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Wiesława S u s ł o w s k a  i K rystyna U r b a n o w i c z

Pozostałości ryb w materiałach wykopaliskowych ze średniowiecznego grodu
kasztelańskiego Raciąż

[z Tablicam i I —IV]

Fish remnants from mediaeval city Raciąż (NW Poland)

A b s t r a k t .  Zbadano ichtiologiczne m ateriały  wykopaliskowe ze średniowiecznego 
(X III—X IV  wiek) grodu Raciąż (pow. Tuchola). Na podstaw ie 275 kości i 338 łusek stw ier
dzono 16 gatunków ryb, w tym  łososia Salmo salar L., jesiotra A cipenser sturio L., szczupaka 
Esox lucius L., sum a Silurus glanis L ., 2 gatunki okoniowatych Percidae i 10 gatunków  karp io
wa tych Cyprinidae.

I. W STĘP

Materiały będące przedmiotem niniejszego opracowania pochodziły ze śred
niowiecznego grodu, położonego w gminie Tuchola, 5 km na północny zachód 
od wsi Raciąż. Gród, noszący tę samą nazwę, usytuowany był na półwyspie 
polodowcowego jeziora Przyarcz. Analiza geomorfologiczna wykazała, iż w śred
niowieczu poziom wód jeziora był wyższy, a gród znajdował się na wyspie.

Badania archeologiczne kompleksu grodowego w Raciążu prowadził od 
1969 r. zespół naukowo-badawczy Katedry Archeologii UŁ, działający pod 
nazwą “Pomorskiej ekspedycji archeologicznej”. Badania te objęły X III  i XIV 
wiek i dotyczyły trzeciego okresu wczesnego średniowiecza ( K o w a l c z y k ,  1972).

Wśród bardzo licznych materiałów osteologicznych z tego stanowiska szczątki 
ryb w postaci kości i łusek stanowiły znikomy procent. W zbadanej części 
materiału, liczącej przeszło 12 tys. szczątków, natrafiono na 275 kości ryb 
i 338 łusek. Resztki kostne ryb stanowiły więc zaledwie 2,24% całości zbada
nego materiału. Wydaje się jednak, że nawet tak skąpy materiał ichtiologiczny 
zasługuje na opracowanie, bowiem zjawiskiem charakterystycznym, odnoto
wywanym dla różnych stanowisk, jest nikły procent szczątków ryb w stosunku 
do kości pozostałych kręgowców, zwłaszcza zaś ssaków. Do tej sprawy powrócimy 
w dalszej części pracy.

Materiały osteologiczne opracowywano metodą porównawczą wykorzystując 
kolekcję kości krajowych gatunków ryb. Do oznaczania łusek użyto również
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SUMMARY

Ichthyological materials from a mediaeval (X III/X IV  century) town Raciąż 
near Tuchola (Bydgoszcz voivodeship) consist of 275 bones and 338 fish scales 
and belong to 16 species of fish (Table I). They are generally rather scanty in 
comparison with very numerous remnants of mammals found in this locality.

Although the bones come from the fish of different sizes, the bones of small 
and middle size specimens prevail. This fact suggests different fishing methods 
used by inhabitans of the town. The most numerous remnants are dermal bones 
(Table II).
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