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J e r z y  S t ę p i e ń ,  J e r z y  G a w l i k o w s k i

Zwierzęta dziko żyjące na Pomorzu Zachodnim  
we wczesnym średniowieczu

Wild animals in West Pomerania in the early Middle Ages

Abstract: Wild animals from West Pomerania from the early Middle Ages were examined 
based on the bone remains recovered during of many years of excavations conducted by Szczecin 
archaeologists in this area. These remains were identified in terms of species, and the percentages 
of individual taxa in this bone assemblage were analysed. In addition, morphological characteri-
zation of some of these animals was presented, using osteometric parameters and the calculated 
height at the withers. The results were compared with the data available in the literature.

Keywords: wild animals, bone remains, West Pomerania, early Middle Ages
Słowa kluczowe: zwierzęta dziko żyjące, szczątki kostne, Pomorze Zachodnie, wczesne 

średniowiecze

Prace wykopaliskowe prowadzone na Pomorzu Zachodnim od połowy ubiegłego 
wieku przez archeologów z Muzeum Pomorza Zachodniego i obecnego Muzeum 
Narodowego w  Szczecinie, szczecińskiego oddziału i  wolińskiej Stacji Archeolo-
gicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Ośrodek Archeologii 
Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN), nieist-
niejącego już Państwowego Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków oraz Pracowni 
Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dostarczyły wielu zabyt-
ków ruchomych, wśród których znaczną część stanowią materiały archeozoologiczne.

Podczas wieloletnich badań archeologicznych realizowanych w latach 1952–
2010 na terenie wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich, grodów i pod-
grodzi oraz osad (datowanych od 2. połowy VI do końca XIII wieku)1 wydobyto 

1 W Wolinie (Gawlikowski, Stępień 2010a; 2014, 84–96, tab. 16–30), Szczecinie (Kubasiewicz 1960, 
266, tab. 1; 1962a, 213, tab. 6; 1962b, 222, tab. 1; Kubasiewicz, Gawlikowski 1967, 342, tab. 1; 
Gawlikowski 1969a, 244, tab. 1; 1973/1975; 1989a;1994a; 1995), Stargardzie (Gawlikowski, Stępień 
1984b, 19–20, tab. 1 i 2; Gawlikowski 1997, 157, tab. 1), Kołobrzegu-Budzistowie (Kubasiewicz, 
Gawlikowski 1965, 10, tab. 1), Cedyni (Kubasiewicz, Gawlikowski 1961, 446, tab. 1; Gawlikowski, 
Stępień 1984a, 3–5, tab. 1 i 2), Mścięcinie (Kubasiewicz 1955, 74, tab. 1; Stępień 1993, 97–98, 
tab. 1 i 2), Golczewie (Stępień, Gawlikowski 1995), Kamieniu Pomorskim (Kubasiewicz 1958, 
242, tab. 1; Gawlikowski, Stępień 2010b), Dobrej Nowogardzkiej (Gawlikowski 1994b, 127–128, 
tab. 1), Płotach (Gawlikowski 1969b, 256–257, tab. 1), Dargobądzu (Gawlikowski, Stępień 2003), 
Derczewie (Stępień, Gawlikowski 1984a, 162, tab. 1), Łobżanach (Stępień, Gawlikowski 1984b, 
170, tab. 1) i Gardźcu (Kubasiewicz 1959, 158, tab. 1)
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olbrzymią liczbę szczątków zwierzęcych w postaci kości i  ich fragmentów, zę-
bów, rogów i poroży oraz łusek ryb, które w głównej mierze stanowią resztki 
pokonsumpcyjne po spożywanym przez ówczesnych mieszkańców mięsie – po-
nad 629 tys. sztuk (tab. 1). Należy tu zaznaczyć, że ponad 2/3 zbioru szczątków 
kostnych pozyskano ze stanowisk wolińskich.

W całym materiale osteologicznym z wczesnośredniowiecznych nawarstwień 
powyższych stanowisk archeologicznych zdecydowanie dominują pozostałości 
ssaków, liczące ponad 603 tys. sztuk, co stanowi blisko 96% tego zbioru; reszta 
przypada głównie na pozostałości ptaków i ryb oraz na nieliczne szczątki gadów 
(żółwia błotnego), płazów i małży (tab. 1). Zasadnicza część zbioru oznaczonych 
szczątków kostnych zwierząt ssących (98,7%) pochodzi od zwierząt domowych, 
reprezentowanych przez takie gatunki, jak koń, bydło, świnia, owca i koza oraz 
pies i kot; pozostała ich część, w liczbie 5964 sztuk (1,3% całości tego zbioru), 
należy do zwierząt dziko żyjących (tab. 1). Ich udział procentowy w materiałach 
z poszczególnych stanowisk Pomorza Zachodniego jest zróżnicowany: waha się 
od około 0,3% do blisko 6,1%. Największy ich odsetek stwierdzono w nawar-
stwieniach grodów w Golczewie (4,6%) i Cedyni (4,1%) oraz na osadzie otwar-
tej w Derczewie (blisko 3,5%). Jeszcze wyższy odsetek szczątków tych zwierząt 
odnotowano wprawdzie we wczesnośredniowiecznych warstwach pod zamkiem 
w  Płotach (ponad 6%), ale cały zbiór kości jest bardzo nieliczny. Najmniejszy 
udział szczątków zwierząt dziko żyjących oznaczono w materiałach z grodu i ze-
społu miejskiego w  Stargardzie (0,3%) i  z  grodu w  Kołobrzegu-Budzistowie 
(około 0,5%) oraz na osadzie w Łobżanach (blisko 0,6%). W materiałach z po-
zostałych stanowisk ich odsetek waha się od około 0,8% (gród w Mścięcinie) do 
2,7% (wczesnośredniowieczne warstwy pod zamkiem w Dobrej Nowogardzkiej).

Podobną sytuację zaobserwowano w  innych materiałach osteologicznych 
z wczesnośredniowiecznych stanowisk na Śląsku (Wyrost, Chrzanowska 1985a, 
82, tab. 1 i 2), przy czym średnio odsetek pozostałości tych zwierząt jest wyższy 
– wynosi 3,8% (waha się od 0,3% do 9,3%). Na stanowiskach z Wielkopolski i Ku-
jaw (Sobociński, Kubiak 1975, 163, tab. 1; Makowiecki 2001, 15, tab. 1, 32, tab. 18, 
42, tab. 44; 2012, 178, tab. 1; Makowiecka, Makowiecki 2015, 396, tab. 28) średni 
udział pozostałości tych zwierząt wynosi 3,9%, choć na niektórych stanowiskach 
sięga on nawet 18,2%. Na innych stanowiskach pomorskich (Janaszek 1979, 11, 
tab. 1; 1980, 8, tab. 1; Sobociński 1980a, 40, tab. 1; 1989, 129, tab.1, Makowiecki 
2010, 55–56, tab. 15) odsetek szczątków zwierząt dziko żyjących waha się od 0,7% 
do aż 18,3%. W zwierzęcych materiałach kostnych z grodu w Sieradzu w środ-
kowej części Polski (Kubasiewicz 1963, 196–199, tab. 1 i 2) i Santoku na pograni-
czu pomorsko-wielkopolskim (Sobociński 1979b, 150, tab. 1) odsetek kości tych 
zwierząt wynosi odpowiednio 2,7% i 3,5%, a w Łęczycy (Makowiecki 2014, 272, 
tab. 3) około 7,3%, najwyższy jest natomiast z  jednego z  granicznych grodów 
czerwieńskich w Sąsiadce (Krysiak, 1966, 174–175) – sięga ponad 24%.
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Bardzo zbliżone udziały szczątków kostnych zwierząt dziko żyjących stwier-
dzono w  zwierzęcych materiałach kostnych ze słowiańskich stanowisk na te-
renie Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i  Saksonii (Müller 
1969, 362, tab. 1; 1984, 162, tab. 1; Schröder 1984, 47, tab. 1; Schmölcke 2004, 
28, tab. 3) – od 0,2% do nawet 14,6%, chociaż na grodzie w Berlinie-Blanken-
burgu (Müller 1977b, 528, tab, 1) ich odsetek jest wyjątkowo wysoki i wynosi 
ponad 58%. Dla porównania: w materiale archeozoologicznym z wczesnośre-
dniowiecznego grodu w Eketorp na wyspie Olandia stwierdzono około 0,7% ko-
ści ssaków dzikich, a po uwzględnieniu materiałów datowanych na V–VIII wiek 
i wymieszanych, tj. z wczesnego średniowiecza i wcześniejszej fazy osadniczej, 
odsetek szczątków kostnych tych zwierząt wzrasta do około 1% (Boessneck, von 
den Driesch 1979, 23, tab. 3).

Z  powyższych danych wynika, że polowania na zwierzęta dziko żyjące we 
wczesnym średniowieczu odgrywały zapewne ważną, ale nie tak istotną rolę 
w pozyskiwaniu mięsa (choć z pewnymi wyjątkami – zob. powyżej). Jak podaje 
literatura, jest ona albo przeceniana, albo niedoceniana (Rabęcka-Brykczyńska 
1984, 75–76; Hensel 1987, 135), ponieważ z  jednej strony tereny zamieszkałe 
przez Słowian, w tym Pomorze Zachodnie, pokryte były wielkimi lasami, w któ-
rych licznie występowały różne gatunki zwierząt łownych, jednak z drugiej stro-
ny ich zidentyfikowane szczątki kostne stanowią w zasadzie nieznaczny odsetek 
wśród materiałów osteologicznych z  poszczególnych stanowisk. Wskazuje się 
przy tym, że udział szczątków kostnych tych zwierząt jest większy na osadach 
o charakterze wiejskim, feudalnym czy militarnym (Hensel 1987, 135; Krysiak 
1966, 175; Lasota-Moskalewska 1984, 259) i rośnie w nawarstwieniach datowa-
nych na końcową fazę wczesnego średniowiecza, jak np. w XII–XIII-wiecznym 
Gdańsku (Krysiak 1967, 10–11, tab. 1) czy Tykocinie (Lasota-Moskalewska, 1984, 
247, tab. 3). Zapotrzebowanie na mięso już od neolitu zaspokajane było głów-
nie poprzez chów zwierząt domowych (Kruk, 1980, 312–314). Z tego względu 
łowiectwo odgrywało mniejszą rolę (Niedźwiedziński 1974, 122; Reichstein, 
1984a, 275) i sprowadzało się zasadniczo do zdobywania skór i futer oraz innych 
surowców dla rzemiosła – rogów, poroży, kości i ścięgien czy też tłuszczu, a także 
innych elementów ciała tych zwierząt wykorzystywanych do rozmaitych celów 
(np. leczniczych lub magicznych).

Analizowane szczątki kostne z wczesnośredniowiecznych stanowisk na Po-
morzu Zachodnim reprezentują 17 gatunków dziko żyjących ssaków: dzika, 
jelenia, sarnę, tura, łosia, niedźwiedzia, wilka, lisa, żbika, kunę, wydrę, fokę, 
borsuka, bobra, zająca, wiewiórkę i szczura (tab. 2); do tej liczby dochodzi nie-
zidentyfikowany gatunek małego gryzonia (przypuszczalnie karczownika). Lista 
gatunków zwierząt łowych w badanym materiale kostnym jest w zasadzie taka 
sama jak w  zbiorach osteologicznych ze stanowisk wczesnośredniowiecznych 
z innych obszarów Polski, przy czym w odniesieniu do tych ostatnich stanowisk 
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zidentyfikowano dodatkowo inne gatunki, takie jak ryś, tchórz, łasica i gronostaj, 
chomik, jeż i kret, a także różne gatunki ryjówek, myszy i karczowników czy też 
szczątki żubra (gród w Sąsiadce, Krysiak 1966, 174) oraz morświna i zająca biela-
ka (gród w Eketorp, Boessneck, von den Driesch 1979, 184, tab. 44).

 Do grupy zwierząt łownych, z których pozyskiwano również mięso, czyli do 
tzw. konsumpcyjnych zwierząt łownych, należą: dzik, jeleń, sarna, tur, łoś i zając. 
Zbiór ich kości liczy 5509 sztuk (tab. 2), co stanowi ponad 92% całości materiału 
zwierząt dziko żyjących ze zbadanych dotąd stanowisk na Pomorzu Zachodnim. 
Odsetek szczątków kostnych tej grupy zwierząt na poszczególnych stanowiskach 
waha się jednak od blisko 78,6% (Dargobądz) do około 95,6% (Wolin), a na nie-
których stanowiskach sięga nawet 100%, ale tam liczebności szczątków zwierząt 
dziko żyjących są niewielkie i przez to mało reprezentatywne. Wśród konsump-
cyjnych zwierzat łownych zdecydowanie dominują szczątki jelenia, które wraz 
z mniej licznymi kośćmi sarny stanowią blisko 3/4 (74%) pozostałości tej grupy. 
Należy jednak zaznaczyć, że wśród szczątków tych dwóch gatunków znajduje się 
zapewne wiele fragmentów poroży niepochodzących ze zwierząt upolowanych, 
lecz znalezionych w  lasach (w  postaci tzw. zrzutków). Dzik, którego szczątki 
stanowią niecałe 17%, ma też znaczny udział w materiałach tej grupy. Kolejny ga-
tunek – zając – dostarczył ponad 6% tego materiału, natomiast tur i łoś, których 
szczątki są z reguły bardzo nieliczne, plasują się na ostatnim miejscu (łącznie 3% 
materiału).

Na drugą – dopełniającą – grupę zwierząt dziko żyjących, na tzw. zwierzęta 
niekonsumpcyjne, przypada 455 kości i ich fragmentów, co stanowi niecałe 8% 
całego materiału. Większość z nich to szczątki lisa, bobra i wydry (prawie 2/3 
zbioru). Inne gatunki, takie jak szczur, foka czy niedźwiedź, dostarczyły nie-
wielkiej liczby kości, choć stanowią blisko 1/3 w materiałach tej grupy. Szczątki 
szczura, zidentyfikowane jedynie w  Wolinie i  Szczecinie, wskazują, że był on 
powszechny w dużych zespołach wczesnomiejskich – co nie dziwi, gdyż jako ga-
tunek synantropijny i komensalny jest ściśle związany ze środowiskiem człowie-
ka. Jeśli chodzi o fokę, to jej kości stwierdzono tylko w materiałach ze stanowisk 
usytuowanych bezpośrednio nad morzem lub blisko akwenów (Wolin, Szcze-
cin, Kołobrzeg-Budzistowo). Szczątki pozostałych gatunków (wilka, wiewiórki, 
kuny, borsuka, żbika i przypuszczalnie karczownika) mają już bardzo niewielki 
udział w grupie zwierząt niekonsumpcyjnych.

Pod względem udziału szczątków konsumpcyjnych zwierząt łownych sta-
nowiska z Pomorza Zachodniego nie odbiegają od stanowisk z innych terenów 
Polski, choć odsetek tych zwierząt jest w nich zróżnicowany i waha się od ponad 
81% (jak w Santoku), ponad 82% (jak w Wielkopolsce i na Kujawach) lub 84% 
(jak na Śląsku), poprzez 93–98% (jak na Pomorzu), do ponad 99%, a nawet 100% 
(jak w niektórych stanowiskach z Wielkopolski). W materiałach z grodu w Siera-
dzu i Łęczycy czy w Sąsiadce ich udział jest również wysoki i sięga odpowiednio 
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97, 98 i 96%. Odsetek pozostałości kostnych jelenia i sarny nie wszędzie jednak 
jest tak wysoki jak na Pomorzu Zachodnim. W materiałach z innych wczesnośre-
dniowiecznych stanowisk pomorskich stanowi od 1/5 do 1/3 zbiorów, a w mate-
riałach ze Śląska lub Wielkopolski i Kujaw – około połowę. Najwyższy odsetek 
kości tych dwóch gatunków odnotowano w materiałach z Pojezierza Drawskiego 
i z Międzyrzecza. W grodach w Santoku, Sieradzu i Sąsiadce ich szczątki stano-
wią około 2/3 materiału.

W związku z powyższym w materiałach w niektórych z tych stanowisk odno-
towano większy udział kości dzika i zająca, przy czym szczątki tego pierwszego 
siegają od 1/3 do 2/5 materiału tej grupy zwierząt łownych (Wielkopolska i Kuja-
wy, niektóre stanowiska pomorskie, Sieradz), a na kości zająca przypada od 1/5 do 
1/3 tego zbioru (niektóre stanowiska z Pomorza i Śląsk), choć są też stanowiska, 
gdzie liczba szczątków kostnych tego ostatniego gatunku jest bardzo mała (jak 
np. w Sąsiadce, Santoku czy na Pojezierzu Drawskim).

Jeśli chodzi o kości tura i łosia, to ich liczebność w materiałach z innych sta-
nowisk Polski jest również niewielka. Na niektórych stanowiskach pomorskich 
(jak np. w Gdańsku i Kałdusie) i stanowiskach Pojezierza Drawskiego, a także 
w Santoku, Sieradzu, Łęczycy i Sąsiadce dość znaczna jest z kolei liczba kości 
tylko tego drugiego gatunku.

Liczebności szczątków kostnych pozostałych zwierząt dziko żyjących stwier-
dzonych w materiałach z innych wczesnośredniowiecznych stanowisk też są ni-
skie, choć na części z nich udział kości niektórych spośród tych gatunków może 
być znaczny: lisa, niedźwiedzia, bobra, borsuka, wydry i kuny w Santoku, wydry 
i wiewiórki oraz bobra na Śląsku i na niektórych stanowiskach pomorskich, żu-
bra w Sąsiadce.

Na stanowiskach słowiańskich z  wczesnego średniowiecza na terenie Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii szczątki kostne kon-
sumpcyjnych zwierząt łownych stanowią od około 57% do 96% zbioru kości 
wszystkich zwierząt dziko żyjących. Wśród nich najliczniej reprezentowana jest 
zwierzyna płowa, a następnie dzik i zając, podobnie jak na Pomorzu Zachodnim. 
Kości tura i łosia są pojedyncze. Liczebność resztek kostnych pozostałych gatun-
ków zwierząt łownych jest nieduża, przy czym niektóre z nich, jak niedźwiedź, 
kuna, żbik i bóbr, w materiałach z grodów Mecklenburg i Berlin-Blankenburg 
są liczniejsze. Jeśli chodzi o fokę i wydrę, to obecność ich kości stwierdzono na 
stanowisku Alt Lübeck i Gross Strömkendorf.

Pomimo dość licznego zbioru wczesnośredniowiecznych szczątków kostnych 
zwierząt dziko żyjących na Pomorzu Zachodnim do opracowania charakterystyki 
morfologicznej wykorzystano tylko ograniczoną liczbę zachowanych w całości 
okazów kości długich czy kości skokowych i piętowych oraz kości członów pal-
cowych – zaledwie 99 sztuk (tab. 3). W tym zbiorze najliczniej reprezentowane są 
kości dzika (37 sztuk), a następnie sarny, jelenia, łosia i lisa (odpowiednio: 16, 13  
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i po 9 sztuk). Jeśli chodzi o inne gatunki, do badań można było wykorzystać je-
dynie nieliczne okazy kości – 4 kości wydry oraz po 3 kości tura i niedźwiedzia. 
Takie gatunki, jak kuna, żbik, wilk, zając i  bóbr, dostarczyły tylko po jednym 
egzemplarzu takich kości. W  związku z  powyższym charakterystyka morfolo-
giczna tych zwierząt jest ograniczona do pojedynczych egzemplarzy z różnych 
osobników, a tym samym nie odzwierciedla w pełni ich budowy. Jedną z cech, 
która pozwala na określenie budowy zwierząt, jest długość danej kości, z której 
można następnie wyliczyć przybliżoną przyżyciową wysokość w kłębie takiego 
zwierzęcia, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do dużych ssaków. Długość 
analizowanych kości zmierzono zgodnie z metodyką podaną przez Angelę von 
den Driesch (1976). Dotyczy to następujących kości: łopatki, kości ramiennej 
oraz kości promieniowej i łokciowej, kości udowej i piszczelowej, kości pięto-
wej, kości śródręcza i środstopia, kości członów palcowych (mierzono długość 
całkowitą) oraz kości skokowej (mierzono długość boczną) (zob. objaśnienia do 
tab. 3). Do obliczenia wysokości zwierząt w kłębie wykorzystano współczynniki 
podane przez Manfreda Teicherta (1969, 237–292), Floriana Koudelkę (1885/86, 
137, 139, 140, 152) i Szymona Godynickiego (1965, 48; 1970, 135). Przy ob-
liczeniu wysokości w kłębie tura na podstawie długości bocznej kości skoko-
wej posłużono się odpowiednim współczynnikiem podanym przez Wieniamina 
Całkina (1970, za Gawlikowski 1989b, 25) dla bydła z epoki brązu. W przypad-
ku określenia wysokości w kłębie żbika na podstawie długości całkowitej kości 
piszczelowej zastosowano natomiast odpowiedni współczynnik podany przez 
Koudelkę (1885/86, 152) dla kota. W przypadku niektórych z tych kości uzna-
no, że stanowią one określony zbiór reprezentujący pewną wczesnośrednio-
wieczną populację danego gatunku. Z  tego względu oprócz podania wartości 
najniższej i najwyższej danego przedziału podano też wartość średnią dla zmie-
rzonej długości poszczególnych kości i  obliczonej na tej podstawie wysokości 
w kłębie, a w odniesieniu do tej ostatniej określonej z poszczególnych rodzajów 
kości zbioru badanych gatunków obliczono również odchylenie standardowe 
i współczynnik zmienności oraz podano typowy obszar zmienności dla tej cechy. 
W związku z tym, że w literaturze brak jest współczynników pozwalających obli-
czyć wysokość w kłębie dla takich gatunków, jak kuna, wilk, niedźwiedź, zając czy 
bóbr, podano jedynie długość całkowitą ich kości, która w sposób pośredni mówi 
o wielkości zwierząt przy uwzględnienu dostępnych danych porównawczych.

Dzik (Sus scrofa L., 1758)

Dziki żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu cechowa-
ły się dość znaczną wielkością. Wysokość w kłębie wahała się od 88,1 do 113,9 cm,  
przy średniej wartości tej cechy wynoszącej 102,6 cm; większość osobników mie-
rzyła od 85,7 do 109,5 cm. Populacja była więc dość wyrównana. Dziki z Pomo-
rza Zachodniego statystycznie były nieco większe od dzików z Pojezierza Draw-
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skiego, Wysoczyzny Krajeńskiej, Santoka, Wielkopolski i  Kujaw czy Łęczycy 
(Sobociński 1979a, 145–147; 1980a, 51; 1986, 106; Sobociński, Kierkowska 1985, 
136–144, 146, Makowiecki 2001, 114, tab. 142; Makowiecki 2014, 367, tab. 47).  
Dziki z wczesnośredniowiecznego Owidza i Kałdusa na Pomorzu (Sobociński 
1989, 146; Makowiecki 2010, 297–299, aneks 19, tab. 3 i 7–10) czy Śląska (Wy-
rost, Chrzanowska 1985a, 73) są natomiast nieco wyższe niż dziki z Pomorza 
Zachodniego. Pomimo tych różnic wysokość zwierząt z wyżej wymienionych 
stanowisk mieści się w zakresie 82–114 cm.

Wczesnośredniowieczne dziki z  Pomorza Zachodniego mieszczą się też 
w przedziale wielkości podanym dla obszaru całej Polski w okresie od 500 do 
1500 roku (Lasota-Moskalewska, Kobryń, Świeżyński 1987, 63–69) – od 83 do 
116 cm, przy średniej wartości około 95 cm.

Analizowana populacja dzików z Pomorza Zachodniego odpowiada też wiel-
kością dzikom z saskiego grodu w Wiprechtsburgu, słowiańskich grodów Ber-
lin-Blankenburg (Müller 1977a, 149–152; 1977b, 540) czy Alt Lübeck (Schröder 
1984, 83) oraz z Haithabu (Hedeby) (Becker 1980, 89–91), dla których wysokość 
w kłębie waha się od 83 do 112 cm.

Populacja wczesnośredniowiecznych dzików z Pomorza Zachodniego prze-
wyższa wielkością zwierzęta żyjące współcześnie (Wyrost, Chrzanowska 1985a, 
73). Ich wielkość zależy w dużym stopniu od płci, wieku oraz warunków geo-
graficznych; obserwuje się przy tym narastanie wartości w miarę przesuwania się 
ku wschodowi Europy (Pielowski 1989a, 162). Dziki na Białorusi osiągają wzrost 
od 78–84 cm lub od 81–84 cm (dwuletnie samice i samce), poprzez 85–91 cm  
lub 88–97 cm (trzyletnie samice i samce), do 87–95 cm lub 101–102 cm (co naj- 
mniej trzyletnie samice i  samce), natomiast dwu-, trzyletnie samce z  obszaru 
wschodnich Niemiec cechują się wzrostem około 77 cm, czteroletnie – około  
79 cm, a dwuletnie i starsze samice – około 71 cm.

Jeleń (Cervus elaphus L., 1758)

Wysokość w  kłębie jeleni żyjących na Pomorzu Zachodnim we wczesnym 
średniowieczu wahała się od około 104 do 134 cm, przy średniej wartości wyno-
szącej 122,5 cm; większość tych zwierząt mierzyła od około 112 do nieco ponad 
133 cm i można przyjąć, że była to populacja raczej wyrównana pod względem 
wzrostu. Samice osiągały wysokość 104–107 cm, przy średniej wartości 105 cm, 
natomiast wzrost samców mieścił się w przedziale 120–134 cm, przy średniej 
wartości blisko 128 cm.

Wczesnośredniowieczne jelenie z  Pomorza Zachodniego pod względem 
wielkości zbliżone są do jeleni z Pojezierza Drawskiego oraz z innych stanowisk 
pomorskich, np. z Kałdusa, Kujaw i Wielkopolski czy Śląska (Sosnowski 1981, 
114; Sobociński, Kubiak 1975, 173; Wyrost, Chrzanowska 1985b, 116–117; Ma-
kowiecki 2001, 114, tab. 143; 2010, 302–303, aneks 20, tab. 8 i 9), przy zakresie 
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zmienności cechy od około 104 do prawie 155 cm. Zaobserwowano stopnio-
wy spadek wielkości jeleni – od epoki brązu, poprzez okres średniowiecza, do 
współczesności (Wyrost, Chrzanowska 1985b, 110).

Współczesne jelenie z Wielkopolski mierzą średnio około 109 cm (samice) 
i około 122 cm (samce), przy zakresie zmienności cechy 98–117 cm (samice) 
i  113–131 cm (samce) (Godynicki 1965, 41). Obecnie najwyższe jelenie żyją 
w  Karpatach i  na Bałkanach – ich wysokość w  kłębie wynosi 160 cm; jelenie 
w zachodniej Europie średnio mierzą natomiast poniżej 120 cm (Dzięciołowski, 
Matuszewski 1989a, 167–170).

Sarna (Capreolus capreolus L., 1758)

Wielkość saren żyjących na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowie-
czu mieściła się w przedziale 71–78 cm, przy średniej wartości wynoszącej około 
75 cm; większość osobników mierzyła od około 72 do blisko 77 cm. Populacja 
była więc pod względm wielkości bardzo wyrównana, a jednocześnie bardzo zbli-
żona do populacji wczesnośredniowiecznych saren Pojezierza Drawskiwego i in-
nych stanowisk pomorskich (m.in. z Kałdusa i Gdańska), Santoka, Wielkopolski 
i Kujaw oraz Śląska (Sosnowski 1981, 117; Schramm, Kranz 1978, 56; Sobociński, 
Mańkowski 1975, 188; Wyrost, Chrzanowska 1985c, 144; Kubasiewicz, 1977, 175, 
196, tab. 105, 123; Makowiecki 2001, 114, tab. 143; 2010, 305, aneks 21, tab. 3),  
ze średnią wysokością w kłębie 73–74 cm, przy zakresie zmienności 60–81 cm. 
Współczesne sarny z Wielkopolski mierzą około 62–73 cm (samice) i 65–78 cm 
(samce) (Godynicki 1970, 35); inne źródło (Pielowski 1989b, 196) podaje, że sar-
ny zasiedlające obecnie lasy w okolicach Poznania w wieku powyżej 1 roku życia 
osiągają wzrost w granicach 51–96 cm (średnio 74 cm), natomiast sarny polne 
z tego samego terenu 60–86 cm (średnio 75 cm). Odpowiada to też danym doty-
czącym saren z okolic Olsztyna i Lublina (74 cm) (Pielowski 1989b, 196).

Tur (Bos primigenius Bojanus, 1827)

Wysokość w  kłębie wczesnośredniowiecznego tura z  Pomorza Zachodnie-
go, określona na podstawie tylko jednej całej kości skokowej, wynosi 153,5 cm. 
Można przypuszczać, że osobnik ten był płci żeńskiej. Tur ze Śląska (Wyrost, 
Chrzanowska 1985a, 98), którego wzrost określono podobnie, mierzył 152,5 cm, 
natomiast tur z Santoka (Schramm, Kranz 1978, 47) miał wysokość w kłębie od 
147 do 163,5 cm i prawdopodobnie była to również samica. Wysokość w kłębie 
turów szacowana jest na 170–185 cm, nawet 200 cm u samców i około 150–170 
(średnio 165 cm) u samic (Moczarski, Folejewski 1963, 46–47; Requate 1957, 
324). Zmierzona długość całkowita kości I członu palcowego jest z kolei zdecy-
dowanie większa od odpowiednich wymiarów tych kości tura ze Śląska (Wyrost, 
Chrzanowska 1985a, 88) czy Santoka (Schramm, Kranz 1978, 48), których war-
tość waha się od 67 do 79 mm.
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Łoś (Alces alces L., 1758)

W  przypadku tego gatunku zmierzono jedynie kości członów palcowych. 
Długość całkowita kości I  członu palcowego waha się od 81 do 92 mm, przy 
średniej blisko 87 mm, i  jest większa od odpowiednich wartości tej kości łosi 
z Santoka (Schramm, Kranz 1978, 49) czy Nakła nad Notecią (Sobociński, Go-
dynicki 1975, 120). W  przypadku takiej kości łosia z  Gwieździna (Sobociński 
1977, 73) można natomiast powiedzieć, że ma ona zbliżoną wielkość. Jeśli chodzi 
o długość całkowitą kości II członu palcowego wczesnośredniowiecznych łosi 
z Pomorza Zachodniego, to waha się ona od 58 do 69 mm, przy średniej 64 mm,  
i jest ona wyższa niż analogiczne wymiary tych kości z Santoka (Schramm, Kranz 
1978, 49). Powyższe różnice mogą wynikać z płci i wieku upolowanych zwierząt. 
W literaturze podaje się, że średnia wysokość w kłębie łosi w wieku 1,5–5,5 lat 
wynosi 170–175 cm u samic oraz 172–185 u samców, a maksymalnie może do-
chodzić do 216 cm (Dzięciołowski, Matuszewski 1989b, 189).

Lis (Vulpes vulpes L., 1758)

Wzrost wczesnośredniowiecznych lisów z  Pomorza Zachodniego waha się 
od blisko 33 do ponad 39 cm w kłębie, przy średniej wartości wynoszącej 35 cm;  
większość zwierząt mierzyła od 33 do 37 cm. Populacja była więc wyrówna-
na pod względem wzrostu. Podobną wysokość osiągały lisy ze Starego Draw-
ska, Santoka, Gniezna i Kałdusa czy ośrodków śląskich (Sobociński 1980b, 151; 
Schramm, Kranz 1978, 35; Wyrost, Chrzanowska 1985a, 88; Makowiecki 2010, 
295, aneks 16; Makowiecki 2012, 204, tab. 43) – od około 31 do 38 cm, przy 
średniej wartości wahajacej się od około 33 do 35 cm. Współczesne lisy osiąga-
ją wysokość w kłębie wynoszącą od 35 do 40 cm (Sumiński 1989b, 213). Lisy 
z Haithabu (Hedeby) charakteryzowały się wzrostem od 31 do ponad 38 cm, 
ze średnią około 34 cm (Reichstein 1984b, 100–102, 106–107), i były podob-
ne do wczesnośredniowiecznych lisów zachodniopomorskich. Lisy ze słowiań-
skich grodów Gross Strömkendorf (Schmölcke 2004, 184) i Berlin-Blankenburg 
(Müller 1977b, 536) były podobne pod względem wielkości do analizowanych 
lisów z Pomorza Zachodniego – odpowiednio: około 35 cm i około 34 cm.

Wydra (Lutra lutra L., 1758)

Wydry żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu charak-
teryzowały się wzrostem od 16,5 do prawie 22 cm, przy średniej wartości wyno-
szącej 19 cm. Były zbliżone do wczesnośredniowiecznych wydr z grodu w San-
toku, mierzących od ponad 18 do blisko 23 cm, przy średniej 20 cm (Schramm, 
Kranz 1978, 33), oraz ze Śląska, osiągających od nieco ponad 15 cm do 21 cm 
(Wyrost, Chrzanowska 1985a, 91). Wydra ze słowiańskiego grodu Alt Lübeck 
(Schröder 1984, 83) miała natomiast około 22 cm wysokości w kłębie. Współcze-
sne wydry (Wyrost, Chrzanowska 1985a, 91) osiągają około 16–17 cm w kłębie.
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Kuna (Martes martes L., 1758)

Zmierzono tylko długość całkowitą jednej kości ramiennej kuny – wynosi 
ona 67 mm. Wartość ta jest zatem znacznie mniejsza niż ta określona dla odpo-
wiedniej kości kuny z wczesnośredniowiecznego Śląska czy kuny współczesnej 
(Wyrost, Chrzanowska 1985a, 90), ale większa od tej z  Kałdusa (Makowiecki 
2010, 295, aneks 18).

Żbik (Felis silvestris L., 1758)

Długości całkowitej jednej kości piszczelowej żbika oraz określonej na jej 
podstawie wysokości w kłębie, wynoszącej 27,5 cm, nie można niestety porów-
nać z  odpowiednimi danymi literaturowymi odnoszącymi się do materiałów 
z innych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych ani ze współ-
czesnymi. Współcześnie samice żbika osiągają w  kłębie wysokość 31–39 cm 
(średnio 35 cm), a samce – 32–44 cm (średnio 37,6 cm) (Sumiński 1989d, 317). 
Są to wartości znacznie wyższe niż ta podana powyżej. Być może świadczy to 
o tym, że upolowany osobnik był zwierzęciem młodym.

Wilk (Canis lupus L., 1758)

Długość całkowita jednej kości śródręcza II tego gatunku (85,5 mm) nie może 
być niestety porównana z odpowiednimi danymi literaturowymi odnoszącymi się do 
materiałów z innych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych ani ze 
współczesnymi. Współczesne wilki osiągają w kłębie wysokość w granicach 60–80 cm 
(samice) i 70–90 cm (samce) (Sumiński 1989a, 211), natomiast wilk z wczesnośre-
dniowiecznego Kałdusa miał 75,5 cm (Makowiecki 2010, 295, aneks 18).

Niedźwiedź (Ursus arctos L., 1758)

Długości całkowite kości śródręcza IV oraz kości śródstopia IV, a także kości  
I  członu palcowego nie mogą być niestety porównane z odpowiednimi dany-
mi literaturowymi odnoszącymi się do materiałów z  innych wczesnośrednio-
wiecznych stanowisk archeologicznych, z wyjątkiem dwóch kości śródstopia IV  
niedźwiedzia zidentyfikowanych w  Gnieźnie, o  wymiarach: 85,5 i  94,0 mm 
(Makowiecki 2012, 201, tab. 37); jeden egzemplarz jest mniejszy, a drugi więk-
szy niż badany okaz z Pomorza Zachodniego. Analizowane kości śródręcza IV 
i śródstopia IV wczesnośredniowiecznego niedźwiedzia z Pomorza Zachodnie-
go są jednak znacznie większe niż te u współczesnego osobnika (Müller 1971,  
55–56) – odpowiednio 76,0 i 79,5 cm. Współczesne niedźwiedzie osiągają w kłę-
bie 125–135 cm (Sumiński 1989c, 302).

Zając (Lepus europaeus Pallas, 1758)

Długość całkowita jednej badanej kości promieniowej zająca z Pomorza Za-
chodniego odpowiada długościom tej kości u zajęcy z wczesnośredniowiecznego 
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Śląska (od około 111 do blisko 125 mm, przy średniej nieco ponad 118 mm; Wy-
rost, Chrzanowska 1985a, 85) czy Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim (121 mm;  
Makowiecki 2010, 294, aneks 14, tab. 3). Pod tym względem zające ze Stare-
go Drawska (Janaszek 1980, 13) mierzą dużo mniej niż analizowane zające za-
chodniopomorskie (108,5–110 mm). Kość promieniowa współczesnych zajęcy 
(Janaszek 1979, 12) ma długość całkowitą 108–125 mm (przy średniej wartości 
nieco ponad 114 mm u samic i 116 mm u samców). Współczesne zające mierzą 
orientacyjnie 30–32 cm w kłębie (Pielowski 1989c, 230).

Bóbr (Castor fiber L., 1758)

Długość całkowita jednej łopatki bobra z wczesnośredniowiecznego Pomo-
rza Zachodniego z powodu braku odpowiednich informacji nie może być nie-
stety porównana z danymi literaturowymi odnoszącymi się do materiałów z in-
nych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych ani do materiałów 
współczesnych.

***
W podsumowaniu należy stwierdzić, że zwierzęta dziko żyjące na terenie Po-

morza Zachodniego we wczesnym średniowieczu cieszyły się pewnym zainte-
resowaniem ówczesnych mieszkańców tego obszaru, lecz nie tak znacznym jak 
zwierzęta domowe. Świadczy o tym nieznaczny udział ich szczątków kostnych, 
podobnie zresztą jak na innych stanowiskach archeologicznych dotyczących tego 
okresu. Lista gatunków, na które polowano, jest dość bogata, lecz nie dorównu-
je pod tym względem niektórym stanowiskom wczesnośredniowiecznym z  te-
renu Polski czy z  sąsiedniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Polowano na 
te zwierzęta głównie ze względu na skóry i  futra, a  także mięso uzupełniające 
i wzbogacające dietę mieszkających tu ludzi (mięsa dostarczały przede wszsytkim 
tzw. konsumpcyjne zwierzęta łowne). Szczątki kostne tej grupy zwierząt dziko 
żyjących stanowią największy odsetek całego analizowanego materiału kostnego. 
Poza tym z niektórych gatunków tych zwierząt pozyskiwano poroża i rogi, kości 
oraz inne części czy elementy ich ciała do celów rzemieślniczych, leczniczych 
i magicznych. Wśród wczesnośredniowiecznych zwierząt dziko żyjących na Po-
morzu Zachodnim przeważają takie gatunki, jak dzik, jeleń i sarna, a następnie 
foka, niedźwiedź i zając, nie licząc szczura. Jest to wynik w pewnym sensie spo-
dziewany i powinien być oceniany z dużym krytycyzmem. Zwierzęta, których 
szczątki odkryto na różnych wczesnośredniowiecznych stanowiskach, bytowały 
w jednej strefie zoogeograficznej o zbliżonych warunkach ekologicznych.

Jeśli chodzi o charakterystykę morfologiczną tych zwierząt, to jej opracowanie 
możliwe było tylko dla niektórych gatunków. Pod względem wzrostu czy wiel-
kości ciała odpowiadały one wczesnośredniowiecznym osobnikom z sąsiednich 
terenów, chociaż w przypadku niektórych z nich można przyjąć, że były większe.
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Tabela 1. Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznych nawarstwień stanowisk archeolo-
gicznych Pomorza Zachodniego
Table 1. Bone remains of animals from early medieval layers of West Pomeranian archaeological 
sites

Źródło: badania własne / Source: own research      
 
* Nie licząc bardzo licznych łusek i ich fragmentów / Excluding numerous scales and their fragments

Stanowisko 
Site

Ssaki  Mammals Inne Other

Ogółem 
Totaldomowe 

domestic
dzikie 

wild

ozna- 
czone 

identified

nieozna-
czone 

unmarked

razem 
total

ryby  
fish

gady 
reptiles

płazy 
amphi-
bians

małże 
molluscs

Wolin 304610 3998 308608 110213 41882 572 – – – 433018

Szczecin 79385 1366 80751 20105 10085 500 – – 1 109243

Stargard 11029 36 11065 2864 13929 23 – – – 14162

Kołobrzeg 32876 162 33038 12118 45156 142 – – – 46450

Cedynia 5071 218 5289 1459 6748 67 5 – – 7031

Mścięcino 7969 61 8030 2455 10485 699 – – – 11325

Golczewo 679 33 712 513 1225 – – – – 1232

Kamień Pom. 517 5 522 176 698 60 – – – 788

Dobra  
Nowogardzka 1928 54 1982 51 2033 5 – – – 2091

Płoty 31 2 33 3 36 – – – – 39

Dargobądz 878 14 892 544 1436 899* – 9 – 2428

Derczewo 139 5 144 97 241 8 – – – 250

Łobżany 344 2 346 262 608 – – – – 608

Gardziec 431 8 439 557 996 – – – – 1011

Razem Overall 445887 5964 451851 151417 603268 12627 5 9 1 629676

% 98,68 1,32 95,81
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Tabela 2. Liczebność szczątków kostnych zwierząt dziko żyjących z  wczesnośrednio-
wiecznych nawarstwień stanowisk archeologicznych Pomorza Zachodniego
Table 2. Bone remains of wild animals from early medieval layers of West Pomeranian 
archaeological sites

* Grupa konsumpcyjnych zwierząt łownych, z których pozyskiwano też skóry i futerka oraz inne surowce (np. rogi 
i kości), obejmuje dzika, jelenia, sarnę, tura, łosia i zająca 
Group of consumption game animals, which also provided skins and furs and other raw materials (e.g. horns / antlers 
and bones) includes wild boar, red deer, roe deer, aurochs, elk and hare

Gatu- 
nek

Wo- 
lin

Szcze-
cin

Star-
gard

Koło-
brzeg

Cedy-
nia

Mścię-
cino

Gol- 
cze- 
wo

Ka- 
mień 
Pom.

Dobra 
Nowo-
gardz- 

ka 

Płoty Dargo-
bądz

Der-
czewo

Łob- 
żany

Gar- 
dziec

Ra- 
zem %

Dzik
Wild 
boar

335 467 8 45 41 15 9 1 – – – – – – 921 15,44

Jeleń
Red deer 3196 306 6 41 91 21 14 2 17 – 5 2 – 6 3707 62,16

Sarna
Roe deer 87 150 10 13 51 10 8 1 20 – 2 3 – 1 356 5,97

Tur
Aurochs 8 64 – 4 9 – – – – – – – – – 85 1,43

Łoś
Elk 20 52 – 9 2 1 – – – – – – – – 84 1,41

Niedź-
wiedź
Brown 

bear
11 16 – 6 3 1 – – – – 1 – – – 38 0,64

Wilk
Wolf 4 4 – – 1 – – – – – 1 – – – 10 0,17

Lis
Red fox 88 43 2 13 2 1 – – 5 – – – – – 154 2,58

Żbik
Wildcat – 1 – – – – – – – – – – – – 1 0,02

Kuna
Pine 

marten
1 7 – – – – – – – – – – – – 8 0,13

Wydra
Com-
mon 
otter

1 55 – – – 2 1 – – – – – – 1 60 1,01

Foka
Seal 27 13 – 3 – – – – – – – – – – 43 0,72

Borsuk
Badger – 5 – – – – 1 – – – – – – – 6 0,1

Bóbr
Beaver 15 44 3 5 5 5 – – – – – – – – 77 1,29

Zając
Hare 174 116 7 23 10 5 – 1 12 2 4 – 2 – 356 5,97

Wie- 
wiórka
Squirrel

3 3 – – 3 – – – – – – – – – 9 0,15

Szczur
Rat 28 20 – – – – – – – – – – – – 48 0,81

Gryzoń
Rodent – – – – – – – – – – 1 – – – 1 0,02

Ogółem
Total 3998 1366 36 162 218 61 33 5 54 2 14 5 2 8 5964 100,00

Konsum-
pcyjne 

zwierzęta 
łowne*
Consu-
mption
game

animals

3820 1155 31 135 204 52 31 5 49 2 11 5 2 7 5509 92,37

% 95,55 84,55 86,11 83,33 93,58 85,25 93,94 100,00 90,74 100,00 78,57 100,00 100,00 87,50 92,37
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Tabela 3. Długość kości oraz wysokość w  kłębie zwierząt dziko żyjących z  wczesnośrednio-
wiecznych nawarstwień stanowisk archeologicznych Pomorza Zachodniego
Table 3. The length of bone and height at the withers of wild animals from early medieval layers of 
West Pomeranian archaeological sites

Gatunek/
Kość

Species /Bone
n

Długość kości*
(w mm)  

Length of bone (mm)

Wysokość w kłębie** 
(w cm) 

Height at the withers (cm) s

Typowy zakres 
zmienności 

Typical range of 
variation

v

min – max min – max
Dzik / Wild boar (Sus scrofa)

Radius 1 201,0 201,0 105,7 105,7
Ulna 1 (265,0) 265,0 105,2 105,2

Calcaneus 2 102,1 – 104,6 103,4 95,4 – 97,7 96,6
Talus 23 (49,2) – 58,1 54,8 88,1 – 104,0 98,1

Metacarpus III 5 92,6 – 106,2 97,3 99,3 – 113,9 104,3
Metacarpus IV 2 106,0 – 106,6 106,3 111,6 – 112,2 111,9
Metatarsus III 2 111,7 – 119,0 115,4 104,3 – 105,2 104,8
Metatarsus IV 1 106,5 106,5 94,2 94,2

37 88,1 – 113,9 102,6 6,9 95,7 – 109,5 6,7
Jeleń / Red deer (Cervus elaphus)

Radius 1 308,2 308,2 133,6 133,6
Metacarpus 

III+IV 5 238,5 – 287,0 262,5 107,0 – 134,0 121,7

Metatarsus 
III+IV 7 260,0 – 316,0 293,1 104,3 – 132,5 121,5

13 104,3 – 134,0 122,5 10,8 111,7 – 133,3 8,8
Sarna / Roe deer (Capreolus capreolus)

Humerus 1 175,0 175,0 77,0 77,0
Radius 4 176,0 – 184,0 179,5 72,2 – 75,4 73,6

Metacarpus 
III+IV 8 166,0 – 179,0 172,8 72,4 – 78,0 75,4

Metatarsus 
III+IV 3 197,5 – 212,0 204,8 71,3 – 76,7 74,1

16 71,3 – 78,0 74,8 1,9 72,3 – 76,7 2,5
Tur / Aurochs (Bos primigenius)

Talus 1 82,5 82,5 153,5 153,5
Phalanx I 2 81,0 – 82,0 81,5

3 153,5 153,5
Lis / Red fox (Vulpes vulpes)

Scapula 2 85,0 – 94,0 89,5 35,5 – 39,3 37,4
Humerus 1 130,0 130,0 36,7 36,7

Radius 1 120,0 120,0 34,8 34,8
Femur 1 (124,0) 124,0 32,6 32,6
Tibia 4 140,5 – 148,0 143,5 33,4 – 35,2 34,1

9 32,6 – 39,3 35,0 2,0 33,0 – 37,0 5,7
Wydra / Common otter (Lutra lutra)

Humerus 2 79,0 – 89,0 84,0 17,6 – 19,9 18,8
Radius 1 57,0 57,0 16,5 16,5
Femur 1 92,0 92,0 21,9 21,9

4 16,5 – 21,9 19,0 2,4 16,6 – 21,4 12,6
Żbik / Wildcat (Felis silvestris)

Tibia 1 110,0 110,0 27,5 27,5

x–x–
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*  Długość największa (Scapula, Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia, Calcaneus, Metacarpus II, III, IV, 
III+IV, Metatarsus III, IV, III+IV, Phalanx I, Phalanx II) / Długość boczna (Talus). 

 The greatest length (Scapula, Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia, Calcaneus, Metacarpus II, III, IV, III + IV,  
Metatarsus III, IV, III + IV, Phalanx I, Phalanx II) / Lateral Length (Talus).

**  Do wyliczenia wysokości w kłębie wykorzystano współczynniki: Teicherta (1969, 237–292) – dzik, Godynic-
kiego (1965, 48; 1970, 135) – jeleń i sarna, Koudelki (1885/86, 137, 139, 140, 152) – jeleń, lis, wydra i żbik 
(dla kota); do wyliczenia wysokości w kłębie tura z długości bocznej kości skokowej (Talus) wykorzystano 
współczynnik Całkina (1970, za Gawlikowski 1989, 25) dla tej kości bydła z epoki brązu (1,86). 

 To calculate the height at the withers, the following coefficients were used: Teichert’s (1969, 237–292) for   
wild boar, Godynicki’s – red deer and roe deer, Koudelka’s (1885/86, 137, 139, 140, 152) for – red deer, fox, 
otter, and wildcat (for cat); to calculate the height at the withers of aurochs from the lateral length of Talus, 
the Całkin’s coefficient for this bone of cattle from the Bronze Age (1.86) was used (Całkin 1970, after 
Gawlikowski 1989, 25).

Wilk / Wolf (Canis lupus)
Metacarpus II 1 85,5 85,5

Łoś / Elk (Alces alces)
Phalanx I 6 81,0-92,0 86,8
Phalanx II 3 58,0-69,0 64,0

Niedźwiedź / Brown bear (Ursus arctos)
Metacarpus IV 1 83,0 83,0
Metatarsus IV 1 91,0 91,0

Phalanx I 1 47,0 47,0
3

Kuna / Pine marten (Martes martes)
Humerus 1 67,0 67,0

Zając / Hare (Lepus europaeus)
Radius 1 118,0 118,0

Bóbr / Beaver (Castor fiber)
Scapula 1 80,0 80,0

99
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Wild animals in West Pomerania in the early Middle Ages
Summary

Bone remains of wild animals were unearthed in the course of excavations from early 
medieval layers of 14 archaeological sites in West Pomerania (towns, strongholds and 
settlements). Their total number is quite large (nearly 6000 elements) but their percentage 
in the entire bone material of identified mammals is low (slightly over 1.3%). The list of 
identified species of these animals comprises in total 18 taxa and corresponds to the bones 
materials excavated on other archaeological sites in neighbouring areas. Among them, 
the so-called consumption game animals are predominant, constituting 92% of the bone 
assemblage of all wild animals from this area, and they are represented by a wild boar, red 
deer, roe deer, aurochs, elk and hare. These animals were hunted not only because of their 
skins and furs, but also for meat, that supplemented the diet of inhabitants of these sites. 
In addition, they provided other raw materials, such as antlers, horns and bones for craft 
or medicinal and magical purposes.

Morphological characterization of these animals is presented using the total length (or 
the lateral length) of not too many but completely preserved long bones and tarsal bones 
and phalanges. For some species, using the appropriate coefficients and the values of this 
parameter for different types of bones, the height at the withers of these animals was calcu-
lated, giving their basic statistical characteristics. In terms of height and body size, they 
correspond to the early medieval animals from neighbouring areas, although, in the case 
of some individuals, it can be assumed that they were even larger.
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