
1083

XX. Zwierzęta w średniowiecznym Wrocławiu. Problem struktury 
konsumpcji mięsa

Wyniki niniejszej pracy są częścią planowanego ca-
łościowego opracowania materiału kostnego pozyska-
nego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego w wykopie na placu Nowy Targ w latach 
2010–2012 i przekazanego do badań w Zakładzie Ana-
tomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. Objęły one źródła pozyskane w zachodniej stre-
fie wykopu, w obrębie jednego ara (21D, 22B/D, 23B).

Specyfika geograficzna usytuowania ziem Śląska 
miała niezwykle istotne znaczenie dla jego rozwoju. 
W okresie średniowiecza księstwo śląskie i jego stolica, 
Wrocław, podlegały wpływom znacznie potężniejszych 
od niego sąsiadów. Na Śląsku, znajdującym się w orbi-
cie zainteresowań Królestwa Polskiego (a wcześniej, jak 
wolą niektórzy, państwa gnieźnieńskiego bądź państwa 
Piastów; Barański 2006, s. 36–59; Urbańczyk 2012, 
s. 317–386), Królestwa Czech i Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego, krzyżowały się 
strategicznie ważne szlaki handlowe, ścieżki osadnic-
twa ludzkiego i drogi przemarszu wojsk, tworząc nieja-
ko zaczyn dla rozwoju politycznego, etnicznego i kultu-
rowego (Żerelik 2002, s. 33–76, Mrozowicz et al. 2006, 
s. 15–163). W XIII w. Wrocław cechował się wieloogni-
skowością, równoległym funkcjonowaniem kilku gmin 
o różnym statusie prawnym i etnicznym (Walonowie, 

1. Wstęp

Niemcy, Żydzi, Polacy), a dokładna cezura pomiędzy 
protomiejskim i lokacyjnym okresem dziejów nie ist-
nieje (Piekalski 2010a, s. 47–56. Najprawdopodobniej 
pierwsza lokacja miasta na prawie niemieckim miała 
miejsce ok. 1226 r. z rąk księcia Henryka I Brodatego 
i była przejawem działań Piastów śląskich, wiążących 
się ze sprowadzaniem ludności z przeludnionych kra-
jów niemieckich na zniszczony wojnami Śląsk. Po na-
jeździe Mongołów spadkobiercy Henryka I nadawali 
prawo magdeburskie miastu jeszcze dwukrotnie (Że-
relik 2002, s. 53–60; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–104).

Skład etniczny Wrocławia był zróżnicowany. Prócz 
niemieckiego patrycjatu i znacznej części mieszkańców 
miasta obecny był w nim słowiański, polski i czeski 
etnos. Razem tworzyły niepowtarzalny i swoisty dla 
Śląska charakter wzajemnie przenikających się kultur 
(Żerelik 2002, s. 46–117; Wąs 2002, s. 118–134; Mro-
zowcz et al. 2006, s. 105–141). Ta wielokulturowość 
znajdowała odzwierciedlenie w sposobach życia, religii, 
zwyczajach i tradycjach ludowych, a także w gustach 
kulinarnych i przejawach życia publicznego późnośre-
dniowiecznego miasta. Skoro jednym z jego serc był 
Nowy Targ, to wśród resztek pokonsumpcyjnych i ogó-
łu szczątków kostnych zwierząt na nim znalezionych 
nie sposób nie dostrzec cech typowych nie tylko dla 
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średniowiecznego miasta stołecznego, ale i dla jego zło-
żonej historii. Znaczne zmiany w składzie gatunkowym 
zwierząt identyfikowanych na stanowiskach miejskich, 
zachodzące wraz ze zmianami etnicznymi, ale także ze 
zmianą statusu ośrodka, jak np. obecność dostojników 
świeckich czy kościelnych, są zjawiskiem często obser-

wowanym (Bartosiewicz et al. 1995, s. 20–26). Z kolei 
struktura wiekowa określonych gatunków zwierząt 
może dostarczać informacji również o pochodzeniu 
najczęściej ubijanych zwierząt, co daje pogląd na wy-
mianę handlową, a także na popyt na określony asorty-
ment mięsa w mieście.

2. Materiały i metody

Badania archeozoologiczne dotyczyły materiału 
kostnego zwierząt pozyskanego z wybranej części wy-
kopu archeologicznego na placu Nowy Targ. Całość 
analizowanego zbioru zabytków kostnych, pochodzą-
cych od zwierząt domowych i dziko żyjących, datowa-
no na XI–XV w. Łącznie przebadano 8181 fragmen-
tów szkieletowych (globalna liczba szczątków – TNF), 
z których w wyniku analizy wzrokowo-porównawczej 
udało się zidentyfikować gatunkowo i anatomicznie 
5894 szczątki (liczba zidentyfikowanych fragmentów – 
NISP), stanowiących 72,05% (TNF).

Pierwszy etap badań obejmował wzrokowo-po-
równawczą identyfikację gatunkową i anatomiczną, 
przeprowadzoną w oparciu o kolekcję muzeum wzor-
cowego Zakładu Anatomii Zwierząt Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Rozkład gatunkowy 
i anatomiczny zidentyfikowanych szczątków przedsta-
wiają tab. XX.1 oraz wykresy XX.1, XX.2.

Kolejnym etapem opracowania było badanie 
osteometryczne szczątków zwierząt na podstawie me-
todyki zaproponowanej przez von den Driesch (1976, 
s. 1–110). W odniesieniu do bydła domowego, w przy-
padkach możliwych, ustalono zgodnie z dostępnymi 
metodami przypuszczalną płeć zwierząt, od których 
pochodziły pozyskane fragmenty kostne (Całkin 1960, 
s. 109–126; Howard 1963, s. 63–74). Następnie oszaco-
wano przypuszczalną wysokość w kłębie, wykorzystując 
metody wprowadzone przez Boessnecka (1956, s. 75–
90), Całkina (1960, s. 109–126) i Focka (1966, s. 2–46). 
W przypadku ujmowanych łącznie owiec i kóz, świń, 
psów oraz koni zastosowano metody szacowania wy-
sokości w kłębie Koundelki (1886, s. 127–153), Kiese-
waltera (1888) oraz de Vitta (1952) za Müllerem (1955, 

s. 240–244) i Mayem (1985, s. 368–382), Całkina (1961,
 s. 115–132), Haaka (1965) za Schramm (1967, s. 89–
105).

Szacowanie wieku zwierząt domowych, od których 
pochodziły analizowane szczątki kostne, przeprowa-
dzono na podstawie oceny stopnia zrostu nasad i na-
rostków kości długich oraz narostków kręgów (Ziet-
schmann, Krölling 1955, s. 214; König, Liebich 2008, 
s. 314–320). W przypadku zachowania się diagnostycz-
nie istotnych fragmentów łuków zębowych ustalono 
przybliżony wiek zwierząt zgodnie z kryteriami Lut-
nickiego (1972, s. 30–47) oraz Königa i Liebicha (2008, 
s. 314–320). Z kolei metodyka wprowadzona przez 
Reitz i Wing (2001, s. 153–250) pozwoliła na ustalenie 
przybliżonego wieku w chwili uboju lub śmierci, w od-
niesieniu do fragmentów kostnych pochodzących od 
zwierząt domowych, a dzięki temu podzielono pogło-
wie stada na grupy wiekowe.

Zwierzęta domowe, których szczątki kostne opisa-
no jako pochodzące od osobników wykazujących ce-
chy dojrzałości anatomicznej (uzębienie, skostnienie 
chrząstek nasadowych), nie powinny być utożsamia-
ne z osobnikami, które osiągnęły już pełną dojrzałość 
płciową czy fizyczną we współczesnym tego słowa zna-
czeniu. Współczesna hodowla w stosunku do bydła 
określa tę ostatnią na ok. 18. miesiąca życia dla buhajów 
(dojrzałość płciowa w wieku ok. 9. miesiąca życia) i ok. 
14–15 miesiąca życia dla krów, tj. po osiągnięciu przez 
jałówkę 2/3 masy dorosłej krowy (dojrzałość płcio-
wa ok. 7.–9. miesiąca życia) (Litwińczuk, Szulc 2005, 
s. 187–194). Pewne jest, że średniowieczne bydło użyt-
kowano rozpłodowo znacznie później, a mianowicie 
między 22. a 24. miesiącem życia (Nowicki, Kosowska 
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1995, s. 170–171; Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–207). 
Podobne zasady dotyczyły zapewne stad owiec, które 
zdolność do rozrodu osiągają w wieku 6 miesięcy (Zie-
miński 1993, s. 126–172; Chrószcz, Janeczek 2012, 
s. 205–207). Zwierzęta domowe w omawianym okre-
sie historycznym należały do ras prymitywnych, co 
wiązało się z ich wolniejszymi przyrostami i później 
osiąganą dojrzałością płciową i fizyczną w porównaniu 
z rasami współcześnie występującymi (Chrószcz, Jane-
czek 2012, s. 205–207). Badania Alexandrowicza (1964, 
s. 247–274) prowadzone na prymitywnych rasach 
trzody chlewnej pozwoliły na ustalenie szczytu ich 
użytkowania rozpłodowego na 2.–4. rok życia, a za-
tem kształtował się on w sposób bardziej zbliżony do 
przodka świni – dzika – a nie współczesnych ras trzody 
chlewnej. Na podstawie wyżej wspomnianych danych 
przeprowadzono rozkład wiekowy przypuszczalnych 
populacji bydła, trzody chlewnej oraz grupy owce/kozy, 
w celu ustalenia możliwego sposobu ich użytkowania.

Przeprowadzono analizę rozkładu anatomicznego 
resztek pokonsumpcyjnych po zwierzętach domowych 

zgodnie z kryteriami dostępnymi w piśmiennictwie 
(Reitz, Wing 2001, s. 142–170; Lasota-Moskalewska 
2008, s 186–201), uzyskując wgląd w udział najbardziej 
cenionych, z różnych względów, części zasadniczych 
tuszy w diecie mieszkańców miasta.

Widoczne w obrębie resztek kostnych zwierząt 
ślady działalności ludzkiej, np. ślady cięcia, rąbania, 
obróbki czy opalenia zostały udokumentowane jako 
istotne dla ustalenia charakteru badanego zbioru ko-
ści (Reitz, Wing 2001, s. 231–234; Marciniak 2003, 
s. 103–120; Lasota-Moskalewska 2008, s. 186–201).

Sporządzono dokumentację tabelaryczną obra-
zującą rozkład zidentyfikowanych gatunkowo i ana-
tomicznie szczątków kostnych. Pracę zaopatrzono 
w wykresy, które lepiej prezentują uzyskane w niniej-
szych badaniach i pochodzące z piśmiennictwa dane. 
Dokumentacja fotograficzna obejmowała zarówno ma-
teriał kostny obarczony cechami związanymi z użyt-
kowaniem zwierząt oraz tafonomią, jak i stwierdzone 
zmiany patologiczne, które poddano analizie i opisowi 
medyczno-weterynaryjnemu.

3. Omówienie wyników i dyskusja

Badania archeozoologicze szczątków kostnych 
zwierząt pochodzących z różnych części Starego Miasta 
we Wrocławiu, prowadzone w okresie powojennym, na 
trwale wpisały się w literaturę przedmiotu (Waluszew-
ska-Bubień 1965, s. 226–263; 1971, s. 396–415; 1981, 
s. 143–160; 1982, s. 159–199; 1985, s. 33–57; Chrzanow-
ska 1975, s. 119–162; 1976, s. 163–181; 1985, s. 21–32; 
Chrzanowska, Pospieszny 1975, s. 329–355; Krupska 
1977, s. 23–36; 1978, s. 17–29; 1985, s. 157–179; Chrza-
nowska, Molenda 1978, s. 3–15; Wyrost et al. 1979, s. 
439–459; Molenda 1984, s. 67–86; 1985, s. 25–42; Wy-
rost, Chrzanowska 1985a, s. 59–101; 1985b, s. 103–155; 
Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276; 
Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222).

Jak już wspomniano, w prezentowanych bada-
niach, które objęły zwierzęcy materiał kostny z wybra-
nego ara wykopu archeologicznego zlokalizowanego 
na placu Nowy Targ, zidentyfikowano ogółem 5894 

szczątki (72,05% TNF), a ich fragmentacja oraz ślady 
cięcia i rąbania wynikające z podziału tuszy na elemen-
ty zasadnicze i części wtórne wskazują jednoznacznie 
na pokonsumpcyjny charakter analizowanego mate-
riału. Powyższe spostrzeżenia potwierdzają ustalenia 
innych badaczy poczynione względem materiału o 
podobnej chronologii i pochodzeniu (Chrzanowska 
1975, s. 119–162; 1976, s. 163–181; 1977, s. 3–12; 1979, 
s. 3–7; 1985, s. 21–32; Chrzanowska, Pospieszny 1975, 
s. 329–355; Krupska 1977, s. 23–36; 1978, s. 17–29; Mo-
lenda 1984, s. 67–86; 1985, s. 25–42; Wiszniowska et al. 
2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276; Gręzak 2007, s. 80; 
Chrószcz et al. 2008, s. 201–214; Chrószcz et al. 2010, 
s. 225–236; Chrószcz et al. 2011, s. 19–32; Chrószcz, Ja-
neczek 2012, s. 205–222). Jedynie w przypadku badań 
materiału kostnego pochodzącego z Rynku wrocław-
skiego oznaczone gatunkowo fragmenty kostne stano-
wiły około połowy badanego materiału (Wiszniowska 
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et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276). Powodem 
takiego stanu rzeczy było znaczne rozkawałkowanie 
szczątków szkieletowych, obserwowane również na 
innych stanowiskach archeologicznych, jednak zwykle 
należących do starszych okresów historycznych (Krup-
ska 1997, s. 285–298; Krupska, Chrószcz 2010, s. 153–
176). Przeważająca większość resztek szkieletowych 
– mianowicie 5753 fragmenty kostne, stanowiące prze-
szło 97,61% NISP – pochodziła od zwierząt domowych. 
Za materiał kostny zwierząt dziko żyjących uznano je-
dynie 101 fragmentów kostnych (1,7% NISP). Rozkład 
gatunkowy zidentyfikowanych szczątków kostnych 
przedstawiają wykresy XX.1 i XX.2. Udział jakościowy 
resztek kostnych pochodzących ze szkieletu zwierząt 
domowych odpowiada wynikom badań prowadzo-
nych na obszarze wrocławskiego Ostrowa Tumskiego 
i wiązanych z wczesnym średniowieczem (Chrzanow-
ska 1975, s. 119–162; 1976, s. 163–181; Chrzanowska, 
Molenda 1978, s. 3–15; Chrzanowska, Pospieszny 1975, 
s. 329–355; Krupska 1977, s. 23–36; Wyrost, Chrza-
nowska 1983, s. 111–123; 1985, s. 59–101; Molenda 
1985, s. 25–42; Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). 
W odróżnieniu od Wrocławia podczas analizy mate-
riału kostnego pozyskanego w trakcie badań archeolo-
gicznych na Ostrówku w Opolu, stwierdzono znacznie 
wyższy udział resztek szkieletowych pochodzących od 
zwierząt dziko żyjących (Chrzanowska, Pospieszny 
1975, s. 329–355).

a. Bydło (Bos primigenius f. taurus)

Wśród zwierząt domowych zidentyfikowanych na 
postawie szczątków kostnych z wrocławskiego Nowe-
go Targu zdecydowanie dominuje bydło i stanowi ono 
51,9% NISP. Znacznie przewyższa to, po przeliczeniu 
na NISP, udział procentowy opisywanego gatunku 
wśród szczątków kostnych łączonych z wczesnośre-
dniowiecznym Ostrowem Tumskim (ok. 11,8% NISP) 
czy opolskim Ostrówkiem (ok. 21,4% NISP) (Wyrost, 
Chrzanowska 1983, s. 111–123). Jednakże prowadzone 
niedawno badania archeozoologiczne nad materiałem 
kostnym pochodzącym również z Ostrowa Tumskie-

go, z wykopu zlokalizowanego przy ul. Katedralnej 4, 
ujawniły wyższy udział procentowy resztek po bydle za-
równo we wczesnym (40% NISP), jak i w późnym śre-
dniowieczu i okresie nowożytnym (XV–XVII w., 43% 
NISP) (Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). Praw-
dopodobnie różnice wynikają nie tylko z chronologii, 
ale i ze zjawisk związanych z socjotopografią poszcze-
gólnych części Ostrowa Tumskiego oraz zachodzących 
tam procesów ekonomicznych (Młynarska-Kalety-
nowa 1986, s. 33–43). Istotne różnice powodowane 
wspomnianymi czynnikami obserwowano również na 
innych stanowiskach archeologicznych (Gręzak 2007, 
s. 22–45; Makowiecki 2010, s. 200–204). Najbardziej 
jaskrawą dominację szczątków bydła w materiale łą-
czonym z późnym średniowieczem (ponad 65%) na te-
renie historycznego Dolnego Śląska przyniosła analiza 
zwierzęcych szczątków kostnych pochodzących z wy-
kopalisk prowadzonych na górze Gromnik (Chrószcz 
et al. 2008, s. 201–214). Mimo że nie było to stanowisko 
zlokalizowane w centrum średniowiecznego miasta, 
lecz jedynie zamek rycerski o dosyć burzliwej historii 
(Goliński 2008b, s. 9–26), jest to dobry przykład zna-
czenia struktury socjalno-bytowej mieszkańców zam-
ku i prowadzonej przez nich w pewnym stopniu ra-
bunkowej gospodarki, znajdujących odzwierciedlenie 
w wynikach badań archeozoologicznych (Chrószcz 
et al. 2011, s. 19–32; Chrószcz, Janeczek, Pasicka et 
al. 2013, s. 31–56). Podobne zjawisko wzrostu liczby 
szczątków pochodzących od bydła od wczesnego do 
późnego średniowiecza obserwowała Wiszniowska 
wraz z zespołem (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276) 
podczas badań prowadzonych na posesji Rynek 50 – ul. 
Igielna 18 we Wrocławiu. Kształtuje się on na pozio-
mie od ok. 31% NISP dla 1. poł. XIII w., przez ok. 38% 
NISP dla 2. poł. XIII w., po ok. 53% NISP dla XIII–
XIV w. Znaczny spadek udziału procentowego resztek 
po bydle (ok. 25% NISP), na korzyść trzody chlewnej, 
obserwowano dopiero w materiale łączonym z XVII–
XVIII w. (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276). Rów-
nież inne badania archeozoologiczne prowadzone w 
obrębie wrocławskiego Rynku wskazują, że udział resz-
tek po bydle w materiale z XIII–XIV w. wynosił 32,9% 
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NISP, ustępując jedynie trzodzie chlewnej, by w końcu 
XIV w. osiągnąć ponad 73% NISP (Wiszniowska et al. 
2001, s. 223–231). Mimo że w obu przypadkach ma-
teriał kostny nie był podzielony równomiernie pomię-
dzy poszczególne okresy chronologiczne, to w pierw-
szym przypadku (Rynek 50 – ul. Igielna 18) dominacja 
szczątków bydła była obserwowana wśród najliczniej 
reprezentowanej grupy. Nie jest to jednak bynajmniej 
dowód rabunkowej gospodarki zwierzętami rzeźnymi 
prowadzonej w późnym średniowieczu przez miesz-
kańców Wrocławia, lecz raczej przejaw wzrostu podaży 
i popytu na mięso wołowe w obrębie rozrastającej się 
populacji miasta, która wykazywała, jak się okazuje, 
pewne preferencje wynikające z czynników nie tyle 
ekonomicznych, ile kulturowych.

Lasota-Moskalewska i współpracujący z nią ba-
dacze dowodzą, że konsumpcja mięsa na obszarze Pol-
ski w średniowieczu różniła się znacząco w zależności 
od charakteru osadnictwa. W materiale kostnym po-
chodzącym ze stanowisk zaklasyfikowanych jako wcze-
snośredniowieczne osady i grody Wielkopolski, Kujaw 
czy Pomorza Gdańskiego (np. Poznań, Gniezno, Nakło, 
Santok, Kruszwica, Inowrocław, Gniew, Kałdus, Sopot) 
dominowały resztki kostne po bydle i trzodzie chlew-
nej, dając przy tym pierwszeństwo bydłu w większości 
osad, a trzodzie chlewnej w większości grodów (Laso-
ta-Moskalewska et al. 1996, 97–110).

W odniesieniu do dwóch głównych grodów wcze-
snośredniowiecznego Śląska, czyli Wrocławia (Ostro-
wa Tumskiego) i Opola (Ostrówka), badania Wyrosta 
i Chrzanowskiej (1983, s. 111–123) nad resztkami 
szkieletowymi zwierząt domowych dowiodły, że we 
wczesnym średniowieczu (X–XI w.), dominowały 
w obu zbiorach resztki szkieletowe trzody chlewnej 
(powyżej 45%) przed szczątkami bydła (30%). Podob-
ne zjawisko określono jako typowe dla osad słowiań-
skich tego okresu (Bartosiewicz et al. 1995, s. 111–115). 
W odniesieniu do Śląska należy się z tym zgodzić, po-
nieważ we wzmiankowanym okresie ludność miast to 
Słowianie wywodzący się z miejscowej ludności pod-
bitej przez państwo Piastów. Udział procentowy bydła 
spadał do przełomu XI i XII w. w obu badanych sta-

nowiskach. Następnie, co znamienne, wzrastał po-
czątkowo stopniowo do XIII w. i następnie lawinowo 
na przełomie XIII i XIV w. w Opolu, a we Wrocławiu 
rósł stopniowo, by ustabilizować się w XII w., a na 
przełomie XII i XIII w. znów zacząć stopniowo spadać. 
Szczególnie interesujące jest zjawisko dywersyfikacji 
mięsa wieprzowego przez wołowinę obserwowane w 
2. poł. XIII i na przełomie XIII i XIV w., przebiegające 
bardzo intensywnie w Opolu (wykres XX.3), podczas 
gdy we Wrocławiu obserwuje się tendencję odwrotną 
(wykres XX.4) i znacznie wolniej zachodzącą (Wyrost, 
Chrzanowska 1983, s. 111–123). Być może tak inten-
sywne zmiany w konsumpcji mięsa w średniowiecznej 
stolicy księstwa opolsko-raciborskiego wiążą się z jed-
ną z najważniejszych przemian Opola jako stołeczne-
go organizmu miejskiego, a mianowicie z nadaniem 
(przed 1217 r.) prawa magdeburskiego przez księcia 
opolsko-raciborskiego Kazimierza I, a ponadto z budo-
wą nowego zamku na Ostrówku (1220–1289; Młynar-
ska-Kaletynowa 1986, s. 36–43; Żerelik 2002, s. 40–76). 
Podobne wytłumaczenie dominującej roli bydła w go-
spodarce XIII–XIV-wiecznego Kołobrzegu przyjmuje 
Gręzak (2007, s. 80–82), mimo że autorka nie łączy 
jej z pochodzeniem etnicznym, lecz jedynie z proce-
sem lokacyjnym miasta i warunkami ekonomicznymi, 
wskazując na brak wyraźnej cezury między obszarem 
miasta zajętym przez ludność pochodzenia słowiańskiego 
i nowych osadników pochodzących z krajów niemiec-
kich. Jednocześnie autorka przytacza dowody na wy-
raźną dominację resztek po bydle wśród wyników ba-
dań prowadzonych w Lubece, czyli mieście, z którego 
pochodziła znaczna część nowo przybyłych mieszkań-
ców lokowanego Kołobrzegu (Gręzak 2007, s. 65), oraz 
podkreśla, że w badaniach materiału kostnego pocho-
dzącego z miast ziem polskich o podobnej chronologii 
można wskazać różnice w zakresie udziału procento-
wego poszczególnych gatunków, a także ewentualnych 
ich zmian w czasie (Gręzak 2007, s. 75–82).

W odniesieniu do wczesnośredniowiecznego Wroc-
ławia zjawiska te nie znajdują tak łatwego wytłumacze-
nia. Miasto lokowano kilkakrotnie, a same wyspy od-
rzańskie ewoluowały, będąc początkowo siedzibą ksią-
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żąt i biskupów, przy czym ci pierwsi, wraz z rozwojem 
XIII-wiecznego Wrocławia lewobrzeżnego, przenosili 
swe siedziby bliżej miasta, pozostawiając Ostrów Tum-
ski dygnitarzom diecezji wrocławskiej (Młynarska-
-Kaletynowa 1986, s. 100–124; Żerelik 2002, s. 46–76; 
Wachowski 2004, s. 383–387; Mrozowicz et al. 2006, 
s. 55–104; Bresch et al. 2001, s. 15–72; 2001a, s. 73–108; 
Piekalski 2002a, s. 5–101; 2002c, s. 287–291; 2005, 
s. 39–48; 2010, s. 11–14; 2010a, s. 47–55; 2010b, s. 407–
412). To z kolei rzutowało na zmiany obserwowane 
wśród szczątków kostnych zwierząt. W okresie wcze-
snego i późnego średniowiecza w zachodniej części wy-
spy tumskiej na plan pierwszy wysuwa się dominujący 
odsetek resztek kostnych po bydle, przed trzodą chlew-
ną i grupą owca/koza, przy czym w późnym średnio-
wieczu obserwowano znaczący wzrost pozostałości po 
tzw. małych przeżuwaczach kosztem świni, co zinter-
pretowano jako przejaw przemian od wczesnośrednio-
wiecznej siedziby książęcej po późnośredniowieczną 
i nowożytną enklawę duchowieństwa i dostojników die-
cezji. Niebagatelną rolę odgrywały zapewne czynniki 
związane z pozycją społeczną mieszkańców, być może 
ich pochodzeniem etnicznym czy w końcu wpływem 
kuchni renesansowych Włoch (Chrószcz, Janeczek 
2012, s. 205–222). W odróżnieniu od wrocławskiego 
Ostrowa Tumskiego materiał kostny pochodzący od 
zwierząt rzeźnych z przyrynkowego obszaru Starego 
Miasta do końca XVI w. przejawiał wyraźną dominację 
resztek po bydle (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276). 
Można to tłumaczyć na kilka sposobów. Zjawisko to 
mogło wynikać ze struktury etnicznej mieszkańców 
tej części miasta, nadal funkcjonującego ścisłego po-
wiązania z częściowo rolniczym (a więc konserwatyw-
nym) sposobem realizowania podaży mięsa w mieście 
(jak sugeruje Gręzak 2007, s. 80–82) lub po prostu 
z uprzywilejowanej ekonomicznie czy społecznie po-
zycji mieszkańców. Przytaczane przez Gręzak (2007, 
s. 65) argumenty dotyczące kosztów zakupu poszcze-
gólnych rodzajów mięsa w XV-wiecznym Gdańsku, 
stawiające wieprzowinę jako droższą od wołowiny, 
wydają się podyktowane raczej specyfiką tego miasta, 
funkcjonującego jako okno na świat Rzeczypospolitej, 

niż jako dyktowane relacją podaż–popyt w większości 
miast ziem polskich.

W okresie średniowiecza na badanym przez Laso-
tę-Moskalewską i współautorów obszarze Polski wśród 
szczątków kostnych zwierząt domowych pochodzących 
ze stanowisk zaklasyfikowanych jako osady i grody (np. 
Inowrocław, Gniezno, Bnin, Świecie czy Piekary) po-
zostałości po bydle i trzodzie chlewnej zajmowały dwa 
pierwsze miejsca (w tym ex aequo), a różnice dotyczyły 
zamków (np. Człuchów, Nieszawa czy Szamotuły) 
i miast (np. Koło i Poznań), przy czym w obu wspo-
mnianych przypadkach na plan pierwszy wysuwało się 
bydło (Lasota-Moskalewska et al. 1996, s. 97–110). Po-
dobną sytuację obserwowano we wspomnianym wcze-
śniej śląskim Gromniku (Chrószcz et al. 2010, s. 19–
32). Być może obraz odbiegający od obserwowanych w 
północnej i zachodniej części Polski zmian ilościowych 
wśród zidentyfikowanych gatunkowo szczątków kost-
nych zwierząt oraz rozkładu gatunkowego resztek kost-
nych z wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego, 
analizowanych przez Wyrosta i Chrzanowską (1983, 
s. 111–123), wynika nie tylko z jego nieco peryferyj-
nego położenia, ale również z różnic socjotopogra-
ficznych w poszczególnych częściach wyspy tumskiej, 
będącej mozaiką zamożnych siedzib możnowładczych 
i ubogich domostw z grodem książęcym i siedzibą bi-
skupa w tle, czyli z charakteru badanego podgrodzia, 
datowanego na XI–XIII w. (Chrzanowska 1976, s. 163–
181; Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 17–179; Piekalski 
2010b, s. 407–412). Wyniki prac archeozoologicznych 
prowadzonych na obszarze wrocławskiego Rynku 
wskazują w XIII–XIV w. na dominację szczątków bydła 
(Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276). 
Podobne wnioski przyniosła analiza udziału procento-
wego szczątków kostnych zwierząt prowadzona na sta-
nowisku zlokalizowanym w północnej części Ostrowa 
Tumskiego przy ul. Katedralnej 4, ale w myśl sugestii 
Lasoty-Moskalewskiej (Lasota-Moskalewska et al. 
1996, s. 97–110) znaczący wpływ może mieć tu rów-
nież bezpośrednie sąsiedztwo zamku piastowskiego czy 
siedziby episkopalnej (Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–
222). W końcu prace prowadzone przez Lasotę-Moska-
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lewską i zespół potwierdzają tę tendencję w odniesie-
niu do zamków i miast Wielkopolski i Kujaw. Zbieżny 
z nimi jest również udział procentowy szczątków po 
bydle stwierdzony w materiale kostnym z Nowego Tar-
gu, jednego z centralnych placów średniowiecznego 
Wrocławia. Niski udział bydła i przewagę trzody chlew-
nej w wynikach badań Wyrosta i Chrzanowskiej (1983, 
s. 111–123) wśród materiału z wczesnośredniowiecz-
nego podgrodzia na Ostrowie Tumskim we Wroc-
ławiu można tłumaczyć zjawiskami obserwowanymi 
przez Lasotę-Moskalewską (Lasota-Moskalewska et al. 
1996, s. 97–110) w materiale z wczesnośredniowiecz-
nych osad i grodów (np. Inowrocław, Gniew, Gniezno, 
Nakło, Poznań, Kałdus, Santok, Sopot czy Kruszwica), 
gdzie w części z nich również na plan pierwszy wysu-
wały się resztki po trzodzie chlewnej (np. Żukowice, 
Gniezno, Gniew, Włocławek). Mięso świń było tanie, 
tłuste i stanowiło pokarm dla biedniejszych warstw 
ludności. Na pewnym etapie rozwoju ośrodków miej-
skich wzrost ilości szczątków kostnych świni tłumaczyć 
można także intensyfikacją hodowli przydomowej, 
jako że nawet w mieście utrzymanie pogłowia trzody 
chlewnej na użytek własny nie stanowiło znaczącego 
problemu (Gręzak 2007, s. 80–82).

W późniejszym okresie, w XIII–XIV w., wro-
cławski Ostrów Tumski nie był integralną częścią śre-
dniowiecznego miasta, co ma bezpośredni wpływ na 
brak, obserwowanego w Opolu, nagłego wzrostu spo-
życia mięsa wołowego (Wyrost, Chrzanowska 1983, 
s. 111–123). Powodem takiego stanu rzeczy mogły być 
wydarzenia kluczowe dla przejścia wyspy katedralnej 
pod całkowitą jurysdykcję biskupów wrocławskich, 
ustanowionych testamentem księcia Henryka IV Pro-
busa w 1290 r. książętami nysko-otmuchowskimi, oraz 
sprzedażą całej wyspy w roku 1315 (Młynarska-Kale-
tynowa 1986, s. 100–179; Żerelik 2002, s. 63–81; Mro-
zowicz et al. 2006, s. 84–105). Peryferyjne położenie 
tej części Wrocławia potwierdza, obserwowana przez 
Lasotę-Moskalewską i współautorów (1996, s. 97–110) 
dominacja szczątków po trzodzie chlewnej w materia-
le zaklasyfikowanym jako pochodzącym z otwartych 
osad (np. Świecie), a znajdujący odbicie w wynikach 

Wyrosta i Chrzanowskiej (1983, s. 111–123). Podobne 
zjawisko obserwował Piekalski w pracy poświęconej 
porównaniu wyników badań stanowiska związanego 
z XI–XII-wiecznym Ołbinem oraz XIII–XIV-wiecznym 
wrocławskim Starym Miastem. Autor ten potwierdza 
wczesnośredniowieczną dominację resztek po trzodzie 
chlewnej (51,82% NISP) przed bydłem (34,85% NISP) 
w materiale z Ołbina, a w przypadku późniejszego Sta-
rego Miasta udział obu gatunków jest prawie równy, 
odpowiednio 40,31% NISP dla świni i 39,21% NISP dla 
bydła (Piekalski 1993, s. 169–184).

Wśród szczątków kostnych pozyskanych podczas 
prac na Nowym Targu i zidentyfikowanych jako po-
chodzące od bydła, w rozkładzie anatomicznym (tab. 
XX.1) dominowały elementy szkieletu bliższych części 
kończyn i nadwyżka elementów związanych ze szkie-
letem głowy (wykres XX.5). Sugeruje to, że udział tych 
części tuszy wołowej, takich jak łopatka czy udziec, ze 
szczególnym uwzględnieniem tej pierwszej (prawie 
10% fragmentów kostnych bydła), w diecie mieszkań-
ców Wrocławia odgrywał znaczącą rolę. Powodem 
„nadmiaru łopatek” mogła być cena mięsa związanego 
z tą częścią ciała. Ponieważ wołowa łopatka jest tańsza 
od elementów tuszy związanych z tylną częścią ciała 
zwierzęcia, mogła ona być dla dużej grupy odbiorców 
bardziej atrakcyjna niż droższe i bardziej wartościowe 
mięso z udźca. Mięso z łopatki jest szczególnie przy-
datne do pieczenia, gotowania i duszenia. Typowe dla 
obróbki rzeźnickiej ślady cięcia i rąbania potwierdzają, 
że mięso wołowe było dzielone na elementy zasadnicze 
i mniejsze elementy kulinarne, zgodnie z popytem na 
mięso w średniowiecznym mieście. Sposób podziału 
tuszy, identyfikowany na podstawie śladów kostnych 
(przerąbywanie kręgów, oddzielanie panewki łopatki 
na wysokości jej szyjki czy rozkawałkowywanie kości 
miednicy) wskazuje, że proces ten w niewielkim stop-
niu odbiegał od stosowanego obecnie (ryc. 1006, 1007) 
(Trawiński 1957, s. 332–344). Niedobór elementów 
szkieletu osiowego wiąże się z intensywną fragmentacją 
tych części ciała, przy czym wydaje się, że elementy za-
sadnicze, takie jak: karkówka, żeberka, szponder, mo-
stek, rozbratel, antrykot, rostbef, ligawa, rumsztyk czy 
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łata, były mniej popularne w kuchni wrocławskiej niż 
wspomniana wyżej łopatka o dość uniwersalnym za-
stosowaniu kulinarnym (grube kawałki mięsa z łopatki 
nadają się na pieczenie duszone, a powierzchowna jej 
część na pieczeń zawijaną, zrazy, gulasz, mięso mie-
lone, nadzienie do potraw półmięsnych). Oczywiście 
wraz ze wzrostem liczby mieszkańców popyt na mięso 
wzrastał, a jego ograniczona podaż wymuszała zainte-
resowanie mieszkańców mniej atrakcyjnymi częścia-
mi tuszy, jednak niedobór elementów szkieletu zwią-
zanych z obwodowymi częściami kończyn wydaje się 
wskazywać, że deficyt mięsa nie był pokrywany przez 
wzrost konsumpcji stosunkowo drogiej wołowiny. Po 
roku 1260 w średniowiecznym Wrocławiu funkcjono-
wały tzw. Wielkie Jatki przy współczesnej ul. Jatki oraz 
tzw. Nowe Jatki, zlokalizowane właśnie przy Nowym 
Targu i sprzedane miastu przez Henryka III w 1266 r. 
razem z rzeźnią (SUB, 3, nr 537; zob. też rozdz. IV.3 w 
tomie pierwszym).

Szczególnie interesujące wydaje się porównanie 
rozkładu anatomicznego szczątków kostnych bydła 
(wykres XX.6) oraz trzody chlewnej (wykres XX.7) z 
wybranych stanowisk zlokalizowanych w zasadniczych 
częściach składowych rozwijającego się średniowiecz-
nego Wrocławia: Ołbina, Ostrowa Tumskiego, Stare-
go (Głównego) Miasta oraz Nowego Targu (Piekalski 
1993, s. 169–184; Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). 
Na tej podstawie ustalono, że najbardziej zbliżony roz-
kład anatomiczny resztek bydła wykazały badania pro-
wadzone na Starym (Głównym) Mieście oraz Nowym 
Targu, a więc najbliżej pod względem terytorialnym i 
chronologicznym posadowionych części miasta. W od-
niesieniu do trzody chlewnej sytuacja wyglądała nieco 
inaczej. O ile rozkład anatomiczny elementów szkiele-
tu kończyn był podobny w przypadku Nowego Targu 
i Starego Miasta, o tyle w przypadku szkieletu głowy 
i szkieletu osiowego zaobserwowano znaczne różnice.

Równie ciekawie kształtuje się udział obu wspo-

Ryc. 1006. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Kość śródstopia 

(os metatarsale) bydła ze śladami cięcia. 
Fot. Autorzy

Fig. 1006. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Cattle metatar-

sal bone (os metatarsale) with cut-
marks. Phot. Authors

Ryc. 1007. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010-2012. 
Kręg szczytowy (atlas) bydła ze śladami rąbania. Fot. 

Autorzy

Fig. 1007. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cattle atlas (atlas) with chopmarks. 

Phot. Authors
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mnianych gatunków zwierząt przy porównaniu NISP 
wspomnianych stanowisk (wykres XX.8). Ujmując 
zjawisko w kontekście chronologicznym, w XI–XII w. 
w materiale z Ostrowa Tumskiego (ul. Katedralna 4) 
dominują resztki po bydle, a w przypadku Ołbina – po 
trzodzie chlewnej. Może to wynikać z opisywanego 
w piśmiennictwie wpływie typu osadnictwa na wyni-
ki badań archeozoologicznych (Lasota-Moskalewska 
et al. 1996, s. 97–110). A zatem nadwyżka resztek po 
bydle, jak wcześniej już wspomniano, wynika z bezpo-
średniego sąsiedztwa grodu, siedziby Piastów śląskich, 
a przewaga trzody chlewnej na Ołbinie, przypomina-
jąca analogiczny okres historyczny badany na Ostro-
wie Tumskim przez Wyrosta i Chrzanowską (1983, 
s. 111–123), odzwierciedla stosunki charakterystycz-
ne dla części wczesnośredniowiecznych osad i gro-
dów Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Wraz z postępem 
chronologii obserwujemy stopniowy, powolny wzrost 
udziału bydła i gwałtowniejszy spadek odsetka resztek 
po trzodzie chlewnej. Zjawisko to przypomina łudzą-
co wyniki porównania odsetka wspomnianych gatun-
ków zwierząt na przestrzeni średniowiecza w materiale 
z opolskiego Ostrówka, gdzie też obserwowano gwał-
towną dywersyfikację źródeł białka zwierzęcego na 
korzyść rogacizny, a kosztem trzody (wykres XX.3). 
W Opolu okres ten zbiegł się z lokacją miasta, budo-
wą nowego zamku i powodowanymi przez ten proces 
zmianami demograficznymi wynikającymi ze stopnio-
wego napływu kolonistów, głównie z krajów niemiec-
kich (Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 17–179; Żerelik 
2002, s. 40–76). Skoro Wrocław był lokowany kilkakrot-
nie, a napływ nowej ludności był nie tylko bardziej niż 
w Opolu intensywny, ale i rozłożony w czasie, to pro-
cesy zmian upodobań kulinarnych mieszkańców rów-
nież zachodziły wolniej (Młynarska-Kaletynowa 1986, 
s. 17–179; Żerelik 2002, s. 40–76; Wachowski 2004, 
s. 383–387; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–104; Bresch 
et al. 2001, s. 15–72; 2001a, s. 73–108; Piekalski 2002a, 
s. 5–11; 2002c, s. 287–291; 2005, s. 39–48; 2010, s. 11–
14; 2010a, s. 47–55; 2010b, s. 407–412). Wrocław był też 
miastem większym i ludniejszym, co także mogło skut-
kować łagodniejszym przebiegiem opisywanych pro-

cesów (wykres XX.4). Większość ludności napływo-
wej pochodziła z kręgu niemieckojęzycznego, a zatem 
obcego w stosunku do wcześniejszych, słowiańskich 
mieszkańców (Piekalski 1993, s. 169–184; Żerelik 2002, 
s. 40–114; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–141). Obszary 
nieobjęte lokacją na prawie magdeburskim, jako relikty 
wcześniejszych osad pozostały nadal domeną ludności 
autochtonicznej. Jeszcze przecież w XIX w. część Dol-
nego Śląska leżącą na prawym brzegu Odry określano 
jako tzw. polską stronę (Czapliński 2002, s. 250–425; 
Kulak 2006, s. 377–476). Wraz z tzw. rewolucją XIII w.
i zmianami etniczno-demograficznymi pojawiły się 
zapewne różnice w upodobaniach kulinarnych, a star-
szym, bardziej tradycyjnym gustom hołdowano nadal 
na Ostrowie Tumskim czy Ołbinie.

Podobne zjawisko zaobserwowno (Bartosiewicz 
et al. 1995, s. 111–115) na stanowisku w mieście Vác-
na (Węgry). W okresie awarskim dominowało tam 
co prawda bydło (z udziałem zwierząt typowych dla 
koczowniczego trybu życia, jak konie), jednak kilka 
wieków później, wraz z napływem osadników z kra-
jów niemieckich oraz wyodrębnieniem się tzw. nie-
mieckiego miasta, udział procentowy szczątków bydła 
sięgnął aż 79%, podczas gdy udział szczątków trzody 
chlewnej stał się marginalny. Pomimo że obszary Wę-
gier były tradycyjną strefą wypasu wielkich stad bydła, 
które następnie sprzedawano głównie do krajów nie-
mieckich, to dopiero wraz z postępującym napływem 
kolonistów wyraźnie obserwuje się wzrost znaczenia 
wołowiny i marginalizację innych źródeł mięsa. Być 
może stwierdzony przez Gręzak (2007, s. 80–82) brak 
korelacji pochodzenia etnicznego z gustami kulinarny-
mi mieszkańców wynika z rozmiarów średniowieczne-
go Kołobrzegu i braku podziału na dzielnice miasta na 
podstawie wyraźnych różnic.

Badania osteometryczne obwodowych części koń-
czyn przedstawiono w tab. XX.2–4. Na ich podstawie 
udało się ustalić potencjalną płeć zwierząt, od których 
kości śródręcza oraz śródstopia pochodziły (wykresy 
XX.9–11). Ponad 65% osobników, dla których możli-
we było określenie płci, to samice, na drugim miejscu 
znalazły się metapodia pochodzące prawdopodob-
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nie od krów lub wołów, samce natomiast stanowiły 
najmniejszy odsetek analizowanej grupy. Pozwala to 
stwierdzić, że głównym sposobem użytkowania by-
dła były tzw. wtórne produkty udomowienia, czyli np. 
mleko (Greenfield 2010, s. 29–54). Na postawie zacho-
wanych fragmentów czaszki (ryc. 1008) potwierdzono 
doniesienia innych badaczy, że w badanym okresie 
historycznym mamy do czynienia z niezbyt rosłym 
bydłem krótkorogim, przypominającym rodzimą rasę 
czerwoną polską (Chrzanowska 1975, s. 119–162; 1976, 
s. 163–181; 1977, s. 3–12; 1979, s. 3–7; Chrzanowska, 
Molenda 1978, s. 3–15; Wyrost, Chrzanowska 1983, 
s. 111–123; Piekalski 1993, s. 169–184; Wiszniowska 
et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276; Chrószcz et 
al. 2008, s. 201–214; Chrószcz et al. 2011, s. 19–32; 
Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). Na podstawie 
wyników pomiarów metrycznych odcinków metapo-
dialnych bydła (50 sztuk) udało się również ustalić jego 
przybliżoną wysokość w kłębie (metodami Boessnecka, 
Całkina i Focka), która wynosiła średnio 109,6 cm, dla 
wymienionych metod odpowiednio: 113,5, 108,1, 107,4 
cm (tab. XX.5). Analogiczne wartości dla wczesnośre-
dniowiecznego bydła z wrocławskiego Ostrowa Tum-
skiego i opolskiego Ostrówka wskazują, że nowotarskie 
bydło było wyższe (Wyrost, Chrzanowska 1983, s. 111–
123). Podobnie najwyższe wartości uzyskano dla me-
tody Boessnecka (1956, s. 75–90). Wysokość w kłębie 
bydła z Nowego Targu była natomiast zbliżona do war-
tości uzyskanych w trakcie badań Ostrowa Tumskiego 

(ul. Katedralna), gdzie w XI–XII w. średnia arytme-
tyczna wynosiła 107,3 cm, a w XV i XVII w. 108,9 cm. 
Z kolei wysokość w kłębie bydła z obszaru Starego Mia-
sta w XIII–XIV w. wynosiła średnio 103,1 cm, przy czym 
liczba kości uwzględnionych w szacowaniu wzrostu 
była znacznie mniejsza. We wszystkich wspomnianych 
przypadkach bydło nie było tak rosłe jak analizowane 
podczas badań na wzgórzu gromnickim (Chrószcz et 
al. 2008, s. 201–214). Być może bydło ubijane w rzeźni 
zaopatrującej w mięso Nowy Targ było nieco bardziej 
wyrośnięte, a na podwyższenie wartości średnich miała 
wpływ obecność wołów. Zjawisko to można zinterpre-
tować również jako wskazujące, że głównym źródłem 
pozyskiwania mięsa wołowego w Opolu i lokowanym 
Wrocławiu były hodowle znajdujące się stosunkowo 
blisko miast, dysponujące podobnym fenotypowo po-
tencjałem. Mniej rosłe bydło Opola i Wrocławia po-
twierdza tezę Gręzak (2007, s. 80–82), że sprowadzane 
przez osadników zwierzęta nie należały do najbardziej 
wyrośniętych. Wyższe w kłębie bydło nowotarskie było 
zapewne importem ze wschodu, bądź też przejawiało 
cechy rasy rodzimej, być może krzyżowanej z domiesz-
ką „wschodniej krwi”. Za ostatnim stwierdzeniem zdają 
się przemawiać wyniki szacowania wysokości w kłębie 
prowadzone podczas badań materiałów gromnickich 
i pochodzących z zachodniej części wrocławskiego 
Ostrowa Tumskiego (Chrószcz et al. 2008, s. 201–214; 
Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222).

Ryc. 1008. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Zachowane fragmenty skle-

pienia czaszki i możdżeni (fornix cranii et 
processus cornuales) bydła. Fot. Autorzy

Fig. 1008. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Preserved fragments 

of cattle skull and cornual processes (fornix 
cranii et processus cornuales). Phot. Authors
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Innym wytłumaczeniem rosłości bydła z Nowego 
Targu mogłoby być – przy uwzględnieniu tezy Grę-
zak (2007, s. 80) o braku obecności „rosłego” bydła 
w średniowieczu na obszarze północnych Niemiec 
– przypuszczenie, że żywiec mógł pochodzić z tery-
toriów innych krajów niemieckich. Różnice między 
wysokością w kłębie wczesnośredniowiecznego bydła 
opolskiego i wrocławskiego (Ostrów Tumski) może 
wynikać również z chronologii. Szczątki kostne anali-
zowane w badaniach Wyrosta i Chrzanowskiej (1983, 
s. 111–123) pochodziły z wczesnego średniowiecza, 
a więc z wcześniejszego okresu historycznego. Wszyst-
kie wspomniane kwestie znajdą zapewne swe rozwiąza-
nie w studium poświęconym wyłącznie losom śląskiego 
bydła. Choćby ze względu na różnice w pochodzeniu 
osadników sprowadzonych na Śląsk (Niemcy, Walono-
wie, Flamandowie, Sasi i Holendrzy) i Pomorze (Mro-
zowicz et al. 2006, s. 73–83).

Kolejnym elementem branym pod uwagę w trak-
cie analizy archeozoologicznej był rozkład grup wie-
kowych bydła (wykres XX.12). Wiek ubijanego bydła 
wskazywał, że ubój młodych sztuk zdarzał się najrza-
dziej, gwałtownie wzrastał między 9. a 12. miesiącem 
życia (25%), by powyżej 12. miesiąca stopniowo spa-
dać, osiągając w przedziale 12–24 miesięcy życia 17%, 
a następnie znów rosnąć do ok. 37% w przedziale 24–
42 miesięcy życia, po czym po 2. roku życia ustabilizo-
wać się na poziomie ok. 10%. Znaczący jest minimalny 
udział zwierząt młodych, a więc cielęciny. Tylko w jed-
nym wypadku oszacowano wiek na poniżej 10. miesią-
ca życia. W porównaniu do badań prowadzonych przez 
Wiszniowską i zespół (Wiszniowska et al. 2001, s. 223–
231; 2002, s. 213–276), gdzie stwierdzono, że więk-
szość ubijanego bydła była w wieku powyżej 3,5 roku 
(powyżej 42. miesiąca życia), w materiale nowotarskim 
szacowanie wieku dowiodło najbardziej intensywnego 
praktykowania uboju nieco młodszych zwierząt, głów-
nie między 24. a 42. miesiącem życia. W przypadku 
badań prowadzonych przy ul. Katedralnej na Ostrowie 
Tumskim w materiale kostnym stwierdzono w późnym 
średniowieczu spadek uboju zwierząt ok. 42. miesiąca 
życia. Autorzy sugerują, że wynika to z faktu, że wszyst-

kie brakowane krowy oraz woły przeznaczone do ubo-
ju zostały wykorzystane, a późniejszy wzrost liczby 
ubijanych sztuk (powyżej 45. miesiąca życia) wynikał 
z brakowania krów mlecznych po drugim wycieleniu 
(Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). W przypadku 
Nowego Targu sprzedawano głównie mięso zwierząt 
wyrośniętych i dorosłych, nie bacząc na ograniczenia 
wynikające z chowu. Wynika to nie tyle z niefrasobli-
wości, ile z wysokiego popytu na każdy rodzaj mięsa 
wołowego w późnośredniowiecznym mieście. Istnieją 
dwa zgoła przeciwne wytłumaczenia tego zjawiska. Być 
może okoliczna hodowla bydła była w stanie zapewnić 
odpowiednią podaż zwierząt rzeźnych, uzupełniając 
chów pogłowia zwierząt sprowadzonych przez osadni-
ków przez zwierzęta rodzime. Oznacza to, że hodowla 
bydła na terenach księstwa wrocławskiego była na tyle 
duża, że hodowcy mogli sobie pozwolić na sprzedaż 
sztuk zdatnych jeszcze do innego niż mięsne użytko-
wania. Należy podkreślić długofalowość powyższego 
zjawiska, co oznacza, że stada bydła, pomimo wyprze-
daży i uboju zwierząt w wieku produkcyjnym i rozpło-
dowym, były zdolne do odpowiedniej odnawialności. 
Oczywiście sztuki wyrośnięte zapewne były znacznie 
chętniej przez hodowców sprzedawane na rzeź niż 
bydło starsze w szczycie użytkowania i wydajności 
mlecznej oraz rozrodczej. Z drugiej jednak strony do-
minacja bydła w wieku pomiędzy 24. a 42. miesiącem 
życia może także oznaczać, że zwierzęta importowano 
z bardziej odległych terenów (Bartosiewicz et al. 1995, 
s. 111–115). W takim przypadku nie obserwuje się 
zwierząt młodych, tj. do 9. miesiąca życia, oraz zwie-
rząt starszych, tj. powyżej 45. miesiąca życia, ponieważ 
przepęd tych grup wiekowych groziłby licznymi upad-
kami, a tym samym stratami. Zatem popyt na mięso 
wołowe był powodem importu zwierząt z terenów leżą-
cych dalej od Wrocławia, choć na podstawie analizy fe-
notypu można stwierdzić, że z innych okolic niż bydło 
dostarczane do Opola. Brak adekwatnej analizy wie-
kowej zwierząt z ostatniego ośrodka miejskiego unie-
możliwia jednak określenie, czy zwierzęta pochodziły 
z bezpośrednich okolic czy też z importu. W przypad-
ku sytuacji opisanej przez Wiszniowską (Wiszniowska 
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et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276) bydło praw-
dopodobnie pochodziło z hodowli zlokalizowanych 
w bliskim sąsiedztwie Wrocławia, gdzie po prostu eli-
minowano osobniki nieefektywne w produkcji. Zwie-
rzęta te były na tyle silne, że mogły przebyć niedaleką 
drogę do Wrocławia bez uszczerbku dla zdrowia i tym 
samym bez spadku ich wartości.

Wzrost konsumpcji mięsa wołowego jest tak-
że przejawem siły ekonomicznej ludności napływo-
wej, która mogła importować bydło dla zaspokojenia 
własnych potrzeb i w dużym stopniu zrezygnować ze 
spożycia mięsa wieprzowego, które przecież mogła 
hodować także we własnym zakresie w obrębie ośrod-
ka miejskiego bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Najwidoczniej nowi mieszkańcy Wrocławia mogli po-
zwolić sobie na takie działania. Znaczny z kolei import 
żywca bydlęcego musiał mieć charakter pozytywnego 
impulsu, czegoś w rodzaju koła zamachowego dla roz-
woju hodowli bydła w okolicach, co oczywiście rzu-
towało na zwiększanie areałów łąk i pól uprawnych 
kosztem lasów. Utrzymywanie stad bydła zdolnych do 
zaspokajania rosnącej koniunktury musiało mieć sze-
rokie konsekwencje dla okolicznych obszarów. Wydaje 
się – przy wzięciu pod uwagę tezy Gręzak (2007, s. 80–
82) o początkowo łączonym, miejsko-rolnym trybie 
pozyskiwania żywca – że w przypadku Wrocławia obie 
możliwości uzupełniały się, zapewniając odpowiednią 
podaż wołowiny w mieście. Przytoczone przez wspo-
mnianą badaczkę koszty zakupu mięsa poszczególnych 
gatunków zwierząt rzeźnych, dowodzące wyższego po-
pytu (a zatem i wyższej ceny) na wieprzowinę w XV 

wiecznym Gdańsku zdają się raczej wynikać ze specy-
fiki tego portowego miasta niż stanowić prawidłowość 
w ramach naszego regionu Europy.

Ostatnim elementem analizy archeozoologicznej 
szczątków kostnych bydła był opis ewentualnych zmian 
patologicznych. W przypadku tego gatunku zwierząt 
nie obserwowano prawie żadnych zmian kostnych mo-
gących być wynikiem chorób lub złego utrzymania czy 
użytkowania zwierząt. W jednym przypadku zidentyfi-
kowano wygojone złamanie kości żebrowej (ryc. 1009). 
Co ciekawe, nie obserwowano zwyrodnień kości ty-
powych dla intensywnego użytkowania pociągowe-
go, stwierdzono ledwie jeden przypadek o niewielkim 
nasileniu zmian kostnych przytaczanych przez innych 
badaczy (Bartosiewicz et al. 1997, s. 32–79), a pocho-
dzenie większości zidentyfikowanych kości śródręcza 
i śródstopia od samic świadczy o częstym uboju krów 
na cele konsumpcyjne. Mięso pochodzące od wyro-
śniętych bukatów bądź młodych jałówek stanowi więk-
szość, co po raz kolejny przemawia za możliwością 
pokrycia popytu na wołowinę w możliwe najprostszy 
i najbardziej efektywny sposób.

Wśród szczątków kostnych pochodzących od by-
dła zidentyfikowano ślady działalności ludzkiej nie-
związane bezpośrednio z pozyskiwaniem i wykorzy-
stywaniem kulinariów. Były to dwa ślady wiercenia 
pozostawione na bliższych członach palcowych (ko-
ściach pęcinowych), nawiercona kość skokowa, odcię-
ty bloczek kości śródręcza oraz trzy łyżwy pozyskane 
z kości promieniowej i dwóch kości śródstopia bydła 
(ryc. 1010, 1011).

Ryc. 1009. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Fragment kości żebrowych (ossa costalia) 

bydła ze śladami blizny kostnej (callus) w miejscu 
pourazowego złamania kości. 

Fot. Autorzy

Fig. 1009. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cattle rib fragments (ossa costalia) with 

callus traces (callus) where the traumatic fracture 
was located. Phot. Authors
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b. Świnia (Sus scrofa f. domestica)

Resztki kostne po trzodzie chlewnej stanowiły 
na placu Nowy Targ 21,3% NISP. Było to mniej niż 
w przypadku badań prowadzonych przez Wiszniow-
ską i współautorów (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–
276) we Wrocławiu na działce Rynek 50 – ul. Igielna 
18 (XIII–XIV w., 37,8% NISP) i mniej, niż ustalono 
podczas prac archeozoologicznych materiału z XI–XII-
-wiecznego Ołbina (40,31% NISP) czy XIII–XV-wiecz-
nego Starego Miasta (Piekalski 1993, s. 169–184). 
W przypadku badań archeologicznych prowadzonych 
w obrębie wrocławskiego Rynku Wiszniowska i współ-
autorzy (2001, s. 223–231) ustalili, że największy od-
setek resztek po trzodzie chlewnej zidentyfikowano 
w warstwach łączonych z XIII w. (37,8% NISP), następ-
nie obserwowali jego spadek w warstwach datowanych 
na XIII–XIV w. (32,7–34,1%) oraz ponowny wzrost 

udziału kośćca świni w materiale nowożytnym (XVII–
XVIII w., 38,3%). Badania prowadzone w zachodniej 
części wyspy katedralnej wykazały, że we wczesnym 
średniowieczu udział resztek szkieletowych po trzodzie 
chlewnej wynosił 28,7% NISP, a w XV i XVII w. 10,9% 
NISP (Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205, 222). Badania 
Wyrosta i Chrzanowskiej (1983, s. 111–123) porównu-
jące materiał pozyskany z wykopalisk prowadzonych 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (XI–XIII w.) 
i Ostrówka w Opolu (XI–XIV w.) wykazały we wcze-
snym średniowieczu dominację szczątków pochodzą-
cych od trzody chlewnej (odpowiednio 51,7% i 46,9% 
NISP), przy czym w XI w. następował powolny wzrost 
ich udziału procentowego, który kończył się we Wroc-
ławiu na przełomie XI i XII w., a w Opolu w XII w. po-
wolnym spadkiem. Przy czym w XIII w. udział resz-
tek po trzodzie chlewnej gwałtownie malał w stolicy 
księstwa opolsko-raciborskiego (wykresy XX.3, XX.4). 

Ryc. 1010. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Ślady obróbki; nawiercona 
kość skokowa (talus), kość pęcinowa 
(os compedale) oraz odcięty koniec dalszy 
kości śródręcza (os metacarpale) bydła. 
Fot. Autorzy

Fig. 1010. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Worked cattle bo-
nes: drilled talus bone (talus), long pastern 
bone (os compedale) and a cut-off distal 
part of cannon bone (os metacarpale). 
Phot. Authors

Ryc. 1011. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Ślady obróbki; dwie kości 
śródstopia (ossametatarsalia) bydła, 
prawdopodobnie przygotowane do 
wykorzystania jako łyżwy. 
Fot. Autorzy

Fig. 1011. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Worked cattle bo-
nes: two metatarsal bones (ossa 
metatarsalia) most probably prepared
 to be used as skates. 
Phot. Authors
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Częściowo zjawiska te zostały już opisane w podroz-
dziale poświęconym bydłu, a obserwowane zjawisko 
dywersyfikacji mięsa wieprzowego na rzecz wołowi-
ny powiązano z lokacją miasta oraz budową nowego 
zamku na Ostrówku. Oba te wydarzenia potwierdzają 
zmiany społeczno-kulturowe i etniczne, którym uległo 
miasto w wyniku akcji kolonizacyjnej (Młynarska-Ka-
letynowa 1986, s. 17–179; Żerelik 2002, s. 40–76; Mro-
zowicz et al. 2006, s. 55–104).

W odniesieniu do stanowisk wrocławskich obser-
wowane zmiany w obrębie NISP były wynikiem znacz-
nie bardziej skomplikowanego procesu. Porównanie 
udziału procentowego w NISP trzody chlewnej anali-
zowanych wrocławskich stanowisk przedstawia wykres 
XX.8. Zjawisko dywersyfikacji mięsa wieprzowego na 
rzecz wołowiny postępowało z czasem, przypomina-
jąc w dużym stopniu zjawisko obserwowane w Opolu. 
Nadwyżka resztek po bydle w obrębie materiału z za-
chodniej części Ostrowa Tumskiego wynikała z bezpo-
średniego sąsiedztwa wczesnośredniowiecznego grodu 
książąt śląskich. Podobne zjawiska w obrębie grodów 
obserwowano w części stanowisk Kujaw, Wielkopol-
ski i Pomorza w XI–XII w. (Lasota-Moskalewska et 
al. 1996, s. 97–110). Przypominający dominujący we 
wschodniej części Ostrowa Tumskiego udział resztek 
po świniach obserwowano na Ołbinie (Piekalski 1993, 
s. 169–184). Wraz z upływem czasu następuje stopnio-
wy spadek udziału trzody chlewnej w NISP na stanowi-
skach zlokalizowanych na obszarze miasta lokowanego 
na prawie niemieckim. Można założyć, że skoro Wro-
cław otrzymywał prawa miejskie kilkakrotnie, a napływ 
głównie niemieckojęzycznych kolonistów był zapewne 
bardziej intensywny, ale i rozłożony w czasie, to proce-
sy zmian upodobań kulinarnych mieszkańców również 
postępowały wolniej. Ostrów Tumski, podobnie jak Oł-
bin, nie został objęty procesem lokacyjnym związanym 
z rozwojem lewobrzeżnego Wrocławia. Obszary te, jako 
pozostałości wcześniejszych osad na prawie książęcym, 
były zamieszkane zapewne głównie przez ludność au-
tochtonicznie śląską, w odróżnieniu od miast lokacyj-
nych, gdzie stopniowo zaczynali dominować przybysze 
z państw niemieckich (Młynarska-Kaletynowa 1986, 

s. 17–179; Żerelik 2002, s. 40–76; Wachowski 2004, 
s. 383–387; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–104; Bresch 
et al. 2001, s. 15–72; 2001a, s. 73–108; Piekalski 2002a, 
s. 5–11; 2002c, s. 287–291; 2005, s. 39–48; 2010, s. 11–
14; 2010a, s. 47–55; 2010b, s. 407–412). Stąd też wraz 
z nadejściem tzw. rewolucji XIII w. i wynikającymi 
z niej zmianami etniczno-demograficznymi pojawi-
ły się zapewne różnice w upodobaniach kulinarnych, 
a starsze, bardziej tradycyjne gusta znajdowały odbicie 
w części materiału z Ostrowa Tumskiego czy z Ołbina 
(wykresy XX.4, XX.8). W przypadku Ostrowa Tum-
skiego zaznacza się jeszcze jedno zjawisko: od końca 
XIII w. stopniowo staje się on domeną wyłącznie władzy 
kościelnej (Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 17–170), 
a zatem stosunki społecznie tej części nadodrzańskiego 
grodu nie musiały być analogiczne do obserwowanych 
w pozostałych częściach miasta. Podobnie powolne 
zmiany ewolucji gustów kulinarnych mieszkańców śre-
dniowiecznego miasta lokacyjnego obserwowała Grę-
zak (2007, s 80–82), stwierdzając jednak zmniejszanie 
się dominującej roli bydła na rzecz mięsa wieprzowego 
i baraniego.

Rozkład anatomiczny szczątków kostnych trzody 
chlewnej przedstawiają tab. XX.1 i wykres XX.13. Na 
podstawie analizy znalezisk ustalono, że w odniesieniu 
do świń szczególnie intensywnie użytkowano części 
tuszy związane z bliższą częścią kończyn (łopatka, go-
lonka przednia, szynka i golonka tylna) i głową. Jed-
nocześnie stwierdzono niedobór elementów zasadni-
czych półtuszy wieprzowej związanych ze szkieletem 
osiowym (boczek, schab czy karkówka) oraz dalszych 
części kończyn (wykres XX.13). Ślady obróbki rzeźnic-
kiej wykazywały typowe cechy charakterystyczne dla 
podziału na półtusze i ich elementy zasadnicze oraz 
mniejsze części zgodnie z ich zastosowaniem kulinar-
nym (ryc. 1012). Proces rozbioru tuszy przypominał 
stosowane obecnie metody. Porównanie rozkładu 
anatomicznego trzody chlewnej w różnych stanowi-
skach Wrocławia przedstawia wykres XX.7. Obraz ob-
serwowany w materiale nowotarskim przypomina w 
odniesieniu do części tuszy związanych ze szkieletem 
kończyn stosunki opisywane na stanowiskach chrono-
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logicznie zarówno starszych, jak i zbliżonych do No-
wego Targu. Wszędzie stwierdzano znaczny niedobór 
dalszych części kończyn i nadmiar ich części bliższych 
(łopatka, szynka, golonki przednia i tylna). Mniej jed-
norodnie kształtował się natomiast udział części zwią-
zanych ze szkieletem głowy czy szkieletem osiowym. 
W materiale z Nowego Targu obserwowano szcze-
gólnie duży deficyt najbardziej wartościowych części 
tuszy (schab, polędwica) w porównaniu z pozostały-
mi stanowiskami oraz wyraźny nadmiar elementów 
szkieletu głowy. Najbardziej popularne mięso wieprzo-
we (łopatka, szynka, golonki przednia i tylna) nadaje 
się do smażenia, gotowania i duszenia (pieczeń, zrazy, 
sznycle), łopatka ponadto nadaje się na mięso mielo-
ne lub siekane, a golonka do gotowania lub/i piecze-
nia. Głowizna może być wykorzystywana do gotowa-
nia, peklowania lub duszenia, na galarety, dodatki do 
pasztetu i nadzionek mięsnych, a ryj i uszy do sporzą-
dzania wywarów, peklowania i gotowania. Różnice w 
rozkładzie anatomicznym były szczególnie wyraźne w 
porównaniu z późnośredniowiecznym i nowożytnym 
Starym Miastem i Ostrowem Tumskim oraz mniej za-
znaczone w przypadku porównania z wczesnośrednio-
wiecznym Ołbinem i Ostrowem Tumskim. Można 
wnosić, że Nowy Targ w odniesieniu do trzody chlew-
nej zajmował pozycję pośrednią pomiędzy lokacyjnym 
Starym Miastem a terenami nieobjętymi zasięgiem 
tych przemian prawno-społecznych. Zjawisko to może 
wynikać z położenia placu Nowy Targ niejako pomię-
dzy Ostrowem Tumskim, Ołbinem, Nowym Miastem i 
Rynkiem, a przez to popyt na poszczególne części tuszy 
wieprzowej ulegał wpływom ludności Wrocławia za-
równo przed-, jak i polokacyjnej, przy czym ta ostatnia 
wcześniej zerwała swe powiązania z „rolno-miejskim” 
trybem życia, jak dowodzi Gręzak (2007, s. 80–82). 
Innym czynnikiem, który nie pozostaje bez znacze-
nia, jest fakt, że mięso dostarczane na Nowe Jatki na 
Nowym Targu pochodziło z innej rzeźni niż dostar-
czane do Wielkich Jatek (Piekalski 1993, s. 169–184). 
We wszystkich porównywanych stanowiskach obser-
wowano niski odsetek elementów mniej atrakcyjnych 
części kończyn, pewien niedobór elementów szkieletu 

osiowego oraz mniej lub bardziej zaznaczony nadmiar 
szkieletu bliższych części kończyn. Wydaje się, że moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że duży popyt na mięso 
w rozwijającym się, ludnym mieście wymuszał zwięk-
szenie jego podaży. Przy czym oprócz stosunkowo 
chętnie kupowanej wieprzowiny pochodzącej z atrak-
cyjnych części tuszy popularne było również mięso 
pochodzące z głowizny, które do dzisiaj w niektórych 
kręgach kulinarnych bynajmniej nie uchodzi za gorsze.

Ryc. 1012. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Fragment kości udowej (femur) świni ze śladami cięcia. 

Fot. Autorzy

Fig. 1012. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Pig femur (femur) with cutmarks. 

Phot. Authors

Na podstawie stopnia zrostu nasad kości długich 
oraz zębów udało się ustalić przybliżony wiek uboju 
części zwierząt zidentyfikowanych jako trzoda chlew-
na (wykres XX.14). Udział zwierząt młodych (poni-
żej 9. miesiąca życia) był minimalny (0,6%). Od 9. 
miesiąca życia sukcesywnie procent ubijanych zwie-
rząt wzrastał, osiągając apogeum w przedziale od 17. 
do 23. miesiąca życia (ponad 30%), a następnie znów 
notowano wydatny spadek i stabilizację na wysokości 
5–10% powyżej 27. miesiąca życia. Ubijano zwierzęta 
w momencie osiągnięcia przez nie optymalnej masy 
ciała, jako że osobniki starsze hoduje się tylko dla ce-
lów reprodukcyjnych. Porównując uzyskane wyniki 
z rezultatami badań na działce przy ul. Katedralnej 4 
na wrocławskim Ostrowie Tumskim, stwierdzono, że 
największa intensywność uboju przypadła na okres 
bardziej zbliżony do obserwowanego dla wczesnego 
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niż późnego średniowiecza. Może to wynikać ze wspo-
mnianego wcześniej ulokowania Nowego Targu na po-
graniczu lokowanego na prawie niemieckim Starego 
Miasta i obszarów takich jak Ołbin czy Ostrów Tumski, 
nieobjętych tym procesem, gdzie zapewne wolniej za-
znaczały się wpływy bliskiego sąsiedztwa lokowanego, 
lewobrzeżnego Wrocławia. Wieprzowina, jako tańsza 
i mniej ceniona niż mięso wołowe, zapewne znajdowała 
uznanie na stołach raczej niższych warstw społecznych 
niż bogatych mieszczan. Większy udział wieprzowiny 
w materiałach kostnych ze Starego Miasta (Piekalski 
1993, s. 169–184) mógł być powodowany, jak sugeruje 
Gręzak (2007, s. 80–82), faktem, że ta część Wrocławia 
wcześniej odczuła skutki przejścia na typowo miejski 
typ zaspokajania popytu na mięso.

Większość materiału kostnego zaklasyfikowanego 
jako pochodzący od trzody chlewnej wykazywała ce-
chy typowe dla późnośredniowiecznego pogłowia tego 
gatunku (Lasota-Moskalewska et al. 1987, s. 51–81; 
Molenda 1985, s. 25–42). Na podstawie pomiarów me-
trycznych kości śródręcza i śródstopia (jedynych za-
chowanych w całości, tab. XX.6) udało się oszacować 
wysokość w kłębie zwierząt na średnio 70,5 cm (zakres 
60,5–78,7 cm), co lokuje je w granicach wyznaczo-
nych dla świń z wczesnośredniowiecznego opolskie-
go Ostrówka czy wrocławskiego Ostrowa Tumskiego 
(Molenda 1984, s. 67–86; 1985, s. 25–42). Wyróżnienie 
minimalnej (0,2% NISP) grupy kości należących do 
formy przejściowej, obserwowanej w większej ilości 
we wczesnym średniowieczu zarówno w Opolu, jak 
i Wrocławiu (Molenda 1984, s. 67–86; 1985, s. 25–42), 
a także wysokość w kłębie świni domowej potwierdza-
ją tezę Lasoty-Moskalewskiej (Lasota-Moskalewska 
et al. 1987, s. 51–81) o jednorodnej, w odniesieniu do 
średniowiecza, populacji trzody chlewnej na obszarze 
Królestwa Polskiego oraz ziem sąsiednich, a wyraź-
nie różniącej się od dzika (0,51% NISP nowotarskich 
szczątków kostnych). Zjawiska te tłumaczy się mody-
fikacją genetyczną pogłowia świń hodowanych przez 
człowieka, brakiem naturalnych barier geograficznych 
uniemożliwiających wymianę pogłowia, pochodze-
niem od dość jednorodnej populacji dzika oraz sto-

sunkowo niewielkim w skali całego kontynentu opisy-
wanym terytorium (Lasota-Moskalewska et al. 1987, 
s. 51–81). Podobne do nowotarskich wartości, w od-
niesieniu do wysokości w kłębie świni, uzyskano na ob-
szarze Starego Miasta (Wiszniowska et al. 2001, s. 223–
231; 2002, s. 213–276). Oznaczona wysokość w kłębie 
jest zgodna także z danymi podanymi przez Teicherta 
(1969, s. 237–292), który dokonał charakterystyki wy-
sokości trzody chlewnej od okresu neolitu po czasy 
współczesne. Należy zauważyć, że średnia wysokość 
w kłębie u świń na przestrzeni dziejów nie ulegała 
większym wahaniom, chociaż obserwowano różnice 
w wartościach skrajnych. Oczywiście w trakcie wcze-
snego okresu hodowli doszło do zmian proporcji po-
szczególnych części ciała w porównaniu z dzikiem 
na korzyść schabu i szynki (Lasota-Moskalewska et 
al. 1987, s. 51–81). Zmiany te spowodowały rozbu-
dowę wyżej wymienionych elementów zasadniczych 
tuszy wieprzowej kosztem łopatki i karkówki, jednak 
w stopniu nie aż tak zaawansowanym jak u ras współ-
czesnych. Świnia późnośredniowieczna przypominała 
bardziej jedną z obecnie występujących ras zachowaw-
czych (np. rasa złotnicka) niż typową trzodę użytko-
waną we współczesnym nam intensywnym chowie 
przemysłowym.

W materiale pochodzącym od trzody chlewnej nie 
obserwowano prawie żadnych zmian patologicznych. 
Jedna z nich to patologia dotycząca zatrzymanego 
pierwszego zęba trzonowego (P4), co może mieć tło ge-
netyczne bądź pourazowe (ryc. 1013). Drugą zmianą 
kostną były objawy odczynu odokostnowego w okoli-
cy końca dalszego kości podudzia (ryc. 1014). Powo-
dem tych zmian mógł być przewlekły proces zapalny, 
będący następstwem urazu (być może powstałego 
w wyniku zwyczajowego krępowania zwierzęcia pod-
czas wypasu?) i prowadzący do zrostu dalszych części 
trzonów kości piszczelowej i strzałkowej.
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c. Grupa owca/koza (Ovis ammon f. aries 
et Capra aegagrus f. hircus)

Ze względu na znaczne podobieństwo morfolo-
giczne szczątki kostne sklasyfikowane jako pochodzące 
ze szkieletu udomowionych małych przeżuwaczy ujęto 
we wspólną grupę owca/koza. Podobna praktyka była 
stosowana w odniesieniu do szczątków pochodzących 
z innych stanowisk z obszaru Dolnego Śląska (Krupska 
1977, s. 23–36; 1978, s. 17–29; Chrzanowska, Molen-
da 1978, s. 3–15; Chrzanowska 1979, s. 3–7; Wyrost, 
Chrzanowska 1983, s. 111–123; Piekalski 1993, s. 169–
184; Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–
276; Chrószcz et al. 2008, s. 201–214; Chrószcz, Jane-
czek 2012, s. 205–222). W materiale z placu Nowy Targ 
we Wrocławiu resztki pokonsumpcyjne (ryc. 1015) na-
leżące do grupy owca/koza stanowiły 17,3% NISP (wy-
kres XX.1). Jest to wartość nieco większa od uzyskanej 
w badaniach Wiszniowskiej i zespołu (Wiszniowska et 

al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276), które były pro-
wadzone w obrębie wrocławskiego Rynku. W ujęciu 
chronologicznym, na stanowiskach o najwcześniejszym 
datowaniu, czyli wczesnośredniowiecznego Ostrówka 
dla X–XII oraz XII–XIII w., było to odpowiednio 9,7% 
i 10,8% NISP, a X–XIII-wiecznego Ostrowa Tumskiego 
– 9,8% NISP (Krupska 1977, s. 23–36; Chrzanowska, 
Molenda 1978, s. 3–15; Krupska 1978, s. 17–29). Z kolei 
w przypadku XI–XII-wiecznego wrocławskiego Ołbina 
do resztek po małych przeżuwaczach zaliczono 7,17% 
NISP (Piekalski 1993, s. 169–184). W okresie około- 
i polokacyjnym w obrębie wrocławskiego Starego Mia-
sta udział procentowy resztek po owcach i kozach wa-
hał się od 5,11% NISP w XIII–XV w. (Piekalski 1993, 
s. 169–184), przez 14,85% NISP dla XIII–XIV-wiecz-
nego Rynku (Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231), po 
17,8% NISP dla Rynku w 1. poł. XIII w. (Wiszniowska et 
al. 2002, s. 213–276). Badania ostatnich autorów przy-
niosły również pewne różnice w udziale owiec i kóz 

Ryc. 1013. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–
2012. Fragment kości szczękowej (os maxillare) 
świni z objawami zatrzymanego zęba 
przedtrzonowego (P4). Fot. Autorzy

Fig. 1013. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Pig maxillary bone fragment (os ma-
xillare) with symptoms of impacted premolar (P4). 
Phot. Authors

Ryc. 1014. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zrost kości podudzia (ossa 
cruris) świni, będący następstwem odczynu odokostnowego towarzyszącego prze-
wlekłemu zapaleniu na tle urazowym (krępowanie kończyny sznurem?). 
Fot. Autorzy

Fig. 1014. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Pig leg bones           
(ossa cruris) grown together due to periosteal reaction following chronic traumatic 
inflammation (tying the limb with a rope?). Phot. Authors
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w okresie od XIII po XVIII w., tj.: dla początku XIII w. 
– 17,8% NISP (niski TNF), w połowie XIII w. – ok. 13% 
NISP (niski TNF), dla 2. poł. XIII w. – 13,1% NISP (wy-
soki TNF), w XIII–XIV w. – ok. 5% NISP (niski TNF), 
w końcu w XVII–XVIII w. – powyżej 20% NISP (niski 
TNF) (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276). Ze wzglę-
du na bardzo dużą globalną liczbę szczątków (powyżej 
8 tys. fragmentów kostnych) wartość uzyskana dla 2. 
poł. XIII w. (13,1% NISP) wydaje się najbardziej obiek-
tywna. W końcu dla zachodniej części wyspy tumskiej 
(ul. Katedralna 4), dla wczesnego (XI–XII w.) i późne-
go średniowiecza oraz nowożytności (XV i XVII w.), 
było to odpowiednio 15,7% i 30,1% NISP (Chrószcz, 
Janeczek 2012, s. 205–222). Jak widać, na stanowiskach 
wrocławskich (wykres XX.8) po raz kolejny można za-
uważyć pewną prawidłowość.

Badania Wyrosta i Chrzanowskiej (1983, s. 111–
123) wskazują, że w przypadku Ostrowa Tumskiego 
(wykres XX.4) udział grupy owca/koza wolno spada 
od X do XIII w., przy jednoczesnym w miarę stabilnym 
udziale procentowym bydła (ok. 30% NISP), z niewiel-
kim spadkiem na przełomie XI i XII w. Na tym samym 
stanowisku dominowała trzoda chlewna (ok. 51–62% 
NISP), wykazując od XIII w. powolny wzrost udziału 
procentowego w NISP. Inaczej kształtowały się zmiany 
udziału procentowego w NISP na opolskim Ostrówku 
(wykres XX.3). Procent szczątków kostnych pochodzą-
cych od zwierząt z grupy owca/koza stopniowo wzra-
stał od początku XI w., osiągając poziom 13,5% NISP 
(od 7% NISP na przełomie X i XI w.). Następnie, po 
krótkiej fazie plateau, stwierdzono spadek udziału tych 
zwierząt do 6% w XII w. Jako ostania faza obserwowany 
był natomiast ponowny wzrost do 11,8% na przełomie 
XIII i XIV w. (Wyrost, Chrzanowska 1983, s. 111–123). 
W odniesieniu do opolskiego Ostrówka najbardziej 
rzucającą się w oczy tendencją jest zjawisko dywersy-
fikacji mięsa wieprzowego przez wołowinę w XIII w. 
Interpretowane jest ono jako posiadające znamiona 
bezpośredniego związku z przemianami miasta i same-
go Ostrówka w tym okresie. Lokacja na prawie mag-
deburskim, napływ kolonistów oraz budowa nowego 
zamku przyniosły zmiany stosunków społeczno-et-

nicznych (Młynarska-Kaletynowa 1986, s. 17–179; Że-
relik 2002, s. 40–76). We Wrocławiu procesy związane 
z tzw. rewolucją XIII w. trwały dłużej aniżeli w Opolu, 
a równolegle do miasta lokacyjnego funkcjonowały 
tam nadal relikty wcześniejszego osadnictwa na ob-
szarze Ołbina i Ostrowa Tumskiego, przy czym należy 
zauważyć, że na tym ostatnim w miejsce odciskającego 
swe piętno dworu książęcego pojawiła się dominacja 
dygnitarzy kościelnych (Młynarska-Kaletynowa 1986, 
s. 17–179; Żerelik 2002, s. 40–76; Wachowski 2004, 
s. 383–387; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–104; Bresch 
et al. 2001, s. 15–72; 2001a, s. 73–108; Piekalski 2002a, 
s. 5–11; 2002c, s. 287–291; 2005, s. 39–48; 2010, s. 11–
14; 2010a, s. 47–55; 2010b, s. 407–412). Wpływ sąsiedz-
twa wczesnośredniowiecznej siedziby książęcej oraz 
późnośredniowiecznego i nowożytnego ośrodka władz 
biskupich widoczny jest wyraźnie w porównaniu udzia-
łu resztek po poszczególnych zwierzętach domowych 
w materiale z badań dawnego Orphanotropheum 
(Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). Opolski dwór 
książęcy i jego dłuższe funkcjonowanie w nowym zam-
ku spowodowały zapewne częściowo zmiany związa-
ne ze wzrostem popytu na mięso owiec i kóz (wykres 
XX.3), podobnie jak miało to miejsce wcześniej w za-
chodniej części XI–XII-wiecznego Ostrowa Tumskie-
go (wykres XX.8). Wydaje się, że kolonizacja odegrała 
główną rolę w narastającym lawinowo wzroście popytu 
na mięso wołowe kosztem wieprzowiny. We Wrocła-
wiu, podobnie jak we wcześniejszych analizach udzia-
łu resztek po bydle i trzodzie chlewnej, w przypadku 
grupy owca/koza odnajduje się znamiona bardziej 
skomplikowanych procesów. W XI i XII w. stwierdzono 
w badaniach archeozoologicznych niski udział resztek 
po omawianej grupie zwierząt (poniżej 10% NISP), na 
Ołbinie (Piekalski 1993, s. 169–184) oraz w materiałach 
badanych na Ostrowie Tumskim przez Krupską (1977, 
s. 23–36). Chrzanowska i Molenda (1978, s. 3–15) 
w okresie od XII do XIII w. stwierdziły już nieznacz-
ny, powyżej 10% NISP, wzrost udziału szczątków owcy 
i kozy w Opolu, a Krupska (1978, s. 17–29), dla X–XIII-
-wiecznego Ostrowa Tumskiego, ustaliła udział resztek 
po małych przeżuwaczach na 9,8% NISP. Niższa war-
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tość wiąże się zapewne z wydarzeniami historycznymi. 
W XIII w. dokonano lokacji lewobrzeżnego Wrocławia, 
do którego z czasem przeniósł się dwór książęcy (po-
kłosie testamentu Henryka IV Probusa), pozostawiając 
Ostrów Tumski w gestii władz kościelnych (sprzedaż 
w 1317 r.), bez objęcia go aktem lokacyjnym z 1242 r. 
Wraz z upływem czasu w obrębie lokowanego Wrocła-
wia (XIII–XV w.) obserwuje się wzrost udziału resztek 
po owcy i kozie do kilkunastu procent (Wiszniowska et 
al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276). Stosunki ilościo-
we na obszarze zachodniej części Ostrowa Tumskiego 
(wykres XX.4) w odniesieniu do owiec i kóz przypo-
minają we wczesnym średniowieczu te stwierdzone na 
XIII-wiecznym Ostrówku w Opolu (Wyrost, Chrza-
nowska 1983, s. 111–123), a w późnym średniowieczu 
i nowożytności przewyższają udział procentowy grupy 
owca/koza zarówno w materiale nowotarskim, jak i w 
pozyskanym w centrum wrocławskiego Starego Miasta 
(Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276), 
co wynika ze wspomnianego wyżej sąsiedztwa (gród 
książęcy i siedziba episkopalna) (Młynarska-Kaletyno-
wa 1986, s. 17–179; Żerelik 2002, s. 40–76; Wachowski 
2004, s. 383–387; Mrozowicz et al. 2006, s. 55–104; Bre-
sch et al. 2001, s. 15–72;  Piekalski 2002b, s. 5–11; 2002c, 
s. 287–291; 2005a, s. 39–48; 2010, s. 11–14; 2010a, 
s. 47–55; 2010b, s. 407–412). Sam Nowy Targ ulegał 
zapewne, podobnie jak w przypadku resztek po bydle 
i świniach, wpływom wynikającym ze swego położe-
nia: leżąc w obszarze oddziaływania popytu lewobrzeż-
nego Wrocławia, Ołbina i Ostrowa Tumskiego, po raz 
kolejny stał się wypadkową ich wszystkich.

Rozkład anatomiczny resztek pochodzących z po-
szczególnych części tuszy w obrębie grupy owca/koza 
przedstawia wykres XX.15. Wynika z niego, że najbar-
dziej zaznaczony w stosunku do normalnego rozkładu 
anatomicznego był nadmiar części tuszy baraniej i ja-
gnięcej związanych ze szkieletem bliższych części koń-
czyn (górka, udziec, golenie przednia i tylna), a więc 
mięsa wartościowego, nadającego się do przygotowania 
potraw duszonych, gotowanych i pieczonych oraz do 
nadziewania potraw półmięsnych. Mniej wyraźne były 
niedobory elementów szkieletu osiowego oraz dalszych 

części kończyn. Antrykot i comber są wykorzystywane 
do przygotowywania potraw duszonych, pieczonych 
i smażonych (pieczeń, zrazy, gulasz), przy czym com-
ber uważany jest za mięso wyjątkowo wartościowe. 
W porównaniu z innymi obszarami Wrocławia (wy-
kres XX.16) w odniesieniu do nadmiaru elementów 
tuszy związanych z bliższymi częściami kończyn (bar-
dziej atrakcyjnymi) Nowy Targ przypomina bardziej 
XV- i XVII-wieczny zachodni Ostrów Tumski i wcze-
snośredniowieczne Opole niż późnośredniowieczny le-
wobrzeżny Wrocław (Stare Miasto), co znów potwier-
dza jego pośredni charakter, odpowiadający na podaż 
mięsa zarówno w lokacyjnym mieście, jak i na obsza-
rach nieobjętych tym procesem, jak Ołbin czy wyspa 
tumska, która dodatkowo była związana z siedzibami 
dygnitarzy Kościoła. W przypadku elementów głowy, 
szkieletu osiowego czy dalszych części kończyn podo-
bieństwo do lewobrzeżnego Wrocławia jest znacznie 
silniej zaznaczone, a przez to po raz kolejny można 
zaobserwować skutek popytu na wszelki rodzaj mię-
sa, również mniej wartościowego, wśród mieszkańców 
niższych warstw społecznych nadodrzańskiego grodu.

Struktura wiekowa w obrębie grupy owca/koza 
została przedstawiona na wykresie XX.17. Wyraźnie 
widać, że dominowały po raz kolejny zwierzęta wyro-
śnięte i dojrzałe, a najbardziej intensywny okres uboju 
przypadał na 12.–18., 24.–28. i 36.–42. miesiąc życia. 
Podobnie jak w przypadku wczesnośredniowieczne-
go Ostrowa Tumskiego ubijano część zwierząt sto-
sunkowo młodych, drugi i trzeci okres uboju wiąże 
się zapewne bardziej ze znacznym popytem na mięso 
w późnośredniowiecznym mieście niż z eliminowa-
niem zwierząt niespełniających oczekiwań związa-
nych z wtórnym użytkowaniem. Tak więc po raz ko-
lejny popyt na mięso, typowy dla miasta, bierze górę 
nad praktyką hodowlaną, odgrywającą zasadniczą rolę 
w mniejszych ośrodkach osadniczych. Podobnie jak 
w przypadku bydła jest to przejaw dużych możliwości 
ekonomicznych regionu z uwagi na fakt, że przez długi 
okres czasu utrzymywano dostawy zwierząt i nie za-
obserwowano jakiegoś spadku bądź zmiany struktury 
wiekowej ubijanych zwierząt, co mogłoby sugerować 
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wyczerpywanie się zdolności hodowców do zaspokaja-
nia zapotrzebowania rynku.

Na podstawie pomiarów metrycznych (tab. XX.7) 
ustalono przypuszczalną wysokość w kłębie zwierząt. 
Wynosiła ona średnio ok. 52,9 cm dla kości śródręcza 
i 52,3 cm dla kości śródstopia (tab. XX.8). Do szacowa-
nia użyto współczynnika dla ras prymitywnych (wrzo-
sówka), bardziej przypominających średniowieczne niż 
współczesne owce (Haak 1965 za Schramm 1967, s. 89–
105). Wartości te były niższe niż uzyskane w badaniach 
Schramm (1967a, s. 135–174; Lasota-Moskalewska et 
al. 1991, s. 329–348) dla północno-zachodnich ziem 
Królestwa Polskiego. Podobnie niższe niż wielkopol-
skie zwierzęta szacowała Krupska (1977, s. 23–36; 1978, 
s. 17–29) dla wczesnośredniowiecznego Opola i Wro-
cławia. Mimo że stosowane przez Krupską przeliczniki 
Całkina dotyczą owcy romanowskiej, wyhodowanej 
w XVII w. w Rosji (wrzosówka jest zaś rodzimą rasą 
prymitywną), przeliczono uzyskane w badaniach war-
tości, uzyskując średnią 58,7 cm. Porównując wczesno- 
i późnośredniowieczne owce i kozy z Wrocławia i Opo-
la ustalono, że zwierzęta z Nowego Targu były niższe. 
Podobnie jak w przypadku bydła, używano różnych 
populacji zwierząt do zaspokojenia potrzeb konsump-
cyjnych Wrocławia i Opola. Potwierdza to fakt istnie-
nia w bliskich sobie geograficznie regionach różnych 
morfotypowo populacji zwierząt, bądź też importu 
zwierząt z różnych obszarów. Do uzyskanych wyników 
należy jednak podejść z pewną ostrożnością z uwagi na 
fakt ograniczonej liczby mierzalnych szczątków. Bada-
nia Wiszniowskiej i zespołu (Wiszniowska et al. 2001, 
s. 223–231; 2002, s. 213–276) wskazują, że XIII–XIV-
-wieczne pogłowie owiec i kóz z przyrynkowej strefy 
Starego Miasta było zbliżone do pogłowia owcy wrzo-

sówki, a więc podobne do stwierdzonych na Nowym 
Targu. Około połowy XIII w. natomiast było ono nieco 
większe, by w drugiej połowie stulecia przyjąć wartości 
bardziej zbieżne ze stwierdzonymi w materiale nowo-
tarskim (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276).

Wśród zmian patologicznych kości uznanych za 
pochodzące od owcy lub kozy warto wspomnieć o ko-
ściach śródstopia (ryc. 1016), z których jedna pochodzi 
od zwierzęcia poniżej 18. miesiąca życia, noszących śla-
dy wygojonego pęknięcia kości (odczyn odokostnowy, 
blizna kostna), oraz o wygojonym złamaniu kości że-
browej (ryc. 1017). Wydaje się mało prawdopodobne, 
by średniowieczny hodowca zastosował jakąkolwiek 
skuteczną metodę stabilizacji odłamów kostnych po 
całkowitym złamaniu kości śródstopia owcy lub kozy, 
której skuteczność potwierdziłby brak wytworzenia 
stawu rzekomego. Prawdopodobnie zwierzę tak długo 
odciążało kończynę, aż doszło do odpowiedniego zala-
nia miejsca urazu i wytworzenia się blizny kostnej.

Poza grupą owca/koza udało się zidentyfikować 
zbiór szczątków należących z pewnością do owcy lub 
do kozy. Jednak jego udział procentowy był marginalny 
(odpowiednio 0,1% i 0,8% NISP).

Oba wymienione gatunki były zapewne hodowane 
ze względu na mięsno, ponadto owce i kozy mogły być 
utrzymywane w celu pozyskania mleka, wełny lub skór 
(Lasota-Moskalewska 2005, s. 94–124). Jednak podob-
nie jak w innych przypadkach późnośredniowiecznych 
stanowisk wtórne (przyżyciowe) użytkowanie odgrywa-
ło mniejszą rolę (Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). 
Wełna jest typowym produktem charakterystycznym 
przede wszystkim dla owiec, z kolei skóry kozie stano-
wiły poszukiwany i wysoko ceniony materiał skórniczy, 
głównie ze względu na ich hydrofobowe właściwości.

Ryc. 1015. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Kość piszczelowa 

(tibia) owcy z widocznymi śladami 
cięcia. Fot. Autorzy

Fig. 1015. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Sheep tibia (tibia) with visible 
cutmarks. Phot. Authors
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d. Koń (Equus ferus f. caballus)

Szczątki kostne pochodzące ze szkieletu konia 
stanowiły 2,5% NISP (wykres XX.1). Jest to wartość 
przybliżona do uzyskanej z XI–XII-wiecznego wroc-
ławskiego Ołbina i znacznie niższa niż uzyskana dla 
XIII–XV-wiecznego Starego Miasta (4,93% NISP) 
(Piekalski 1993). Badania prowadzone na stanowisku 
ul. Igielna 50 – Rynek 18 wskazują, że szczątki po-
chodzące od koni stanowiły średnio 1,4% NISP (dla 
najliczniej reprezentowanej grupy kości, wiązanej z 2. 
poł. XIII w. – 1,1% NISP) (Wiszniowska et al. 2002, 
s. 213–276). Podobne wartości uzyskali Wiszniowska et 
al. (2002, s. 213–276) w badaniach nad materiałem ko-
stnym z wrocławskiego Rynku (1,4% NISP), przy czym 
dla XIII–XIV w. było to 4,8% NISP. Porównanie wyni-
ków uzyskanych w trakcie analizy archeozoologicznej 
prowadzonej na kilku wczesnośredniowiecznych sta-
nowiskach archeologicznych na obszarze Śląska wska-
zuje, że najliczniej reprezentowana grupa szczątków 

pochodziła z XII w., a w odniesieniu do samego Wroc-
ławia było to od 1% do 3,8% NISP (Wyrost et al. 1979, 
s. 439–459). W końcu w odniesieniu do zachodniej czę-
ści wyspy tumskiej procent szczątków pochodzących 
od koni wynosił 3,1% dla wczesnego średniowiecza 
i 1,4% dla późnego średniowiecza i okresu nowożytne-
go (Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). Jak można 
wnosić na podstawie wyżej przytoczonych danych, 
udział procentowy resztek kostnych po koniach w ma- 
teriale z wrocławskiego Nowego Targu mieści się 
w zakresie wartości ustalonych przez innych badaczy, 
a ponadto plasuje się między wczesnym a późnym śre-
dniowieczem. Być może po raz kolejny zaznacza się tu 
zjawisko związane z położeniem Nowego Targu na po-
graniczu obszaru objętego XIII-wieczną lokacją i części 
miasta, które nie były jej bezpośrednio poddane.

W materiale archeozoologicznym zazwyczaj nie 
obserwowano śladów typowych dla resztek pokon-
sumpcyjnych (Wyrost et al. 1979, s. 439–459; Piekalski 
1993, s. 169–184; Chrószcz, Janeczek 2012, s. 205–222). 

Ryc. 1016. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Kości śródstopia (ossa meta-
tarsalia) owcy lub kozy z objawami silnego 
odczynu odokostnowego związanego 
z pęknięciem kości. Fot. Autorzy

Fig. 1016. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Sheep or goat 
metatarsal bones (ossa metatarsalia) with 
symptoms of strong periosteal reaction 
due to bone fracture. Phot. Authors

Ryc. 1017. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Ślad wygojonego złamania 
(callus) kości żebrowej (os costale) owcy 
lub kozy. Fot. Autorzy

Fig. 1017. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Traces of healed rib 
(os costale) fracture (callus) in sheep or goat. 
Phot. Authors
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Jednak znaczne rozkawałkowanie elementów szkieletu 
koni nie wyklucza ich użytkowania związanego z pozy-
skiwaniem mięsa, tym bardziej że w kilku przypadkach 
zidentyfikowano ślady cięcia czy rąbania, np.: fragment 
kości łokciowej z odrąbanym guzem łokciowym, odrą-
bany fragment kości promieniowej, fragment kości 
piszczelowej oraz kość metapodium ze śladami noża, 
przecięta kość śródręcza). Badacze często błędnie in-
terpretują brak typowych śladów związanych z dzie-
leniem tuszy czy obróbką cieplną mięsa końskiego, 
wykluczając jego spożycie. Wydaje się jednak, że w cen-
trum średniowiecznego miasta, będącego domem zna-
czącej populacji ludzkiej, nie jest możliwe wykluczenie 
okazyjnego spożywania koniny, choćby ze względu 
na znaczny popyt na mięso. W badanym materiale 
nie zidentyfikowano żadnego szkieletu zachowanego 
w porządku anatomicznym, a obecność pojedynczych 

kości konia trudno wytłumaczyć inaczej niż jako po-
zostałość po mięsie lub celowym pozyskiwaniu okre-
ślonych elementów kośćca dla ich późniejszej obróbki 
(ryc. 1018–1020). Opinię o możliwym, sporadycznym 
co prawda, spożywaniu mięsa końskiego potwierdzają 
Wiszniowska i współautorzy (Wiszniowska et al. 2002, 
s. 213–276). Z Europy Zachodniej znane są świadec-
twa wykorzystywania mięsa końskiego jako karmy dla 
psów w ośrodkach miejskich (Thomas, Locock 2000, 
s. 85–93). Z uwagi jednak na małą liczbę szczątków ko-
nia oraz brak typowych śladów obgryzania przez psy 
(z wyjątkiem jednego fragmentu kości śródstopia, ryc. 
1021) w badanym materiale wydaje się, że hipoteza ta 
nie może być brana pod uwagę. Nie można jednak wy-
kluczyć, że analiza pozostałego materiału dostarczy no-
wych, interesujących obserwacji.

Zwierzęta w średniowiecznym Wrocławiu. Problem struktury konsumpcji mięsa

Ryc. 1018. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Fragment kości 

przedramienia (ossa antebrachii) konia 
z widocznymi śladami rąbania 

i oddzielania wyrostka łokciowego 
kości łokciowej (olecranon). 

Fot. Autorzy

Fig. 1018. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Horse forearm 
bone fragment (ossa antebrachii) with 
visible traces of chopping and separa-

ting the oleocranon (olecranon). 
Phot. Authors

Ryc. 1019. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Kości pęcinowe 

(ossa compedalia) koni ze śladami 
obróbki. Fot. Autorzy

Fig. 1019. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Worked horse 

pastern bones (ossa compedalia). 
Phot. Authors
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Na postawie pomiarów osteometrycznych (tab. 
XX.9) udało się ustalić przypuszczalną wysokość 
w kłębie zwierząt na 139,8 cm. Plasuje to zwierzęta 
z Nowego Targu w grupie śląskich średniowiecznych 
koni należących do IV grupy, wyróżnionej dla wcze-
snego średniowiecza przez Wyrosta i współpracowni-
ków. Autorzy ci wykazali, że we wczesnym średniowie-
czu na Śląsku hodowano dwie grupy koni. Zwierzęta 
cięższe, o wysokości w kłębie ok. 139 cm, oraz konie 
lżejsze, zazwyczaj o wysokości ok. 131 cm. Najliczniej 
reprezentowane były konie w grupie IV (136–144 cm), 
zarówno w X/XI, jak i XII/XIII w. Jednocześnie wska-

zali oni na brak różnic terytorialnych na obszarze Pol-
ski średniowiecznej (Wyrost et al. 1979, s. 439–459). 
A badania prowadzone w XIII–XIV-wiecznym Inowro-
cławiu (115–145 cm) czy IX–XIV-wiecznym Gdańsku 
(114–144 cm) pokazują, że konie nowotarskie nie róż-
niły się znacząco od ogólnej średniowiecznej tendencji 
w tym zakresie (Kubasiewicz 1959, s. 3–151; Sobociń-
ski 1973, s. 81–102).

W materiale kostnym pochodzącym od koni 
stwierdzono zmiany w obrębie odcinków piersiowego 
i lędźwiowego kręgosłupa, związane z przewlekłym sta-
nem zapalnym mięśni ustalaczy kręgosłupa (mm. erec-
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Ryc. 1020. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fragment 
kości piszczelowej (tibia) konia ze śladami obróbki. Fot. Autorzy

Fig. 1020. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Fragment of worked horse tibia (tibia). Phot. Authors

Ryc. 1021. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. Frag-
ment kości śródstopia (os meta-
tarsale) konia ze śladami ogryza-
nia przez psa. Fot. Autorzy

Fig. 1021. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Horse metatarsal bone fragment 
(os metatarsale) with traces of 
gnawing by dogs. Phot. Authors
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tores trunci) oraz aparatu więzadłowego kręgosłupa, 
które ze względu na czas trwania schorzenia dały wi-
doczne zmiany kostne (zespolenie stawów wyrostków 
stawowych kręgów, zrost wyrostków kolczystych, trzo-
nów oraz łuków kręgów) (ryc. 1022, 1023). Zmiany te 
znalazły odbicie we współczesnym materiale kostnym 
i są charakterystyczne dla przedwczesnego użytkowa-
nia zwierząt pod wierzch, niewłaściwym utrzymywa-
niem koni czy ich przeciążaniem. Przybliżona rekon-
strukcja przebiegu procesu patologicznego wyglądała 
następująco: 1. przewlekły proces zapalny mięśni usta-
laczy kręgosłupa, 2. kulawizna, 3. reakcja tkanki kost-
nej, 4. uniemożliwienie użytkowania pod wierzch, 5. 
nieodwracalne zmiany w narządzie ruchu zwierzęcia. 
Dokładny opis przyczyn, przebiegu i skutków scho-
rzenia w tym przypadku był tematem odrębnej pracy 
(Janeczek et al. 2012). Opisany przypadek jest o tyle 
ważny, że dokumentuje zbyt wczesne używanie koni 
pod wierzch. Podobne zjawisko opisywano także na 

innych stanowiskach archeologicznych pochodzących 
z różnych epok (Onar et al. 2012, s. 139–146). Zjawisko 
to jest trudne do szerszej interpretacji, ponieważ może 
mieć podłoże zarówno ekonomiczne, jak i zwyczajowe. 
Z jednej strony wczesna sprzedaż koni do użytkowa-
nia zmniejsza obciążenie hodowcy – podobne zjawi-
sko obserwuje się dzisiaj. Z drugiej strony być może za 
wskazane uważano wczesne rozpoczęcie ujeżdżania. 
Badania ogółu szczątków z Nowego Targu oraz innych 
części Wrocławia powinny rzucić światło na omawia-
ne zagadnienie. Poza tymi zmianami zidentyfikowano 
kość stępu i śródstopia konia (ryc. 1024) ze zmianami 
wytwórczymi tkanki kostnej charakterystycznymi dla 
szpatu (periartritis et osteoartritis tarsi chronica). Do 
najczęstszych przyczyn tego schorzenia zaliczyć moż-
na: ucisk i erozję chrząstki stawowej, przeciążenie lub 
nieprawidłową postawę, złe utrzymanie i użytkowanie 
etc. (Janeczek et al. 2010, s. 331–335).

Ryc. 1022. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fragment odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa 
(columnavertebralis) konia z widocznymi zmianami kostnymi. Fot. Autorzy

Fig. 1022. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Fragment of horse thoracic and lumbar spine 
(columna vertebralis) with visible bone alterations. Phot. Authors
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e. Pies (Canis lupus f. familiaris) i kot 
(Felis silvestris f. domesticus)

Wśród oznaczonych gatunkowo szczątków kos-
tnych zwierząt resztki po psach i kotach stanowiły od-
powiednio 1,2 i 0,2% NISP (wykres XX.1). Inne ba-
dania archeozoologiczne prowadzone we Wrocławiu 
wniosły wartości nieco różniące się od nowotarskich. 
Piekalski (1993) w analizie porównawczej wyników 
badań prowadzonych na obszarze Starego Miasta oraz 
Ołbina wskazuje, że w XI–XII-wiecznej prawobrzeżnej 
części miasta udział procentowy psów był znacznie niż-
szy (0,23% NISP), a w przypadku lewobrzeżnego XIII–
XV-wiecznego Wrocławia – znacznie wyższy (5,75% 
NISP). Wiszniowska i współautorzy (Wiszniowska  
et al. 2001, s. 223–231) stwierdzili dla Starego Miasta 
przewagę szczątków pochodzących od kotów nad psimi 
(1,61% NISP dla kota oraz 0,61% NISP dla psa) lub ich 
zbliżony udział (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276). 
Z kolei w badaniach prowadzonych na działce przy ul. 
Katedralna 4 (Ostrów Tumski) we wczesnym średnio-
wieczu udział resztek po psach i kotach stanowił od-
powiednio 1,69% i 0,46% NISP, a dla późnego średnio-
wiecza – 0,45% i 0,28% NISP (Chrószcz, Janeczek 2012, 
s. 205–222). Były to więc szczątki stanowiące niewiel-

Ryc. 1023. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Fragment odcinka piersiowego kręgosłupa (columna vertebralis) 
konia z widocznymi zmianami patologicznymi. Fot. Autorzy

Fig. 1023. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Horse thoracic spine fragment (columna vertebralis)
 with visible pathological features. Phot. Authors

Ryc. 1024. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Kości stępu (ossa tarsi et ossa tarsalia) konia z widocznymi 

zmianami kostnymi typowymi dla szpatu (periartritis 
et osteoartritis tarsic hronica). Fot. Autorzy

Fig. 1024. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Horse tarsal bones (ossa tarsi et ossa tarsalia) 
with alterations typical of bone spavin (periartritis 

et osteoartri tistarsic hronica). Phot. Authors
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ki udział w NISP. W żadnym przypadku nie zaobser-
wowano śladów typowych dla czynności rzeźnickich, 
a stąd można wnosić, że ta grupa zwierząt nie była obiek-
tem zainteresowania mieszkańców jako źródło pozy-
skiwania mięsa, co niejednokrotnie opisywano w histo-
rii ludzkości (Chrószcz, Janeczek, Gralak et al. 2013). 
W odniesieniu do jednej kości ramiennej pochodzącej 
od psa zidentyfikowano ślady cięcia (ryc. 1025) o nieja-
snym pochodzeniu. W przypadku dużych średniowiecz-
nych ośrodków miejskich zjawisko kynofagii opisywano 
podczas sytuacji kryzysowych, jak np. oblężenie miasta.

Na podstawie badania osteometrycznego uda-
ło się ustalić potencjalną wysokość w kłębie zwierząt, 
od których pochodziły szczątki (Koundelka 1886, 
s. 127–153). Dla psów było to 48,22 cm, a dla kotów 
25,3 cm (tab. XX.10). Psy były więc znacznie wyższe 
niż te, dla których udało się ustalić wiek podczas badań 
przy Rynku Starego Miasta (Wiszniowska et al. 2002, 
s. 213–276) w początkach XIII w., ale podobne pod 
względem wysokości w kłębie do tych, które łączono 
z XIII–XIV w. (Wiszniowska et al. 2002, s. 213–276). 
Ograniczona liczba kości długich, które mogły być uży-
te do szacowania we wszystkich wyżej wspomnianych 
przypadkach, ograniczyła wydatnie nasze możliwości 
trafnego wnioskowania.

Nie zaobserwowano żadnych zmian patologicz-
nych pozostawiających trwały obraz w analizowanym 
materiale kostnym.

f. Ptaki (Aves)

Szczątki ptaków stanowiły 2,64% NISP. Wśród 
nich stwierdzono elementy szkieletu pochodzące od 
powszechnie utrzymywanego drobiu hodowlanego 
(kura, kaczka, gęś). Szczegółowy rozkład gatunkowy 
resztek po ptakach przedstawiają wykresy XX.1 i XX.2. 
Najliczniej reprezentowane były resztki po kurach 
(Gallus gallus f. domesticus) – 1,5% NISP, a następnie 
gęsiach (Anser anser f. domestica) – 0,4% NISP i kacz-
kach (Anas platyrhynchos f. domestica) – 0,1% NISP. 
Dominację kury domowej wśród szczątków ptasich 
z wrocławskiego Ostrowa Tumskiego oraz Ostrówka 

w Opolu obserwowali również inni badacze (Waluszew-
ska-Bubień 1965, s. 226–263; 1971, s. 396–415; 1981, 
s. 143–160; 1982, s. 159–199; 1985, s. 33–57). Nie 
zidentyfikowano żadnych szczątków należących do dzi-
ko żyjących ptaków łownych, w przeciwieństwie do usta-
leń badań prowadzonych na wczesnośredniowiecznym 
materiale ptasim z Wrocławia (Waluszewska-Bubień 
1971, s. 396–415). Podobnie w przypadku badań pro-
wadzonych w zachodniej części Ostrowa Tumskiego 
(ul. Katedralna 4) wśród resztek szkieletowych po pta-
kach domowych większość stanowiły pochodzące od 
kury domowej, przy czym wraz z postępem chronologii 
udział drobiu domowego wzrastał (Chrószcz, Janeczek 
2012, s. 205–222). Badania prowadzone w Rynku XIII–
XIV-wiecznego Starego Miasta wykazały wyższy udział 
procentowy resztek po ptakach (6,98% NISP), jednak 
i w tym przypadku dominowały elementy szkieletu kury 
(Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231). Stanowi to więcej 
niż w przypadku początku XIII w. w tejże strefie, gdzie 
w obrębie najliczniej reprezentowanego zbioru kostne-
go resztki po ptakach stanowiły 5,3% NISP (Wiszniow-
ska et al. 2002, s. 213–276). Obserwowanej tendencji 
wzrostowej nie potwierdziła analiza porównawcza Oł-
bina i Starego Miasta pod względem zbioru szczątków 
kostnych przeprowadzona przez Piekalskiego (1993, 
s. 169–184). O ile udział procentowy opisywanej grupy 
zwierząt w Ołbinie i Nowym Targu jest zbliżony, o tyle 
w przypadku strefy przyrynkowej liczebność szczątków 
ptasich była mniejsza. Niewielka liczba szczątków pta-
sich ogranicza możliwość wyciągania wiążących wnio-
sków, tym bardziej że miał na nią duży wpływ sposób 
pozyskiwania drobnych resztek kostnych w trakcie eks-
ploracji archeologicznych.

Jedyną zmianą patologiczną zaobserwowaną w ob-
rębie kości ptasich był zrost kości długiej (pp. kości 
promieniowej) niezidentyfikowanego gatunku dużego 
ptaka (ryc. 1026). Skoro ktoś zadał sobie trud, by odpro-
wadzić odłamy kości i unieruchomić je na linii przeło-
mu, to świadczyć to może o znacznej wartości zwierzę-
cia, które poddano temu zabiegowi, oraz o znajomości 
zasad opatrywania złamań u ptaków w średniowiecz-
nym Wrocławiu.
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g. Zwierzęta dziko żyjące

Zwierzęta dziko żyjące stanowiły 1,7% NISP w zbio-
rze analizowanych kości zwierzęcych z placu Nowy 
Targ (wykres XX.2). Szczegółowy rozkład anatomicz-
ny i udział gatunkowy zidentyfikowanych gatunkowo 
szczątków przedstawiono w tab. XX.1 i na wykresie 
XX.2.

Animalia majora (zwierzyna płowa i czarna) oraz 
animalia minuta (drobne ssaki) są zwykle używane 
jako tzw. zwierzęta wskaźnikowe dla zobrazowania 
cech charakterystycznych biotopu otaczającego miej-
sce eksploracji archeologicznej (Makowiecki 2010, 
s. 193–208; Chrószcz et al. 2010, s. 225–236; Chrószcz ,
i Janeczek 2012, s. 205–222; Chrószcz, Janeczek, Pa-
sicka et al. 2013, s. 31–56). Oczywiście pewne gatunki 

zwierząt występują w praktycznie każdym środowisku, 
np. dzik, sarna czy lis. O ile odwzorowanie środowiska 
otaczającego w przeszłości niewielką osadę jest sto-
sunkowo proste, o tyle w przypadku dużych ośrodków 
miejskich jest to znacznie trudniejsze. Prócz czynników 
związanych z możliwością występowania lub braku 
pewnych gatunków w określonym typie środowiska 
naturalnego na obraz szczątków kostnych z obszaru 
placu targowego nakładają się znacząco popyt i podaż 
mięsa czy ograniczenia natury prawnej uniemożliwia-
jące korzystanie z „dobrodziejstw boru” mieszkańcom 
nienależącym do warstw uprzywilejowanych. Dobrym 
tego przykładem jest porównanie dwóch wczesnośre-
dniowiecznych ośrodków miejskich Śląska, mianowi-
cie Opola i Wrocławia. W pierwszym z nich stwier-
dzono znacznie wyższy odsetek resztek szkieletowych 

Ryc. 1025. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Kość ramienna (humerus) psa z widocznymi śladami cięcia. Fot. Autorzy

Fig. 1025. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Dog humerus (humerus) with visible cutmarks. Phot. Authors

Ryc. 1026. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Ślad wygojonego złamania (callus) kości długiej ptaka. Fot. Autorzy

Fig. 1026. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Trace of healed fracture (callus) on bird long bone. 
Phot. Authors
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zwierząt dziko żyjących i pod tym względem należy on 
do najbogatszych na obszarze średniowiecznej Polski 
(Chrzanowska, Pospieszny 1975, s. 329–355). Znacznie 
mniej resztek szkieletowych zwierząt dzikich obser-
wowano we wczesnośredniowiecznym materiale kost-
nym zarówno z wrocławskiego Ołbina, jak i z XIII–XV 
wiecznego lewobrzeżnego Wrocławia, przy ul. Igielnej 
(Piekalski 1993, s. 169–184). Podobnie niewielki udział 
resztek po zwierzętach dziko żyjących wykazały bada-
nia archeozoologiczne prowadzone w obrębie Rynku 
przez Wiszniowską z zespołem (Wiszniowska et al. 
2001, s. 223–231; 2002, s. 213–276).

Wśród zwierząt dziko żyjących zidentyfikowa-
no szczątki kostne pochodzące od dzika (Sus scrofa) 
– 0,51% NISP, sarny (Capreolus capreolus) – 0,35% 
NISP, jelenia (Cervus elaphus) – 0,3% NISP, zająca 
(Lepus europaeus) – 0,27% NISP, żubra (Bison bona-
sus) – 0,1% NISP, lisa (Vulpes vulpes) – 0,07% NISP, 
wiewiórki (Sciurus vulgaris) – 0,02% NISP, a spośród 
zwierząt wodnych od suma europejskiego (Silurus gla-
nis) – 0,05% NISP oraz małży (Bivalvia) – 0,03% NISP 
(wykres XX.2). Skład gatunkowy odzwierciedla ustale-
nia innych autorów (Chrzanowska, Pospieszny 1975, 
s. 329–355; Piekalski 1993, s. 169–184; Chrószcz, Jane-
czek 2012, s. 205–222).

Ze względu na nieznaczny odsetek szczątków zwie-
rząt dziko żyjących należy ostrożnie podchodzić do 
prób rekonstrukcji środowiska naturalnego na ich pod-
stawie. Według Chrószcza i Janeczka (2012, s. 205–222) 
na przestrzeni od XII do XV w. w otoczeniu Wrocławia 
stopniowo następował zanik obszarów gęsto zalesio-
nych, a ich miejsce zajmowały pola uprawne. Zmiany 
te nie były jednak na tyle szybkie, by wyrugować osto-
je dużych ssaków leśnych (Chrószcz, Janeczek 2012, 
s. 205–222; Chrószcz, Janeczek, Pasicka et al. 2013, 
s. 31–56). Podobne obserwacje przynosi analiza zbio-
ru nowotarskiego. Obecność zwierząt wszędobylskich 
(dzik, sarna, zając) przemawia za procesem rugowa-
nia lasów na rzecz pól uprawnych. Jednocześnie nadal 
stwierdzono obecność elementów szkieletu dużych 
ssaków (żubr i jeleń), typowych dla rozległych lesistych 
obszarów, co potwierdza wolny i ograniczony przebieg 

tego zjawiska. Konieczność zaspokajania rosnącego po-
pytu na mięso w coraz bardziej ludnym mieście wymu-
siła przeznaczenie odpowiedniego areału na pastwiska 
zdolne do utrzymania rosnących stad bydła. Trzoda 
chlewna pod tym względem jest znacznie mniej wy-
magająca, możliwy jest zarówno jej „wypas leśny”, jak 
i utrzymywanie wewnątrz miasta. Do zwierząt najbar-
dziej inwazyjnych względem środowiska naturalnego 
należą przedstawiciele grupy owca/koza, a ich znaczą-
ce, ale jednak dopiero trzecie miejsce wśród pogło-
wia zwierząt rzeźnych potwierdza tezę o stopniowym 
charakterze modyfikacji środowiska naturalnego, nie 
tak intensywnym, jak często obserwowany w terenach 
podgórskich. Populacja zwierząt domowych i dziko ży-
jących stanowi pewny układ naczyń połączonych, a o 
kształcie środowiska naturalnego można wnioskować 
na podstawie składu ilościowego i jakościowego obu 
grup (Chrószcz, Janeczek, Pasicka et al. 2013, s. 31–56). 
Koszt pozyskania mięsa zwierząt dzikich ograniczał 
podaż na badanym stanowisku. Wydaje się, że znacz-
niejszy udział takiego mięsa w diecie mieszkańców był-
by typowy dla obszarów zamieszkiwanych przez war-
stwy uprzywilejowane.

Bliskość Odry, głównej rzeki Śląska, i jej obszarów 
zalewowych, starorzeczy i zakoli powinna odbić się 
w rozkładzie gatunkowym (resztki po rybach i zwierzę-
tach ziemno-wodnych) w badanym materiale kostnym. 
Wydaje się, że niewielki udział tej grupy zwierząt jest 
spowodowany metodami eksploracyjnymi zastosowa-
nymi podczas wykopalisk. Jest wysoce nieprawdopo-
dobne, by szczątki kostne ryb stanowiły zaledwie 0,05% 
NISP pozyskanego z obszaru miasta położonego nad 
brzegiem dużej europejskiej rzeki i w bezpośrednim 
sąsiedztwie kilku innych rzek. Podobnie niski udział 
ryb stwierdzili w badaniach nad materiałem kostnym 
z obszaru wrocławskiego Rynku Wiszniowska z zespo-
łem (Wiszniowska et al. 2001, s. 223–231; 2002, s. 213–
276) czy Chrószcz i Janeczek (2012, s. 205–222) pod-
czas analizy materiału kostnego z Ostrowa Tumskiego. 
W niniejszych badaniach zidentyfikowano jeden kręg 
suma, którego długość oszacowano na ok. 2 m.
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1. Zdecydowaną większość zidentyfikowanych gatun-
kowo fragmentów kostnych stanowiły resztki po-
konsumpcyjne. Obserwowane ślady działalności 
rzeźnickiej, związanej z podziałem tuszy na elemen-
ty zasadnicze i mniejsze części kulinarne, nie odbie-
gały od właściwych dla stosowanych współcześnie 
metod.

2. Większość zidentyfikowanych gatunkowo resztek 
kostnych pochodziła od ssaków domowych (pta-
ki domowe stanowią jedynie niewielką grupę), co 
odpowiada wynikom analiz archeozoologicznych 
prowadzonych przez innych badaczy w tym samym 
okresie historycznym i na tym samym obszarze 
geograficznym.

3. W odniesieniu do zwierząt domowych (przede 
wszystkim bydła i trzody chlewnej), porównując 
uzyskane wyniki z rezultatami prac innych autorów, 
obserwuje się zjawisko polegające na stopniowym 
wzroście udziału procentowego resztek po bydle 
kosztem trzody chlewnej, co prawdopodobnie ma 
związek ze zmianami etnicznymi i prawnymi za-
chodzącymi w historii miasta.

4. Postępujące wraz z upływem czasu zjawisko spad-
ku udziału procentowego resztek kostnych trzody 
chlewnej w stosunku do bydła, bardzo wyraźnie 
widoczne na Ostrówku w Opolu, jest możliwe do 
uchwycenia w porównaniu wyników prac doty-
czących stanowisk położonych w obrębie średnio-
wiecznego Wrocławia o różnym datowaniu. Jednak 
nie jest ono tak intensywne jak w przypadku stolicy 
księstwa opolsko-raciborskiego. Zjawisko to świad-
czy o spadku znaczenia mięsa wieprzowego na ko-
rzyść wołowiny.

5. Prawdopodobnym powodem przemian zachodzą-
cych we Wrocławiu i Opolu była tzw. rewolucja 
XIII w., a więc lokacja miast i wiążący się z nią na-

pływ kolonistów, głównie z krajów niemieckich. Po-
nieważ w historii Wrocławia rozwój polokacyjnego 
miasta jest bardziej złożony i rozciągnięty w czasie 
aniżeli w Opolu, a samo nadanie prawa magdebu-

rskiego miało miejsce kilkakrotnie, toteż zmiany 
etniczno-kulturowe, socjalne i prawne zachodziły 
w znacznie większym przedziale czasu.

6. Struktura wiekowa bydła ubijanego wydaje się 
świadczyć o imporcie zwierząt z dalszych okolic ce-
lem zaspokojenia potrzeb rynkowych i o równocze-
snej obecności we Wrocławiu stad bydła o różnym 
pokroju.

7. Różnice w udziale procentowym szczątków kost-
nych poszczególnych zwierząt domowych na róż-
nych stanowiskach we Wrocławiu wynikały naj-
prawdopodobniej z różnic kulturowo-etnicznych 
i społecznych między obszarem lewobrzeżnego lo-
kacyjnego Starego Miasta a obszarami nieobjętymi 
procesem lokacyjnym, jak Ołbin czy Ostrów Tum-
ski, przy czym w tym ostatnim dużą rolę odegrały 
zmiany związane z przejściem od siedziby książę-
cej po episkopalną domenę Kościoła wrocławskie-
go.

8. Pod względem ilościowym i jakościowym pozyska-
ny na placu Nowy Targ materiał kostny pochodzący 
od zwierząt zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy 
przyrynkową strefą Starego Miasta a nielokowa-
nymi obszarami na prawym brzegu rzeki (Ołbin) 
i wyspie tumskiej.

9. Resztki po zwierzętach dziko żyjących stanowią nie-
wielki odsetek znalezisk. Na ich podstawie można 
stwierdzić, że w sąsiedztwie Wrocławia występo-
wał odpowiedni dla utrzymania dużych stad zwie-
rząt domowych areał pól i łąk. Jednak gęste lasy 
nie zostały całkowicie wyrugowane, a proces prze-
kształcania środowiska naturalnego pod wpływem 
czynników antropopresyjnych miał umiarkowany 
i stosunkowo wolny charakter.

10. Wzrastający i utrzymujący się wysoki odsetek 
szczątków po bydle i małych przeżuwaczach jest 
wyrazem dużych możliwości ekonomicznych re-
gionu, który mógł zaspokajać wzrastające potrzeby 
rozwijającej się populacji miejskiej.

4. Wnioski

Wnioski
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11. Udział szczątków ryb jest niemiarodajny najpraw-
dopodobniej z uwagi na metody pozyskiwania ma-
teriału. Jest to cecha typowa dla większości zbiorów 
kostnych zwierząt, nie ograniczona jedynie do ob-
szaru Polski średniowiecznej.

Aleksander Chrószcz, Maciej Janeczek, 
Edyta Pasicka

Zwierzęta w średniowiecznym Wrocławiu. Problem struktury konsumpcji mięsa


