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Co moŻerny wyczytaő,

ze szczqtek zu)ierzqt?
najdowane podczas wyko-
pal isk archeologicznych zwie-
rzęce szczątki wydawać się

mogą jedynie milczącą pozostałością po

dawnych czasach' okazuje się jednak,
że potrafią one opowiedzieć niejedną
historię, odczyt)łľaniem zaklęých w koś-

ciach opowieści zajmuje się archeozoo-
logia.

Gra w kości

Archeozoologia jest dziedziną nauki

łączącą zoologię z naúkami humani-
sýcznymi. -|e-j zadaniem jest badanie od-
kn1tych podczas wykopalisk szczątków

zwierzęcych przy jednoczesnym dostar-
czaniu informacji o pochodzeniu tych
zwierząt, przebiegu ich domestykacji
oraz sposobów hodowli. Archeozoolo-
gia dýy również do pełnego opisania
wpłpvu człowieka na środowisko natu-

ralne. Kości, rogi, kopyta, pazury, skóry,
włosie, muszle, odchody czy odciski łap
niosą za sobą tak wiele informacji, że
szybko wyodrębniły się różne gałęzie tej

dziedziny, m. i n' archeoĺchtiologia anali-
zująca szczątki ryb, paleopatologia ba-

dająca chorobowe zmiany na kościach
czy tafonomia dýąca do określenia po-
chodzenia śladów pozostawionych na

kościach.

Dzięki temu archeozoologia określa,
z jakich kości wytwarzano odnajdywane
podczas wykopalisk przedmioý co-
dziennego użytku (m.in. grzebyki, szy-
dła, ozdoby), w jaki sposób działalnośĆ
człowieka wpłynęła na cechy biologicz-
ne zwierząt, jaką rolę pełniły te zwierzę-
ta w kulturowym, gospodarczym i kulto-
wym rozwoju człowieka, odtwarzając
tym samym obraz pierwotnej íauny ba-
danych obszarőw'

Kość niezgody

Wyrőżnia się kilka typów szczątków
zwi e rzęcych : szczątki zwi erząt of i arnych
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(noszących ślady działania nieprzypad-
kowego, powtarzalnego, cech świadczą-
cych o rytuałach), szczątki typu pokon-
sumpcy.inego (na których uwidacznia się
kulinarnä działalnośĆ człowieka) Qy W-
roby pochodzenia zwierzęcego. Szczątki
przechodzą dwa etapy idenýfikacji -
ĺdenýikację zoologiczną, anatomĺczną
i morfologiczną oraz idenýikację ilo-
ściową (np. ile zwierząt było zabijanych
w celach kulinarnych, na które gatunki
polowano najczęściej).

W pierwszym etapie idenýikacji za-
stosowanie znajdują trzy metody - mi-
kroskopowa, makroskopowa i osteome-
tryczna.
ý Metoda mikľoskopowa wykorzysĘ-

wana jest w przypadku, gdy materiał
zwierzęcy uległ zniszczeniu lub jest
bardzo mały. Doýczy to zatem Po-
zostałości kości lub skór po spaleniu
lub rozdrobnieniu.

ý Metoda makroskopowa analizuje
ślady pochodzenia antropogenĺczne-
go (m.in. obrzędy, obróbka kulinar-
na, rękodzielnictwo), stanu uzębie-
nia i rozwoju kośćca (ocena wieku
osobnika). Zastosowanie dodatko-
wych badań RTG umożliwia oszaco-
wanie, na jakie choroby narźone
býy zlvierzęta.

ý Metoda osteometryczna opisuje
znalezione szczątkĺ przy użyciu na-
rzędzi pomiarowych - długościomie-
rza, cyrkla kłąbkowego i liniowego
czy taśmy metrycznej'

ldenýikacja ilościowa dąży przede
wszystkim do opisania kilku parametrów
_ globalnej liczby szczątkiw (CLS), liczby
osobników (Lo) oraz najmniejszej liczby
osobników (MlNLo).

Clobalna liczba szczątków jest war-
tością nieprzeanalizowaną, podającą je-
dynie całościowo, ile szczątków wydo-
byto w trakcie wykopalisk, bez względu
na stan i pochodzenie kości. Dopiero Lo
stanowi faktyczną liczbę osobników na
podstawie jedynie charakterystycznych
kości, np' prawych ramiennych bydła.
Szacowanie wartości MlNLo polega na
liczeniu jednoramiennych nasad kości
długich, z zachowaniem podziału na
grupy kości (np. starszych i młodszych,
większych i mniejszych), dobieľanych
następnie w pary (poprzez przypisanie

ich przynależności do jednego, tego sa-
mego osobnika).

W idenýikacji ilościowej ważną me-
todą jest również metoda Wagowa po-

zwalĄąca na wyliczenie z wydobytej
masy szczątkóW masy żywego zwierzę-
cia. Przyjmuje się, że kościec stanowi 7%
masy zwierzęcia. Zwraca się również
uwagę na wydajność mĺęsa - w przypad-
ku świni Wynosi ona 75%, krovvy _'45%.

NiesteĘ w metodzie wagowej nie bierze
się pod uwagę Zmiennych obecnych
podczas zalegania materiału íaunisýcz-
nego w ziemi- temperatury wilgotności,
czyn ni ków kl imaýcznych. Analizą wpły-
wu działalności człowieka, czynników
mechanicznych, klimatycznych, biolo-
gicznych, chemicznych czy glebowych
na szczątki zwierzęce zĄmujesię tafono-
mta.

Co stało na kľólewskim stole

Obecnie większość badań archeo-
zoologicznych koordynowanych jest
przez lnsĄĺtutArcheologii i Etnologii PAN
w Poznaniu, takze te prowadzone w Buł-
garii (miasto Novae nad Dunajem)
i w osadzie Tell el-Farcha w delcie Nilu.

Badania prowadzone w polsce po-
zwoliły na odtworzenĺe menu mieszkań-
ców Ostrowa Lednickiego, Cniezna czy
Poznania z czasőw Mieszka l i Bolesława
Chrobrego. olbrzymią popularnością
cieszyła się wołowina i wieprzowina,
mięso turów, a takze mięso i kawior -je-
siotra. Najczęściej polowano na jelenie,
sarny i dziki' Ówczesne krowy były bar-
dzo małe (mierzyły do 100 cm), zatem
dawały niewiele mleka. Owce ikozy za-
bijane były przez cały rok, a bydło i świ-
nie dopiero jesienią i zimą.

Analizy archeozoologiczne ujawniły
również, że rybami najstarszymi w na-
szych wodach są okoń, szczupak i płoć'
Dopiero potem przywędrowały do Polski
wę1orze| jesiotry i sumy, a tak popularny
na wigilijnych stołach karp został spro-
wadzony z południowej i zachodniej
częścĺ Europy.

Niemożliwe jest pełne i ostateczne
odtworzenie przeszłości, zawsze istnieĆ
będzie wiele niewypełnionych obsza-
ľów, niepoznanych historii, częśĆ z nlch
jednak niewątpliwie można chociź
od robi nę wyjaśn ić przez ar cheozoologię.
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