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TERESA TOMEK

Szczątki ptaków z wczesnośredniow iecznej osady w Stradowie*

Bird remains from an Early Mediaeval seulement at Stradów

A b s t r a k t .  W materiałach kostnych z wykopalisk z VII—XI w. w Stradowie 
(woj. kieleckie) znaleziono 67 kości lub ich fragmentów należących do 5 gatunków pta
ków: Anser sp. (1), Lyrurus tetrix (1), Gallus gallus f. domestica (49 szczątków), Grus 
g rus (2), i Crex crex (7).

Podczas badań archeologicznych, prowadzonych w Stradowie (woj. 
kieleckie) w latach 1957—1963 na terenie wczesnośredniowiecznego gro
du i podgrodzia z VII—XI w. znaleziono 67 szczątków ptakówT. Dokładne 
opracowanie stanowiska będzie zamieszczone w pracy U. MAJ (w przy
gotowaniu).

Spośród znalezionych szczątków 7 jest nieoznaczalnych, a pozostałe 
należą do 5 gatunków ptaków, tj.: gęsi, cietrzewia, kury domowej, żura
wia i derkacza.

Anser sp. — gęś.
Jest reprezentowana przez poobłamywaną, środkową część sacrum. 

Szerokość vertebrae synsacrales mediae oraz kształt fragmentu aceta
bulum wskazują, że był to osobnik dość duży. Stopień poobłamywania 
kości nie pozwala na dokładne oznaczenie tego szczątku, można tylko 
przypuszczać, że należy on do gatunku Anser anser lub Anser fabalis.

Lyrurus tetrix (LlNNAEUS, 1758) — cietrzew.
Szczątek należący do ptaka tego gatunku to trzon ze zniszczoną częś

cią proksymalną prawej kości ramieniowej (na przynależność do gatunku 
Lyrurus tetrix wskazuje kształt krawędzi ograniczającej foramen pneu- 
maticum). Szerokość części proksymalnej (22,3 mm) i najmniejsza szero
kość trzonu (7,9 mm) odpowiadają wymiarom podanym przez ERBERS- 
DOBLER (1968) dla kogutów cietrzewia (ryc. 4., odpow. BP i KS). Cie
trzew był w średniowieczu ptakiem dość pospolitym, jego szczątki znane

’ Praca w ykonana w ram ach Problem u MR.II.3.
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SUMMARY

Sixty nine fossil bone rem ains of birds have been found in an early  
m ediaeval (7th— 11th c.) settlem ent a t Stradów, Kielce Province. They 
belonged to five avian species: Anser  sp. and Lyrurus tetrix, (one spe
cimen each), Gallus gallus f. domestica (49 remains), Grus grus (2 bone 
fragments) and Crex crex  (7 bone fragments). Three other bones belonged 
probably to hens and the rem aining four are indeterm inable. The Goose, 
Domestic Hen, Black Grouse and Crane w ere common birds in the te rri
to ry  of Poland in the M iddle Ages. Their rem ains w ere found in num erous 
archaeological localities. The C orncrake is the rarest, this being the third 
find of fossil rem ains of this bird in Poland.
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