
stuje się bezpośrednio w materiale kostnym i pozostaje 
w sferze przypuszczeń. Nieliczne dane dotyczące płci nie
uprawniają do wysnuwania wniosków dotyczących stoso-
wanych zabiegów hodowlanych, związanych z preferencją
osobników określonej płci. Nastawienie hodowli na mlecz-
ność sugerowałaby znacząca przewaga kości dorosłych sa-
mic nad samcami. Z badań przeprowadzonych dla stanowisk
z okresu wczesnego średniowiecza z terenu ziem polskich
wynika, że na większości z nich odnotowano taką przewagę,
a najczęściej spotykane proporcje to od dwóch do czterech
samic na jednego samca (IWASZcZUK 2015: 207). brak
obecności kości osobników kastrowanych oraz fragmentów
możdżeni ze śladami oprzęgania nie musi oznaczać, że by-
dło nie było użytkowane jako siła pociągowa. W przypad-
ku, gdy zabieg kastracji wykonywano u osobników w wieku
powyżej drugiego roku życia, nie pozostawia on widocz-
nych śladów na powierzchniach kości. 

bydło należało do dwóch typów morfologicznych:
krótkorogiego i primigenicznego. Trzon stada stanowiły
osobniki należące do pierwszego typu, wyróżniające się
średnimi i małymi rozmiarami ciała oraz wysokością w kłę-
bie od 100 do 130 cm, reprezentujące lokalną populację.
Mniej licznie reprezentowane były osobniki o większych
rozmiarach ciała i wzroście między 130 a 150 cm. Mogły
one stanowić albo import z innych obszarów, gdzie wystę-
powało duże bydło, albo być efektem krzyżowania się bydła
domowego z turem. Trudno jest jednoznacznie wskazać 
na jedną z tych możliwości w odniesieniu do materiałów 
z Kulczyna-Kolonii. Szczątki tura dość licznie występowały
wśród resztek kostnych, a gatunek ten stanowił element
środowiska naturalnego otaczającego najbliższe rejony ze-
społu osadniczego. Krzyżowanie się tura z bydłem domo-
wym teoretycznie było możliwe, choć problem – ze wzglę-
du na różnice w wielkości bydła i tura – mogło stanowić
donoszenie płodów i urodzenie zdrowych cieląt. być może
więc duże bydło stanowiło efekt importu z innych obsza-
rów, na przykład wschodnich, gdzie występowało siwe by-
dło ukraińskie. 

Uzupełnieniem korzyści wynikających z hodowli
bydła były świnie i dwa gatunki małych przeżuwaczy. Udział
kości świni kształtował się na poziomie niespełna 20%.
Wydaje się, że zwierzęta te trzymano głównie dla mięsa oraz
tłuszczu. Wskazuje na to odsetek kości zwierząt zabijanych
w młodym wieku, wynoszący około 20% i będący tym sa-
mym niższy niż na większości stanowisk archeologicznych,
gdzie kształtuje się na poziomie około 30–33% (LASoTA-
-MoSKALEWSKA 2008: 250). Niski odsetek osobników prze-
znaczanych do uboju wskazuje, że zwierzęta te trzymano
dłużej, zapewne w celu uzyskania tłuszczu, którego przy-
rost następuje już w wieku powyżej czwartego miesiąca ży-
cia, ale szczególnie w wieku powyżej dwóch lat (PRAWo-
cHEńSKI 1958). brak danych dotyczących płci nie pozwala
na ocenę udziału samic i samców w stadzie. Wydaje się, że
świnie hodowano w zagrodach, na co wskazuje obecność
kości należących wyłącznie do formy udomowionej.

owce i kozy stanowiły kolejne gatunki zwierząt,
które odgrywały uzupełniającą rolę w zajęciach gospodar-
czych. Hodowla tych zwierząt miała charakter ekonomicz-
ny, co potwierdza odsetek kości zwierząt zabijanych w mło-
dym wieku, wynoszący około 6% i tym samym mieszczący
się w zakresie powszechnie występującym na innych stanowi-
skach archeologicznych (LASoTA-MoSKALEWSKA 2008: 250).
W zakresie użytkowania przyżyciowego zwierzęta te dostar-
czały mleko oraz – w przypadku owiec – wełnę. Udział kości
jednoznacznie przyporządkowanych do kozy lub owcy był
wyrównany. owce należały do formy niskorosłej,  o wzro-
ście około 58 cm. 

Ubój, rozbiór tuszy i konsumpcja mięsa zwierząt
hodowlanych odbywały się na zasiedlonym obszarze, co
potwierdza obecność wszystkich części tuszy, łącznie z gło-
wą i członami palcowymi pozostającymi najczęściej w miej-
scu uboju. Stwierdzono także nadwyżkę kości bliższych
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odcinków kończyny piersiowej i miednicznej, którą inter-
pretować można jako związaną z dzieleniem tych warto-
ściowych konsumpcyjnie części tuszy na mniejsze fragmen-
ty podczas zabiegów kulinarnych oraz spożywania posił-
ków mięsnych. cześć potraw mięsnych poddawana była
obróbce cieplnej, polegającej albo na pieczeniu mięsa wraz
z kością, albo gotowaniu w garnkach, która to forma naczy-
nia dominowała wśród fragmentów ceramiki znalezionych
na stanowisku (MAZUREK 2005: 19). W przypadku kości
małych przeżuwaczy, oprócz nadwyżki kości z bliższych
odcinków obu kończyn, odnotowano także znaczącą dys-
proporcję w udziale kości kończyny piersiowej i miednicz-
nej, gdzie tej ostatniej było prawie dwukrotnie więcej. 
W takich sytuacjach najczęściej wskazuje się na obecność
ludności prowadzącej koczowniczy tryb życia, wśród której
powszechny był zwyczaj spożywania szynek (LASoTA-Mo-
SKALEWSKA b.d.w.; śWIęToSłAWSKI 2006). Inna możliwość
zakłada dostarczanie tej części tuszy z zewnątrz. Nie wiado-
mo, jakie czynniki wpłynęły na nadwyżkę kości bliższych
odcinków kończyny miednicznej w Kulczynie-Kolonii. Ze
względu na ogólnie niski odsetek kości tego gatunku, a
także znaczny udział łowiectwa w zajęciach gospodarczych
ludności zamieszkujących zespół osadniczy, wykluczyć ra-
czej należy obecność społeczności o tradycjach koczowni-
czych. Z drugiej jednak strony, znalezisko kiścienia, broni
typowej dla nomadów, wskazuje na jakąś formę kontaktów
społeczności o rolniczym i koczowniczym modelu gospo-
darowania zwierzętami. Trudno jest się także jednoznacz-
nie ustosunkować do możliwości ewentualnej dystrybucji
części tuszy między różnymi ośrodkami, choć źródła pisane
wskazują na taką możliwość (np. MoDZELEWSKI 1987).
Nadwyżkom kości bliższych odcinków obu kończyn towa-
rzyszył niedobór kości tułowia. Wynikał on albo z wynosze-
nia tej części tuszy poza zasiedlony obszar, albo – co jest bar-
dziej prawdopodobne – z działania czynników tafonomicz-
nych na różnych etapach niszczenia materiału kostnego. 

Wśród ssaków domowych, oprócz szczątków ga-
tunków hodowlanych, wystąpiły nieliczne fragmenty kost-
ne psa, a więc zwierzęcia, które towarzyszyło człowiekowi
w życiu codziennym. Niewielka liczba szczątków tego ga-
tunku oraz brak danych dotyczących wieku, płci i wymia-
rów kości, uniemożliwia wysnuwanie dalszych wniosków
na ich temat.

Podsumowując stwierdzić można, że gospodarowa-
nie zwierzętami na terenie wczesnośredniowiecznego ze-
społu osadniczego w Kulczynie-Kolonii miało wielokie-
runkowy charakter. Podstawę stanowiła hodowla bydła, do-
starczająca mięso, mleko i siłę pociągową. Uzupełnieniem
były świnie stanowiące źródło mięsa i tłuszczu, dwa gatun-
ki małych przeżuwaczy hodowane ze względu na mięso,
mleko i wełnę, a także drób, głównie kury (być może także
kaczki), dostarczające mięsa i jajek. Znaczącą rolę ogrywał
także koń, którego szczątki najprawdopodobniej pochodzi-
ły zarówno od formy udomowionej, służącej jako zwierzęta
wierzchowe, jak i dzikiej, odławianej na mięso wraz z inny-
mi przedstawicielami fauny dziko żyjącej. oprócz konia
polowano też na ssaki o dużych i średnich rozmiarach ciała,
takie jak: jeleń, tur, sarna, dzik i łoś, oraz różne gatunki pta-
ków, takie jak: głuszec, jarząbek, ohar, cyranka czy nurogęś.
Na możliwość prowadzenia elitarnych polowań wskazują
szczątki tura, głuszca oraz ptaków drapieżnych.
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he objective of the paper is to present the results
of an archaeozoological analysis of bird and mammal 
remains unearthed in the course of excavation works con-
ducted in 2005 at a medieval (9th–10th/11th c.) settlement 
complex which consisted of a stronghold and a settlement
in Kulczyn-Kolonia. Post-consumption osteological material
was recovered from cultural layers located within the 
ramparts of the stronghold and from 16 features of various
types (semi-dugouts, waste pits, and hearths) from the 
settlement.

The state of preservation of mammal bones was
fairly poor, which is reflected by the percentage of identi-
fied remains – below 45%. bird bones were preserved bet-
ter, with the share of identified fragments reaching over

93%. There were no significant differences in the species
composition between the remains found in the semi-
-dugouts and waste pits as well as those from the ramparts
and features located in the settlement. The only exceptions
were wild mammal bones, more frequent within the settle-
ment, and bird bones, almost entirely absent outside the
settlement.

The people who inhabited the settlement complex
in Kulczyn-Kolonia based their animal economy mainly on
raising domestic animals. A variety of mammals were hunt-
ed (mostly red deer, aurochs, elk, roe-deer, wild boar, and
less frequently bear, hare, beaver, and mustelids), as well as
forest birds (wood grouse and hazel grouse) and water birds
(mallard, common shelduck, garganey, goosander, grebe,
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Eurasian coot, water rail, spotted crake, and common
crane). Elite hunting practices might be suggested by the
presence of remains of aurochs, large wood grouse males,
and birds of prey (common buzzard, harrier), which could
have been used as hunting birds. The aim of hunting was to
obtain additional meat for consumption and, to a lesser
degree, other resources – hides, fur, bones, antlers, and
feathers. Hunting practices focused on morphologically
mature individuals.

Raising cattle and horse played a fundamental role
in the local animal economy, with a minor role played by
keeping pig, sheep and goat, as well as poultry – mainly
domestic chicken and possibly duck. The chicken remains
represented various anatomical elements, the most nume-
rous being the bones of legs and wings, and belonged to
individuals of a size comparable with that of modern
miniature breeds; some fragments came from young birds.
This species was raised for meat and eggs.

cattle was kept mainly as a source of meat for con-
sumption, with less emphasis on secondary products (milk
and traction). The animals belonged to two morphological
types, mostly to a small short-horned form, and less 

frequently to primigenious form, characterized by a larger
body size. The former type represented the local 
population, and the latter was either a result of cross-
breeding of domestic cattle with aurochs, or an import
from other regions.

A significant share of horse remains was found
with a relatively high proportion of hunted mammals,
which suggests that some of the bones of these animals,
representing small and medium-sized forms, could have
come from wild individuals. Large horses represented the
forms which were raised, and were most probably imported
from Greater Poland or Eastern Europe. These animals
were exploited for secondary benefits – riding or trans-
portation.

Raising pig, sheep, and goat was developed on 
a relatively small scale. Pigs were kept for meat and fat, and
the breeding took place within the households. Sheep and
goat mostly provided meat, with lower importance of milk
and wool. The sheep from Kulczyn-Kolonia represent-
ed a form comparable with mouflon. The slaughtering, 
butchering, and consumption of all livestock species were
carried out within the settlement complex.
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