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SZCZOTKI KOSTNE RYB Z ODCINKA II W NOVAE 

Materiał 

Na terenie rzymskiej twierdzy naddunajskiej Novae (płn. Buł-
g a r i a ) , przy j e j zachodnim murze obronnym (odcinek I I ) natrafiono 
wśród licznych resztek kostnych kręgowców stosunkowo duży procent 
(10 ,7) szczątków ryb. Pozostałośc i te są przedmiotem niniejszego 
opracowania. Materiał pochodzi z warstw 2-7 , 9a, 9, 11, 13, 15, 
22 i 23. Najwięcej szczątków ryb dostarczyły warstwy 11, 6 i 5, a 
największej rozmaitości form - warstwa 6 ( tab .1 ) . Ogólna l i czba 
resztek ryb z wszystkich warstw wynosi 225, z których rozpoznano 
i określono przynależność gatunkową 200, t j . 89?S. 

Pozostałości, ryb stanowią wyłącznie izolowane kości czaszki , 
kręgosłupa i pasów oraz kolce i promienie podstawowe płetw (tab. 
2 ) . Materiał ten nie zawiera natomiast w ogóle łusek. 

Badane szczątki kostne są w różnym stanie zachowania. Więk-
szość kości j e s t uszkodzona. Stopień uszkodzenia kości uwarunko-
wany j e s t szeregiem czynników (środowiska, obróbki kul inarnej ) , 
dość często opisywanych w pracach archeologicznych (Kaj, 1957; 
Kozikowska, 1974» i i n . ) . Dlatego też pewne kości można było z i -
dentyfikować tylko pod. względem anatomicznym. Zabarwienie szcząt -
ków j e s t tu brunatne, j asnożó ł te , a nawet białawe, przy czym 
ciemniejsza barwa kości nie zależy od ich wieku. 

Opracowywany materiał znajduje się w zbiorach Zakładu Paleo-
zoo log i i Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego jako 
kolekcja oznaczona symbolem Nov. (numer inwentarza 1 -225 ) . 

Metoda 

Materiał kostny w trakcie opracowywania oczyszczany był 
z osadu, a następnie pokrywany substancją konserwującą. Kości o 
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Tabela 1 
Stosunek ilościowy zidentyfikowanych szczątków ryb w poszczegól-
nych warstwach (cyfra w nawiasie oznacza liczbę szczątków, cyfra 

rzymska - przypuszczalną liczbę osobników) 

Wyszczególnienie 
Warstwa 

Wyszczególnienie * 

2 3 4 5 6 7 9a 9 11 13 15 22 23 
Razem 

Chondrostei 
Acipenser sp. (4) (2) (1) (1) (4) (2) (2) 

ï I I I I I I 
(16) 
VII 

Teleostei 
Esox luci us (4) (1 ) (8 ) (4 ) (1) (5) (7) (6) 

II I III I I II II I 
(36) 
XIII 

Tinea tinea (5 ) (3) (9) (2) 
II I I I I I I 

(19) 
VIII 

Cyprinus 
carpio 

(2)(1 ) (2 ) (9 ) (25 ) (2 ) (1 )(1 )(33)(1 ) (20)(4) (2) 
I I II I I I I I I I V I I I I 

(103) 
XX 

Carassius 
carassius 

(2) (1) 
I I 

(3) 
II 

Abramis brama (2) 
I 

(2) 
I 

Leuciscus 
cephalus 

(1) 
I 

(1) 
I 

Aspius aspius (1) 
I 

(1) 
I 

Pelecus 
cultratus 

(2) 
I 

(2) 
I 

Silurus 
glanis 

(3) (2 )(5 )(1 ) (1) (4) 
I I II I I I 

(16) 
VII 

Lucioperca 
lucioperca 

(1) 
I 

(1) 
i 
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Tabela 2 

Częstość występowania poszczególnych elementów 
szkieletu Teleostei 

Lp. Nazwa anatomiczna Liczba 

1 Parasphenoideum 3 

2 Basioccipitale 6 

3 Maxillare 2 

4 Dentale 13 

5 Hyomandibulare 2 

6 Operculum 16 

7 Suboperculum 2 

8 Praeoperculum 5 
> 

9 Interoperculum 2 

10 Radii branchiostegii 2 

11 Arcus pharyngealis 7 

12 Cleithrum 31 

13 Postcleithrum 2 

14 Supraćleithrum 3 

15 Vertebrae 36 

16 Meniscus vertebrae 1 

17 Apparatus Weberi 3 

18 Costae 15 

19 Pterygiophori 17 

20 Hypurale 2 

21 Cingulum extremitatis posterioris 2 

22 Spinae 22 
\ 

23 Fragmenta n.o. 15 



116 

znacznym stopniu uszkodzenia, fragmentaryczne, uniemożliwiające 
identyfikację traktowane tu były jako materiał nie oznaczony (n.o. 
w tabeli 2). Natomiast kości całe bądź uszkodzone, lecz zachowu-
jące cechy charakterystyczne porównywano z odpowiednimi wzorcami, 
w celu określenia ich przynależności anatomicznej i gatunkowej. 

Materiał wzorcowy stanowiły szkielety ryb współczesnych 
z obszaru Polski, pochodzące ze zbiorów Zakładu Paleozoologii i 
Anatomii Porównawczej Kręgowców x Instytutu Zoologicznego oraz 
Muzeum Przyrodniczego x Uniwersytetu Wrocławskiego. Korzystano 
także z opracowań osteologicznych Urbanowicz (1956) i Janec-Sus-
łowskiej (1957) dotyczących karpia i szczupaka, a do oznaczania 
kości gardłowych dolnych Cyprinidae posługiwano się kluczem Horo-
szewicz (1960). Ponadto oparto się również na opisach i rysunkach 
kości podawanych przez Susłowską ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) i Obrhlovą (1970, 
1971). Z prac ostatniej autorki i Orskiej (1976) zaczerpnięto 
terminologię osteologiczną. 

Oznaczone szczątki kostne porównano z odpowiednimi kośćmi 
współozesnych osobników tego samego gatunku, lecz różnych rozmia-
rów. Na tej podstawie oraz na występowaniu ich w różnych wars-
twach, podano przypuszczalną liczbę osobników. Przy określaniu 
długości ciała ryb z Novae oparto się na pracy Lebedeva (i960) 
obliczającego długość ciała czwartorzędowych ryb na podstawie 
długości zachowanych pojedynczych kości. 

Charakterystyka gatunkowa szczątków kostnych 
« 

Badane szczątki należą do 11 gatunków ryb kościstych (Os-
teichthyes) spośród jesiotrowatych (Acipenseridae), szczupakowa-
tych (Esocidae), karpiowatych (Cyprinidae), sumowatych (Siluri- • 
dae) i okoniowatych (Percidae). Najczęściej spotykanymi pod 
względem liczby szczątków i osobników są 2 gatunki - karp i 
szczupak (tab.1). Systematykę opisanych poniżej form podano we-
dług Bertina i Arambourga (1958). 

X Pragnę serdecznie podziękować dr Bogusławowi Kokurewiczo-
wi i dr Andrzejowi Witkowskiemu za wypożyczenie szkieletów ryb i 
okazów zakonserwowanych. 
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Gromada Osteichthyes 
Nadrząd Chondrostei 
Rząd Acipenseriformes 
Rodzina Acipenseridae 

Acipenser sp. (jesiotr) 

Obecność jesiotra została stwierdzona na podstawie kolców 
płetw piersiowych (5), kości pokrywowych głowy (4), pasa barko-
wego (4) oraz kości podwieczkowych (3). Szczątki te należały 
przypuszczalnie do 7 osobników. Ze względu na brak szkieletów 
porównawczych, uszkodzony materiał archeologiczny oraz występo-
wanie 5 gatunków rodzaju Acipenser w Morzu Czarnym (Svetovidov, 
1964), bliższe oznaczenie badanych resztek nie było możliwe. 
W celu określenia wielkości osobników, podaję (tab.3) wymiary 
(w mm) kompletniejszych szczątków oraz dwóch zakonserwowanych 
okazów współczesnych Acipenser sturio L., o długości ciała: 
1 - 4 0 cm, II - 198 cm. 

Tabela 3 

Lp. Pomiary 
Okazy współczesne 

Szczątki z Novae Lp. Pomiary 
I II 

Szczątki z Novae 

1 Maksymalna szerokość 
podstawy kolca płetwy 
piersiowej 10 35 14; 15; 16,5; 17 

2 Długość kości 
obojczykowej 30 125 50 

3 Wysokość kości 
podwieczkowej 20,4 130 36 

Długość kości obojczykowej (jedynej w badanym materiale; 
warstwa 11) wskazuje na osobnika o długości ciała ok. 70 cm. 
Na podstawie podanych w tabeli 3 pomiarów porównawczych można 
sądzić, że poławiano jesiotry o rozmiarach nie przekraczających 
1 m. 



- 117 -
I / 

Gromada Osteichthyes 
Nadrząd Chondrostei 
Rząd Acipenseriformes 
Rodzina Aoipenseridae 

Acipenser sp. (jesiotr) 
Obecność jesiotra została stwierdzona na podstawie kolców 

płetw piersiowych (5), kości pokrywowych głowy (4), pasa barko-
wego (4) oraz kości podwieczkowych (3). Szczątki te należały 
przypuszczalnie do 7 osobników. Ze względu na brak szkieletów 
porównawczych, uszkodzony materiał archeologiczny oraz występo-
wanie 5 gatunków rodzaju Acipenser w Morzu Czarnym (Svetovidov, 
1964), bliższe oznaczenie badanych resztek nie było możliwe. 
W celu określenia wielkości osobników, podaję (tab.3) wymiary 
(w mm) kompletniejszyc h szczątków oraz dwóch zakonserwowanych 
okazów współczesnych Acipenser sturio L., o długości ciała: 
1 - 4 0 cm, II - 198 cm. 

Tabela 3 

Lp. Pomiary 
Okazy współczesne 

Szczątki z Novae Lp. Pomiary 
I II 

Szczątki z Novae 

1 Maksymalna szerokość 
podstawy kolca płetwy 
piersiowej 10 35 14; 15; 16,5; 17 

2 Długość kości 
obojczykowej 30 125 50 

3 Wysokość kości 
podwieczkowej 20, 4 130 36 

Długość kości obojczykowej (jedynej w badanym materiale; 
warstwa 11) wskazuje na osobnika o długości ciała ok. 70 cm. 
Na podstawie podanych w tabeli 3 pomiarów porównawczych można 
sądzić, że poławiano jesiotry o rozmiarach nie przekraczających 
1 m. 
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Nadrząd Teleostei 
Rząd Clupeiforraes 
Rodzina Esocidae 

Esox luoius L. (szczupak) 
Reprezentowany jest tu tylko przez kości skoblowe, zębowe i 

kręgi. Ogólna ich liczba wynosi 36, przy czym najczęściej spoty-
kane były kości skoblowe (18), a najrzadziej kości zębowe (8) . 
Kości te należały przypuszczalnie do 13 osobników o długości 
c iała od ok. 40 do 90 cm, przeciętnie jednakże ok. 60 cm. 
Szczątki osobnika długości około 90 cm znaleziono w warstwie 7. 

Rząd Cypriniformes 
Rodzina Cyprinidae 

Tinea tinea L. ( l i n ) 
Na występowanie tego gatunku wskazują kości wieczkowe górne 

(7) , gardłowe dolne (3) , skoblowe (3 ) , prze dwieczkowe (2) , pro-
mienie skrzelowe (2) oraz żebra (2) . Należały one prawdopodobnie 
do 8 osobników, których długość c iała wahała się w granicach 
25-40 cm, wyjątkowo tylko 50 cm (warstwa 6). 

Cyjprinus L. (karp) 
Szczątki karpia (103) występują naj l icznie j w całym mate-

riale ichtiologicznym, przy czym najczęściej spotykane były krę-
gi (22), promienie podstawowe płetw nieparzystych (17) i kolce 
płetwy grzbietowej i odbytowej (14). Natomiast izolowane kości 
czaszki, obręczy barkowej i miednicznej, aparatu Webera oraz że-
bra były mniej l iczne. Kości tego gatunku stanowią około 52% ca-
łego oznaczonego materiału i pochodzą przypuszczalnie od 20 
osobników, których rozmiary wahały się od 40 do 65 cm Szczątki 
kostne największych osobników znaleziono w warstwie 6 (lewa kość 
przedwieczkowa, prawa kość wieczkowa górna i gardłowa dolna) 
oraz w warstwie 11 (dwie kości zębowe). 

Wśród kości tego gatunku tylko jedna z dwóch zachowanych 
kości zębowych (dentale) wykazywała pewne różnice w porównaniu 
z kośćmi normalnie wykształconymi. Typowa kość zębowa karpia 
(zbiory osteologiczne Zakładu Paleozoologii Instytutu Zoologicz-
nego UWr.) ma dobrze rozwinięty, szeroki, ustawiony prawie p io -
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Rys.2. Cyprinus carpio L. Dentale prawe okazu 
współczesnego (K/VI) 

nowo wyrostek grzbietowy. w przednio-grzbietowej okolicy kości 
znajduje się otwór (o nieco owalnym zarysie) dla ramus mandibula-
r s nervi trigemini, a krawędź grzbietowa te j części kości łagod-
nie obniża s ię . Liczba otworów prowadzących do kanału l i n i i bocz-
nej waha się od 4 do 5 (nawet na obu kościach jednego osobnika), 
przy czym najczęściej jest ich 5. Wśród dwu kości zębowych z No-
vae (warstwa 11), dentale lewe (Nov./3) z liczbą 5 otworów prowa-
dzących do kanału l i n i i bocznej jest wykształcone typowo dla Cy-
prinus carpio L. , podczas gdy dentale prawe (Nov./4) z 4 otworami 
prowadzącymi do kanału l i n i i bocznej, wykazuje pewne nieprawidło-
wości w budowie przednio-grzbietowej części ( rys .1) . Brak tu zu-
pełnie otworu dla ramus mandibularis nervi trigemini, a krawędź 
grzbietowa tworzy w swej ty lnej części długi i ostry wyrostek 
( rys .1 ) . Obliczone dla te j kości wskaźniki (por. Susłowska, 1974: 
ï95) wskazują na silne wydłużenie przedniej części kości, w po-
równaniu z kośćmi normalnie wykształconymi ( tab.4) . Porównując 

s 
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pełnie otworu dla ramus mandibularis nervi trigemini, a krawędź 
grzbietowa tworzy w swej ty lnej części długi i ostry wyrostek 
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wskaźniki obu tyoh kości zębowych (1 i 3 - tab.4), można przyjąć, 
że mogły one należeć do tego samego, dużego osobnika o długości 
ciała około 65 cm. W tym przypadku,u jednej formy parzyste kości 
byłyby wykształcone niesymetrycznie po obu stronach czaszki. 

Dowodem na występowanie asymetrii prawej i lewej kości zębo-
wej u tego samego osobnika Cyprinus carpio L. jest budowa tych 
kości u okazu zachowanego w kolekcji osteologicznej Zakładu Pale-
ozoologii Instytutu Zoologicznego UW!r. Anomalia ta dotyczy wy-
kształcenia wyrostka grzbietowego dentale. W prawej kości (K/VI) 
wyrostek ten jest smukły i bardzo wąski (rys.2) oraz występuje 
tu 5 otworów prowadzących do kanału linii bocznej. Natomiast wy-
rostek grzbietowy lewej kości (z liczbą 4 otworów prowadzących 
do kanału linii bocznej) jest szeroki, typowy dla Cyprinus car-
pio L. 

Jedyną należącą do neurocranium kością jest basioccipitale. 
Wszystkie pięć tych nieparzystych kośc^ zachowanych w badanym ma-
teriale, ma kształt powierzchni mieszczącej żarno, zbliżony do rom-
bu. Swladozy to, że koóol te należały do osobników dorosłych. Wy-
jątkowo tylko w materiałach współozesnyoh dorosłe osobniki mogą 
mieć kształt tej powierzohni zbliżony do seroowatego. U osobników 
młodooianyoh natomiast, zarys tej powierzohni jest silnie wydłu-
żony wzdłuż długiej osi olała. 

Cara^s^i^ car^ssius (L. ) (karaś) 
Obecność karasia stwierdzono na podstawie 3 kości (2 kości 

wieczkowe górne i 1 lswy łuk gardłowy) należących do 2 osobni-
ków. Długość ich ciała dochodziła do 30 cm. 

A^ranùs brama (L. ) (leszcz) 
Gatunek ten reprezentowany jest tylko przez 2 kości lewej 

strony ciała (przedwieczkową i wieczkową górną) należące do 
1 osobnika. Długość jego osiągała 50 cm. 

Leuciscus ce^halus (L.) (kleń) 
Na obecność tej formy w materiale kostnym wskazuje pojedyn-

cza, prawa kość gardłowa dolna. Wielkość tego osobnika nie prze-
kraczała 50 cm. 
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Aspius aspius (L.) (boleń) 
Podobnie jak gatunek powyższy, boleń reprezentowany jest 

tylko przez jedną kość - lewy łuk gardłowy. Osobnik ten miał 
długość ciała około 60 om. 

c^Ttra^us_ (L. ) (ciosa) 
Występowanie ciosy stwierdzono na podstawie 2 kości wieczka 

skrzelowego prawej strony ciała (przedwieczkowej i wieczkowej 
górnej). Kości te wskazują na obecność jednego osobnika o dłu-
gości ciała około 25 cm. 

Rodzina Siluridae 

SiJ_urus jrlanis L. (sum) 
Szczątki suma, dość liczne w badanym materiale, reprezentu-

ją kolce płetw piersiowych (8), kręgi (4) oraz kości skoblowe 
(2) i zębowe ( 2 ) . Należą one przypuszczalnie do 7 osobników o 
długości ciała 70 do 130 cm. Szczątki największego osobnika zna-
leziono w warstwie 15. 

Rząd Perciformes 
Rodzina Percidae 

Lucionerca lucioperca (L. ) (sandacz) 

Kością wskazującą na obecność tego gatunku jest prawa, usz-
kodzona w części tylnej kość zębowa. Osobnik ten osiągał długość 
ciała około 80 om. 

Uwagi 

Celowość badań szczątków ryb pochodzących z wykopalisk ar-
cheologicznych podkreślana była od dawna' przez wielu autorów 
(Kostrzewski, 1947; Krysiak, 1957; Kaj, 1957; i in.). Szczątki 
te są przede wszystkim sprawdzianem znajomości i spożywania po-
szczególnych gatunków, ale mogą także dostarczać informacji o 
stopniu zmienności morfologicznej poszczególnych kości oraz nie-
prawidłowościach w ich budowie. 
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Wśród opisanych gatunków ryb z Novae,, tylko kości karpia 

pozwoliły na przeprowadzenie takich obserwacji (por. strony 119, 1 

123) . Należy tu podkreślić, że zagadnienie soiennośoi morfologicz-

nej bądź pojedynczych kości czaszki, bądź układu kości w neurocra-

nium u ryb kopalnych i współczesnych jest obecnie szeroko dys-

kutowane (Schaeffer, 1977). Jednakże w literaturze ichtiologicz-

nej brak szczegółowszych opracowań zmienności kości czaszki u 

Cypriniformes. Lecz nawet te nieliczne prace (Sagemehl, 1891; 

Svetovidova, 1965; Mleczko, 1971) wskazują na istnienie dużej 

zmienności oech osteologicznych nie tylko w rozwoju osobniczym, 

lecz także pomiędzy osobnikami tego samego gatunku w tej grupie 

ryb. Praca Mleczko (1971 ) wykazała ponadto duże zróżnicowanie 

cech mózgoczaszki u dorosłych form karpia pochodzących z różnych 

zbiorników. 

Wydaje się, że tę dużą zmienność morfologiczną w obrębie 

szkieletu karpia można wiązać także z wyjątkową plastycznością 

tego gatunku, która pozwoliła z jednej strony wyhodować od około 

V-VI wieku p.n .e . do czasów dzisiejszych liczne odmiany, a wśród 

nich liczne rasy karpia różniące się między sobą szeregiem cech, 

z drugiej zaś zwiększyć obszar geograficznego zasiedlenia tej 

formy drogą aklimatyzowania i wsiedlania podejmowanego przez 

człowieka (Wolny, 1974). 

Istnienie ścisłego związku między zmiennością pewnych cech 

morfologicznych u ryb a warunkami życia znane jest już od dawna 

(Hubbs, 1930; i in . ) i znalazło potwierdzenie w licznych pra-

- caoh eksperymentalnych (Gabriel, 1944; Orska, 1962; i i n . ) . Są 

to jednak cechy raczej typu morfometrycznego (liczba kręgów, 

liczba łusek w linii bocznej, proporcje ciała bądź mózgoczaszki) 

niemożliwe do prześledzenia na luźnym materiale archeologicznym. 

Zjawisko asymetrii prawej i lewej strony czaszki (por. stro-

ny 119 ,122 ,123) wydaje się częste u ryb. Opisy te są w literatur! 

ichtiologicznej stosunkowo liczne i dotyczą ryb reprezentujących 

różne grupy w obrębie Osteichthyes (Conch, 1914» Mleczko, 1971; 

Schaeffer, 1977; Jerzmańska, 1977; Bieniek-Roszak, 1978, i i n . ) . 

W materiale kostnym z Novae najczęściej spotykane były krę-

gi, kości skoblowe, kolce płetw, promienie podstawowe płetw nie-

parzystych oraz kości wieczkowe górne i żebra (tab.2) . Te same 

kości dominowały w średniowiecznym stanowisku w Polsce (Kozikow-

ska, 1974:8, tab.2). Podobnie też Crossman i Casselman (1969 ) 
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podają, że w stanowiskach archeologicznych spotyka się częściej 

kręgi niż kości czaszki. Kości mniejsze i występujące w szkiele-

cie w dużej liczbie (kręgi, żebra, promienie podstawowe płetw 

nieparzystych) mają większą szansę zachowania się, a tym samym 

reprezentowania gatunków łowionych ryb, od dużych i grubszych, a 

jednocześnie bardziej kruchych kości czaszki. Prawie całkowity 

brak kości neurocranium w materiałpch archeologicznych, Kozikow-

ska (1974) interpretuje możliwością ich zniszczenia przy spoży-

waniu mózgu ryb. 

Szczątki kostne ryb z Novae należą do 11 gatunków (tab.1) , 

z których zdecydowanie przeważają przedstawiciele ryb kostno-

szkieletowych (Teleostei), a nieliczne współcześnie ryby chrzęst 

nokostne (Chondrostei) reprezentowane są tu tylko przez Jesio-

tra (Acipenser), (por. strona 118) . Ryby obu tyoh taksonów spoty 

kane są jednak powszeohnie i dzisiaj w wodach Dunaju i Morza 

Czarnego. Dla niektórych z nich (jesiotr, karp, ciosa, sandacz) 

zlewisko Morza Czarnego jest właściwie zasadniczym miejscém wys-

tępowania (Staff, 1950; Nikolski, 1970). 

Przedstawione gatunki ryb tworzą zespół charakterystyczny 

dla dolnego biegu rzeki. Stanowisko Novae położone jest nad Du-

najem (właśnie w dolnym jego biegu) i stąd też pochodziły przy-

puszczalnie opisane formy. Szczątki karpia należały, jak się wy-

daje, do karpia rzecznego występującego i dzisiaj w wodach Duna-

ju (Ionescu, 1968). 

Stanowisko Novae dostarczyło wielu resztek kostnych ryb, 

z których część zebrana i oznaczona wcześniej (Schramm, 19755 

237) wskazuje na największy udział kości suma. Znacznie mniej 

jest kości pozostałych gatunków ryb (szczupaka, sandacza, karpia 

okonia i jesiotra). Lista poławianych i spożywanych przez ów-

czesnych osadników form, na podstawie niniejszej pracy zostaje 

wydatnie poszerzona. 

Wnioski 

1 . Duża rozmaitość gatunkowa szczątków z Novae wskazuje, że 

ówcześni osadnicy wykorzystywali jako pokarm różnorodne gatunki 

ryb. 
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2. Najliczniej reprezentowane kości karpia i szczupaka wska-

zywałyby na ich masowe spożycie, a więc i masowe występowanie 

w wodach. 

3. Poławiane ryby należały do form średnich i dużych o róż-

nym znaczeniu gospodarczym. 
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