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Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

I. Wstęp

Terminem sokolnictwo określa się zarówno sztukę przyuczania ptaków do polowań,

jak  i  same  łowy  wraz  z  nimi.  Jest  to  specyficzny  rodzaj  współpracy  człowieka  ze

zwierzęciem.  Dzikie  drapieżniki  przy użyciu  różnych form przymusu przyuczane były  do

służenia  człowiekowi  i  dzielenia  się  swoją  zdobyczą.  Sokolnik  czerpał  z  tego  korzyści,  

a oswojony ptak miał zapewnione pożywienie i bezpieczne schronienie. 

W literaturze  polskiej,  opartej  bardziej  na tradycji  myśliwskiej  i  literackiej,  niż  na

faktach  historycznych  i  materiale  dowodowym,  zakorzeniło  się  kilka  twierdzeń  na  temat

sokolnictwa. Przytoczyć należy choćby teorię, że polowano głównie z sokołami i że taki typ

łowiectwa znany był od okresu wypraw krzyżowych.

Praca niniejsza jest pierwszą, która stawia sobie za cel zebranie wszystkich znanych

źródeł historycznych oraz materiału archeologicznego związanego z sokolnictwem, z okresu

od IX do XVIII wieku. Założeniem tej pracy jest zweryfikowanie istniejących poglądów oraz

próba wyróżnienia  gatunków ptaków najchętniej  przysposabianych  do łowów,  w różnych

okresach chronologicznych, a także ustalenie czy wykorzystanie poszczególnych gatunków

awifauny miało związek z regionami geograficznymi.

Celem  tego  opracowania  jest  ponadto  zbadanie  czy  sokolnictwo  było  znane  

i praktykowane już za panowania pierwszych władców Polski, a także określenie grup czy

warstw społecznych, które miały styczność z „łowami pod pierzem”. Interesujące wydaje się

również  prześledzenie  zmian,  jakie  zachodziły w dostępie  do tej  sztuki  łowieckiej,  wraz  

z przemianami historycznymi. 
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II. Stan badań

W  piśmiennictwie  archeologicznym  dotyczącym  ptaków  w  średniowieczu  

i  nowożytności  na terenie  Polski  brakuje  opracowań syntetycznych,  których  przedmiotem

badań byłyby prace archeologiczne, historyczne i archeozoologiczne. Jedyną taką pracą jest

„Rola ptaków w życiu ludzi od starożytności  do średniowiecza” A. Lasoty-Moskalewskiej

(2000). Jest to jednak opracowanie dotyczące długiego okresu chronologicznego i różnych

obszarów geograficznych, z konieczności więc sygnalizuje tylko pewne problemy badawcze,

a  nie  omawia  ich  szczegółowo.  W  aspekcie  archeologicznym,  historycznym  

i  archeozoologicznym  nie  zostało  do  tej  pory  przez  nikogo  przeanalizowane  zagadnienie

ptaków drapieżnych i związanej z nimi sztuki sokolnictwa. 

Łowiectwo z ptakami opisywane było w pracach syntetycznych opierających się na

źródłach  pisanych,  literaturze  historycznej,  ornitologicznej  i  własnych  doświadczeniach

autorów. Pierwszym takim opracowaniem dotyczącym sokolnictwa w dawanych wiekach  

w Polsce było „O sokolnictwie i ptakach drapieżnych” K. Wodzickiego (1858). Zawarty jest

w tej  pracy ogrom wiedzy sokolniczej,  ornitologicznej,  historycznej i źródłowo pisarskiej.

Jest to najdoskonalsza niedościgniona do czasów dzisiejszych publikacja sokolnicza z tego

zakresu. Autor nie dość, że zbiera całą wcześniejszą literaturę problemu, to jeszcze dokładnie

poddaje ją krytyce, przenika zawiłości starodawnych nazw i opisów ptaków, przytacza dużą

liczbę  wzmianek  historycznych.  K.  Wodzickiemu  można  zarzucić  niekiedy  tylko  brak

krytycyzmu i odpowiedniej oceny przekazów historycznych. Odniesienia do dalszej literatury

są niedokładne. Niektóre z podanych przez niego źródeł są niemożliwe do zweryfikowania.

Są  to  jednak  niewielkie  uchybienia  wobec  tak  interesującej  pracy.  K.  Wodzicki  opisuje

dokładnie  ptaki  używane  do  łowów pod  względem wyglądu  i  charakteru.  Wiele  miejsca

poświęca  także  starannemu  opisowi  treningu  sokołów,  jastrzębi  i  orłów.  Korzystał  

z najważniejszych źródeł pisanych, poczynając od dzieła Fryderyka II Hohenstaufa „De arte

venandi  cum avibus”  przez  P.  Krescentyna  (2001)  „Księgi  o  gospodarstwie  i  opatrzeniu

rozmnożenia rozlicznych pożytków każdemu stanowi potrzebne” oraz M. Cygańskiego (1914)

„Myślistwo  Ptasze”.  Podaje  bogaty  spis  innych  prac  autorów  europejskich  i  polskich,  w

których  znalazły  się  wzmianki  o  sokolnictwie  lub  ptakach  drapieżnych.  Przeglądał

encyklopedie, opisy różnych gatunków ptaków, kroniki historyczne, akty prawne, literaturę

piękną i wiele innych kategorii źródeł. Jako dzieło napisane w XIX wieku „O sokolnictwie

 i ptakach drapieżnych”, zasługuje na szczególny podziw. 
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Kolejnym  autorem  polskim,  który  zajął  się  sokolnictwem  analizując  jego  różne

aspekty  był  żyjący  w  100  lat  później  M.  Mazaraki  (1977).  W  książce  jego  zawarte  są

zagadnienia  historyczne  dotyczące  całego  świata  i  Polski.  Omówione  są  gatunki  ptaków

stosowane w „łowach pod pierzem” i sposób ich układania. Opisane są utensylia sokolnicze 

i  zabytki  związane  z  tą  sztuką łowiecką.  Autor  porusza również  temat  reaktywowania  na

nowo,  po  latach,  sokolnictwa  w  Polsce.  Zawarte  jest  w  tej  publikacji  wiele  cennych

informacji szczególnie, że autor zainteresował się sokolnictwem szeroko pojętym, w kulturze,

sztuce i historii. Jest to jednak książka skupiająca się na popularyzacji sokolnictwa i zapewne,

dlatego nie została napisana językiem w pełni naukowym. Brakuje dokładniejszych odniesień

do  dalszej  literatury,  a  większość  danych  historycznych  jest  zaczerpnięta  bez  uwag

krytycznych  od  K.  Wodzickiego.  Biorąc  jednak  pod  uwagę,  że  ani  M.  Mazaraki  ani  

K. Wodzicki nie byli historykami, należy docenić, że wspólnie zebrali oni większość danych

historycznych i świadectw kultury,  na temat sokolnictwa w swoich książkach. Największą

zaletą  omawianej  książki  „Z  sokołami  na  łowy”  jest  zebranie  w  jednej  publikacji  wielu

aspektów wiedzy na temat sztuki sokolniczej, zarówno praktycznej, jak i odnoszącej się do

historii, kultury i sztuki.

Pracą,  która  w  sposób  dokładny  i  naukowy  przeanalizowała  historyczny  aspekt

sokolnictwa jest „Łowiectwo w Polsce za czasów Piastów i Jagiellonów” A. Samsonowicz

(1991).  Autorka  przestudiowała  różnorodne źródła  pisane:  kroniki,  akty  spraw sądowych,

kodeksy prawne, rachunki dworskie, itp.. Podane są odniesienia do ogromnej liczby książek

dawniejszych  autorów  i  wielu  pozycji  źródłowych.  Chociaż  sokolnictwo  jest  omawiane  

w ramach całego łowiectwa, opracowanie tego zagadnienia nie straciło na wartości.  Praca

zawiera również opis zagadnień prawnych związanych z sokolnictwem i ich zmiany w ciągu

wieków. Brakuje analizy źródeł ikonograficznych. Sokolnictwem w takim aspekcie w okresie

średniowiecza na wizerunkach z monet zajął się R. Kiersnowski (1994) w „Symbolice ptaka”.

Temat  wymaga  jednak  dalszych  studiów  i  poszerzenia  grupy  analizowanych  zabytków.

Wśród  innych  prac,  które  zajmowały  się  sokolnikami  jako  ludnością  służebną,  a  także

aspektami  prawnymi  sokolnictwa  w  dziejach  Polski,  godne  są  polecenia  prace  S.H.

Badeniego (1896),  J. Jastrzębca-Szczepkowskiego (1949) K. Buczka (1958).

Wiele cennych informacji głównie historycznych znajduje się również w pozycjach

dotyczących całości łowiectwa, jak „Łowiectwo na ziemiach polskich” W. Sarnowskiej i J.

Fabiańskiego (1976). Jedną z dokładniej opisujących sokolnictwo prac jest „Z kart łowiectwa

polskiego” A. Kryńskiego (1991). W publikacji tej zawarto istotne źródła służące do poznania

łowów z ptakami w XVI wieku.
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Wśród  książek  dotyczących  sokolnictwa  występują  również  pozycje  dotyczące

węższego zagadnienia, samej sztuki uprawiania łowów. Można je nazwać poradnikami dla

sokolników. Zawierają one opis ptaków drapieżnych i sposobów ich układania. Najstarszym

dostępnym źródłem do poznania sokolnictwa, stosowanego w praktyce jest „Traktat o sztuce

polowania  z  ptakami  drapieżnymi,  Księga  sokolnictwa”  napisana  około  roku  995  przez

anonimowego wielkiego sokolnika kalifa fatymidzkiego Al-Aziza bi-Allaha z Egiptu (2001).

Opisane są w niej polowania „pod pierzem”, a także metody tresowania rarogów sokołów,

jastrzębi, krogulców i orłów. Jest to dzieło bezcenne, ponieważ wcześniejsze niż wszystkie

europejskie dzieła sokolników.

Pierwszym europejskim dziełem -  poradnikiem dotyczącym  sokolnictwa było  „De

arte  venandi  cum  avibus” (wyd.  1248)  Cesarza  Fryderyka  II  Hohenstaufa  (1194-1250).

Drugie  wydanie  ukazało  się  w  Augsburgu  w  1596  roku  pod  tytułem  „Reliqua  liborum

Friderici II Imperatoris, de arte venandi cum avibus”. Cesarskie opisy sposobów układania 

i polowania były niezwykle jasne, proste i bogate w treść. Zanotowane są wszystkie etapy

szkolenia  ptaków,  sposoby  pozyskania  i  opieki  nad  nimi.  Z  tekstu  Fryderyka  II  czerpią

wszyscy późniejsi  autorzy europejscy.  Sam cesarz  korzystał  z  dzieł  nieznanych  arabskich

sokolników, które przetłumaczył dla niego jego nadworny lekarz (Hitti, 1969, s.513). Dzieło

to jest trudnodostępne w Polsce. Fragmenty są cytowane przez K. Wodzickiego i S. Milczarka

(Wodzicki, 1858, S.16-18; Milczarek, 2001, s.95).

W  1549  roku  wydano  pierwsze  w  Polsce  dzieło  dotyczące  sokolnictwa.  Była  to

jedenasta księga o myślistwie, autorstwa Włocha Piotra Krescentyna (2001). Autor  Ksiąg  

o  gospodarstwie  i  o  opatrzeniu  rozmnożenia  rozlicznych  pożytków  każdemu  stanowi

potrzebnych”  korzystał  z  traktatu  Fryderyka  II  (Dynak,  Sokolski,  2001,  s.8).  Polskiego

przekładu dokonał nieznany tłumacz. Nie przekładał on dosłownie, lecz dodawał także treści

od siebie, przystosowując publikację dla polskiego czytelnika (Dynak, Sokolski, 2001, s.9).

Zawarte  są  w  tej  księdze  podstawowe  informacje  o  sokolnictwie,  dotyczące  używanych

ptaków, sposobów ich oswajania i pielęgnacji oraz zwierzyny łownej. Polowania z ptakami

drapieżnymi opisane pośród innych technik łowieckich.

Pierwszym autorem polskim, który spisał swoją wiedzę na temat łowów na wszelakie

ptactwo i z ptakami, był Mateusz Cygański. W 1584 roku, w Krakowie wydał on „Myślistwo

Ptasze”.  Czerpie  on  wiedzę  o  sokolnictwie  od  wcześniejszych  autorów,  jak  Krescentyn

(Dynak,  Sokolski,  2001,  s.8),  ale  przekazuje  także  ogrom  swojej  praktycznej  wiedzy

ornitologicznej,  łowieckiej  i  sokolniczej.  Zna  sposoby  polowań  z  Mazowsza,  Wołynia  

i  Podola.  Powstanie  takiej  książki  na  terenie  Polski  może  świadczyć  o  coraz  większej
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popularności tej rozrywki i zapotrzebowaniu na taką lekturę wśród zwykłej szlachty, a także

w kręgach królewskich, gdyż Cygański dedykuje swoją książkę królowi Stefanowi Batoremu.

„Myślistwo ptasze” było wielokrotnie przedrukowywana w późniejszych latach, co świadczy

o  jego  dużej  popularności  (Wodzicki  1858,  s.29).  Dzisiejszego  czytelnika  może  także

zainteresować  dzięki  przytoczeniu  wielości  sposobów  łowiectwa  ptasiego.  Informacji  

o  łowach  z  ptakami  drapieżnymi  jest  bardzo  dużo,  chociaż  rozbitych  po  całej  książce.

Zapewne autor uważał,  że większość sposobów łowieckich jest oczywista i nie trzeba ich

dokładnie  opisywać.  Skupiał  się  na  tych  czynnościach,  które  wydawały  mu  się  mniej

popularne lub nieznane.

Cygański  wymienia  ponad  130  gatunków  ptaków.  Nazwy  te  w  niektórych

przypadkach  zachowały  się  w  języku  ludowym,  prawie  do  dziś  (Wodzicki,  1858,  s.46;

Rostafiński, 1914, s.391). Wszelkie te ptaki, mistrz łowiecki, chętnie by wykorzystywał dla

potrzeb  ludzkich.  Jest  to  bezcenny  dowód  bogactwa  sposobów  pozyskiwania  

i wykorzystywania ptactwa w XVI wieku na terenie Polski, ale także zapewne w czasach

wcześniejszych i późniejszych. Tak obszerny poradnik, nie zachował się w żadnym innym

dziele literatury polskiej. Wydaje się, że domeną M. Cygańskiego było łowiectwo ludowe, nie

wspomina on zbyt wiele o wielkich łowach magnatów czy królów.

Zebrana  wiedza  nie  jest  zbyt  uporządkowana,  ale  większość  ważnych  aspektów

układania  ptaków  jest  opisana.  Może  to  wynikać  ze  zamian,  jakie  wprowadził

prawdopodobnie wydawca dzieła (Rostafiński, 1914, s.13). Cygański był niepiśmienny, więc

nie mógł bezpośrednio czuwać nad samą książką (Cygański, 1914, s.337). Autor uważał, że

oswajanie ptaka podzielone jest na kilka etapów: unoszenie, uwabienie, ukarmienie i w pole

noszenie.  Opisane są też dodatkowe sposoby użycia ptaków drapieżnych,  wraz z użyciem

sieci.  Autor  jest  zaznajomiony  z  wszelkiego  rodzaju  sieciami  i  pułapkami  z  nich

wykonanymi, z samołówkami, lepami, czy z wykorzystaniem wabików.

M.  Cygański  wymienia  ważniejsze  ptaki  łowcze:  trzy  gatunki  orłów,  jastrzębia,

krogulca,  raroga  i  sokoła.  Sokoły  białozory  raczej  nie  były  mu  znane,  chociaż  jedne  

z  sokołów  nazywa  mianem  sater  (świętymi),  co  może  się  właśnie  odnosić  do  sokołów

norweskich.  Określenia  tego  używał  wcześniej  w swoim dziele  Fryderyk  II  Hohenstauf  

i stamtąd mógł je autor „Myślistwa ptaszego” zaczerpnąć (Wodzicki, 1858, s.17).

Późniejszym dziełem zajmującym się również sokolnictwem jest „Skład abo skarbiec

znakomitych  sekretów  ekonomiej  ziemiańskiej”  J.  K.  Haura  (2001).  Jeden  traktat  (XIX)

poświęcony jest  myślistwu powietrznemu i  ziemnemu.  Autor  bogato  czerpie  z  książki  P.
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Krescentyna,  dodaje  jednak  także  kilka  uwag  od  siebie.  Szczególnie  wiele  praktycznych

informacji przekazuje na temat rarogów i orłów. 

Z  powodu  braku  dokładnie  opracowanych  prac  zbiorczych  materiału

archeozoologicznego,  podstawowym źródłem danych  dla  niniejszej  pracy  są  opracowania

kości ptaków z pojedynczych stanowisk archeologicznych, którymi zajmowali się począwszy

od 1939 roku zoologowie tacy,  jak E. Lubicz-Niezabitowski  K. Krysiak,  Z.  Jaworski,  M.

Kubasiewicz i M. Sobociński. Ograniczają się jednak oni do podania liczby kości i gatunku,

w  ramach  swych  ogólnych  prac  dotyczących  wszystkich  gromad  zwierząt  (Lubicz-

Niezabitowski, 1939, Krysiak, 1956; Jaworski, 1952; Kubasiewicz, 1957; Sobociński, 1960).

Od  końca  lat  60  XX  wieku  szczątki  kostne  ptaków  coraz  częściej  powierzano  w  celu

dokładniejszego  ich  przeanalizowania  i  określenia  specjalistom  od  tego  zagadnienia  A.

Waluszewskiej-Bubień,  S.  Nogalskiemu  oraz  A.  Krupskiej,  a  także  D.  Makowieckiemu.  

W większości są to prace dotyczące pojedynczych stanowisk, opisujące dokładnie materiał

kostny  pod  względem  zoologicznym  i  statystycznym  (Nogalski,  Kosińska,  1993a;

Waluszewska-Bubień, 1979a; Krupska, 1986, Makowiecki, Gotfredsen, 2002). Uwzględniają

one  przeważnie  tylko  podstawowe  dane  archeologiczne  na  temat  datowania  i  położenia

stanowiska,  ponadto  zawierają  liczbę  kości  poszczególnych  gatunków  podają  ich  udział

procentowy,  wymiary  i  czy  odróżniają  się  od  współczesnych  osobników.  Wymieniane  są

gatunki udomowione i  dzikie.  Przeważnie brakuje dokładniejszych informacji  dotyczących

kontekstu archeologicznego, w jakim zostały znalezione szczątki,  a czasami nawet udziału

kości ptaków w materiale zwierzęcym (Waluszewska-Bubień, 1965b). Rzadko podawane są

informacje  dotyczące  stanu  zachowania  szczątków  i  liczby  znalezionych  w  stosunku  do

określonych pozostałości ptaków. Niekiedy zwraca się jedynie uwagę, że kości są odpadkami

pokonsumpcyjnymi. 

Pełniejszym  źródłem  informacji  o  archeologicznym  umiejscowieniu  szczątków

ptaków, czy udziale procentowym w materiale wszystkich zwierząt są powstające przeważnie

wraz z pracami dotyczącymi awifauny opracowania materiału kostnego ssaków, zwierające

prawie  zawsze  piśmiennictwo  ze  sprawozdaniem  z  badań  wykopaliskowych  (Sobociński,

1978; Krysiak, 1956). Niestety niektóre dane niekiedy różnią się w opracowaniach ogólnych 

i szczegółowych dotyczących tylko ptaków, zdarza się również, że opis szczątków ssaków

dostępny był wiele lat temu jedynie w postaci maszynopisu. 

Dla  ustalenia  charakteru  warstwy,  w  jakiej  zalegały  kości,  pomocne  były

sprawozdania z prowadzonych badań archeologicznych (Kočka, Ostrowska, 1955). Niestety

często  brakuje  dokładniejszych  opracowań  archeologicznych  stanowisk  czy  nawet
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sprawozdań z podstawowymi informacjami o prowadzonych wykopaliskach. Uniemożliwia to

dokładniejsze  przeanalizowanie  materiału.  Archeolodzy,  którzy  wprawdzie  wywiązali  się  

z  opisu  prowadzonych  przez  siebie  wykopalisk  nierzadko  zapominają  o  sporządzonych

analizach  archeozoologicznych  i  nie  uwzględniają  tych  cennych  danych  (Bukowska-

Gedigaowa, Gediga, 1986). Brak ogólnej analizy i syntetycznego podsumowania wszystkich

przeprowadzonych szczegółowych badań w tym archeozoologicznych uniemożliwia poznanie

w pełni życia i gospodarki dawniej żyjących ludzi.

Trudności  sprawia  również  korelacja  danych  z  różnych  artykułów

archeozoologicznych i archeologicznych czy nawet z opracowań zbiorczych i szczegółowych,

dotyczących  tego samego materiału.  Trudny do zweryfikowania  błąd powstał  przy próbie

porównania opisu tego samego stanowiska w artykule dotyczącym szczątków awifauny na

Śląsku (Waluszewska-Bubień, 1986) i opracowaniu szczegółowym A. Waluszewskiej-Bubień

(1984). Liczba kości różnych gatunków nie zgadza się, a w opracowaniu ogólnym występują

inne gatunki, jak np. sokół wędrowny. 

Do  wzorcowych  opracowań  można  zaliczyć  „Resztki  kostne  ptaków  z  grodziska

wklęsłego w Bninie pow. śremski” A. Waluszewskiej-Bubień. W jednej publikacji „Materiały

do studiów nad osadnictwem Bnińskim” pod redakcją J. Żaka (1975) znajdują się zarówno

prace dotyczące szczątków ssaków i ptaków, jak również dokładne opracowanie stanowiska

archeologicznego (Pałubicka, 1975). 

Do  stanowisk  posiadających  bogate  piśmiennictwo  archeologiczne  należą  Gniezno

(Kostrzewski, 1939; Kurnatowska 2001), Ostrów Tumski we Wrocławiu (Kočka, Ostrowska,

1955,  1956;  Kaźmierczyk,  1991),  Opole  Ostrówek  (Bukowska-Gedigowa,  Gediga,  1986;

Szafran-Szadkowska, 1995) i Gdańsk (Paner, 1998).

Niektórzy badacze podjęli próby zebrania archeozoologicznego materiału z opracowań

pojedynczych  stanowisk.  Dostępne  są  szersze  opracowania  archeozoologiczne  obejmujące

zagadnienia konsumpcji mięsa zwierząt w średniowieczu i nowożytności np. A. Gręzak B.

Kurach (1996) „Konsumpcja mięsa w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych na terenie

obecnych ziem polski w świetle danych archeologicznych” czy artykuł P. Wyrosta (Wyrost,

1994),  uwzględniający  także  ptaki.  Jednakże  praca  P.  Wyrosta  wymienia  jedynie  gatunki

zwierząt  oraz  stanowiska  lokalizując  je  geograficznie  i  historycznie,  nie  uwzględnia

wszystkich  opracowanych  materiałów,  i  nie  podaje  liczby  szczątków  na  stanowiskach.  

W opracowaniu B. Kurach i A. Gręzak niestety wszystkie gatunki ptaków potraktowano jako

jeden takson. Wzorem natomiast może być sposób analizy zbiorów szczątków kostnych i ich

podział.
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Wśród artykułów  zajmujących  się  samymi  szczątkami  awifauny  powstały  również

prace  o  szerszym  zasięgu  terytorialnym:  „Szczątki  ptaków  wczesnośredniowiecznych

Pomorza”  S.  Nogalskiego  (1984),  „Ptaki  średniowiecznej  fauny  Śląska  w  świetle  badań

archeozoologicznych” A. Waluszewskiej-Bubień (1985),  „Ptaki (aves) i ssaki (mammalia)

pojezierza drawskiego w średniowieczu” M. Sobocińskiego (1996) oraz „The avifauna of the

Early Middle Ages  against a backgraund of archaeozoological  materials  from number of

Polish settlements sites” A. Waluszewskiej-Bubień (1979). Oprócz skatalogowania szczątków

gatunkami,  chronologicznie  i  geograficznie  nie  podjęto  jednak  dokładniejszej  analizy

odnalezionego  materiału,  pozostały  zatem  wady  innych  opracowań  archeozoologicznych.

Takie ogólne opracowanie odbiło się również niekorzystnie na dokładności zawartych danych

z poszczególnych stanowisk.

Jedną z niewielu prac archeozoologicznych, która próbuje zwrócić uwagę na inne niż

tylko konsumpcyjne wykorzystanie ptactwa w dziejach, jest artykuł pod tytułem „Ptaki w

materiałach archeologicznych w aspekcie kulturowym” A. Waluszewskiej-Bubień (1998).

Ptaki drapieżne w powyższych opracowaniach ze względu na rzadkie występowanie

nie stanowią przedmiotu szczególnego zainteresowania. Kiedy występują w większej niż na

innych  stanowiskach  liczbie,  autorzy  poprzestają  na  zwróceniu  uwagi,  że  mogły  być

wykorzystywane  w  sokolnictwie.  Do  tej  pory  jedynie  A.  Krupska  podjęła  się  zebrania

pozostałości ptaków drapieżnych z wszystkich opracowanych archeozoologicznie stanowisk

polskich  (Krupska,  1998,  s.60-68).  Jest  to  wielce  cenna  praca,  gdyż  obejmuje  prawie

wszystkie  stanowiska,  na  których  określono  kości  ptaków  rodziny  jastrzębiowatych  

i  sokołowatych.  Prześledzone  jest  występowanie  danych  gatunków  w  poszczególnych

epokach, na stanowiskach i w regionach geograficznych. Podane są również wymiary dobrze

zachowanych  kości  (Krupska,  1998,  s.66,67).  Brakuje jednak próby porównania częstości

występowania gatunków ptaków drapieżnych i innych, jak np. cietrzew, głuszec czy żuraw.

Przedmiotem studiów przy takim materiale mogłoby też być ustalenie zależności pomiędzy

ich  występowaniem  i  zamieszkującą  ludnością,  a  także  próba  zweryfikowania  tezy  

o  wykorzystaniu  ich  w  sokolnictwie.  Szczególnie  szersze  wykorzystanie  źródeł

archeologicznych i historycznych mogłoby tu być cenne. 

Wśród  zagranicznych  badaczy  szczątków  ptaków  drapieżnych  na  stanowiskach

archeologicznych, którzy łączyli je z sokolnictwem należy wymienić: H.H. Müller’a (1993),

W. Prummel’a (1997), A. K. Cherryson (2002) oraz K. Dobney i D. Jaques (2002).
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III. Ptaki używane w sokolnictwie. 

W  sokolnictwie  używano  przede  wszystkim  ptaków  należących  do  rodzin

zoologicznych  jastrzębiowatych  (Accipitridae)  i  sokołowatych  (Falconidae).  Cechami

szczególnie predysponującymi je do takiego zastosowania jest szybki lot, doskonały wzrok,

ostre  i  silne  szpony,  a  także  cechy zachowania.  Sokoły,  jastrzębie,  orły  i  bieliki  polują  

w naturze w dzień, mają charakterystycznie zakrzywiony hakowaty, silny, dziób, gnieżdżą się

przeważnie na drzewach lub skałach. Gatunkiem z innej rodziny ptaków (puszczykowatych),

który  prawdopodobnie  również  był  wykorzystywany  w  sokolnictwie  jest  puchacz  (Bubo

bubo). 

Ze  źródeł  pisanych  wiadomo,  że  wysoko  cenionymi  przez  sokolników  na  terenie

Polski gatunkami były białozory, rarogi, sokoły wędrowne, jastrzębie, krogulce, orły przednie

i bieliki. Do polowań na mniejsze ptactwo lub łowów grupowych, w których współdziałało

kilka  ptaków,  wykorzystywano  także  kobuzy,  drzemliki,  kobczyki  i  być  może  pustułki.

Myszołowy nadają się do polowań na tzw. latacza,  opisanego poniżej.  Podobnie zapewne

można było wykorzystać pustułki, kanie i błotniaki. Puchacze natomiast oprócz opisanego  

w  źródłach  wykorzystania  jako  wabiki  na  inne  ptaki,  mogły  być  skutecznymi  ptakami

łowczymi, czyli wypuszczanymi przez sokolnika do bezpośredniego ataku na inną zwierzynę.

Puchacz do dzisiaj jest wykorzystywany jako ptak łowczy np. na terenie Słowacji, w dzień

przy pochmurnej pogodzie. Prawdopodobne jest także układanie do łowów innych ptaków nie

tylko drapieżnych i nocnych. M. Cygański wspomina o dzierzbie, którą radzi trenować do

polowań, jak krogulca (Cygański, 1914, s.231). 

Ocena  wykorzystania  ptaków  w  sokolnictwie  na  podstawie  źródeł  pisanych  jest

utrudniona  z  powodu  różnorodności  nazw  poszczególnych  gatunków  ptaków,  innych  od

dzisiejszych  systematyk  zoologicznych,  a  także  używaniem  przez  dawnych  pisarzy

odmiennych określeń dla ptaków tego samego gatunku, z różnych odmian geograficznych czy

w różnym stadium rozwoju. 

Ptaki rodziny sokołowatych (Falconidae) mają największe predyspozycje w swoim

charakterze do łowów wraz z człowiekiem. Łatwo się je układa (oswaja) i przyzwyczajają się

do człowieka nawet schwytane już w wieku dorosłym. Arabowie niektóre z nich chwytali

tylko na czas polowań, aby potem je wypuścić (Milczarek, 2001, s.97-98). Poszczególne ich

gatunki wykazują niekiedy wszechstronność do wykorzystania w różnych łowach, jak raróg

(Falco cherrug). Rozpowszechnione są na całym globie od klimatu gorącego do polarnego.

Posiadają też specjalne przystosowanie do zabijania  zwierzyny tzw. ząb,  na dziobie,  czyli
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wystającą lekko na dolnej części dzioba wypustkę, która pomaga zmiażdżyć np. kark ofiary

(Kruszewicz,  2002,  s.20).  Ich charakter  i  sposób zachowania  jest  podobny,  więc sposoby

układania sokołów wędrownych i rarogów omawiane są przez autorów przeważnie w jednym

rozdziale (Cygański, 1914, s.210-211; Krescentyn, 2001, s.38). 

K. Wodzicki uważa, że nazwa „krzeczot” używana początkowo na Litwie potem i  

w Polsce, określała tak ptaka z powodu jego wiecznego skrzeczenia (ryc.62)(Wodzicki, 1858,

s.21). Wywołane to mogło być głodzeniem drapieżnika przed polowaniem. Odzywają się tak

charakterystycznie  tylko  sokołowate.  Krzeczotami  zapewne  więc  określano  rarogi,  sokoły

wędrowne  lub  białozory.  Takie  zachowanie  ptaka  miało  trwać  wg  K.  Wodzickiego  do

drugiego opierzenia się; to dlatego poeta napisał:

„Chart się zrywa, sokół kwili

Będzie dzień po chwili.” (Wodzicki, 1858, s.21).

1. Sokół norweski (Białozor) (Falco rusticolus).

Na obszary Polski sokół norweski, inaczej zwany północnym, zalatuje bardzo rzadko.

Gniazduje na północy półwyspu skandynawskiego, Grenlandii, Islandii i wybrzeżach morza

Ochockiego,  w  pobliżu  większych  kolonii  ptasich.  Jego  biotopem  są  skaliste  wybrzeża

polarnych mórz. Występuje prawie na całej północnej części kuli ziemskiej. Grzbiet ma biały

lub popielato szary, spód biały. Występują jego dwie odmiany jasna i ciemna (Dobrowolski,

Jabłoński, 2000, s.75,tab.28). Woskówka i nogi są koloru żółtego. Końcówki jego skrzydeł są

ciemniejsze  i  na  całym ciele  ma  czarne  plamki.  Nasady skrzydeł  i  ogon są  szersze  niż  

u sokoła wędrownego. Jest to największy sokół, wielkością dorównujący samicy jastrzębia.

Długość jego ciała wynosi 60-65 cm, rozpiętość skrzydeł 127-140 cm, ogon 21-25 cm. Waży

ok. 2500 g.. W naturze żywi się ptactwem wodnym i pardwami (Sokołowski, 1972, s.66-67;

Dobrowolski, 1982, s.101; Milczarek, 2001, s.85). Najwyżej cenione były przez sokolników

osobniki  prawie  całkowicie  białe,  uważane  za  najbardziej  agresywne,  pochodzące  

z  arktycznych  terenów  Grenlandii  czy  Islandii.  Abu  Hasan  al-Masudi,  arabski  podróżnik

żyjący pod koniec IX wieku w swoim dziele „Złote łąki i kopalnie drogich kamieni”, tak pisze

o białozorach:

„Liczni znawcy drapieżnych zwierząt i różnych rodzajów drapieżnych ptaków spośród

Persów, Turków, Bizantyjczyków, Hindusów i Arabów powiadają, że sokół, którego barwa

zbliża się do białej, jest najszybszym, najpiękniejszym i najwspanialszym z nich, jeżeli chodzi

o  ciało,  najbardziej  przedsiębiorczym,  jeżeli  idzie  o  temperament,  i  najsprawniejszym
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fizycznie. Jest on też najsilniejszym ze wszystkich rodzajów sokołów (jeżeli idzie o lot) na

wysokości, w powietrzu; potrafi też najdalej z nich wszystkich wznosić się w powietrzu [...]

białe  sokoły  występują  specjalnie  w  kraju  Armenii,  w  ziemii  Chazarów,  w  Gurganie  

i w otaczających je ziemiach Turków”(cyt. za Milczarek, 2001, s.87).

Inny arabski sokolnik zachwyca się ich budową ciała pisząc:

„ich piersi są jakby utkane ze ścięgien, na których nie ma zupełnie mięsa”(Macoudi, II,33 cyt.

za Lewicka-Rajewska, 2001, s.200)

Polska nazwa „białozor” pojawia się po raz pierwszy w XV wieku (Wodzicki, 1858

s.21). Białozorem też zapewne niekiedy nazywano starsze osobniki rarogów (Falco cherrug),

które  z  wiekiem  nabierają  jaśniejszego  siwego  upierzenia.  Ł.  Gołębiowski  „W  grach  

i zabawach” odróżnia białozora, co nawet 12 lat może służyć, od sokoła norweskiego, który

góra 2 lata  pożyje,  a  latem choruje  (cyt.  za  Wodzicki,  1858,  s.42).  Cygański  wspomina  

o chwytaniu sokola sater (świętego) być może tak nazywano sokoła północnego (Cygański,

1914, s.273). Krescentyn wspomina o białych sokołach, które również można utożsamiać  

z  białozorem  (Krescentyn,  2001,  s.37).  Nieznany  autor  dzieła  z  1690  roku  napisał

prawdopodobnie o sokołach północnych, że:

„Rarodzy pióra białego najpowolniejsi zabijacy” (Anonim, 2001, s.71).

Sokoły norweskie sprowadzane były z arktycznej  północy do południowej  Europy,

Persji  i  Arabii  już  przynajmniej  od  X  wieku

(http://users.cybercity.dk/~ccc12787/hist/dk1.html). Układał je do polowań Cesarz Fryderyk

II Hohenstauf i sprzedawał dalej do krajów muzułmańskich. Zawsze były to najdroższe ptaki,

bardzo silne, szybkie, ale jednocześnie nie przystosowane do ciepłego klimatu, z którego to

powodu  często  chorowały  i  zdychały  (Milczarek,  2001,  s.85,86).  Polowały  wraz  

z człowiekiem głównie na większe ptaki, jak żurawie, dropie, czaple czy łabędzie (Wodzicki,

1858, s.157; Mazaraki, 1977, s.40).

2. Raróg (Falco cherrug) i raróg górski (Falco biarmicus).

„Z samego wejźrenia i podobieństwa raróg nie tylko jest z natury swojej ptak srogi, okazały 

i  drapieżny,  ale  też  do  wszelkiego  powietrznego  myślistwa  znajduje  się  chciwy  

i sposobny.”(Haur, 2001, s.94).

Jest  to  największy  sokół  zapewne  niegdyś  gnieżdżący  się  w  Polsce.  Gniazduje

miejscowo  w  Europie  południowo-wschodniej,  środkowej  i  środkowo-zachodniej  Azji

(Dobrowolski,  Jabłoński,  2000,  s.75,76).  Nazywany  był  niekiedy  sokołem polakiem,  być
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może, dlatego że gatunek ten był jednym z najwyżej cenionych i najczęściej układanych na

naszych  terenach,  jak podają źródła pisane (Haur,  2001,  s.94;  Milczarek,  2001, s.88).  Na

grzbiecie  jest  brązowy,  od spodu biały  z  licznymi  brązowymi  plamami.  Głowę ma biało

brązową, z niewyraźnym wąsem, czyli ciemną plamą na policzkach, oczy ciemno brązowe.

Woskówkę  i  nogi  młode  ptaki  mają  szaro-niebieską,  a  dorosłe  żółtą.  Długość  jego  ciała

wynosi 49-54 cm, rozpiętość skrzydeł 130-140 cm, górna część dzioba 3 cm. Samiec waży

ok. 850 g., a samica do 1300g. (Sokołowski, 1972, s.68; Dobrowolski, 1982, s.102). Jest to

gatunek osiadły.

Raróg lata spokojniej od sokoła wędrownego. Zdobyczy nie atakuje tak gwałtownie,

nie z tak dużej wysokości. Ma szersze skrzydła i dłuższy ogon od gatunku Falco peregrinus.

W naturze żywi się zającami, królikami, susłami i ptakami do wielkości gęsi (Sokołowski,

1972, s.68). Według Jakub Haura dzięki swej sile i odwadze może nawet pokonać orła (Haur,

2001, s.94). Przez sokolników był i jest ceniony jako wszechstronny i silny drapieżnik. Może

pokonać dziką gęś, łabędzia, a także zająca. W krajach Maghrebu dzięki swojej odwadze  

i  pojętności  używany był  do grupowych polowań na gazele  (Anonimowy sokolnik,  2001,

s.182).  Możliwe,  więc  że  także  na  terenie  Polski  chwytano  przy  jego  pomocy  niekiedy

większą zwierzynę. Jedną z okazalszych zdobyczy latających, jaką mógł upolować raróg był

żuraw (Anonimowy sokolnik,  2001,  s.184).  Jeżeli  pozwalało  się  mu na większą swobodę

często uciekał. Nazywany był nawet przez sokolników arabskich „opuszczającym”. W jego

naturze leżało  polowanie o pierwszym brzasku, wtedy był  najskuteczniejszy (Anonimowy

sokolnik, 2001, s.185,192; Anonim, 2001, s.73). 

Rarogi występowały niekiedy w odmianach jaśniejszych, białej barwy nabierały także

z wiekiem, mogły wtedy być mylone z białozorami (Milczarek, 2001, s.88). Sokoły polaki,

były  wysoko  cenione  w  XVI  wieku  ze  względu  na  swoją  zajadłość,  wszechstronność  

i odporność na niesprzyjający klimat. Mogły polować o każdej porze roku z wyjątkiem czasu

pierzenia się (Wodzicki, 1858, s.3). Wśród ofiar naziemnych rarogów J. K. Haur wymienia:

zające, borsuki, bobaki, liszki, sarny, dzikie kozy i króliki (Haur, 2001, s.94).

Do polowań używano także zapewne innej odmiany rodziny sokołowatych - raroga

górskiego (Falco biarmicus). Jest to mniejszy ptak długości 43 cm, ważący ok. 500-900 g..

Jego wielkość  podobna jest  do  sokoła  wędrownego,  ale  ma  smuklejsze  ciało  z  dłuższym

ogonem. Występuje na terenach południowej Europy, wyspowo w północnej Afryce i w Azji

Mniejszej (Nicolai i inni, 1994, s.68; Dobrowolski, Jabłoński, 2000, s.76). Wiadomo, że był

to  ptak  powszechnie  używany  w krajach  Maghrebu  (Anonimowy sokolnik,  2001,  s.186).
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Polowano z nim na zające,  dropie, kruki, gęsi  i kuropatwę. Jednakże na podstawie źródeł

pisanych trudno jest rozróżnić, który gatunek w Polsce był częściej używany.

M. Cygański tak opisuje raroga:

„Z zwierzęty walczę, mam nad wszystkie ptaki,

Dank mi ten wszyscy muszą podać taki.

Słukę zająca by i nawiętszego,”(Cygański, 1914, s.210). 

3. Sokół wędrowny (Falco peregrinus).

Spośród dużych sokołów sokół wędrowny jest na świecie najszerzej reprezentowany.

W Polsce do lat 60 XX wieku występował prawie we wszystkich regionach kraju (Tomiałojć,

1990, s.137), ale raczej nigdy nie był ptakiem drapieżnym szczególnie licznym. Ubarwienie

ma z wierzchu stalowo szare, spód prążkowany, na policzku ma szeroki czarny wąs. Osobniki

młode są brunatne z wierzchu, a spód mają żółto płowy z podłużnymi czarnymi plamami  

w  kształcie  kropli  (Jonsson,  1998,  s.160).  Czarny  barwnik  wzmacnia  pióra  nadając  im

sprężystość i odporność. Ptaki w pierwszym upierzeniu, woskówkę przy dziobie i nogi mają

niebiesko-szare,  u  starszych  kolor  ten  zmienia  się  na  żółty.  Oczy  mają  ciemnobrązowe

(Sokołowski, 1972, s.70; Kruszewicz, 2002, s.16-17). 

Samiec i samica różnią się znacznie wielkością. Długość ciała samicy wynosi 47-52

cm a rozpiętość skrzydeł 108-120 cm, waży ok. 1200 g.. Samiec ma ciało długości 40-43 cm,

a  rozpiętość  skrzydeł  85-106 cm,  waży ok.  550 g..  Długość  części  górnej  dzioba  sokoła

wędrownego wynosi 3,5 cm (Sokołowski, 1972, s.70).

Biotop sokoła wędrownego stanowią gęste lasy w pobliżu dolin rzecznych i dużych

zbiorników wodnych, także bagna i łąki. Gniazduje na starych drzewach, skałach, a niekiedy 

i  wysokich  budynkach.  Wędruje  tylko  w  pierwszym  roku  życia,  więc  nazwa  jego  jest

nieadekwatna do zachowania. Ptak ten ma bardzo silnie umięśnioną klatkę piersiową i duży

mostek.  Skrzydła  są  wąskie,  ostro  zakończone  i  płaskie,  szyja  krótka.  Wypukła  klatka

piersiowa  wraz  z  krótkim ogonem i  opływowymi  skrzydłami,  w  trakcie  lotu  nurkowego

tworzą  najbardziej  aerodynamiczny  kształt  kropli,  umożliwiając  temu  ptakowi  osiągać

największe prędkości wśród istot żyjących na ziemi. Jego nogi w trakcie lotu nie wystają  

z pierza dzięki temu nie stawiają oporu powietrzu (Sokołowski, 1972, s.70).

W naturze sokół wędrowny poluje właściwie tylko  na ptaki,  chwytając je w locie.

Ułatwiają mu to jego długie i giętkie szpony.  W momencie ataku palce uderzają w czuły

punkt ofiary, przekłuwając jej ciało. Sokół wznosi się wysoko nad swój cel, aby wykorzystać
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ogromną siłę, jaką uzyskuje w locie nurkowym. Przy pierwszym starciu nie stara się nawet

przytrzymywać ofiary,  po uderzeniu spada ona swobodnie przeważnie już nieżywa, a ptak

nawraca  i  chwyta  ją  (Kruszewicz,  2002,  s.20).  Sokół  ma  doskonały  zmysł  wzroku,

rozpoczyna atak znajdując się nawet 1000 metrów od ofiary. Ocenia zazwyczaj bezbłędnie

prędkość swoją i  zdobyczy tak,  że  idealnie  trafia  w cel.  Na terenie  Polski  łapie  głównie

wrony, gawrony, sójki, paszkiety, gołębie, sowy błotne i pustułki (Sokołowski, 1972, s.70).

Sokół  wędrowny  ze  względu  na  swoje  wyjątkowe  możliwości  i  predyspozycje

nazywany był  sokołem szlachetnym,  właściwym lub szlachcicem (Wodzicki,  1858,  s.171;

Mazaraki,  1977,  s.46).  Charakter  jego  polowań  wymagał  czasami  przemierzania  wielu

kilometrów konno. Odlatuje daleko i wysoko, prawie poza zasięg wzroku. Jest to doskonały

ptak łowczy otwartych terenów stepowych i wodnych, gdyż w terenie zalesionym trudno jest

go  wypatrzeć  i  dogonić.  Potrafi  też  niekiedy  zaatakować  zwierzynę,  do  której  nie  był

przyuczany. Można było go nauczyć polowań we dwójkę, czyli samiec i samica polujący na

tę samą ofiarę (Milczarek, 2001, s.88). Jest najłatwiejszym w tresurze gatunkiem (Lewicka-

Rajewska, 2001, s.200). Ma doskonałą pamięć, polując potrafi nawet, jak twierdzą dzisiejsi

sokolnicy,  wykorzystać  kierunek  wiatru.  Potrzebuje  dużo  wypoczynku  szczególnie,  jeśli

upoluje  duży łup.  Nie  jest  tak  pracowity,  jak raróg czy  jastrząb,  nie  zdobędzie  tak  dużo

zdobyczy, szybciej traci chęć do polowania (Anonimowy sokolnik, 2001, s.184). Męczy się

po zaledwie kilku polowaniach, a powoduje to technika ataku, jaką stosuje. Wznoszenie się

na duże wysokości wymaga sporego nakładu energii. Sposób polowania sokoła wędrownego

jest jednak najbardziej efektowny spośród ptaków łowczych, a obserwatorowi nawet nieudane

polowanie  może  dostarczyć  wielu  wrażeń.  Przez  sokolników przyuczany  był  głównie  do

łowienia  kaczek,  gęsi,  przepiórek,  kuropatw,  żurawi,  dropiów,  czapli  i  innych  ptaków

(Krescentyn, 2001, s.39; Milczarek, 2001, s.88; Anonimowy sokolnik, 2001, s.184). 

Sokół  w karnalu  nabrał  w średniowieczu  symbolicznego  znaczenia.  Jako  ptak  nie

mogący nic dostrzec był symbolem ludzi ukaranych i zamkniętych w więzieniach (Kobielus,

2002,  s.  300).  Jego  pozytywne  postrzeganie  w  odczuciach  ludzi  ówczesnego  okresu

potwierdza również opowiadanie o świętym Franciszku, którego miał budzić każdego ranka, 

a  gdy święty  czuł  się  niezdrów miał  pozwalać  mu dłużej  spać  (Kłosiewicz,  1998,  s.62).

Wizerunek sokoła na ręku władcy stanowił oznakę władzy i rycerskości, (Cherryson, 2002,

s.308; Kiersnowski, 1994, s.111,112). 

- 18 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

4. Kobuz (Falco subbuteo).

Jest  to  ptak  podobny  do  sokoła  wędrownego,  ale  zdecydowanie  mniejszy.

Zamieszkuje prawie całą Europę z wyjątkiem obszarów położonych najbardziej na północ.

Długość jego ciała wynosi 28-31 cm, a rozpiętość skrzydeł 75-80 cm. Samiec waży 150-200

g.,  a  samica  230-340  g..  Kobuz  ma  skrzydła  cieńsze  od  sokoła  wędrownego  i  ostrzej

zakończone.  Ubarwienie ma podobne, jak sokół wędrowny.  W naturze chwyta małe ptaki

śpiewające i owady. Zimą z terenów Polski odlatuje do Afryki (Sokołowski, 1972, s.73-75). 

Wielki sokolnik z dworu kalifa fatymidzkiego z X wieku arabskich poleca kobuzy do

polowania np. na dudki (Anonimowy sokolnik, 2001, s.187).

5. Pustułka (Falco tinunnculus).

Jest to jeden z najpowszechniejszych ptaków drapieżnych w całej Europie. Samiec ma

wierzch głowy i policzki niebiesko-szare, ogon szary. Wierzch tułowia jest rdzawo brązowy

prążkowany. Samica ma głowę i plecy cynamonowo brązowe, spód jasny. Woskówka i nogi 

u obu płci są żółte. Charakterystyczny dla pustułki jest długi ogon i ostro zakończone skrzydła

o sierpowatym kształcie. Żywi się głównie myszami i owadami. Długość jej ciała wynosi 32-

35 cm,  a  rozpiętość  skrzydeł  68-74 cm,  waży od 180 do 275 g..  Jako jeden  z  niewielu

sokołów,  jest  przystosowana  dzięki  krótkim szponom,  do  chwytania  zdobyczy  na  ziemi.

Często  kilka  par  gniazduje  obok  siebie  (Sokołowski,  1972,  s.81),  więc  prawdopodobnie

mogły być wykorzystywane do łowów zespołowych.

Cygański  wspomina,  że  pustułkę  można  wykorzystać  do  łowów  podobnie,  

jak drzemliki czy kobuzy, jest jednak mniej przydatna (Cygański, 1914, s.264). Może to być

wskazówką, że niekiedy stosowano ją do polowań jako tzw. latacza, z siecią zwaną rozjazdem

(Wodzicki, 1858, s.139-142; Mazaraki, 1977, s.44).

- 19 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

6. Drzemlik (Falco columbarius).

Drzemlik jest to sokół nieco mniejszy do pustułki. W Polsce występuje głównie na

przelotach w od września do marca. Jego ciało ma długość 28-32 cm, a rozpiętość skrzydeł

70-75 cm. Waży 160-210 g. Skrzydła jego są krótsze niż u kobuza, a ogon ma dłuższy. Pod

względem proporcji ciała jest podobny do krogulca. W naturze łowi zięby, czyżyki, trznadle 

i wróble (Sokołowski, 1972, s.76; Nicolai i inni, 1994, s.72).

Przez sokolników uważany był  za bardzo zaciekłego łowcę, puszczali  go nawet na

ptaki  wielkości  cietrzewia.  Cygański  zalicza  go  drzemlika  szlachetnej  rodziny  rarogów,

podkreślając jego zalety. Opisuje również, jak przyuczać go do stadnych polowań na żurawie,

we współpracy z chartami i przy użyciu bębna, którym spłaszano ptactwo. Drzemliki latające

w grupie, przy współpracy z psami i wykorzystaniu sieci, były skutecznymi łowcami żurawi,

cietrzewi  i  przepiórek.  Wypuszczane  z  ręki  pojedynczo,  chwytały  skowronki  i  inne  małe

ptaszki (Cygański, 1914, s.229-230). K. Wodzicki zachwala polowania z drzemlikiem jako

sposób pozyskania smacznego mięsa skowronków (Wodzicki, 1858, s.187).

7. Kobczyk (Falco vespertinus).

W Polsce  kobczyk  pojawia  się  tylko  w  południowo  wschodnich  województwach.

Samiec jest koloru szaro-niebieskiego, ma srebrnawy spód i czerwonawe nogi. Samice głowę

i brzuch mają rdzawą, a pokrywy skrzydeł szarobrązowo popielate. Długość ciała kobczyka

wynosi 25-33 cm, a rozpiętość skrzydeł 65-75 cm, waga 130-200 g.. Żywią się w naturze

owadami i płazami. Gnieżdżą się w koloniach, w zimie wędrują do Afryki (Sokołowski, 1972,

s.78).

M. Cygański zaleca „kobca” do polowań na skowronki i inne małe ptaszki. Opisuje

także sposób znany mu z Wołynia. Można puszczać tego ptaka na sznurku na przepiórki jako

tzw.  latacza  (Cygański,  1914,  s.250,267,268).  Arabski  sokolnik  z  X  wieku  pracujący  na

dworze  kalifa  Al-Aziza  bi-Allah’a,  poleca  także  dwa  razem  współpracujące  kobczyki,  

do łowów na kruka czy zająca (Anonimowy sokolnik, 2001, s.187).
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8. Jastrząb (Accipiter gentilis).

Do  rodziny  jastrzębiowatych  (Accipitridae)  należą  orły,  orliki,  orłany,  rybołowy,

myszołowy,  kanie,  kaniuki,  bieliki,  błotniaki  i  jastrzębie.  Do  jastrzębi  na  terenie  Polski

zaliczane są dwa gatunki ptaków: jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis) i krogulec (Accipiter

nisus).  Jastrząb  gołębiarz  w  dzisiejszych  czasach  jest  zaliczany  do  ptaków  drapieżnych

występujących  dosyć  licznie  (Kruszewicz,  2002, s.102).  Zamieszkuje  większość obszarów

Europy i Kaukaz (Dobrowolski, 1982, s.94). Gniazduje w większych kompleksach leśnych  

z górskimi włącznie, a także w zadrzewieniach śródpolnych z kępami drzew. Jest to gatunek

osiadły.  Tylko  ptaki  młode  odbywają  wędrówki.  Na  tereny  Polski  w  okresie  zimowym

przylatują osobniki z Europy północnej (Jonsson, 1998, s.134).

Samica jest podobnej wielkości, jak myszołów, długość jej ciała wynosi 60-66 cm,

rozpiętość skrzydeł 96-120 cm, waży od 810 do1300 gram. Samiec jest mniejszy o długości

ciała 48-58 cm, rozpiętości skrzydeł 101-103 cm i wadze 582-760 g. (Sokołowski, 1972, s.82;

Jonsson, 1998, s.134). Cechą charakterystyczną jastrzębia są krótkie zaokrąglone skrzydła,

długi ogon z 4 ciemnymi pręgami, silny dziób, o długości górnej części ok. 4,5 cm i mocne

szpony.  Ptak dorosły wierzch ma barwy niebieskawo-popielato-szarej,  a  spód ciała  biały  

z  czarnymi  prążkami.  Dziób  jest  czarny,  woskówka  i  nogi  żółte.  Oczy  mają  tęczę

pomarańczową  wpadającą  w  ognisty  żółty  kolor  (ryc.54).  Osobniki  młode  mają  barwę

brązowawą, a brzuch i gardziel rudawą bez poprzecznych prążków, lecz z czarnymi kreskami

lub kroplami, końcówki sterówek są białe (ryc.53)(Wodzicki, 1878, s.3). 

Jastrząb  w  naturze  poluje  przeważnie  zaskakując  swoją  ofiarę.  Czasami  atakuje  

z  szybkiego  lotu,  niekiedy  podkrada  się  chyłkiem,  zasiada  też  w  ukryciu  czekając  

na  odpowiednią  sposobność.  Pokarm  zdobywa  zręcznością  i  cierpliwością.  Potrafi  się

maskować  udając  śpiącego  lub  znużonego.  (Wodzicki,  1878,  s.7).  Lata  na  krótkich

dystansach bardzo szybko, jest również wyjątkowo zwrotny, co ułatwia mu manewrowanie w

lesie.  Bardzo rzadko wylatuje na otwarte przestrzenie,  przeważnie tylko w porze lęgowej.

Atakuje  zwierzynę  nawet,  jeśli  schroni  się  w  gąszczu.  Jego  zdobyczą  w  naturze  padają

zarówno ptaki, jak i ssaki. Jastrząb chwyta bażanty, cietrzewie, kuropatwy, gołębie, zające,

króliki,  wiewiórki  i  wiele  innych.  Złapaną  zdobycz  unieruchamia  i  zabija  przy  pomocy

silnych szponów. Zdolność chwytania i uśmiercania przez niego zdobyczy jest wrodzona i nie

trzeba  go  jej  uczyć  (Sokołowski,  1972,  s.82-85).  Tylko  niedoświadczone  młode  ptaki  

w  pierwszym  upierzeniu  dają  się  schwytać  łatwymi  sposobami  np.  „na  wabia”  z  ptaka

nocnego (Wodzicki, 1878, s.4). Widząc sowę siedzącą w dzień w lesie ptaki drapieżne atakują
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ją  z  wielką  zaciekłością.  Człowiek  wystawiał,  więc  np.  puchacza  żywego  lub  tylko

wypchanego,  a  dookoła  niego  przygotowywał  sieci,  w  które  wpadały  ptaki  drapieżne

(Krescentyn, 2001, s.41). Starsze jastrzębie już raczej nie dawały się nabrać na tę sztuczkę  

i stroniły od jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem.

 Jastrzębie  są  bardzo  pojętne,  szybko  uczą  się  uganiać  (łowić)  zwierzynę,  dobrze

współpracują z psami myśliwskimi.  Sokolnicy zalecają  je raczej  do polowań po południu

(Anonim, 2001, s.73). Nie tracą długo ochoty na polowanie, co jest dużą zaletą w porównaniu

do sokołów wędrownych,  które się  szybko  męczą.  Są skutecznymi  i  zaciekłymi  łowcami

możliwymi do stosowania przez cały prawie rok. Krescentyn wymienia wiele zwierząt, jakie

jastrząb mógł złapać:

„gonią ci  ptacy cietrzewie,  kuropatwy,  bażanty,  dropie,  gęsi,  kaczki  dzikie,  takież  

i zwierzęta jako zające, króliki, chocia ich bez psiej pomocy dotrzymać sami nie mogą. Gonią

też i sarny małe lubo kózki leśne, a psom ich dodzierżawają.”(Krescetyn, 2001, s.35).

M. Cygański także poświadcza, że jastrząb był skutecznym ptakiem łowczym:

„Mężny ptak jastrząb, kiedy się unosi,

Nie rad, kto go ma, o zwierzynę prosi.”(Cygański, 1914, s.212).

9. Krogulec (Accipiter nisus).

 

Krogulec  jest  ptakiem  mniejszym  od  jastrzębia,  ale  o  podobnym  wyglądzie  

i  zachowaniu.  Występuje  prawie  w  całej  Europie  i  Azji.  Jeszcze  w  XIX  wieku  obok

myszołowa i pustułki był to najbardziej pospolity ptak drapieżny (Sokołowski, 1972, s.85-86;

Tomiałojć, 1990, s.121). Gnieździ się w lasach i tam poluje. Wędrówki odbywa częściej niż

jastrząb głównie w zimie.  Wierzch ciała ma niebiesko popielaty,  spód biały z szarymi lub

brązowymi prążkami. U młodych osobników prążkowanie występuje od pierwszego pierza  

w odróżnieniu od jastrzębi i sokołów wędrownych. Oczy ma żółte pazury czarne. Występuje

u tego gatunku znaczna dysproporcja w wielkości pomiędzy samicą i samcem. Osobnik męski

może  być  dwa razy  lżejszy niż  osobnik żeński.  „Samcy krogulców są  mniej  pożyteczni”

powiada  P.  Krescetyn  (Krescetyn,  2001,  s.31).  Długość  ciała  samicy  wynosi  35-41  cm,

rozpiętość skrzydeł 74-80 cm, a waży ok. 280 g.. Samiec ma rozpiętość skrzydeł 58-63 cm,

długość  ciała  28-34  cm,  a  wagę  160  g..  Górna  część  jego  dzioba  ma  długość  2  cm

(Sokołowski, 1972, s.86). 

Krogulec lata w sposób podobny do jastrzębia, ale częściej trzepocze skrzydłami. Jest

równie  zwrotny i  szybki.  W naturze  za  pomocą swych długich  i  cienkich  szponów łapie
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głównie małe ptaki, jak wróble, trznadle, skowronki, zięby, a nawet zwinne jaskółki. Duża

samica jednak może się rzucić nawet na kuropatwę. Wyjątkowo rzadko chwyta małe ssaki

(Sokołowski, 1972, s.85-88; Jonsson, 1998, s.134). 

Krescentyn  krogulca  nie  poleca  wypuszczać:  „aż  w  nim  pobaczy  chuć  na  ptaka

(zwłaszcza wielkiego), a nie barzo z daleka spuszczać, bowiem gdy nie może ptaka zarazem

dogonić,  rozgniewawszy się,  odlata  abo wleciawszy na drzewo, siedzi  a nie chce się dać

zwabić.”(Krescentyn, 2001, s.34). Jest to typowa cecha krogulców i jastrzębi, które należało

wypuścić  z  bliskiej  odległości  na  ofiarę,  aby  polowanie  było  skuteczne.  Pomimo  swych

małych  rozmiarów „Bierze  krogulec  ptaki  rozmaite:  wielkie,  jako cietrzewie,  kaczki  etc.,

takież  małe,  jako  kuropatwy,  przepiórki,  wróble  i  insze.”(Krescentyn,  2001,  s.32).  

M. Cygański poleca krogulca głównie na małe ptaszki (Cygański, 1914, s.213). 

10. Orzeł Przedni (Aquila chrysaetos).

Jeszcze w XIX wieku orzeł przedni gniazdował na terenach całej Polski (Tomiałojć,

1990, s.244). Długość jego ciała wynosi 80-95 cm, rozpiętość skrzydeł 190-230 cm. Samiec

waży ok. 3500 g., a samica 4500 g. (ryc.57). Długość jego górnej części dzioba wynosi 6,5-7

cm. Samica jest znacznie większa. Całe ciało orła przedniego jest barwy ciemnobrunatnej.

Dojrzałość płciową osiąga po 5 latach życia (Dobrowolski, Jabłoński, 2000, tab.23). Na tyle

głowy ma złociste pióra. W naturze przeważnie chwyta zające, króliki, cietrzewie, kuropatwy

itp. niekiedy także lisy. W zimie uzupełnia dietę padliną i rybami (Kruszewicz, 2002, s.26).

Łowi swoją zdobycz tylko na ziemi, w powietrzu nie jest zbyt zwinny (Sokołowski, 1972,

s.40-43; Kruszewicz, 2002, s.110).

Kirgizi do czasów teraźniejszych używają tych ptaków do łowów m.in. na wilki, które

są chwytane żywcem (Sokołowski, 1972, s.43). Jeszcze w XIX wieku orły przednie i bieliki

były wykorzystywane do polowań także na terenach Polski (Samsonowicz, 1991, s.110). Orły

musiały być w trakcie łowów noszone na wspornikach, ponieważ tego ciężkiego ptaka trudno

trzymać na ramieniu. Kirgizi do dzisiaj używają takiego przyrządu opartego na kuli siodła,

jego nazwa pochodzi  z  Persji.  W źródłach  zachowała  się  informacja,  że  już  w X wieku

używano  takiego  akcesorium  (Anonimowy  sokolnik,  2001,  s.189).  Wśród  Europejskich

źródeł  pisanych,  jako  pierwszy  wspomina  o  orłach  cesarz  Fryderyk  II.  Zauważa  on,  że

niektóre ich gatunki można ułożyć do polowania na ssaki (cyt. za Wodzicki, 1858, s.16). 
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11. Bielik (Haliaeetus albicilla).

Jest  to  największy  ptak  drapieżny  gniazdujący  na  terenie  Polski.  Jego  liczebność

ostatnio  wzrasta  i  sięga  500 par  lęgowych  (Kruszewicz,  2002,  s.92).  Rozpiętość  skrzydeł

wynosi 220-250 cm, a długość ciała 80-100 cm. Waży od 4 do 7,5 kg. Charakterystyczne są

jego bardzo długie i szerokie skrzydła i krótki klinowaty biały ogon. Upierzenie ma ziemisto

brązowe, z białymi plamami, dziób żółto szary. Głowa i szyja stają się jaśniejsze po 6 roku

życia. Jego biotopem są duże obszary wodne i rozlewiska rzek, obok kompleksów leśnych.

Bielik  ma  nieprzemakalne  pierze  (Kruszewicz,  2002,  s.12).  W jesieni  i  wczesną  wiosną

pojawiają się na obszarach Polski ptaki przelotne. Łowi głównie ptactwo wodne, kaczki, gęsi,

łyski,  nury,  napada  je  z  zaskoczenia  w wodzie,  czasami  i  w powietrzu.  Spośród ssaków

chwyta zające,  króliki,  młode sarny,  koty,  lisy i  psy.  Łowi też ryby,  a w zimie posila się

również padliną (Sokołowski, 1972, s.48-51; Kruszewicz, 2002, s.92-93; Nicolai i inni, 1994,

s.52). Para bielików potrafi polować we dwójkę, a także z młodymi. Gdy jeden z partnerów

zaatakuje stado ptactwa wodnego na jeziorze ofiary chronią się nurkując pod wodę. Muszą się

jednak po pewnym czasie wynurzyć, aby zaczerpnąć powietrza. Wtedy atakuje drugi ptak  

i  zazwyczaj  udaje  mu  się  pochwycić  zmęczoną  bezdechem  ofiarę.  Potrafią  też  bieliki  

w porozumieniu  wypłoszyć  stado łysek  z  trzcin,  aby drugi  osobnik  mógł  je  zaatakować  

na otwartej tafli wody (Kruszewicz, 2002, s.26). Może to świadczyć o wyjątkowej inteligencji

tych ptaków, którą wykorzystać można również było przy łowach z człowiekiem. W niewoli

trzyma  się  bielik  doskonale  nawet  przez  10  lat.  Młode się  oswajają  łatwo,  podobnie  jak

sokoły (Sokołowski, 1972, s.51).

Jednego  dnia  orzeł  bielik  mógł  upolować  8  żurawi  (Anonimowy  sokolnik,  2001,

s.189). Był to, więc bardzo praktyczny ptak. Polowano też na sarny, zające, lisy,  bociany  

i inne większe ptaki brodzące. Orły i bieliki należało układać do polowań tylko w młodym

wieku, wybierane z gniazd (Cygański, 1914, s.210; Haur, 2001, s.96,97). Później oswajały się

bardzo trudno i niekiedy nawet potrafiły zaatakować nawet opiekującego się nimi sokolnika

(Haur, 2001, s.96; Milczarek,  2001, s.92). Powalały nawet na większą zwierzynę wbijając

szpony w nozdrza i głowę, ofiara traciła wtedy oddech, następnie nadbiegał łowczy i pomagał

dobić  zwierzynę.  Można  było  w  ten  sposób  zdobyć  zwierzę  wielkości  gazeli  czy

niebezpiecznego wilka (Sokołowski, 1972, s.43; Anonimowy sokolnik, 2001, s.189).

Bieliki  wspominane  są  w  źródłach  pisanych,  opisane  są  sposoby  ich  chwytania  

i wymienione są uzyskiwane z nich pożytki w sokolnictwie (Cygański, 1914, s.210,211; Haur,

2001, s.96,97).
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12. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo).

Myszołów jest jednym najpospolitszych ptaków drapieżnych (Sokołowski, 1972, s.57;

Kruszewicz,  2002, s.106). Występuje na terenie  prawie całej  Europy (Dobrowolski, 1982,

s.92). Ciało ma średniej wielkości, o długości od 50 do 57 cm, a rozpiętości skrzydeł od 110

do 135 cm, wagę ok. 1000 g.. Poszczególne osobniki ubarwienie mają zmienne od czarno-

brunatnego do przeważająco białego. U większości myszołowów z terenów Polski, pióra są

koloru brązowego. Od jastrzębia ma krótszy ogon i dłuższe skrzydła. Jego biotopem są lasy 

w sąsiedztwie  terenów otwartych,  stepy i  bagna.  Prowadzi  częściowo osiadły  tryb  życia,

zimuje  na  areale  gniazdowania.  Żywi  się  małymi  gryzoniami,  jaszczurkami,  żabami  

i pisklętami. Nie był praktycznym ptakiem dla człowieka, prawdopodobnie głównie z powodu

lichej  zwierzyny,  jaką  mógł  złapać.  Sokolnicy  używali  go  zapewne  tylko  jako  ptaka  

w zastępstwie lepszych, jastrzębia czy sokoła wędrownego. Mógł być wykorzystywany do

siania postrachu wśród ptactwa (Wodzicki, 1858, s.142; Dobney, Jaques, 2002, s.17). Brak

wzmianek  o  jego  sokolniczym  wykorzystaniu  w  źródłach  pisanych.  Występuje  jedynie  

w  kodeksie  litewskim:  podana  jest  tam  kara,  jaką  należy  zapłacić  za  jego  zabicie  lub

ukradzenie  (Działyński,  1841, s.372).  Może to  pośrednio świadczyć  o jego ograniczonym

wykorzystaniu.

13. Kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus).

 

Są to  ptaki  o  długości  ciała  55-65 cm i  rozpiętości  skrzydeł  150-160 cm.  Ważą  

ok.  900-1200  g..  Żywią  się  głównie  padliną.  W  naszym  kraju  przebywają  od  kwietnia  

do października (Kruszewicz, 2002, s.88,90; Nicolai i inni, 1994, s.54). Ze względu na sposób

odżywiania i powolny lot mogły być wykorzystywane głównie jako tzw. latacze (Dobney,

Jaques,  2002,  s.17,18).  M.  Cygański  poleca  zwalczać  kanię,  ponieważ  czyni  szkody

(Cygański,  1914,  s.246).  Nie  wspomina  o  jej  sokolniczym  wykorzystaniu  także  

P. Krescentyn.
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14. Błotniak stawowy (Circus aeruginosus).

Występuje w całej Europie środkowej i północnej. Długość jego ciała wynosi 49-54

cm, a rozpiętość skrzydeł 130-140 cm. Waży od 650 do 750 g.. Jego dziób ma długość ok. 3,6

cm.  Żywi  się  głównie  padłymi  rybami,  owadami,  płazami,  małymi  łyskami,  kurkami

wodnymi,  jajami  ptaków  i  pisklętami.  Ma  wyjątkowo  silne  szpony,  mocniejsze  nawet  

od jastrzębia. Nigdy nie chwyta zdobyczy w powietrzu. Na zimę odlatuje do ciepłych krajów

(Sokołowski, 1972, s.90-91). Ze względu na przystosowanie jego ciała do lotu patrolowego,

mógł być wykorzystywany jako tzw. latacz. K. Wodzicki polował w ten sposób z błotniakiem

stawowym na kuropatwy (Wodzicki, 1858, s.141).

15. Puchacz (Bubo bubo).

W XIX wieku  gniazdował  jeszcze  na  prawie  całym terytorium Polski  (Tomiałojć,

1990,  s.128).  Jest  to  największa  sowa  europejska.  Należy  do  rodziny  ptaków

puszczykowatych. Długość jej ciała wynosi 66-78 cm, a rozpiętość skrzydeł 155-188 cm.,

waży 2000-3000 g.. W jej wyglądzie charakterystyczne są „uszy” z piór na głowie, a także

duże pomarańczowe oczy. Wierzch ciała jest pstrokaty brązowo, szaro, żółty, podobnie spód

(Dobrowolski,  Jabłoński,  2000,  s.182,tab.60).  Jej  biotopem są  doliny  rzeczne,  gęste  lasy,

średnio wysokie góry. Żywi się ssakami wielkości od polnej myszy do zająca, także ptakami

np. głuszcem (Nicolai i inni, 1994, s.74).

M. Cygański  opisuje obszernie  sposoby chwytania puchaczy,  podobnie jak ptaków

drapieżnych (Cygański, 1914, s.283,284). Według źródeł pisanych ptaki tego gatunku były

wykorzystywane przede wszystkim jako „wabidła” na inne ptaki. W dzień na widok sowy

większość ptaków atakowała te ptaki zaciekle, a człowiek wykorzystywał to stawiając sieci,

pułapki,  i  smarując  okoliczne  gałęzie  tzw.  lepem (klejem),  co  powodowało,  że  ptaki  nie

mogły odlecieć. Chwytano tak też ptaki drapieżne (Wodzicki, 1878, s.4; Krescentyn, 2001,

s.41;  Cygański,  1914,  s.326,323).  Występowanie  tego  ptaka  w  materiałach

archeozoologicznych  może świadczyć  o zaawansowanych  technikach łowickich  na danym

stanowisku archeologicznym. Prawdopodobne jest jednak również, że wykorzystywano także

puchacze w sokolnictwie po prostu jako ptaki łowcze. Krescentyn wspomina, że małą sowę

można było wyuczyć do chwytania myszy w obejściu. Puchacz dziś m.in. na terenie Słowacji

jest  jednym  z  popularniejszych  ptaków  w  łowach  „pod  pierzem”.  Można  go  jednak

wykorzystać tylko przy pochmurnej pogodzie.
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16. Możliwości identyfikacji ptaków łowczych na przedstawieniach 

ikonograficznych.

Podczas  identyfikacji  ptaków  drapieżnych  wyróżniono  kilka  cech  wyglądu  ptaka

mogących określać czy należy on do rodziny sokołowatych lub jastrzębiowatych i jaki jest to

gatunek. Dodatkowym wzorcem oprócz współczesnych zdjęć i rysunków żyjących ptaków

były podpisane wizerunki trzech ptaków łowczych z dzieła P. Krescentyna  (ryc.46,47,49).

Zwracano uwagę na rozmiar całego ciała ptaka i proporcje wielkości poszczególnych jego

części.  Największymi  ptakami  są  bieliki  i  orły  przednie,  następnie  jastrzębie,  białozory,

rarogi, sokoły wędrowne, krogulce i sokoliki (kobuzy, pustułki, drzemliki, kobczyki). Istotna

jest  również  wielkość  i  kształt  dzioba  i  pazurów.  Ptaki  drapieżne  mają  dziób  hakowato

zakrzywiony i duże szpony. Największy dziób mają orły i bieliki następnie jastrzębie i sokoły.

Rozpatrywano również wielkość głowy, największą mają orły, potem jastrzębie i sokołowate.

Bieliki  i  orły  wyróżniają  się  również  dłuższą  szyją  niż  jastrzębie,  a  sokołowate  mają

najbardziej krępe zbite w sobie ciało i najkrótszą szyję. Ptaki drapieżne różnią się ponadto

kształtem tułowia, skrzydeł i ogona (ryc.58)(Nicolai i inni, 1994, s.50-51,56). Linia profilu

biegnąca od głowy ptaka do ogona, u jastrzębia jest w miarę prosta,  przeprowadzona pod

jednolitym kontem. U orłów i bielików jest widoczny wyraźny rozdział pomiędzy końcem

szyi i początkiem tułowia. Sokoły podobne są w tym względzie do jastrzębi, dodatkowo gdy

odpoczywają mają tendencję do chowania głowy w ciele (ryc.28,52,53,57,58,62). 

Ptaki, które długo szybują w locie patrolowym poszukując pożywienia, mają długie  

i szerokie skrzydła. Wśród nich są m.in. orły, bieliki i myszołowy. Sokoły polują na swoje

ofiary na otwartych przestrzeniach, w locie muszą więc osiągać wysokie szybkości. Aby móc

atakować  z  ogromną  prędkością  mają  długie  i  wąskie  skrzydła  oraz  dosyć  krotki  ogon.

Drapieżniki atakujące swoją zdobycz w lesie, jak jastrząb czy krogulec, muszą wykazać się

znacznie większą sterownością wśród drzew, dlatego mają skrzydła szerokie, dosyć krótkie,

łopatkowate, a także długi ogon, który poprawia zwrotność (Kruszewicz, 2002, s.15).

Gdy  ptak  drapieżny  ukazany  jest  w  locie,  można  także  zaobserwować

charakterystyczne  cechy jego wyglądu.  Sokół  wędrowny atakując zwierzynę  wpada w lot

nurkowy i  układa  swoje  ciało  w sposób,  jak  najbardziej  opływowy,  tworząc  kształt  tzw.

kropli, co również może być cechą określają gatunek. Jastrzębie orły i bieliki są ptakami tzw.

niskiego lotu i nie atakują zdobyczy w taki sposób. 

Przy przedstawieniach ikonograficznych pod uwagę brano również kolor upierzenia.

Dla  jastrzębi  i  sokołów  charakterystyczne  jest  pręgowane  ubarwienie  brzucha.  Sokół
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wędrowny, raróg, kobczyk i kobuz mają także łatwo zauważalny tzw. wąs na policzkach. Jest

to  odchodzącą  od  dzioba  w  kierunku  podgardla  ciemniejsza  plama  na  upierzeniu.  Oczy

ptaków rodziny sokołowatych są całe  ciemne.  Jastrzębie,  krogulce,  orły przednie i  bieliki

natomiast mają jaśniejszą (żółtą) spojówkę i ciemną źrenicę.

Czynnikiem  decydującym  o  przyporządkowaniu  ptaka  na  wizerunku  do  ptaków

łowczych mogą być również ukazane na przedstawieniu utensylia sokolnicze np. dzwoneczki

na nogach. Należy zawracać także uwagę na kontekst, w jakim ptak jest ukazany. 
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IV. Układanie ptaków do łowów.

Sposób uczenia ptaków łowienia zdobyczy w towarzystwie człowieka zależny był od

wypracowanej  przez  sokolników metody i  tradycji  w różnych  regionach geograficznych,  

a  także  od  osobistego  doświadczenia  łowcy.  Były  to  jednak  raczej  niewielkie  różnice

dotyczące szczegółów, a nie ogólnego podejścia, które w największym stopniu mogło zależeć

od oswajanego gatunku ptaka. Do dzisiaj metody układania ptaka jako narzędzia łowieckiego

niewiele się zmieniły. 

Europa  od  czasu  krucjat  bogato  czerpała  od  Arabów  korzystając  z  ich  ksiąg

sokolniczych. Pierwszy europejski sokolnik, który spisał swoje doświadczenia w układaniu

ptaków  Cesarz  Fryderyk  II  Hohensatuf  (1194-1250)  napisał  swoje  dzieło  w  oparciu  

o  tłumaczenie  arabskich  traktatów  sokolniczych  (Wodzicki,  1858,  s.11;  Milczarek,  2001,

s.95). Zachowały się jednak prawdopodobnie także pewne wzorce łowieckie sięgające jeszcze

sokolnictwa ludów germańskich, które uprawiały tę sztukę na terenach Europy od około IV

wieku (Åkerström-Hougen, 1981, s.263; Samsonowicz, 1991, s.207). 

Łowy z ptakami drapieżnymi wymagały wiele zaangażowania ze strony sokolników.

W czasach  historycznych  na  terenie  Polski  nie  potrafiono  rozmnażać  ptaków  łowczych  

w niewoli.  Pierwszym etapem było więc odnalezienie gniazd ptaków drapieżnych.  W tym

celu  sokolnicy  posługiwali  się  przywilejami  regale  książęcego  narzuconymi  na  ludność,

korzystali  z  prawa  stancji,  które  umożliwiało  im  uzyskanie  darmowej  gościny  i  prawa

przewodu, czyli przewozu (Dembińska, Podwińska, 1978, s.349). Szczególnie poszukiwane

były gniazda ptaków najbardziej rzadkich i drogich, jak rarogi czy białozory, które zapewne

podobnie, jak dziś były na terenie Polski bardzo nieliczne (Tomiałojć, 1990, s.137; Jonsson,

1998, s.162,164). 

Najłatwiejsze do oswojenia, nazywanego inaczej w języku łowieckim ukróceniem,  

są  ptaki  młode.  Takie  jeszcze  nie  wprawione  w  bojach  ptaki  nazywano  „maiżami”  lub

„maiszami”(Dyakowski,  1925,  s.  78).  Wykorzystywano  „gałęźniki”(„podgnieźniki”),  czyli

pisklęta, które już opuściły gniazdo, ale jeszcze nie potrafiły fruwać i czekały na gałęziach

obok  gniazda  na  pokarm  od  rodziców  i  „gniazdosze”-  ptaki  także  jeszcze  nie  całkiem

wypierzone, wybrane z gniazda. Ważne było, aby ptaki pozyskane przez człowieka posiadły

już umiejętność obskubywania i rozszarpywania ofiary (Cygański, 1914, s.241; Haur, 2001,

s.81;  Wodzicki,  1878,  s.2-3).  M. Cygański  uważa,  iż  najlepiej  jest  wybrać  takiego,  który

najszybciej zjada podaną mu zdobycz,  gdyż będzie on częściej  głodny i bardziej skory do

łowów (Cygański, 1942, s.51). Potwierdza taką metodę sprawdzania jakości ptaka łowczego
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także  anonimowy autor  „Gospodarstwa jezdeckiego,  strzelczego i  myśliwczego” (Anonim,

2001, s.72). Preferowane były również pisklęta, które wykluły się ostatnie, ponieważ miały

być: „pojętniejsze i bystrzejsze od reszty rodzeństwa” (Dyakowski, 1925, s. 75; Krescentyn,

2001, s.31; Haur, 2001, s.81).

Należało sprawdzać co jakiś czas gniazdo, aby dowiedzieć się, kiedy będzie można

wybrać pisklęta tak, aby nie stało się to za wcześnie ani za późno. Najlepiej, jeśli ptaki już

same  fruwały  z  gałęzi  na  gałąź.  Należało  znać  okres  karmienia  i  cykl  rozwoju  młodych

ptaków.  Drapieżników  nie  można  było  zbytnio  płoszyć,  gdyż  mogły  zmienić  miejsce

gniazdowania.  Przy  wybieraniu  z  gniazda  trzeba  było  uważać,  aby  nie  zrobić  krzywdy

pisklakowi.  Najczęściej  młode  ptaki  wybierano  z  gniazd  nocą  (Wodzicki,  1878,  s.2-3).  

P. Krescentyn podaje, że „gałęźnika” można przywiązać „u jakiego pala”, aby nie uciekł,  

a  rodzice  będą  mu  donosić  jedzenie  (Krescentyn,  2001,  s.32,40-41).  Podobne  zabiegi

potwierdzają akty spraw sądowych z XV wieku (Tymieniecki, 1916, s.15-16).

Ptakom młodym zebranym z gniazd  i  gałęzi  należało  umożliwić  wyrobienie  sobie

mięśni klatki piersiowej i skrzydeł. Na terenie sokolarni przygotowywano sztuczne gniazdo

(Cygański,  1914,  s.278),  a  w  dostarczaniu  pożywienia  sokolnik  zastępował  ptaki

rodzicielskie.  W zależności od cech osobniczych i gatunkowych ptaki latały od dwóch do

kilku tygodni na ograniczonym terenie (Mazaraki, 1977, s.64).

Niekiedy mogło brakować młodych ptaków, wtedy łapano dorosłe. Zawsze starano się

wybierać samice,  jako większe i silniejsze bardziej  odważne i drapieżniejsze (Haur, 2001,

s.82; Wodzicki,  1878, s.1-2; Mazaraki,  1977, s.63). Ptaki  nie powinny przekraczać wieku

dwóch lat, ponieważ starsze często, nie nadawały się już do oswojenia. Najlepsze były tzw.

rabce,  czyli  ptaki  w pierwszym upierzeniu  nazwane tak od „rabiego pióra”,  czyli  pstrego

upierzenia.  Znacznie  trudniej  było  oswoić  dorosłe  ptaki  rodziny  jastrzębiowatych  niż

sokołowatych (Mazaraki,  1977, s.63,64; Lewicka-Rajewska, 2001, s.200).  Chwytano je za

pomocą  specjalnie  wykonanych  konstrukcji:  samołówek,  samozatrzasków,  budek i  innych

pułapek  z  przynętą  (ryc.55)(Anonimowy  sokolnik,  2001,  s.177;  Krescentyn,  2001,  s.47;

Cygański,  1914,  s.211,212,245,270,271;  Wodzicki,  1858,  s.79-84;  Mazaraki,  1977,  s.77).  

M.  Cygański  pisze,  aby  przywabiać  „maiża”  głosem  odpowiednio  wykonanej  piszczałki.

Należało  zaszczebiotać,  jak  stary  ptak,  a  następnie  zakwilić.  Wcześniej  powinna  być

przygotowana  siatka  z  gołębiem lub kurą na przynętę.  Gdy drapieżnik  zjawił  się  w polu

widzenia,  spłoszenie  gołębia  powodowało  atak  na  niego  i  uchwycenie  w  sieci  ptaka

drapieżnego (Cygański, 1914, s.241). Jeśli złapało się pod gniazdem starszego osobnika, M.

Cygański poleca czekać aż przywabi on „rabce”(Cygański, 1914, s.242). Cesarz Fryderyk II
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Hohenstauf (1194-1250) autor dzieła „De arte venandi cum avibus“ tak pisze o pozyskaniu

sokoła:

„Jeżeli się chce schwytać sokoła, trzeba szanować jego naturę i zachować ostrożność.

Gdy zobaczysz sokoła na zdobyczy, płosz go delikatnie, nie wolno ci się spieszyć, poruszaj

się  powoli,  jakbyś  był  przechodzącym  obok zwierzęciem.  Kiedy się  zbliżysz,  on  odleci  

i będzie cię obserwował z odległości. Ale we właściwym momencie powróci niechybnie na

porzuconą zdobycz. Zastaw mocno sieć wokół jego zdobyczy, musi być brązowa na polach, 

a  biała  na  śniegu,  przymocuj  ją  dobrze,  aby sokół,  wpadłszy  w  nią,  nie  mógł  odlecieć  

i czekaj...”(cyt. za Milczarek, 2001, s.95).

Po schwytaniu  ptaka  kolejnym etapem było  jego tzw.  unoszenie.  Polegało  ono na

przezwyciężeniu jego dzikości, przyzwyczajeniu do ludzi i noszenia na ręce czy ramieniu.

Znacznie  łatwiejsza  była  to  czynność  z  gniazdoszętami  (wybranymi  z  gniazda),  czy

gałęźnikami (zabranymi z gałęzi) niż z ptakami dorosłymi (Krescentyn, 2001, s.32). Należało,

więc  wystawić  ptaka  na  długi  głód  i  bezsenność.  Najlepiej  w  tym  czasie  było  nosić  go

wszędzie razem ze sobą między ludźmi (Anonimowy sokolnik, 2001, s.177; Cygański, 1914,

s.277,280; Haur, 2001, s.83). Krescentyn pisze:

„Najrychlesze ukrócenie krogulca bywa często go na ręku nosząc, zwłaszcza w nocy

na  świtaniu,  takież  gdzie  szmer,  wiele  ludzi,  kołatanie  we  młynie  abo  

w kuźnicy.”(Krescentyn, 2001, s.32).

W zależności od ptaka używało się odpowiedniej rękawicy.  Na sokoły wystarczyła

najmniejsza z cienkiej skóry, jastrzębie wymagały większej i grubszej osłony, a orły potrafiły

się nawet wpiąć pazurami w ramię,  potrzebna więc była największa osłona. Ptaka, oprócz

noszenia,  sadzano  na  kołyszącej  się  obręczy,  trącając  go  przez  całą  noc,  nie  pozwalając

zasnąć (Rostafiński, 1914, s.445). Przyzwyczajano go także do kapturka, nakładanego mu na

głowę, ciemność przyczyniała się jeszcze do większego odurzenia i oszołomienia zwierzęcia

(Cygański, 1914, s.276,279; Wodzicki, 1858, s.133; Dyakowski, 1925, s. 77). 

Jedzenie otrzymywał tylko z ręki, a gdy nie miał śmiałości wziąć mięsa od człowieka,

post przedłużano o kolejne 24 godziny. Gdy ptak spożył pokarm podany przez człowieka, był

to pierwszy znak, że unoszenie się powiodło. Na każdy kęs mięsa musiał zasłużyć pilnym

wykonywaniem poleceń. Starano się jednak by nie był głodzony zanadto, gdyż wtedy kurczył

mu  się  żołądek  i  tracił  apetyt,  od  którego  wielkości  zależało,  jak  długo  mógł  aktywnie

uczestniczyć w łowach (Mazaraki, 1977, s. 65).

Następną czynnością, jaką należało ptaka nauczyć było uwabienie inaczej nazywane

też wykarmieniem. Ptak powinien na sygnał głosowy sokolnika powracać na rękę lub berło
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czyli  żerdź  z siedziskiem na którym zazwyczaj  był  trzymany (Rostafiński,  1914, s.445).  

Do przywabiania ptaka używano oprócz sygnału głosowego także wizualny. Wykonywano

specjalne waby np. ze skrzydeł kuropatwy (Cygański, 1914, s.229)(ryc.56), którymi zapewne

kręcąc zawieszonymi  na lince  lub potrząsając,  zachęcano ptaka do powrotu.  Na początku

zestawiano  drapieżnika  na  ziemię,  pożywienie  trzymając  w  ręku,  później  stopniowo

zwiększano odległość do przelotu. Przyuczano go także jeść w towarzystwie psów (Cygański,

1914, s.276), a za szybki przylot po usłyszeniu gwizdu czy imienia otrzymywał obfitszy żer.

Trenowano początkowo w pomieszczeniach, następnie w miarę postępów przenoszono się na

otwarty teren i zostawiano ptakowi coraz większą swobodę (Haur, 2001, s.83; Dyakowski,

1925, s. 77). Na początku do polowania przyuczano ptaka uwiązanego, na dłużcu, była to

linka,  która z  jednej  strony przymocowana była  do nogi,  a z drugiej  trzymał  ją sokolnik.

Młody ptak musiał się zaprawić na podrzucanych martwych gołębiach, następnie pozwalano

mu łapać zwierzęta nie całkiem sprawne, niezdolne do szybkiej ucieczki (zającom wiązano

nogi), często ofiary oślepiano (Cygański, 1914, s.209,270,276,279). Zwierzę poświęcane tym

celom prawie zawsze ginęło, a ptak łowczy nabierał pewności siebie. Staropolskie przysłowie

gorzko  to  wspomina  mówiąc,  że:  „biada  tej  kokoszy,  na  której  jastrzębie  zaprawiają”.  

W pierwszej fazie nauki pozwalano drapieżnikowi zjadać zdobycz, którą upolował, później

jednak treser szybko odbierał zdobycz i podawał w zamian inną przeważnie smaczniejszą.

Ucząc młode ptaki ataku na zwierzynę przymocowywano czasami kawałki mięsa na

grzbiecie  ofiary  (Cygański,  1914,  s.229).  Stopniowo  w  miarę  treningu  zmniejszano  jego

wielkość. Uczono ptaki łowcze atakować z różnych stron i współdziałać w grupie. Dzikie

ptaki - ofiary drapieżników przynoszono do miejsc treningu, a gdy maiże dawały sobie już 

z  nimi  radę  i  były  posłuszne  właścicielowi,  wybierano  się  w  końcu  na  polowanie  

w środowisku naturalnym.  Początkowo nadal ofiary były spętane i  niezdolne do ucieczki.

Przyuczano tak kolejno sokoły, rarogi czy jastrzębie do łowienia różnych gatunków ptactwa

(Anonimowy  sokolnik,  2001,  s.177,178;  Cygański,  1914,  s.279,282).  Etap  wykarmienia

kończył  się, gdy ptaka nauczono polować na zwierzynę z rozkazu człowieka (Rostafiński,

1914, s.445).

Ułożenie ptaka mogło trwać tylko dwa tygodnie, aby jednak ptaki nauczyć polować na

różnorodną zwierzynę i aby miały dobrą skuteczność, potrzeba było znacznie więcej czasu

(Milczarek,  2001,  s.101).  W  Egipcie  pod  rządami  arabskiego  kalifa  Al-Aziza  bi-Allah’a

odpowiednie  przyuczenie  rarogów  do  atakowania  gazel  zajmowało  nawet  dwa  lata

(Anonimowy  sokolnik,  2001,  s.182).  Ptaki  atakowały  wtedy  grupowo,  wczepiając  się  
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w miękkie części pyska i głowy. Gazela odłączała się od grupy i dościgana było przez psy

łowcze i ludzi. 

Do  polowań  na  większą  lub  liczniejszą  zwierzynę  trenowano  ptaki  gromadnie  we

współdziałaniu (Cygański, 1914, s.229-230; Wodzicki, 1858, s.109,112; Dyakowski, 1925,  

s.78). Wykorzystywano tak w szczególności mniejsze sokoły, drzemliki, kobuzy. Mieszkańcy

Maghrebu  używali  do  polowań  na  gazele  kilku  rarogów  wypuszczanych  jednocześnie,

wspieranych psami i łowcami, którzy pomagali dobić zwierzynę (Anonimowy sokolnik, 2001,

s.181,182). W duecie polował krogulec z jastrzębiem. Mniejszy drapieżnik zalatywał ofiarę

od przodu utrudniając jej lot, a jastrząb atakował z drugiej strony. Łowiono w ten sposób

szczególnie większe ptaki, jak dropie, żurawie czy gęsi (Cygański, 1914, s.212; Wodzicki,

1878,  s.1-2).  Wspólnie  mogła  polować  również  samica  i  samiec  sokoła  wędrownego

(Milczarek,  2001,  s.88).  Jeśli  się  chciało  polować  kilkoma  ptakami  większymi  należało

pamiętać,  że orły przedkładają walkę między sobą nad łowienie ofiary (Haur, 2001, s.95).

Ptaki uczono współpracować razem z psami,  a najlepsze sokoły potrafiły nawet siadywać

pomiędzy  uszami  konia,  który  na  znak  jeźdźca  pochylał  głowę  umożliwiając  im  odlot.  

W  źródłach  pisanych  zachowały  się  informacje,  że  raroga  wprawiano  do  współpracy

przeważnie z chartami, a jastrzębia wraz z wyżłami (Anonim, 2001, s.73; Cygański, 1914,

s.277,278).  Starsze  wyćwiczone  ptaki  nazywane  były  „ćwikami”  lub  ptakami

„czystymi”(Krescentyn, 2001, s.31; Mazaraki, 1977, s.70).

Poza sezonem polowań sokolnicy wielce dbali o swoich podopiecznych. Za siedzibę

ptakom służyły czyste i suche komórki. Panował tam półmrok, za to starano się chronić ptaki

od przeciągów, zapewnić im ciepło i ciszę (Cygański, 1914, s.280-282). Większość ptaków

łowczych  siadywało  na  berłach  w  zimie  obwijanych  sianem  lub  innym  materiałem

ocieplającym. Krescentyn jedynie nadmienia, że: „Nie godzi się sokoła sadzać na drewnianej

żerdzi, ale na kamieniu obłym a podługowatym, gdyż natura i zwyczaj ich siadania w tym się

kocha”(Krescentyn, 2001, s.38). Stało tam naczynie z wodą, w którym ptak mógł zażywać

kąpieli.  Pokarm  podawano  najczęściej  prosto  z  ręki,  gdyż  w  czasie  dłuższych  przerw  

w łowach, ptaki łatwo dziczały (Dyakowski, 1925, s. 79).

Krescentyn pisze, że sokolnik zawsze osobiście powinien karmić drapieżnika najlepiej

najdelikatniejszym mięsem drobnych ptaków albo koźląt (Krescetyn, 2001, s.38,34). Można

było  podawać  ptakowi  także  smażone  jajka  i  inne  przysmaki,  ale  pokarm  musiał  być

rozdrobniony. Młode ptaki karmiono często. Gdy były już ukrócone i unoszone dawano im

jeść tylko raz dziennie i zawsze na pusty żołądek. Sprawdzano to patrząc ptakowi w gardziel,

aby sprawdzić czy poprzedni  posiłek został  strawiony (Haur,  2001, s.83).  Jeżeli  ptaki  nie
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polowały mogły być karmione nawet dwa razy dziennie, ale jeśli tylko chciało się jechać  

w pole, sokół czy jastrząb musiał być przegłodzony, aby chętniejszy był do polowań i szybko

wracał  na rękawicę.  (Wodzicki,  1858, s.  35; Anonim, 2001, s.73).  Należało  poznać,  przy

jakiej wadze ciała ptak najlepiej polował i starać się ją utrzymać, aby zachować sprawność

fizyczną  łowcy (Krescentyn,  2001,  s.38).  Z  sokołem czy rarogiem polowano  zazwyczaj  

z rana, z jastrzębiem natomiast dopiero od południa (Anonim, 2001, s.73).

Sokolnicy  w  swoich  traktatach  opisują  także  sposoby  leczenia  ptaków  łowczych

(Krescentyn, 2001, s.34,39; Anonim, 2001, s.73; Haur, 2001, s.86,87,88,93; Milczarek, 2001,

s.108-109). Gdy krogulec choruje na febrę P. Krescentyn poleca:

„ jeśli chudy będzie, karmić go często a po trosze mięsem kurcząt abo inszych małych

ptaków, chyba wróblów, których mięso dla gorącości więcej zapala, a takową karmią dawać

im  z  rzeczami  z  przyrodzenia  zimnemi,  jako  z  nasieniem  ogórkowym,  malonowym,

korbasowym,  citrusowym  etc.,  starym  abo  tłuczonym,  abo  też  psilliowym  

z apteki.”(Krescentyn, 2001, s.34).

Przestrzegana była również ochrona i trzymanie w cieple ptaka w trakcie pierzenia,

aby nie zachorował.  Nie zalecane było również zbyt  wczesne wychodzenie w pole wraz  

z ptakiem, który zmienił  niedawno pióra. Należało go dobrze karmić,  żeby pióra szybciej

odrastały  (Krescentyn,  2001,  s.33,36,39;  Wodzicki,  1858,  s.121).  Znane  były  ówczesnym

sokolnikom sposoby na uzupełnianie uszkodzonych lotek w skrzydłach ptaków. Wyjmowano

dobre  lotki  z  ptaków  nieżywych  i  dosztukowywano  przywiązując  je  do  reszty  skrzydła

(Mazaraki, 1977, s.65; Milczarek, 2001, s.108).

Po przebyciu trudności układania, uwabienia i wykarmienia dziki, ale oswojony już

sokół niekiedy przywiązywał się do swojego pana. Właściciel natomiast nadawał mu imię.  

Do najpopularniejszych należały: Kubuś, Nurek, Piorun, Strzała, Sułtan, Wicher czy Utrata. 

W  Niemczech  nazywano  je:  Zorn,  Kampf,  Blitz,  a  we  Francji:  Bijon,  Attaque  i  Ami

(Mazaraki, 1977, s. 66). Przyjęło się także, że gdy umierał sokolnik uwalniano jego ulubione

ptaki na wolność (Dyakowski, 1925, s.80-81; Mazaraki, 1977, s. 31).

Właściwe  polowania  ograniczone  były  specjalnymi  prawami  strzegącymi  przed

niszczeniem  pól  i  upraw,  a  także  porą  roku  (Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.21).

Rozpoczynały się wyprawą na przepiórki i kuropatwy na św. Bartłomieja. Na św. Michała

polowano na zające, żurawie i dropie. Październik był najlepszym okresem na dzikie gęsi,

później  łowiono  łabędzie  i  czaple.  Gdy spadał  śnieg  jastrzębiem i  rarogiem można  było

szczuć zające (Mazaraki,  1977, s.69).  Najdogodniejszym terenem sokolnictwa były  tereny
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otwarte  polne  lub  wodne.  Polowano  także  w  lasach,  lecz  wiązało  się  to  z  większym

niebezpieczeństwem dla łowczych ptaków.

Wyróżniane są dwa rodzaje polowań ze względu na gatunki, jakie w nich brały udział.

Sokołowate atakują swoje ofiary ze znacznie wyższego pułapu korzystając z siły pędu, jaką

uzyskują spadając na ofiarę i dlatego nazywane są ptakami wysokiego lotu (Milczarek, 2001,

s.84-90).  Jastrzębie  i  krogulce nie  wznoszą się  aż tak wysoko nad ofiarę,  atakują raczej  

z zaskoczenia, na krótkich dystansach osiągając wysokie prędkości (Krescentyn, 2001, s.33),

posiadają też znakomitą zwrotność, dlatego nazywane były ptakami niskiego lotu (Milczarek,

2001, s.84-90; Mazaraki, 1977, s.40). Orły i bieliki zaliczano także do ptaków niskiego lotu,

ponieważ atakują zwierzynę głównie na ziemi. 

Warunkiem koniecznym do wypuszczenia orła na zwierzynę,  jak twierdzi  sokolnik

kalifa  Al-Aziza  bi-Allah’a  jest  podmuch  wiatru,  aby  miał  dobrą  pozycję  startową.

(Anonimowy sokolnik, 2001, s.189). O locie sokoła tak wspomina P. Krescentyn:

„Ten ptak trefny jest w lataniu swym na początku, we środku i na ostatku, bowiem

wzgórę lecąc, tedy krąży, na dół pilnie patrzając, a gdy ujrzy gęś, kaczkę abo żórawia, tedy

się prosto jako szyp złożywszy, skrzydła na ptaka spuszcza, bije i paznokty szarpa, jeśliże go

za razem nie porazi, tedy goni ścigając, a gdy doścignąć nie może, tak się nań rozgniewa,  

iż też z wielkiej popędliwości za ptakiem tak daleko zalata, że się więc do pana nie wraca.”

(Krescentyn, 2001, s.36)

Pisarz porusza tu też przykry dla sokolników temat często uciekających ptaków.

Samo polowanie z ptakiem odbywało się często przy współpracy ptaka wraz z psem.

Pies odnajdywał  zwierzynę  i  wystawiał  ją.  Jeśli  używało  się sokoła należało  poczekać aż

wzniesie  się  odpowiednio  wysoko  i  dopiero  wtedy  płoszono  ofiarę,  na  którą  drapieżnik

uderzał. Aby skutecznie zapolować z jastrzębiem czy krogulcem, należało się, jak najbardziej

zbliżyć do celu (poniżej 100 m.), gdyż ptak zniechęcony daleką odległością mógł nawet nie

podjąć pościgu (Krescentyn, 2001, s.33). W łowach sokolich na czaplę, ofiara była płoszona

najpierw  z  ukrycia.  Sokolnik  czekał,  aż  osiągnie  większą  wysokość  i  w  odpowiednim

momencie wypuszczał ptaka, gdyż pikujący sokół przy niskim pułapie lotu łatwo mógł wpaść

do  wody.  Odlatujący  sokół  starał  się  osiągnąć  przewagę  wysokości,  aby  móc  uderzyć  

z większą siłą w czaplę. Oba ptaki odlatywały często tak daleko, że prawie ich nie było widać.

Gdy sokołowi udało się wznieść odpowiednio ponad ofiarę, pikował z ogromną prędkością.

Czapla potrafiła wtedy nastawić do góry swój długi dziób, a niedoświadczony „Nurek” mógł

stracić życie. „Ćwiek” natomiast starał się wtedy połamać jej skrzydła zmieniając tor lotu.  

Na dole czekały już psy i myśliwi.
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Na stepach Ukrainy odbywały się olbrzymie polowania na dropie i żurawie. Ptaki były

płoszone z daleka następnie wypuszczano sokoły,  jastrzębie czy orły,  które zagradzały im

drogę często powodując, że dopadały je psy łowcze i myśliwi. Znane są przekazy z polowań

hetmana  Branickiego,  który  wypuszczał  do  łowów  na  dropie,  orły  ułożone  przez  jego

łowczego  Montrezora.  Sprowadzone  były  te  królewskie  ptaki  aż  zza  skały  Ladawy  nad

Dniestrem (Wodzicki, 1858, s.131; Dyakowski, 1925, s. 84).

Do polowań na kaczki wypływano w specjalnie przygotowanych łodziach, które miały

wysoko osadzone berło tak, aby ptak drapieżny miał wgląd w szuwary.  Dla sokoła był to

chyba  najłatwiejszy  i  najbezpieczniejszy  sposób  polowania.  Po  zaatakowaniu  i  strąceniu

kaczki  do  wody,  powracał  na  berło  lub  pięść  właściciela.  Używano  także  do  płoszenia

ptactwa  specjalnych  bębnów.  Podchodząc  czy  podpływając  blisko  z  krogulcem  czy

jastrzębiem  do  siedliska  ptactwa,  uderzeniem  w  kocioł  płoszyło  się  je,  jednocześnie

wypuszczając ptaka łowczego (Anonimowy sokolnik, 2001, s.191; Cygański, 1914, s.230).

Nie stanowiły kłopotu dla wytresowanego ptaka drapieżnego także polowania na przepiórki

czy  kuropatwy.  Zaatakowane  przez  drapieżnika  nie  uciekały,  lecz  przylegały  do  ziemi  i  

w bezruchu często łapane były żywcem czapkami przez dobiegających łowców (Wodzicki,

1858, s.133). Chwytanie zająca było trudniejsze z powodu jego szybkości i zwinnego biegu.

Stosowano do tego celu jastrzębie, rarogi i orły.

Wyjątkowo używano ptaków do polowań w lasach. Niezbędnymi ich pomocnikami

były psy, które wypłaszały zwierzynę na tereny bardziej otwarte. Myśliwi na koniach starali

się nie dopuścić dzikiego zwierza do ucieczki w gąszcze, gdyż raróg czy orzeł, który wbił

szpony w grzbiet zająca czy sarny, mógł zostać boleśnie poraniony przez gałęzie. Łowczy

ptak  bywał  również  rozszarpywany,  gdy  jednym  szponem  uczepił  się  drzewa,  a  drugim

silniejszej wszak od niego zdobyczy. 

Ptaki  drapieżne  używano  także  do  polowań  na  tzw.  „latacza”,  z  siecią  zwaną

rozjazdem.  Nie  atakowały  one  wtedy  bezpośrednio  zwierzyny  tylko  stanowiły  dla  niej

postrach,  pojawiając  się  na  niebie  (Wodzicki,  1858,  s.139-142;  Mazaraki,  1977,  s.44).  

M. Cygański opisuje, że na sznurku można tak puszczać na przepiórki, nawet nie ułożonego

jeszcze do końca kobca, kobuza lub raroga (Cygański, 1914, s.267,268,277,278). Dzięki temu

łatwiej  było  człowiekowi  schwytać  ptactwo,  gdyż  nie  zważało  ono  zupełnie  na

niebezpieczeństwo  grożące  z  jego  strony  (Cygański,  1914,  s.230;  Wodzicki,  1858,  s.91;

Wodzicki, 1878, s.30; Milczarek, 2001, s.88). 

Gdy już miało się ułożone ptaki:

„I na zająca z rarogiem, [...]
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Na kuropatwy z jastrząbki,

Napewnieszy łów.”(Anonim, 2001, s.70)
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V. Historia sokolnictwa w Polsce.

1. Początki sokolnictwa w Europie i Polsce.

W Europie polowania z ptakami drapieżnymi upowszechniły się od okresu krucjat,

kiedy to  bliższe  kontakty  ze  światem islamu  pozwoliły  przejąć  długo tam zakorzenione  

i bogate wzory zachowań łowieckich. Na półwyspie Arabskim ceremoniał łowów z ptakami

rozwijał się pod wpływem perskim już od przełomu VII – VIII wieku (Samsonowicz, 1991,

s.185;  Czacki,  1844,  s.242).  W średniowieczu  powstało  tam wiele  traktatów dotyczących

łowiectwa, z których później czerpali wiedzę Europejczycy. Poeta Kuszadżim napisał jedno 

z  najstarszych  dzieł  o  sokolnictwie  pod  tytułem  „Kitab  al.-masajid  wa  al.-matavid”

(Milczarek,  2001,  s.93).  Anonimowy sokolnik  z  dworu kalifa  fatymidzkiego Al-Aziza  bi-

Allaha (975-976) opisał w „Traktacie o sztuce polowania z ptakami drapieżnymi” sposoby

chwytania,  układania  i  polowania,  a  także  gatunki  ptaków  przydatnych  w  sokolnictwie

(Milczarek,  2001,  s.93-94).  Z  987  roku  pochodzi  księga  -  katalog  arabskiego  pisarza

Muhammada  Ibn  Ishak  Ibn  an-Nadima,  dzieło  o  ogromnym  znaczeniu  bibliograficzno-

historycznym,  które  wymienia  kilkadziesiąt  pozycji  w  języku  arabskim  dotyczących

sokolnictwa  i  łowiectwa  (Hitti,  1969,  s.281).  W  okresie  tzw.  renesansu  perskiego  na

przełomie  XI i  XII  wieku powstało  dzieło  „Księga o Nouruzie” pouczające  m.in.  także,  

jak  uprawiać  łowy z  ptakami.  Wzmianki  o  łowach  „pod pierzem”  znajdują  się  również  

w „Złotych łąkach” Al-Masudiego z X wieku (Milczarek, 2001, s.94). 

W czasach krucjat rycerstwo europejskie zetknęło się bliżej z kulturą arabską i zaczęło

wprowadzać  jej  niektóre  aspekty  do  zwyczajów  europejskich.  Wśród  zajęć  łowieckich

szczególnie zainteresowało Krzyżowców właśnie sokolnictwo. Przywożono i czytano dzieła

arabskich sokolników. W tym okresie Teodor z Antiochii nadworny lekarz i astrolog cesarza

Fryderyka  II  Hohenstaufa  (1194-1250)  przetłumaczył  dla  niego  arabskie  traktaty  

o sokolnictwie, które później stały się dla niego podstawą do napisania jego dzieła „De arte

venandi cum avibus” (Samsonowicz, 1991, s.207; Hitti, 1969, s.513). Był to liberalny władca,

rządził  królestwem  Sycylii,  a  później  od  1222  roku  również  archipelagiem  maltańskim

godząc wpływy chrześcijańskie i muzułmańskie. Pogłębiał swoją wiedzę sokolniczą polując 

z ptakami i studiując orientalne pisma z tej dziedziny. Pomimo ciągle prowadzonych wojen

nie zabrakło królowi Sycylii czasu na stworzenie obszernych zbiorów, opisów i systematyk

zoologicznych.  W  codziennym  łowiectwie  radą  służył  mu  również  jego  syn  Manfred.

Wydając  w Parmie  w 1248 swój  traktat  przekazał  wschodnią wiedzę  sokolniczą  Europie.

Opisał  dokładnie  wszystkie  znane mu gatunki  ptaków drapieżnych i  etapy ich oswojenia.
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Działała wtedy na Malcie założona przez niego szkoła układania ptaków, czerpiąca wzory od

Arabów.  Cesarz  zbudował  też  farmy,  w których  sokolnicy  sprowadzani  z  Syrii  i  Egiptu,

hodowali  i  układano  ptaki  drapieżne.  Próbowano  nawet  inkubacji  piskląt  z  jaj

przetrzymywanych  w  gorącym  piasku,  a  także  inkubacji  zastępczej,  która  polegała  na

podkładaniu jaj  ptaków drapieżnych innym ptakom. Na Sycylię  i Maltę prowadziły szlaki

handlowe ze Skandynawii, sprowadzano tam najbardziej  poszukiwane białozory norweskie

(Milczarek,  2001,  s.94,98;  Wodzicki,  1858,  s.10-11-12;  Lewicka-Rajewska,  2001,  s.199).

Dzięki staraniom tego władcy sokolnictwo zadomawia się w Europie. Przysłużyły się temu

również zakony rycerskie, jak Joannici, Kawalerowie Mieczowi i Krzyżacy. 

W średniowieczu: „Książęta i królowie ze szlachetnych najszlachetniejsi od dziecka

rośli i mężnieli na łowieckiej zabawie, która była w owych czasach hartująca ducha i ciało

szkołą wojny.” (Ejsmond, 1926, s.5)

Marko  Polo  opisując  kraje,  które  przemierzył,  wspomina  również  o  obszarach

leżących 40 dni na północ od kraju Bargu (południowej Syberii).  Miały się tam gnieździć

licznie sokoły wędrowne, a na wyspach północnego morza znajdowała się nieprzebrana ilość

białozorów.  Podróżnik  podkreśla,  że  Wielki  Chan  właśnie  stamtąd  otrzymywał  najlepsze

ptaki drapieżne, których używał dla własnych łowów lub posyłał w darze innym władcom.

Mógł ich mieć tyle ile zechciał i nie korzystał z sokołów norweskich, przesyłanych z krajów

chrześcijańskiej  Europy  na  Bliski  Wschód,  do  Argona  i  innych  władców  lewantyńskich

(Marko Polo, 1977, s.40-41). W trakcie pobytu na Sumatrze, Marko Polo zainteresowały pod

względem wykorzystania w łowach z człowiekiem „czarne, jak węgiel” krogulce, wyjątkowo

wielkie chwytające małpy oraz inne zwierzęta i ptaki. Najprawdopodobniej był  to gatunek

Falco  malaiensis.  Podróżnik  zachwyca  się  również  sokołami  z  Kermanu  i  jastrzębiami  

z  Gorgiany  (Marko  Polo,  1977,  s.101-102;  Milczarek,  2001,  s.96).  Informacje  te  mogą

świadczyć,  że  rycerstwu  średniowiecznemu  rozrywka  sokolnictwa  była  bardzo  bliska.

Wielkiemu  podróżnikowi  zawdzięczamy  również  informacje  o  drogach  dystrybucji

białozorów w ówczesnej Europie (Marko Polo, 1977, s.287,547; Milczarek, 2001, s.94,98). 

Zwyczaj  polowań  z  ptakami  drapieżnymi  przybył  na  tereny  Polski

najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (Milczarek, 2001, s.97). Sama

sztuka  sokolnicza  miała  zapewne  swe  początki  wśród  koczowniczych  ludów  stepów

euroazjatyckich (Mazaraki, 1977, s.7-8; Milczarek, 2001, s.83). Większość badaczy uważa,  

że nasi przodkowie przejęli sokolnictwo od Tatarów (Wodzicki, 1858, s.2; Mazaraki, 1977,

s.27;  Szpetkowski,  2002,  s.18).  Pośrednikami  mogła  być  Ruś  Kijowska  i  Litwa.  Symbol

dynastii  rusińskiej  -  Ruryrkowiczów,  nazywany  trójzębem,  przez  niektórych  badaczy jest
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interpretowany jako spadający sokół (ryc.59). Znak ten miał powstać w wyniku skojarzenia

przez  słowiańską  ludność  skandynawskiego  imienia  Ruryka  -  Hrörekr  z  rarogiem

(Kiersnowski, 1994, s.113). Zwyczaje łowieckie mogły jednak przenikać również od naszych

zachodnich sąsiadów, gdzie sokolnictwo także ma długie tradycje sięgające jeszcze czasów

plemion  germańskich  IV  wieku  n.e  (Samsonowicz,  1991,  s.207;  Mazaraki,  1977,  s.13;

Dyakowski, 1925, s.68;  Åkerström-Hougen, 1981, s.263). W południowej Galii w V wieku

n.e. wśród Wizygotów łowy z ptakami były szeroko uprawianą rozrywką (Åkerström-Hougen,

1981, s.265-266). Na mozaice z miasta Argos leżącego na Peloponezie, datowanej ok. 500

roku n.e. znajdują się najstarsze europejskie przedstawienia sokolników (ryc.2) (Åkerström-

Hougen, 1981, s.263). W VIII wieku Karol Wielki zbudował słynną sokolarnię w Nymwegen,

a z  892 roku pochodzi  przekaz  o obrońcach obleganego przez Normanów Paryża,  którzy

wypuścili,  przed poddaniem miasta,  swoje ptaki  łowcze na wolność,  aby nie  dostały się  

w ręce wroga (Mazaraki, 1977, s. 13,14).

Sokolnictwo mogło również zostać spopularyzowane w drodze wymiany kulturowej 

i handlowej z Wikingami. Na terenach Polski z tego okresu znaleziono wiele importów m.in.

z Danii,  Jutlandii  i  Gotlandii,  głównie skarbów (Żak, 1967a, s.5,21, mapa 1; Kostrzewski,

1938,  s.20-21).  W bogato  wyposażonych  skandynawskich  pochówkach  łodziowych  z  VII

w.n.e.  w  Vendel  i  Valsgärde  znaleziono  kości  sokołów  północnych  wraz  ze  szkieletami

innych  ptaków.  Znane  są  również  przedstawienia  ikonograficzne  (VIII-XI  w.)  z  terenów

Szwecji,  Danii,  Gotlandii  i  Norwegii,  także  ukazujące  ptaki  łowcze  i  same  polowania

(Åkerström-Hougen, 1981, s.271,272,277,285). Z terenów Czech (ok.  X w.) zachowało się

okucie pasa, na którym widnieje jeleń i atakujący ptak drapieżny (ryc.40). W podobnym też

stylu wykonana jest tarczka srebrna z miejscowości Stare Mêsto na Morawach (ok. VIII w.)

ukazująca sokolnika wraz z ptakiem (ryc.41). Styl wykonania obu tych zabytków wskazuje na

wpływy nadczarnomorskie z przełomu czasów posassanickich i  okresu wczesnego Islamu.

Przedstawienia sokołów występują ponadto na niektórych IX wiecznych płytach grobowych z

Hercegowiny (Hensel,  1987,  s.142-144).  Nie można także  wykluczyć,  że łowy z ptakami

drapieżnymi  były  znane  ludności  słowiańskiej  jeszcze  zanim  przybyła  na  tereny  Europy

Środkowej.

Początki sokolnictwa w Polsce giną w pomrokach dziejów w wyniku braku źródeł.

Samych łowów dotyczą  tylko kilkukrotne wzmianki  w kronikach.  Nie uważano wtedy za

potrzebne, przytaczać dokładniejszych opisów tej codziennej rozrywki. Najwięcej informacji

o sokolnictwie można zdobyć studiując dawne nadania przywilejów, zwolnienia z ciężarów

łowieckich, opisy spraw sądowych i rachunki dworskie.
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W „Kronice Węgiersko Polskiej”  zawarte  są  przesłanki  świadczące  o popularności

łowiectwa  w  okresie  pierwszych  Piastów.  Według  spisanych  tam  informacji  Mieszko  I

ubiegał  się  w  Stolicy  Apostolskiej  o  koronę,  jako  nagrodę  za  przyjęcie  chrześcijaństwa.

Biskup Rzymu  wyraził  aprobatę  i  nawet  wykonano  piękną  koronę  dla  polskiego  księcia.

Papieżowi jednak we śnie ukazał się anioł mówiąc:

„Niedostanie  iey  proszący  Mieczysław  albowiem  następne  iego  pokolenie  będzie

wolało rozkrzewiać lasy niż winnice, rozmnażać orzechy i zielska niepotrzebne, niż owocowe

i  zboźne  polony:  zwierze  leśne  niż  owce  i  woły  domowe:  przedkładać  będzie  psy  nad

ludzi,”(Kronika Węgierska, 1823, s.35).

Korona została  przekazana innemu władcy krzewiącemu chrześcijaństwo w swoim

narodzie, później uznanemu za świętego, Stefanowi z Węgier. Mieszko podobnież przyjął tę

decyzję  z  pokorą  (Badeni,  1896,  s.4;  Grzesik,  1999,  s.162,  136-140;  Kronika  Węgierska,

1823, s.29-37). Chociaż jest to historia fantastyczna, skopiowana zapewne przez kronikarza 

z „Żywota św. Stefana” Hartwika, zawiera jednak na pewno ziarno prawdy (Grzesik, 1999,

s.162,136-140). W Polsce pokrytej ogromnymi puszczami, łowiectwo musiało być uprawiane

na  dużą  skalę.  Potwierdza  to  także  inny  kronikarz  wspomniany  poniżej,  w  odniesieniu

właśnie do następcy Mieszka.  W świetle zacytowanego fragmentu można domniemywać,  

że na piastowskim dworze książęcym sokolnictwo cieszyło się znaczną popularnością już w

X i XI wieku. Gall Anonim wspomina o Bolesławie Chrobrym, że: „Miał też ptaszników  

i  łowców ze  wszystkich  niemal  ludów, którzy,  każdy na  swój  sposób,  chwytali  wszelkie

rodzaje ptactwa i zwierzyny; z tych zaś czworonogów jak i z ptactwa codziennie przynoszono

do jego stołów potrawy każdego gatunku.”(Anonim tzw. Gall, 1965, s.36). 

Początkowo wyszkolone ptaki mogły być sprowadzane z zagranicy później powstały

lokalne sokolarnie.  Polowanie z  sokołem było  w średniowieczu jedną ze sfer działalności

dobrego, chrześcijańskiego władcy (Samsonowicz, 1991, s. 275). Inna wzmianka z „Kroniki

Węgiersko Polskiej” podaje, że Bolesław Śmiały po zwycięskiej walce z królem Węgierskim

i  osadzeniu  na  tronie  prawowitych  tam władców,  „bawił  się  łowami”  koło  grodu  Salis  

w Słowacczyźnie zakarpackiej (Kronika Węgierskiej, 1823, s.83; Badeni, 1896, s.10; Grzesik,

1999, s.176).
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2. Regale książęce.

Historycy i  archeolodzy podają zgodnie,  że państwo Polskie,  na początku swojego

istnienia,  było w 75 - 80 % pokryte lasami (Samsonowicz,  1991, s.33; Badeni, 1896, s.4;

Dembińska, Podwińska, 1978, s.16,19). Najbardziej rozpowszechnione były bory mieszane z

sosnami,  brzozami,  olchami,  dębami  i  bukami.  Na  Śląsku,  Małopolsce,  południowej

Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim duże połacie terenu pokryte były jednolitymi lasami

dębowymi o rzadkim zadrzewieniu i bujnym podszyciu, występowały też duże obszary lasów

bukowych (Dembińska, Podwińska, 1978, s.19). Nie brakowało zwierzyny łownej i gniazd

łowczych  ptaków.  Początki  organizowania  państwa  piastowskiego  są  także  początkami

prawodawstwa  łowieckiego.  Stopniowo  od  X  wieku  wprowadzano  coraz  większe

ograniczenia dla łowiectwa, czyli tzw. regale, które rezerwowało większą zwierzynę, a także

bobrownictwo  i  sokolnictwo,  tylko  dla  rodu  panującego.  Wyznaczono  również  obszary

dostępne jedynie dla polowań księcia – knieje i gaje. Ograniczenia takie miały za zadanie

ochraniać  interes  ekonomiczny  panującego.  Wzorowano  się  na  prawach

zachodnioeuropejskich,  gdzie  regale  funkcjonowało  już  od  przełomu  VIII  i  IX  wieku

(Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.6,7;  Samsonowicz,  1995,  s.60).  W  okresie

przedpiastowskim  takie  ograniczenia  łowieckie  raczej  nie  mogły  funkcjonować,  gdyż

potrzebny był  do  ich  przestrzegania  silny  i  sprawny aparat  państwowy i  administracyjny

(Samsonowicz, 1991, s.165). 

Wyróżniano tzw. łowy wielkie na grubego zwierza (venationes magnae) i  łowy na

drobniejszą  mniej  istotną  zwierzynę  nazywane  venationes  parvae (Samsonowicz,  1991,

s.165,168,327). Do królewskich czy książęcych łowów oprócz polowań na grubą zwierzynę

zaliczano również te z wielkimi sieciami i zagrodami.  Myślistwo uprawiano także konno  

z  nagonką  psów  i  ludzi  na  otwartej  przestrzeni.  Trzecią  odmianą  wielkich  łowów  było

sokolnictwo uważane za najszlachetniejsze.  Od XIV wieku dopiero, podobnie jak gonitwa

konna  stało  się  ono  dostępne  szerszym  masom  szlacheckim  (Samsonowicz,  1991,  s.327;

Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.8).

Książę na mocy regale miał prawo polować nawet w cudzych dobrach w całym kraju

(Kromer,  1984,  s.108).  Objeżdżając  kraj  władca  zatrzymywał  się  w  różnych  puszczach  

i polował, dla przyjemności, a czasami dla zebrania zapasów żywności na wojnę. W akcie

łaski niektórzy możni lub instytucje kościelne otrzymywali w formie przywileju wyłączność

polowania  na  danym  terenie,  co  jednak  w  tym  okresie  nigdy  nie  ograniczało  praw  do

polowania władcy (Samsonowicz,  1991, s.175). Jednym z pierwszych, który otrzymał  taki
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przywilej był arcybiskup gnieźnieński. Otrzymał on w 1135 roku prawo do wielkich łowów 

w okolicach Łowicza nad rzeką Narem (Sarnowska, Fabiański, 1976, s.44).

3. Służby książęce.

W  drodze  zarządzeń  władcy  wyodrębniono  książęcą  ludność  służebną,  mająca

wykonywać  różnorakie  powinności  na  rzecz  panującego.  Z  czasem  powstało,  aż  40  jej

specjalności (Modzelewski, 2000, s.9). Istotną częścią tej organizacji była służba łowiecka.

Dostojnikiem  odpowiedzialnym  za  administrowanie  łowiskami  książęcymi,  służbami

łowieckimi, towarzyszącym ponadto władcy na polowaniach, był wielki (nadworny) łowczy

(venator magnus, venator curiae regis). Wzmianki o nim spotykamy w pierwszej połowie

XIII  wieku (Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.8).  Jemu podlegli  byli  łowcy zarządzający

dzielnicą  kraju  -  venator  maior  oraz  osadzeni  w grodach  wojewódzkich  venator  castri -

łowczy  odpowiedzialni  za  kasztelanie  i  zarządzający  poszczególnymi  łowiskami.

Rozpowszechniony  był  również  urząd  podłowczego  (subvenator),  także  podległego

wielkiemu łowczemu. Wśród służby łowieckiej znajdowali się również specjaliści od ptaków

drapieżnych  jak  falconarii (falconistes,  aucupes)  oraz  accipitarii,  czyli  sokolnicy  

i jastrzębnicy (Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.8; Buczek, 1958, s.38; Samsonowicz, 1991,

s.168; Krupka, 1989, s. 27; Badeni, 1896, s.10).

Większość  tych  urzędów  została  zredukowana  po  zjednoczeniu  kraju  przez

Władysława Łokietka. Pozostał jeden łowczy - nadworny, który bezpośrednio dowodził m.in.

zastępami  strzelców  właściwych,  psiarków  i  sokolników.  Inni  łowczy  przekształcili  się  

w urzędników ziemskich (Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.9).

Wyspecjalizowana,  rozbudowana,  służba  sokolnicza,  jak  uważa  A.  Samsonowicz,

mogła się pojawić w Polsce dopiero w XIII wieku. Wraz z potrzebą podkreślenia pozycji

panującego i bardziej  rozbudowanym,  przejmowanym z zachodu ceremoniałem dworskim,

łowy  stały  się  dobrą  okazją  do  manifestowania  bogactwa,  władzy  i  rycerskości

(Samsonowicz,  1991, s.185,189). Wzmianka,  Galla Anonima o ptasznikach (sokolnikach)  

z wszystkich niemal krajów ma się odnosić do czasów współczesnych kronikarzowi, czyli

panowania Bolesława Krzywoustego.  A. Samsonowicz wątpi,  aby sokolnictwo było  u nas

uprawiane wcześniej niż na dworach zachodnio - europejskich, na których rozpowszechniło

się od czasu krucjat. Ponadto okres panowania Bolesława Chrobrego, miał być już czasem

prawie legendarnym dla Galla  Anonima i  nie  mógł  on znać tak dokładnych szczegółów  

z  życia  dworskiego  (Samsonowicz,  1991,  s.185,189;  Anonim tzw.  Gall,  1965,  s.36).  Nie
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zgadzając się jednak z wybitną badaczką łowiectwa w Polsce, zaufałbym jednak pierwszemu

polskiemu kronikarzowi i jego dostępowi do nie znanych nam źródeł, wierząc w bogactwo 

i  różnorodność  zwyczajów  łowieckich  na  dworze  pierwszych  Piastów.  Wspomniana

informacja w „Kronice Polskiej” pozwala rzeczywiście domniemywać o potrzebie dodania

splendoru  władzy  właśnie  przez  Bolesława  Chrobrego.  Nie  ma  powodów nie  wierzyć  w

organizację  wytwornego  sokolnictwa  w  Polsce,  w  dobie  pierwszego  króla,  jeśli  znane  

i uprawiane ono już było od dawna, w krajach sąsiadujących z Polską.

Bolesławowi Chrobremu, w jego budowie nowoczesnego ówcześnie dworu, potrzebni,

więc  byli  specjaliści  nie  tylko  układający  ptaki  i  przyuczający  przyszłych  rodzimych

sokolników,  lecz  także  znający  cały  rytuał  i  zwyczaje  łowieckie.  Władca  ten  chciał

wprowadzić w Polsce nowe wzory rycerskich zachowań. Potrafił olśnić swym bogactwem 

i godnością cesarza Otto III, który ukoronował go na króla Polski (Anonim tzw. Gall, 1982,

s.19-20).  Łowiectwo wraz z sokolnictwem nie ustępowało pewnie innym dziedzinom, tak

doskonale zarządzanym przez króla.

Organizacja  służb  książęcych  obejmowała  swym  zasięgiem  całe  państwo.

Przydzielano  do  tych  celów  przeważnie  całe  osady,  co  doprowadziło  do  powstania

charakterystycznych  nazw  miejscowych.  (Modzelewski,  2000,  s.9).  Poszczególne,

wyspecjalizowane służby łowieckie,  były  zapewne wprowadzane niejednocześnie,  o  czym

mogą świadczyć dane toponomastyczne (mapa nr 2). Nazw miejscowych mogących oznaczać

dawane siedziby sokolniczych służb książęcych odnaleziono najwięcej - dwadzieścia dwie,

ponadto dziewiętnaście  psarów, siedemnaście  strzelców, czternaście  bobrowników. Można

się,  więc  domyślać,  że  łowcy  układający  ptaki  drapieżne  pojawili  się  najwcześniej

(Samsonowicz, 1991, s.185, 189). Przewaga służebnych osad sokolniczych może być również

spowodowana większą potrzebą powstania specjalnych miejsc dla tresury i przechowywania

ptaków.  Występ  na  polowaniu  sokolnika  wraz  z  drapieżnikiem  wymagał  znacznego

zaangażowania  ludzi  w pozyskanie,  wyuczenie  i  utrzymanie  ptaka.  Często  ginęły  one  na

łowach, a nie rozmnażały się w niewoli, jak to miało miejsce w przypadku psów. Ilościowa

przewaga  osad  sokolników  może,  zatem  wynikać  z  większego  zapotrzebowania  na

trudnodostępne ptaki. Dane toponomastyczne nie mogą jednak stanowić decydującego źródła

do poznania osad służebnych sokolników, a jedynie wskazówkę. Dokumenty z XII i XIII

wieku świadczą, że zdecydowana większość ludności służebnej zamieszkiwała miejscowości

o nazwach nie  związanych nazwą z wykonywaną powinnością.  (Modzelewski,  2000, s.9).

Możliwe były migracje ludności, zmiany gospodarcze i społeczne,  które doprowadzały do
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niezgodności nazwy miejscowej z zawodem jej mieszkańców. Sama nazwa także nie musiała

być nadana w związku ze służbami książęcymi. 

Służebne osady (m.in. sokolników) wyróżniały się odmiennością przysługujących im

praw. Zwalniane  były  od danin  i  niektórych  powinności.  Książęcy służebni  mieli  własną

wewnętrzną  organizację  pod  przewodnictwem  starszych  nazywanych  pedanei  vanatorum

(Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.9). 

Wśród  sokolników  A.  Samsonowicz  wyróżnia  dwie  grupy.  Pierwsza  to  ludność

zamieszkująca  osady  służebne  i  zajmującą  się  pozyskiwaniem  i  układaniem  ptaków.

Prawdopodobnie  niektórzy  z  nich  wędrowali  po  kraju  poszukując  gniazd  sokolich,

wymagając na ludności przywileju stanu, czyli noclegu i wyżywienia, a także przewodu, czyli

przewożenia  (Badeni,  1896,  s.12;  Buczek,  1958,  s.40).  Do drugiej  należeli  sokolnicy być

może już szlachetnie urodzeni występujący podczas łowów przy księciu czy królu nazywani

falconarii (Buczek,  1958,  s.40,41;  Samsonowicz,  1991,  s.211).  Taki  zapewne  urzędnik

podpisał się jako świadek na przywileju Bolesława śląskiego z roku 1234 (Gloger, 1985, s.

263).

Współuczestnictwo sokolnika w wielkich łowach przy księciu czy królu nie było tylko

przywilejem, ale i trudnym obowiązkiem. Ptaki nieodpowiednio traktowane często uciekały

od niewprawnych amatorów ptasich łowów. Nie można zapominać, że dobrze ułożony ptak

wymagał ciągłej opieki i najlepiej, jeżeli dbał o niego sokolnik, który później z nim polował.

Sokoły  potrafią  się  w  niektórych  przypadkach  nawet  przywiązać  do  właścicieli,  jednak

wymaga to codziennej uwagi, wspólnego polowania, noszenia na ramieniu i karmienia. Nie

mógł, więc sokolnik stale przebywać na dworze króla czy księcia. 

Łowca, który występował razem z sokołem podczas wielkich łowów, zapewne z osad

służebnych otrzymywał wstępnie ułożone ptaki, wybierał najlepsze z nich, organizował ich

przejazd  na  łowiska,  kierował  resztą  sokolników  w  trakcie  polowań  

i przygotowań do nich. Do obowiązków sokolników (falconarii) należało również być może

zorganizowanie  poszukiwań  gniazd  ptaków  drapieżnych,  nadzór  osad  służebnych,

dopilnowanie przewozów ptaków sprowadzanych z innych krajów. 

K. Buczek uważa, że sokolnicy polujący wraz z królem mieli  swoich pomocników

„portitores  falconum”  noszących  sokoły  w  czasie  polowania  (Buczek,  1958,  s.40).

Rzeczywiście dużą trudnością by było,  utrzymanie wszystkich ptaków łowczych,  jednemu

sokolnikowi na sobie.

Sokolnicy z osad służebnych należeli do ludności niewolnej (mancipia)(Badeni, 1896,

s.10; Buczek, 1958, s.40,41). Ze względu na bliski kontakt podczas łowów z panującym, stali
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wysoko  w hierarchii  ludności  służebnej.  Zobowiązani  byli  do  odnajdywania  i  strzeżenia

gniazd ptaków drapieżnych, a także sprawdzania czy pisklęta nie nadają się już do tresury.

Mieszkali najczęściej  w bogatych w zwierzynę puszczach władcy.  Wybierali  młode ptaki  

z  gniazd  i  zanosili  je  do  osad,  gdzie  układali  je  do  łowów.  Egzekwowali  i  wymagali

przestrzegania przez okoliczną ludności świadczeń i ciężarów łowieckich prawa książęcego.

Mieszkańcy wsi zmuszeni byli na rzecz osady dostarczać pożywienie dla sokołów i jastrzębi,

a także zwierzynę do zaprawiania ich w łowach. Zobligowani  byli  do doglądania gniazd  

i  dożywiania  drapieżnych  ptaków. Musieli  je  chronić przed kłusownikami  (Samsonowicz,

1991,  s.189,210;  Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.9).  Na  wieś  nałożona  była  zbiorowa

odpowiedzialność.  Niedopełnienie  obowiązków  objęte  było  najwyższą  karą  pieniężną  70

grzywien. Wywodziła się ta kara jeszcze z początków epoki piastowskiej, kiedy to składano ją

w skórkach zwierzęcych.  Wobec tak wielu wymagań,  często zdarzały się nadużycia służb

książęcych,  próbujących  się  wzbogacić  kosztem  ludności.  Za  zaginięcie  sokoła  chłopi

obwiniali również wsie sąsiedzkie (Badeni, 1896, s.11,14; Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949,

s.9,13;  Samsonowicz,  1991,  s.211).  Poddani  zobowiązani  byli  na  żądanie  łowczego  do

odnajdywania  ostoi  zwierząt,  budowania  zagród  i  zasieków.  Poszukiwali  zaginionych  na

polowaniu  sokołów  i  psów  łowczych.  Ciążył  także  na  nich  obowiązek  stanu.  Musieli

zapewnić polującym siedziby,  przejazd i  pożywienie,  także dla ich psów, koni i  sokołów.

Brali udział w obławach. Upolowaną zwierzynę odwozili z łowisk, poszukiwali zranionych na

polowaniu  osobników  (Badeni,  1896,  s.11;  Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.11-12;

Sarnowska, Fabiański,  1976, s.44; Kromer,  1984, s.108).  Wyznaczeni  byli  łowczy,  którzy

pilnowali przestrzegania tego prawa w terenie (Samsonowicz, 1991, s.165). 

Wyjątkowy status ludności sokolniczych osad służebnych przetrwał najdłużej na Rusi

Halickiej.  Jeszcze  w  1441  roku  dziedziczyli  oni  status  sokolników,  jak  również  prawo

użytkowania  ziemi.  Ich  obowiązki  ograniczały  się  do  sokolnictwa  (Samsonowicz,  1991,

s.212). W XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim sokolnicy już jednak prócz swych

zawodowych powinności musieli też pracować przy żniwach i sianokosach (Samsonowicz,

1991,  s.212-213).  W Małopolsce  ludność  służebna  sokolników występuje  do  XIV wieku

(Buczek, 1958, s.40; Modzelewski, 2000, s.7)

4. Przywileje i nadania książęce dla duchowieństwa i szlachty.

Jan Długosz nadmienia, że od czasów Bolesława Chrobrego w całym kraju myślistwo

należało  do  panującego,  a  innym  nawet  nie  godziło  się  we  własnych  dobrach  polować.
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Pozwolenia na niektóre gatunki wydawane były jako łaski i nagrody dla rycerstwa (cyt. za

Wodzicki, 1858, s. 14).

Za czasów Mieszka Starego III w 1196 roku wydano prawo leśne, które zastrzegało

łowy jedynie dla panującego domu i to we wszystkich posiadłościach w Polsce, także tylko

książętom wolno było utrzymywać myśliwych, sokolników i bobrowników (Kurowski, 1865,

s.3;  Kryński,  1991,  s.15).  Był  to  okres  najsurowszego  przestrzegania  regale  książęcego.

Specjalni  urzędnicy  tzw.  instygatorzy,  wyznaczeni  przez  władcę,  mieli  tępić  wszelkie

wykroczenia  (Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.13).  Zabraniano  łowów  po  wielkich

puszczach. Stosowano najsurowsze kary 70 grzywien (Ejsmond, 1926, s.15). Potwierdzeniem

sokolniczej namiętności tego władcy są bite przez niego brakteaty (Kiersnowski, 1994, s.110)

(ryc.21,22,23).

Przypuszczać można, że regale książęce odnosiło się do najbogatszych w zwierzynę

terenów,  na  których  ochronę stanowiły  specjalne  służby książęce.  Poza  nimi  można  było

swobodnie  polować w ramach  opoli.  Były  to  samodzielne  gospodarczo i  administracyjne

okręgi, później przekształcające się w kasztelanie (Pszczyński, 1978, s.7). 

Od końca XII wieku łowy wchodzą w skład ceremoniału rycerskiego. Zwiększa się

liczba dokumentów potwierdzających nadania ziemi i przywilejów organizacjom kościelnym

i osobom świeckim. Książęce dokumenty udzielają prawa polowania na przypisanej  ziemi

tylko danej osobie. Odbierana jest wolność polowań ludności zamieszkującej dane opola na

rzecz wyłączności możnych. Jest to drugi etap w rozwoju łowiectwa po wprowadzeniu regale

książęcego.  Coraz większe znaczenie uzyskują więksi właściciele  ziemscy,  którzy próbują

ograniczyć możliwość polowań sąsiadom i pospólstwu, czerpiąc jednocześnie dochody np. ze

skórek bobrowych. Sokolnictwo jest wtedy zastrzeżone dla wąskiej grupy rządzących książąt

oraz możnowładców - duchownych i świeckich obdarzonych tym przywilejem. Na pospolitej

ludności ciągle składane są powinności związane z organizacją służb książęcych (iuris ducis)

(Samsonowicz, 1991, s.176,179,183,184).

O uciążliwości powinności łowieckich spoczywających na ludności może świadczyć

umieszczenie  ich w bulli  papieża  Grzegorza  IX z 1233 roku (Samsonowicz,  1991, s.211,

Zakrzewski, 1877, t. I nr 143, s.125). Papież zwraca się również w 1236 roku do episkopatu

polskiego, ukazując trudną sytuację poddanych kościelnych. Ludność z powodu nakładanych

na nią ciężarów uciekała na Ruś lub do pogańskich Prusaków. Problem ten wskazany jest

także  w akcie  z  1238 roku skierowanym do Konrada  mazowiecko-kujawskiego,  a  także  

w kolejnym do Henryka Pobożnego wskazującym mu złe postępowanie jego ojca Henryka
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Brodatego  (Badeni,  1896,  s.12).  Wstawiennictwo  papieskie  jednak  nie  miało

natychmiastowych skutków prawnych. 

Niektórzy tylko  władcy poddali  się  woli  papieża,  kierując się  głównie  przymusem

ekonomicznym i zwalniali poddanych z trudnej powinności doglądania ptaków i ich gniazd,

nie  narażając  już  chłopów  na  niesprawiedliwość  służb  książęcych.  Konrad  Mazowiecki  

w 1230 roku ze względu na zbiegostwo chłopów, złagodził to prawo uwalniając ludność dóbr

kościelnych od tego przykrego obowiązku (Samsonowicz, 1991, s.211).

Chociaż jeszcze w roku 1231 w kapitule płockiej dozwolone było polowanie jedynie

na sarny,  a  zakaz używania  ptaka  był  surowo przestrzegany,  to  tego samego roku książę

uwolnił  z kolei  poddanych wspomnianej  kapituły od płacenia za zgubionego sokoła (Jan  

z Czarnkowa, oprac. Żrebiłło, 1905, s.51-52; Wodzicki, 1858, s.2,15; Ejsmond, 1928, s.16).

Kilkanaście  lat  później  dopiero,  biskupi  poznański  i  gnieźnieński  otrzymali  przywilej

utrzymywania własnych łowczych,  sokolników i psiarni, co było nagrodzeniem ich zasług

(Wodzicki,  1858,  s.  14).  W  kolejnym  akcie  zwolnił  także  książę  Warkę  z  łowieckich

obowiązków,  zakazując  przekraczać  jej  granice  swoim psiarzom i  sokolnikom (Ejsmond,

1928, s.16).

Władysław Odonicz w roku 1234 również zrzekł się różnych spełnianych dla niego

posług jak przewóz i utrzymywanie psiarzy i sokolników (Zakrzewski, 1877, tom I, nr 174;

Janko z Czarnkowa, oprac. Żrebiłło, 1905, s.50). Podobnie uczynił  w 1248 roku Bolesław

Rogatka zwalniając poddaną mu ludność w przywileju pisząc:

„venatores capreolorum, cervorum seu porcorum silvestrium seu aliarum bestiarum,

item  falconarii  seu  ceteri  aucupes  exigentes  videlicet  a  villis  et  hominibus  ecclesiarum

expensas talium servitiis dominorum suorum inveniebantur inutiles...” (Stenzel, 1845, s.15).

Także  Konrad  książę  krakowski  w  porozumieniu  z  synami  Mieszkiem i  Bolkiem

wydał w 1242 roku przywilej uwalniający wsie biskupstw gnieźnieńskiego, wrocławskiego 

i  płockiego  od  stanu  łowieckiego  z  wyjątkiem  stanu  bobrowników.  Jednym  z  głównych

punktów tego rozporządzenia było uwolnienie dóbr biskupich od utrzymywania wędrownych

sokolników (Kochanowski, 1919, s.460-462; Badeni, 1896, s.12; Jastrzębiec-Szczepkowski,

1949, s.15). 

Bolesław Wstydliwy (1243-1279) słynący z rozbudowanej służby łowieckiej  wydał

kilka aktów prawnych odciążających ludność wiejską od regale książęcego. Zwolnił w roku

1263  poddanych  ze  wsi  klasztornego  opola  mstowskiego:  „a  falconariis  et  portitoribus

falconum  ad  ductum  Cracoviensem  pertinencium,  qui  falconarii  potestate  sui  officii
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quandoque  eciam  iniuriose  nituntur  homines  gracia  prewod  fraude  calumpnie

aggravare”(cyt. za Buczek, 1958, s.40; Ejsmond, 1926, s.18)

Książę  krakowski,  także  w  roku  1264,  w  przywileju  dotyczącym  miasta  Skarzów

uwolnił rzeźników od obowiązku nakazując:

„Coeterum  si  falco  reperiatur  in  ambitu  loci  praetaxati,  maneat  custodiae  loci

munimine deputatus „ i dalej “Relaxamus etiam capita animalium quae pro canibus nostris,

sive  iecora  quae  pro  falconibus  nostris  accipiebantur  a  carnificibus  loci  nominati”

(Piekosiński, 1876-1905, nr 472).

Nie  trafiały,  więc  świeże  wątróbki  zabitych  zwierząt  na  pożywienie  dla  ptaków

drapieżnych i sokolnicy musieli znaleźć inne źródło pokarmu dla swoich zwierząt (Badeni,

1896,  s.11;  Wodzicki,  1858,  s.13;  Samsonowicz  1991,  s.210).  Podobny  akt  prawny,  ale

narzucający obowiązek na rzeźników pochodzi jeszcze z XVI wieku. Jan II Dobry książę

opolski żądał od rzeźników Opola, Strzelec Opolskich i Głogówka dostarczania serc, wątrób 

i innych wnętrzności zwierząt dla ptaków drapieżnych (Pszczyński, 1978, s.7).

Bolesław Wstydliwy obdarował ponadto wolnością od danin na rzecz psów i sokołów

kanoników miechowickich  (Ejsmond,  1926,  s.19)  Z  4  maja  1278  roku  pochodzi  z  kolei

przywilej Bolesława księcia mazowieckiego, który uwalnia klasztor św. Benedykta w mieście

Jeżów od żywienia sokołów i psów władcy:

„predictam  domum  et  villam  in  Yezow  et  alias  villas  superius  nominatas,[…]  

a falconibus et a psarske quod peramplius non suscipiantur nec pascantur, neque falcones;

ab angariis eciam, preangariis et vexacionibus...” (Rzyszczewski, Muczkowski, 1847, s.139).

Bolesław książę krakowski i Przemysław II książę pomorski i polski wymieniani są

we wzmiankach jako posiadający najbardziej znane i cenione psiarnie i sokolarnie (Wodzicki,

1858,  s.2).  Przywilej  Przemysława  II  z  28  sierpnia  1291  roku  dotyczy  uwolnienia  od

zajmowania  się  bobrami  i  sokołami:  „a  castrorum  edificio  seu  poncium  quorumlibet,  

a recepcione seu custodia vel conductu castorariorum, a custodia vel solucione herodiorum

quod socol  dicitur”.(Rzyszczewski,  Muczkowski,  1847,  s.  100;  Wodzicki,  1858,  s.13-14;

Ejsmond, 1926 s.18). 

Kolejnym władcą, który włączył się w nurt zwolnień ludności od zobowiązań regale

książęcego był Jan książę Mazowiecki, który w roku 1382 uwolnił Warszawę z daniny dla

psów i sokołów książęcych (Ejsmond, 1926, s.23). Ziemowit książę mazowiecki i kujawski

także uwolnił wieczyście mieszkańców Szreńska m.in. od powinności związanych z sokołami

(Ejsmond, 1926, s.24).
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Nadania,  zwolnienia  i  przywileje  łowieckie  na  rzecz  duchowieństwa  mają  swoje

początki jeszcze w XII wieku, przez XIII wiek są bardzo liczne. Zachowało się wiele nadań

m.in. dla biskupstw gnieźnieńskiego, krakowskiego, płockiego, wrocławskiego, kujawskiego

(Janko z Czarnkowa, oprac. Żrebiłło, 1905, s.50-52).

Na terenie Niemiec, w tym czasie, jednym z nakładanych na książąt ciężarów było

utrzymywanie  psiarni  i  sokolarni,  a  także  dostarczanie  dzikich  sokołów,  co  wiązało  się  

z niemałymi kosztami. Ludność plebejska musiała pilnować gniazd i szukać zaginionych na

polowaniu sokołów (Wodzicki, 1858, s.12).

W Polsce z XIII wieku przywileje książęce znoszą stopniowo obowiązek żywienia  

i utrzymywania sokołów władcy. Zatracenie takiego sokoła było przedtem objęte karą, aż 3

grzywien (Wodzicki, 1858, s.12). Wsie otrzymują przywilej przyjmowania łowców tylko raz

w roku (Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.11). Wprowadzono jednak w zamian daninę tzw.

„sokół” mającą  rekompensować sokolnikom utratę  pomocy przy dozorze gniazd (Buczek,

1958, s.40; Samsonowicz, 1991, s.212). Mogła ona być płacona w owsie  (arena servitialis)

(Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.12).  W  1263  roku,  idąc  dalej,  wydano  prawo,  które

umożliwiono  chłopom  ścięcie  drzewa,  jeżeli  sokół  chciałby  na  nim  założyć  gniazdo.

Uwalniało ich to od obowiązku jego pilnowania (Badeni, 1896, s.13; Ejsmond, 1926, s.17;

Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949, s.11).  Koniec tego okresu powinności łowieckich w imię

regale książęcego zwiastuje osadnictwo na prawie niemieckim, które zobowiązywało ludność

do  czynności  wymienionych  jedynie  w  dokumencie  lokacyjnym.  Łowieckie  wycieczki

panującego  po  całym  kraju  stały  się  zbyt  kosztowne,  wobec  braku  ciężarów  łowieckich

świadczonych na jego korzyść (Badeni, 1896, s.13; Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.12,17;

Kromer 1984, s.108-109; Samsonowicz, 1991, s. 281,278). 

Zaczyna  się  też  wtedy  stopniowy rozkład  regale  książęcego  na  skutek  masowych

nadań ziemi  i  przywilejów łowieckich,  najpierw na  rzecz  duchowieństwa,  a  następnie  na

rzecz  możnych  (Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.16).  Historię  nadań  na  rzecz

duchowieństwa prześledził dokładnie m.in. J. Żerbiłło (Janko z Czarnkowa, oprac. Żrebiłło,

1905, s.50-53).

Sokoły, które powierzano klasztorom i kapitułom były wyceniane, ponieważ w razie

śmierci  lub  ich  zaginięcia  miały  być  zastąpione  równie  dobrymi.  Zachowały  się  prośby

poddanych  o  zmniejszenie  lub  zlikwidowanie  tego  dużego  ciężaru.  Za  ptaka  trzeba  było

płacić od 12 do 50 groszy. W razie ucieczki mobilizowano całą okoliczną ludność, łowców,

myśliwych,  sokolników i  ptaszników. Czasami  nawet  kilka dni  chodzili  po polach.  Jeżeli

udało się „zbiega” znaleźć wyprawiano ucztę weseląc się, jednakże często ptaki gubiły się
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ostatecznie (Wodzicki, 1858, s.15). Ptak drapieżny może w krótkim czasie przemierzyć setki

kilometrów  i  znalezienie  go  nawet  przy  dzisiejszym  zaawansowanym stanie  techniki  jest

niemożliwe.

Sokolnictwo stawało się stopniowo jedną z ulubionych rozrywek możnych. Bolesław

Wstydliwy nadał przywilej jego uprawiania jednej z najbarwniejszych osób w historii tego

okresu, biskupowi krakowskiemu Pawłowi z Przemiankowa. Gdy ksiądz ten odprawiał mszę,

myśliwym słuchającym jego słów, kazał  trzymać  w pogotowiu w pobliskiej  kaplicy psy  

i sokoły gotowe do łowów (Kryński, 1991, s.16). Współcześni oskarżali go nawet, z powodu

tego zamiłowania do zwierząt myśliwskich, o kontakty z siłami nieczystymi (Samsonowicz,

1991, s.307). 

Chociaż kolejni papieże, jak Zachariasz czy Grzegorz, potępiali łowiectwo, a sobór  

w Montepellier zakazywał biskupom posiadać w swych rezydencjach sokoły, a także nosić je

w  czasie  łowów  jednak  wśród  duchowieństwa  rozrywka  ta  była  bardzo  popularna

(Samsonowicz, 1991, s.306). Synody w Budzie i Wrocławiu uchwaliły nawet, że każdy, kto

spotka  duchownego wraz  z  sokołem może  mu go odebrać  (Samsonowicz,  1991,  s.  307).

Działo się tak na wniosek legata papieskiego Filipa z Fermo biskupa firmańskiego w 1279

roku  (Badeni,  1896,  s.8;  Jastrzębiec-Szczepkowski,  1949,  s.20).  Zakazy  dotyczące

sokolnictwa być może wiązały się z czerpaniem jego wzorów od pogańskich Arabów, jednak

nie odstręczało  to  warstwy duchownej  od uciech  myślistwa.  Powoływali  się  oni  na bullę

Klemensa V pozwalającą polować duchownym na zające i inne zwierzęta, jeśli szkodziły  

w  sadach,  na  polach  i  w  dobytku  (Ejsmond,  1926,  s.20).  Wysocy  biskupi  polowali  nie

wyzbywając się cnót życia rycerskiego. Wiadomo nawet, że papież Grzegorz IX (1227-1241)

przy swym dworze utrzymywał  służbę sokolniczą  i  łowiecką  (Samsonowicz,  1991, s.303,

304).  W  XIII  wieku  biskupi  płoccy  za  przyzwoleniem  Księcia  Konrada  Mazowieckiego

utrzymywali  służby,  które wybierały ptaki łowcze z licznych gniazd (Samsonowicz,  1991,

s.306). Zachowały się także dokumenty świadczące o polowaniach z ptakami drapieżnymi

benedyktynów (Zakrzewski, 1877, t.III, nr 1506; Samsonowicz, 1991, s.307). W 1249 prawo

do  wielkich  łowów  otrzymuje  kapituła  wrocławska  w  kasztelani  milickiej  (Jastrzębiec-

Szczepkowski, 1949, s.15). Ogranicza swoje uprawnienia także Konrad książę mazowiecki

umożliwiając na przyległych terenach miasta Łowicz polować biskupowi Gnieźnieńskiemu

(Ejsmond, 1926, s.16). Cystersi  z Jemielnicy uzyskali  prawo do wielkich łowów w całym

księstwie  od Alberta  Opolskiego w 1361 roku (Samsonowicz,  1991, s.307).  Z roku 1363

zachowało  się  zastrzeżenie  gwarantujące  proboszczowi  klasztoru  św.  Wawrzyńca  pod

Kaliszem po jednym rarogu lub jastrzębiu z każdego gniazda (Buczek, 1958, s.39). Pewne
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ograniczenia  polującemu  duchowieństwu  potrafili  jedynie  narzucić  silniejsi  królowie,  

jak  Kazimierz  Wielki.  Za  jego  czasów duchowieństwo  przestrzegało  papieskich  zakazów

prawie bez wyjątków (Samsonowicz, 1991, s.308). Pozbawieni praw łowieckich duchowni  

w swoich dobrach pozwalali polować sołtysom w zamian za odstąpienie części upolowanej

zwierzyny (Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.20). W późniejszym okresie zakaz polowania

osób duchownych nadal był przestrzegany (Samsonowicz, 1991, s.307).

Oprawa  łowów  zależała  od  możliwości  finansowych  polującego.  W  venationes

magnae scenariusz  całego  przedsięwzięcia  przygotowywał  wielki  łowczy  (Samsonowicz,

1991,  s.327).  Gdy  polowano  nie  dla  pięknego  widowiska,  lecz  dla  pozyskania  mięsa,

sokolnicy  nie  tylko  mogli  zwyczajnie  wypuszczać  ptaki  na  zwierzynę,  ale  także

współpracować z łowiącymi wielkimi sieciami. Ptaki drapieżne fruwające nad danym terenem

sieją postrach wśród swoich ofiar. Przepiórki wtedy, przylegają do ziemi i łatwo je można

nakryć sieciami.

Jeden z pierwszych dokumentów nadających przywileje łowieckie rycerzowi pochodzi

z 1250 roku. Proces ten trwa przez cały XIV wiek. Przeważnie prawo łowów otrzymywano

wraz z darowizną ziemi. Wyjątkowe nadanie udało się uzyskać kasztelanowi z Krobi w 1284

roku, któremu umożliwiono polowanie na terenie całego państwa (Jastrzębiec-Szczepkowski,

1949, s.16). 

Niekiedy  królowie  zastrzegali  ponownie  niektóre  zwierzęta  dla  siebie.  W czasach

panowania Kazimierza Wielkiego jelenie i dziki zostały zarezerwowane dla władcy. Działo

się  tak  w  Wielkopolsce,  z  powodu  przetrzebienia  zwierzyny  (Jastrzębiec-Szczepkowski,

1949, s.16). 

Najdłużej, bo jeszcze w XV wieku, pozostałości regale książęcego utrzymywały się na

Mazowszu.  Książę  nadawał  tam  ziemię  i  pozwalał  polować  na  większość  zwierzyny,

zastrzegając jednak czasami, m.in. polowania z sokołami:

„Dux dedit omnium ferarum venacionem et avium aucupationem, centauro, tigride,

onagro et falcone” (cyt. za Samsonowicz, 1991, s. 180). 

Z 1436 roku pochodzi informacja, że książę mazowiecki wyłącza dla siebie polowanie

w ziemi warszawskiej, we wsi Zator (Czacki, 1844, s.242).
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5. Sokolnictwo - rozrywka dworska.

O Bolesławie III Krzywoustym Gall Anonim mówi, że:

„starał  się naśladować dzielne i  rycerskie czyny”[...]  „I aczkolwiek jest zwyczajem

chłopców  szlachetnego  rodu  zabawiać  się  psami  i  ptakami,  to  Bolesław  jeszcze  

w  pacholęctwie  więcej  cieszył  się  służbą  rycerską”(Anonim  tzw.  Gall,  1982,  s.71).

Uwidacznia  się  tu  znajomość  łowów  z  sokołami  kronikarza.  Gloryfikowany  przez  niego

przyszły król musiał być lepszy niż większość młodzieńców w jego wieku i nie tylko polować

z ptakami drapieżnymi, co jak wynika z jego słów musiało być wielce popularne na dworach,

lecz dokonywać czynów rycerskich znacznie donioślejszych. 

Świadectwem  o  dosyć  wysokim  poziomie  sokolnictwa  w  Polsce  jest  informacja

pochodząca z dzieła „De arte venandi cum avibus” Fryderyka II Hohenstaufa, że sprowadzał

on ułożone sokoły z Polski (cyt.  za Wodzicki, 1858, s.10-12). Możliwe, że i przez Polskę

biegły  szlaki  handlowe  z  północy  do  królestwa  Sycylii  (Milczarek,  2001,  s.98),  którymi

przewożono białozory. Cieszyły się zapewne już w tym okresie dobrą opinią polskie sokoły

czy  rarogi,  skoro  sprowadzał  je  do  siebie  najwybitniejszy  znawca  sztuki  sokolniczej  

w Europie. 

Od czasów Władysława Łokietka, po zjednoczeniu kraju, ograniczono rozbudowaną

hierarchię  urzędników  i  pozostał  tylko  łowczy  nadworny.  Niepotrzebna  już  była  służba

sokolnicza  na  dworze  każdej  dzielnicy,  gdyż  państwo  się  centralizowało  (Samsonowicz,

1991, s.212; Krupka, 1989, s.27). 

W  XIII  i  XIV  wieku  najsłynniejsze  sokolarnie  znajdowały  się  w  Łowiczu,

Niepołomicach, Miechowie i Płocku (Wodzicki, 1858, s.13). 

O tym, że sokoły już wtedy były przedmiotem cennych darów mówi przywilej 1309

roku:

„mittimus  magnitudini  vestrae  duos  herodios  et  duos  accipitres”  (cyt.  za

Samsonowicz, 1991, s. 209)

Dokumenty  pobytu  na  wiosnę  w  Pobiedziskach  i  Dłusku  w  Wielkopolsce  książąt

Przemysła I czy Bolesława Pobożnego wydają się świadczyć, że oddawali się oni tam łowom

z sokołami  (Modzelewski,  2000,  s.45).  W tym okresie,  najdogodniejszym na  upolowanie

czapli, żurawi i innego ptactwa, polował też zapewne Władysław Łokietek, kiedy znajdował

się  w  swojej  rezydencji  myśliwskiej  w  Osieku  nad  Wisłą.  Prawidłowość  przebywania  

w rejonach obfitujących w ptactwo w okresie wiosennym w rezydencjach łowieckich wydają
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się  także  poświadczać  dokumenty  z  dzielnicy  Śląskiej  z  przełomu  XII  i  XIII  wieku,  

z Rokitnicy, Leśnicy czy Jelczu (Samsonowicz, 1991, s.280).

Rozmiłowany w łowach i ptakach myśliwskich Kazimierz Wielki otrzymał sokoły  

z Marenburskiego zamku. Stracił je jednak już na pierwszym polowaniu, ponieważ ptaki nie

przyzwyczajone do nowego miejsca poleciały do poprzednich właścicieli (Wodzicki, 1858,

s.112). Takie ucieczki świeżo ułożonych ptaków, a nawet długo szkolonych, ale nienależycie

przygotowanych  do  łowów  nie  były  rzadkością  (Wodzicki,  1858,  s.  113).  Nie  można

zostawiać ptaków bez kontaktu z człowiekiem nawet na tydzień, gdyż ponownie dziczeją.  

W trakcie przewozu mogły zapomnieć o swoim posłuszeństwie względem człowieka. 

Do objeżdżania wszystkich krajowych sokolarni wyznaczeni być specjalni urzędnicy,

którzy kontrolowali  klasztory,  dwory i biskupstwa obowiązane do opieki nad królewskimi

sokołami.  Mogli  zarządzać  surowe  kary.  Sprawdzali  czy  gniazda  ptaków  drapieżnych  są

otoczone należytą opieką. Wyznaczano odpowiednie kary za stratę poszczególnych sokołów.

(Wodzicki,  1858,  s.62-63).  Sokoły  były  doskonałym  i  cennym  towarem  przetargowym  

i często schwytany jeniec tatarski wykupywał sobie nimi wolność (Wodzicki, 1858, s. 3).

Kazimierz Wielki stwarzając podwaliny silnego państwa był również zainteresowany

odzyskaniem dla siebie części dawnych regale łowieckich. Restytuując niektóre zastrzeżone

łowiska  oddał  kompetencje  nadawania  ich  wyłączności  sądom  ziemskim,  które  później

udostępniły taki sposób strzeżenia swoich praw także szlachcie. Był to tryb tzw. zapowiedzi –

zagajenia,  który polegał  na obwołaniu określonych obszarów, jako wyłączonych tylko  dla

łowiectwa ziemianina (Samsonowicz, 1991, s.181).

W Niemczech w tym okresie posyłane sokoły zobowiązywały książąt  do pomocy  

w wojnie i trwałości w traktatach. Być może także w Polce takie podarunki pełniły podobną

rolę.  Zachowała  się  informacja,  że  Mistrz  Konrad von Jungingen podarował  sokolnikowi

Eische  ziemię,  na  której  zbudowane  były  sokolarnie  w Marenburgu,  za  jego  zasługi  dla

zakonu  krzyżackiego.  Wielki  Mistrz  krzyżacki  przejawia  jednak  w  tym  akcie  także

przezorność, gdyż zastrzega, że zakon będzie miał prawo odkupienia tej ziemi, jeśli dzieci

sokolnika nie pójdą w ślady ojca i nie zajmą się układaniem ptaków. Druga znana sokolarnia

niemiecka znajdowała się wtedy w Tempelburgu (Wodzicki, 1858, s.117-118). Krzyżackie  

i tatarskie sokolnictwo wywarło duży wpływ na tę sztukę na Litwie i Polsce (Milczarek, 2001,

s.111). 

Cytowane  przez  Kazimierza  Wodzickiego  zapiski  kronik  krzyżackich  świadczą,  

że utrzymanie sokolarni kosztowało niemało. Wydawano w roku nawet 465 grzywien złota

nie  wliczając  w to kosztów sprowadzania ptaków z Norwegii  i  Gotlandii.  Liczba  ptaków
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wahała  się  od  120  do  150  osobników.  Niepotrzebne  ptaki  sprzedawano,  kilkadziesiąt

rozsyłano  w  darach  (Wodzicki,  1858,  s.117-119).  Krzyżacy  oddając  hołd  z  Pomorza

Kazimierzowi Wielkiemu obiecali mu corocznie na swój koszt posyłać wyuczone sokoły do

Krakowa  i  to  niosąc  je  pieszo  pod  własną  odpowiedzialnością  (Wodzicki,  1858,  s.117).

Hojnymi  darami  z ptaków łowczych miał  być  również obłaskawiony w XV wieku,  wróg

zakonu  Wielki  Książę  litewski  Zygmunt.  Jeden  ptak  kosztował  od  2  do  5  grzywien

(Wodzicki,  1858,  s.117-119).  W 1400  roku  żona  Witolda  Wielkiego  Księcia  litewskiego

została przyjęta w Marenburgu w wielkim przepychu i bogactwach. Otrzymała  kosztowne

dary:  relikwie i puchary z napisami pamiątki  tych odwiedzin.  Jej  rycerze zostali  obsypani

grzywnami złota. Wielki Mistrz zaprosił ją na nabożeństwo do swojej kaplicy, gdzie nigdy

jeszcze  nie  wchodziła  obca  osoba.  Najcenniejszym  jednak  podarunkiem  były  cztery

ofiarowane  Witoldowi  białozory,  z  których  dwa później  zostały  przez  Wielkiego  Księcia

posłane do Krakowa. Konrad von Jungingen często prowadził w ten sposób politykę. Znane

są  wcześniejsze  wzmianki  o  podarunku  z  ptaków  łowczych  Skirgiełły  dla  Władysława

Jagiełły w 1387 roku jako podziękowanie za wyniesienie  do godności Wielkiego Księcia.

Prawdopodobne jest,  że białozory te również pochodziły od Krzyżaków (Wodzicki,  1858,

s.23,117).

Wśród orszaku weselnego Władysława Jagiełły, podążającego z Litwy do Polski na

koronację, znajdowali się tatarscy sokolnicy (Milczarek, 2001, s.111). Z roku 1406 pochodzą

podziękowania Władysława Jagiełły dla Mistrza Konrada von Jungingena za sokoły, które:

„tantorum iocunditatum [...] attulerit solativa que per scipta non poterint explicari...”

(Raczyński, 1845, s.92)

W 1409 roku król dziękował Ulrykowi von Jungingen za osiem sokołów i białozorów

(octo falconibus et Girofalcone)(Raczyński, 1845, s.94).

Jan  zwany  kropidłem,  biskup  poznański,  płocki,  kamieński,  oprócz  sprawowania

swych  kościelnych  funkcji  był  także  zamiłowanym  sokolnikiem.  Tocząc  częste  zatargi  

z Krzyżakami,  upominał  się o swoje prawa będąc w Konstancy jako legat  króla  Jagiełły.

Uzyskał  zasądzenie  wielu  odszkodowań,  a  Kawalerowie  Zakonu  Najświętszej  Marii

umożliwili mu m.in. prowadzenie łowów z sokołami na terytorium zakonnym (Pszczyński,

1978, s.7).

O wysoko oceniane krzyżackie sokoły zabiegali nie tylko polscy królowie. Jeszcze  

w  1502  roku  Cesarz  Niemiecki  Maksymilian  w  liście  prosi  zakon  o  przysłanie  mu  już

unoszonych  białych  sokołów.  Ptaki  transportowano  w  kwadratowych  skrzyniach,

przeznaczonych  tylko  na  jednego  osobnika.  Wybite  one  były  szlachetnym  suknem  lub
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płótnem,  niesione  przez  jednego lub  dwóch pachołków.  W zależności  od  liczby ptaków  

do ich przenoszenie należało przeznaczyć  odpowiednio więcej ludzi.  Niezbędny był  także

sokolnik  dbający,  żeby  ptaki  były  kąpane,  suszone  i  karmione  ptasim  mięsem.  Pomimo

zachowania tych wszystkich obostrzeń i reguł ptaki często zdychały. Cztery sokoły posłane

do  Brandenburgii  kosztowały  w  1394  roku  48  grzywien.  W  „Rachunkach  Treslera”

przeglądanych przez K. Wodzickiego kilka razy powtarza się także Polska jako cel wysyłki

ptaków.  W  1400  roku  wysłano  z  Marenburga  do  Krakowa  3  kopy  sokołów,  w  tym

wymieniono 2 sokoły czeskie i 2 pruskie (Wodzicki, 1858, s.117-119). Niewiadomo, czym się

ptaki pruskie od czeskich różniły,  być może pochodziły z sokolarni tych dwóch regionów,

mogły też być to dwa odrębne gatunki.

Wszystkie  filie  miały  dostarczać  określoną  ilość  sokołów  do  Marenburga,  na  co

Wielki Mistrz dawał własnoręcznie poświadczenie o gatunku i o jakości wykształcenia ptaka

drapieżnego (Wodzicki, 1858, s. 119).

Także  Templariusze  zakładali  szkoły  dla  sokołów.  Po  podbiciu  Kujaw  i  ziemi

Mazowieckiej założyli jedną z nich pod Bydgoszczą, chociaż ich reguła zakonna zabraniała

im polowania (Wodzicki, 1858, s.119; Milczarek, 2001, s.86)

Od  XIII  wieku  przywileje  książęce  i  królewskie  spisywane  są  dokładniej  

i  wyszczególniona  jest  w  nich  zwierzyna,  na  którą  można  polować.  Wiąże  się  to

najprawdopodobniej  z  malejącą  liczbą  zwierząt  w  łowiskach.  Także  większa  gradacja

poszczególnych  nadań  była  dla  książąt  korzystniejsza,  gdyż  stosownie  do  zasług

obdarowywali podwładnych możliwością polowania na dane gatunki zwierząt i korzystania  

z danych technik łowieckich (Samsonowicz, 1991, s.176-177). Upowszechnianie się łowów

„pod pierzem” jako przywileju jedynie majętnych, szlachetnie urodzonych, doprowadziło do

wyróżniania  i  ochrony również  mniejszej  zwierzyny  najdogodniejszej  do  takich  łowów,  

jak  czaple,  dropie  czy  łabędzie.  Umacnia  się  w  XIII  i  XIV  wieku  w  Polsce  związek

określonych  rodzajów  łowów  ze  statusem  społecznym.  Sokolnictwo,  w  swojej  pięknej

oprawie, z rzadkimi ptakami drapieżnymi, dostępne jest jedynie najbogatszym (Samsonowicz,

1991, s.179).

6. Sokolnictwo w XIV, XV, XVI wieku.

Ludwig Węgierski (1370-1382) obdarowując szlachtę przywilejami i  uwalniając od

wszelkich ciężarów łowieckich, wprowadził zamęt i samowole w łowiectwie (Ejsmond, 1926,

s.22; Szpetkowski, 2002, s.20). Należało wprowadzić nowe ustawodawstwo, które chroniłoby
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uprawy przed polującymi, którzy często pościgi za dziką zwierzyną, urządzali na uprawach

chłopów i sąsiadów (Kurowski, 1865, s.3).

Sokolnictwo upowszechniało  się  wśród szlachty  od Zjazdu Krakowskiego w 1420

roku, na którym powstała ustawa o łowach. Władysław Jagiełło w roku 1423 wydał statut

wartski, który umożliwiał wolne polowanie każdemu szlachcicowi na swoim gruncie. Jest tam

także  paragraf  o  zakazie  polowania  od św.  Wojciecha  (23  IV)  do zbioru  zbóż.  Miało  to

zabezpieczyć  uprawy  przed  zniszczeniem.  Określono  surowe  kary  dla  tych,  którzy  by

przekraczali  granice  swoich  terenów łowieckich.  Nawet  śmierć  groziła  polującemu,  jeżeli

został schwytany przy upolowanej zwierzynie na nie swojej ziemi (Jastrzębiec-Szczepkowski,

1949, s.21). 

W XV wieku prawo do łowów zostało włączone w skład prawa iuris militaris, czyli

prawa rycerskiego, aby w późniejszym czasie stać się nieodłączną częścią prawa własności

ziemi (Samsonowicz, 1991, s. 174).

Król  Władysław  Jagiełło  wyprawiał  łowy  w  puszczy  Grodzieńskiej,  Mereckiej,

Wiślickiej,  Wigierskiej,  Rudnickiej,  Niepołomickiej,  w  okolicach  Medyki,  Rodetyczy  

i  Białowierzy,  polując  głównie  na  grubą  zwierzynę.  W  samych  lasach  koło  Niepołomic

władca  polował  prawie  50-krotnie  (Szpetkowski,  2002,  s.22).  Bogata  szlachta  natomiast

rozkoszowała się łowami sokolimi (Ejsmond, 1926, s.25-27).

W 1473 roku prowadzona była sprawa przed sądem ostrołęckim, w której szlachcic

Jakub Żmijewski oskarżał Jana Chrostowskiego, że z jego ziemi zabrał z gniazda dwa spętane

jastrzębie. Oskarżający żądał zapłaty 40 groszy odszkodowania, co równało się cenie dwóch

wołów.  Sprawa  została  przekazana  do  wyższej  instancji  (Tymieniecki,  1916,  s.15-16).

Informacja  ta  świadczy  nie  tylko  o  wysokiej  wartości  ptaków,  ale  także  o  sposobie  ich

pozyskiwania. Można się domyślać, że gniazdosze były spętane, aby nie uciekły z gniazda. 

Po  odpowiednim  podkarmieniu  przez  rodziców  miały  być  zabrane  przez  sokolnika.  

O procesowaniu się o jastrzębie wspominają również akta warszawskie i błońskie z lat 1421 

i 1428 (Wodzicki, 1858, s.199; Mazaraki, 1977, s.52).

Nowe osadnictwo na prawie niemieckim przynosiło  władcom zyski  i  rozwijała  się

towarowo - pieniężna gospodarka. Prowadziło to także do likwidacji części łowisk należących

jedynie do władcy i zmniejszenia liczebności służb łowieckich (Samsonowicz, 1991, s. 174).

Od XV wieku prawo trzymania sokoła „oznaczało szlachcica, jak noszenie szabli lub

szpady” (Czacki, 1844, s.242). Julian Ejsmond napisał, że w tym okresie zakwita sokolnictwo

„najrozkoszniejsza z rycerskich zabaw staropolskich” (Ejsmond, 1926, s.24). 
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Sokolnicy  awansowali  na  urzędników  dworu  przewyższając  rangą  myśliwców.

Opiekowali się sokołami i sokolarniami, pozyskiwali nowe ptaki i trenowali je. Posiadanie

sokoła było dowodem herbu i szlachectwa (Wodzicki, 1858, s.16).

W  rachunkach  królewskich  z  Korczyna,  z  czasów  Władysława  Jagiełły,  często

pojawiają się sokoły i  sokolnicy.  Do najwybitniejszych układających ptaki  należeli  wtedy

Omelian i Henryk pracujący wraz ze sługą Janem. Wymienieni są też m.in. Lysko z bratem,

Maszko,  Wasko,  Korebon,  Nalepka  Rusin  i  Piotr  Pomykadło.  Sokolników jest  najwięcej

wśród spisanych łowczych królewskich. Trudno rozeznać czy była wśród nich jakaś wyraźna

hierarchia (Piekosiński, 1896, s.259; Samsonowicz, 1991, s.262-264). 

Jagiełło  uwielbiał  polować i  Jan Długosz mu nawet  w swojej  kronice zarzucał,  że

przedkładał  przyjemności  nad  sprawy  państwa.  Pisarz  nie  doceniał  roli  aprowizacyjnej

polowań, przed ważnymi wyprawami wojennymi. Uznaniem i przyjaźnią króla cieszyli się  

ci  wszyscy,  którzy  wraz  z  nim  lubili  dzielić  te  zamiłowanie  (Samsonowicz,  1995,  s.62;

Samsonowicz, 1991, s.281-282).

Wiadomo, że syn Jagiełły także często oddawał się tej rozrywce. Z życia Władysława

III Warneńczyka (1424-1444) znany jest fakt pośrednio świadczący o popularności łowów 

z jastrzębiami. Wspomina o nim Jan Długosz i Filip Kallimach opisując utonięcie Jana syna

Sęka z Sieniawy herbu Korczak. Kallimach napisał: 

„Sekretarz królewski, niezmiernie mu miły,  na polowaniu chcąc ratować jastrzębia  

z kaczorem walczącego, w podłej rzece utonął, a wnet potem niezmiernej wielkości grad  

z szumem i trzaskiem upadł.” (Kallimach, 1854, s.59). Polacy poczytywali sobie to zdarzenie

za zły znak na przyszłość.

Warto  było  dbać  i  uważać  na  ptaki,  gdyż  ceny  ich  były  nadal  bardzo  wysokie.  

Za samicę sokoła płacono 30 złp, za samca 20 złp. Zauważyć należy, że w tym czasie za 30

złp można  było  kupić  120 korców żyta  lub  parę  roboczych  koni  (Pawiński,  1882,  s.463,

Samsonowicz, 1991, s.110).

Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492), który zajął tron poległego w walce z Turkami

brata, zachował rozmiłowanie w polowaniach. Miechowita i Stryjkowski piszą, że był to król:

„Myślistwem koło zwierza i ptactwa wszelakiego nader się bawiący” „od najmłodszych lat aż

do końca zawsze myśliwy i łowca ptaków” (cyt. za Kryński, 1991, s.26; Samsonowicz, 1991,

s.283). Na okres panowania tego króla przypadał czas największej świetności królewskich

sokolarni  i  psiarni.  Kardynał  Fryderyk  Jagiellon,  syn  Kazimierza  Jagielończyka,  napisał

nawet  osobne  dzieło  na  temat  sokolnictwa  (Wodzicki,  1858,  s.24;  Sarnowska,  Fabiański,

1976, s.54-55). Poszukiwał też różnych odmian i gatunków ptaków drapieżnych. W metryce
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Koronnej  z  1504  roku  zachowała  się  informacja,  że  zlecono  sprawdzić  czy  rzeczywiście

niektóre krogulce odlatują z Polski na zimę (Czacki, 1844, s.242). Aleksander syn Kazimierza

przedkładał, z powodu swojego słabego zdrowia, właśnie łowy z sokołami nad polowania,  

w niedostępnych  puszczach,  na grubego zwierza,  a szczególnie  lubił  polować na łabędzie

(Sarnowska, Fabiański, 1976, s.54-55). 

W  czasie  swatania  córki  Iwana  III,  Heleny  z  Wielkim  Księciem  Litewskim

Aleksandrem,  namiestnik  płocki  Jan  Zaberski,  prosił  Jana  Zachariasza  o  dwa  krzeczoty

(nazwą tą określano białozory, sokoły wędrowne lub rarogi). Helena w okresie późniejszym

natomiast wśród wielu różnych zwierząt, o przesłanie których prosiła ojca, wymienia również

krzeczoty.  Iwan  przychylił  się  do  tej  prośby  i  wysłał  bojarskiego  syna  Konstatyna

Zaszytowskiego  do  Krakowa  przez  Wiaznę,  Smoleńsk  i  Wilno  wraz  z  podarunkiem

(Ejsmond, 1926, s.30-31).

Wtedy zaczynały być modne ubrania szyte ze skór różnorodnych dzikich zwierząt.

Odszedł w zapomnienie barani kożuch Władysława Jagiełły. Mawiano, że: „Lis grzeje, kuna

chłodzi, soból zdobi, a baran wszy płodzi”(Ejsmond, 1926, s.28,29). Po śmierci Kazimierza

Jagiellończyka  sokolnictwo  straciło  swój  wysoki  poziom i  dopiero  za  czasów Batorego,  

z powodu osobistego zaangażowania się króla, sokolarnie odzyskały swoją dawną świetność.

7.  Sokolnictwo  za  czasów  Zygmunta  I  Starego,  Zygmunta  Augusta  i

Henryka Walezego (XVI w.).

 

Za  panowania  Zagmunta  I  Starego  (zm.1548)  powstał  I  Statut  Litewski  (1529),

pierwszy tak rozbudowany akt prawny dla Litwy. Wyznaczono w nim m.in. określone kary za

nielegalne zabicie zwierzyny na cudzym terenie. Dzik kosztował kłusownika 1 rubel grosz, 

3 ruble grosze koń lub kobyła, 6 rubli groszy należało zapłacić za łosia, 12 rubli groszy za

żubra  (Działyński,  1841,  s.327).  Jeden  rubel  wart  był  100  groszy.  Rozdział  IX  reguluje

kwestie prawne związane z łowami, rozdział XII omawia kradzieże i nawiązki (Czacki, 1844,

s.238;  Piekosiński,  1899,  s.29).  W artykule  8 rozdziału  IX zapisane jest,  że  jeśli  ktoś by

„sokole gniazdo skaził albo porąbał albo zabrał sokoła z gniazda albo z pod gniazda” ma

zapłacić 12 rubli groszy. Podobne kary dotyczyły również gniazda łabędziego, na które to

ptaki  chętnie  wtedy polowano  (Działyński,  1841,  s.335;  Piekosiński,  1899,  s.29).  W XII

rozdziale,  w  10  ustępie  wymienione  są  ptaki  drapieżne  i  ich  ceny.  Jednakże  zachowane

kodeksy swidziński i firlejowski (Słucki) nie są niestety zgodne ze sobą (Działyński, 1841,
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s.143,372).  W  kodeksie  swidzińskim  napisane  jest,  że  za  kradzież  „krasnego”  krzeczota

zapłacić trzeba 10 rubli groszy, za krzeczota białego 6 rubli groszy, za sokoła 12 rubli groszy,

za jastrzębia 6 rubli  groszy,  bałabana (myszołowa) 3 ruble grosze, jastrzabcza (krogulca)  

1 rubel grosz, podobnie za drzemlika. Kodeks firlejowski i słucki, które są identyczne podają

kary za krzeczota krasnego 12 rubli groszy, za krzeczota białego 10 rubli groszy, za „seroho”

krzeczota 6 rubli groszy, za sokoła 12 rubli groszy, jastrzębia 6 rubli groszy, bałabana 3 ruble

grosze,  raroga  3  ruble  grosze,  czehija  3  ruble  grosze,  jastrabca  i  drzemlika  1  rubel

(Działyński, 1841, s.372). Kodeksy nie tylko różnią się cenami, ale i liczbą wymienionych

gatunków.  Próbując  się  odnosić  do  wymienionych  ptaków biorąc  pod uwagę kolorystykę

upierzenia można uznać krzeczoty za rarogi w różnym wieku: krasny (czerwony) to młody,

„seroho” krzeczot po pierwszym opierzeniu, biały to osobnik dorosły kilkuletni. Nabiera on

jasnej  barwy  wraz  z  wiekiem.  Za  ptaka  młodego  najlepiej  nadającego  się  do  układania

płacono prawie zawsze najwięcej (Milczarek, 2001, s.100). Określenie krzeczot mogło także

dotyczyć sokołów północnych, lecz powinny się one wtedy charakteryzować najwyższą ceną,

co nie odnosi się do kodeksu swidzińskiego. Określenie sokół w obydwu kodeksach dotyczy

sokoła  wędrownego,  zawsze  wysoko  cenionego.  Ówcześni  autorzy  prawa  mogli  nie

rozróżniać białozorów od rarogów. Mogły występować także krzyżówki (hybrydy) sokołów,

rarogów i białozorów. Wymieniona nazwa raróg może się odnosić do gatunku raróg górski.

Drugi  i  trzeci  Statut  Litewski  zmniejszają  kary  za  kradzież  ptaków  drapieżnych  

i zniszczenie gniazda o połowę (Samsonowicz, 1991, s.300; Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949,

s.24,25; Czacki, 1844, s.242, 281).

Z własnoręcznych zapisków Zygmunta I Starego (1507 rok) wiadomo, że król ten brał

udział w łowach z sokołami u Mikołaja Radziwiłła wojewody wileńskiego (Kryński, 1991,

s.27; Wodzicki,  1858, s.23). Nie brakowało również sokolników na jego własnym dworze

(Pawiński, 1882, s. 28). 

Popisem odwagi,  w łowach sokolich  na  łabędzie,  było  schwytanie  zaatakowanego

przez sokoły łabędzia na orkan. Należało skoczyć na koniu w wodę i zarzucić jednocześnie

linę. Powodem takich popisów mogły być panie, często uczestniczące w polowaniach w tym

czasie. Ogromną wielbicielką ptaków drapieżnych była królowa Bona, która często polowała

wraz z mężem (Bielski,  1856, s.1060; Sarnowska, Fabiański,  1976, s.54; Mazaraki,  1993,

s.45).  Ogromnie  rozmiłowana  w  łowach,  szczególnie  lubiła  spoglądać  na  polujące  ptaki

drapieżne i takie łowy sobie głównie upodobała (Kryński, 1991. s.27). Posiadała sprowadzone

z Włoch sokoły. Wśród nich dwa były jej ulubionymi, sama je nosiła i własnoręcznie karmiła.
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Nimi  to  najczęściej  polowała  puszczając  je  na  ptaki  (Kryński,  1991,  s.27).  Polowała  

w rozległych podkrakowskich, nadwiślańskich łęgach (Samsonowicz, 1991, s.288).

Syn jej Zygmunt August zgodnie z renesansowym duchem złagodził prawo, traktujące

kłusownika,  jak  złodzieja,  zamieniając  karę  śmierci  na  zadośćuczynienie  pieniężne  

i więzienie, co zostało usankcjonowane w III Statucie Litewskim z 1588 (Wodzicki, 1858,

s.15; Sarnowska, Fabiański, 1976, s.49,56; Kryński, 1991, s.19; Samsonowicz, 1991, s.291).

Król  ten lubił  polować pod Piotrkowem,  później  nazwanym trybunalskim,  miał  tam swój

ulubiony  dwór  Bugaj  (Kryński,  1991,  s.27).  Chociaż  uważany  był  za  zbyt  gnuśnego  

i pokojowego władcę (Bielski, 1856, s. 1221) jednak także oddawał się tej rozrywce. 

W Renesansie łowy nabrały nowego znaczenia. Pisarz Jakub Kazimierz Haur (1632-

1709) wyliczał m.in. takie pożytki polowań:

„Zdrowia dodaje, z głowy wypędza melankoliją, człowieka rekreuje, do tego wszelka

ta agitacyja uśmierza choroby, czerstwym i do wszelkiego rycerstwa sposobnym czyni”(cyt.

za Dynak, Sokolski, 2001, s.19)

Zniewieściałych  młodzieńców  ganiono  nawet,  jeśli  unikali  tej  męskiej  zabawy,

odwiecznego przygotowania do zmagań wojennych (Samsonowicz, 1991, s.290). 

Polskie sokolnictwo czerpało wzory z Zachodu, jak i Wschodu. Uwidacznia się to  

w  stosowanych  akcesoriach  sokolniczych  głównie  karnali,  czyli  kapturków,  którymi

zakrywano oczy ptakom. Pięknie ozdabiano także rękawice sokolnicze i wabidła, które wraz z

gwizdkiem pomagały odwołać sokoła z powrotem do siebie. Używano przy tych wytworach

najdelikatniejszych skór, nabijano je drogocennymi kamieniami (Mazaraki, 1993, s.43).

Niektórzy  uważali,  że  młodzieniec  przed  18  rokiem  życia,  jako  zbyt  młody,  nie

powinien wychowywać sokoła, bo mógł cennego ptaka zepsuć. Niedoceniając wagi solidnego

męskiego wychowania  i  zaprawy myśliwskiej,  będącej  kluczem do przyszłych  wojennych

sukcesów,  nie  chcieli  oni,  aby  młodzieńcy  uczestniczyli  w  tym  krwawym  widowisku.

Tadeusz Czacki cytuje list Opalińskiego do Bony z 10 marca 1538 roku, w którym nauczyciel

Zygmunta Augusta tłumaczy, dlaczego zabronił młodzieńcowi polowania z rarogami pisząc:

 „te ptaki są najokrutniejsze w swoim rodzaju, porwane ptaki rozdzierają, a tak samego

tylko okrucieństwa w tem polowaniu nauczyć się można”(cyt. za Czacki, 1844, s.243).

Jak  widać,  król  w  czasach  niepokoju  i  przyszłych  wojen,  otoczony  był

nadopiekuńczością. W wieku dorosłym Zygmunt August wyprawiał bogate kilkudniowe łowy

w lasach niepołomickich lub w puszczach litewskich jednakże jego wydatki na sokolnictwo w

porównaniu z innymi rozrywkami były znacznie szczuplejsze (Pawiński, 1882, s.28). Za to

wśród  pospolitej  szlachty  sokolnictwo  rozkwita.  W  dziele  z  XVI  wieku  „Dworzaninie”
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Górnickiego  napisane  jest,  że  niejeden szlachcic  bez  ubrania  chodził  i  z  rozpuszczonymi

włosami,  ale  z  krogulcem na ręku (cyt.  za  Kurowski,  1865,  s.4).  W Polsce  miały  wtedy

jeszcze być nieprzebrane ilości ptactwa, o którym wspomina Marcin Kromer:

„I żeby już nie pominąć drapieżne orły,  sokoły,  jastrzębie, kanie, krogulce, czaple  

i wiele innych,”(Kromer, 1984, s.52-53).

W lasach znajdowała się, zatem liczna zwierzyna łowcza i łowna, chociaż turów już

zaczynało  braknąć  i  coraz  częściej  mylono  je  z  żubrami  (Kromer,  1984,  s.46-47;

Samsonowicz, 1995, s.67).

Mikołaj  Rej  (1505-1569) w  „Żywocie  człowieka  poczciwego”  w  wolnym  czasie  

w lecie poleca dobremu szlachcicowi łowy z krogulcem:

„Pojedziesz  zasię  sobie  z  krogulaszkiem do  żniwa,  ano  nadobnie  żną,  dzieweczki

sobie  śpiewają,  drudzy  pokrzykawają,  snopki  w  kopy  znowu  układają;  ano  im  i  milej,  

i sporzej robić, kiedy pana widzą, a wszakoż nie owego, co się z nimi po polu z maczugą goni

albo biczem po grzbiecie kołace. Tamże sobie i przepióreczkę ugonić może, ale nie owak, aby

proso albo insze zboże ubogim ludkom łamać miał. Abowiem on, patrząc na to, nie może bez

żałości być, a mówi po cichu: "Bodajż w niej zjadł złego ducha!" Też nie owak, aby wszyscy

stali,  dziwując  się,  a  wołali:  "Owo padła,  panie,  padła!"  A  pan  się  przed  nimi  pyszni,  

iż chruściela ugonił, a oni stoją dziwując się, sirpy porzuciwszy. Abowiem w każdej rzeczy

trzeba czasu i miary zawżdy używać.”(http://monika.univ.gda.pl/~literat/zywot/06.htm)

Nakłania także do fachowego tresowania sokoła pisząc:

„Także y sokoł y każdy pthak, gdy gi nadobnie ugłaszczesz, formeną iaką czapeczkę

nań włożysz,  iuż za tobą lata od stawku do stawku, iuż krąży,  biega,  szuka czymciby się

przysłużył, iuż czo mu słusznego popędzisz barzoby rad ugonił, iesli będzie mógł, iżby się

tym przysłużył tobie.”(Rej, 1828, s.153-154)

W jego wspomnieniach często pojawiają się ptaki, jak sokół, jastrząb, kania, kobuz, 

a także inne nawiązania do sokolnictwa (Rej, 1881-1888, s.27,246). O tym, że była to jedna 

z jego ulubionych rozrywek świadczą częste przyrównania i odniesienia do sokolnictwa jak:

„Rychlej to workiem zwabi niż mięsem Sokoły”(Rej, 1881-1888, s.30).

Henryk Walezy, który przywiózł francuskie jastrzębie dla własnej rozrywki do Polski

zdziwił  się podobno, gdyż napotkał  w naszym kraju ogromną liczbę doskonale ułożonych

sokołów i jastrzębi. Z dużymi kosztami przywiezione, pięknie przyozdobione francuskie ptaki

nawet raz nie zostały użyte wobec wyższości polskich. (Wodzicki, 1858, s.93). A. Pawiński

wątpi jednak w powyższą informację podaną przez K. Wodzickiego. Nie wierzy w bogate

zasoby królewskich sokolarni, zwracając uwagę, że zaledwie kilka lat później następny król
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nie zastał już żadnych służb łowieckich na dworze, ani ptaków, ani psów łowczych (Pawiński,

1882, s.28-29).

8. Sokolnictwo za Stefana Batorego (XVI w.).

Stefan  Batory  po  czasach  bezkrólewia  zastał  polskie  łowiectwo  w  kompletnym

upadku. Gdy wybierał się z Warszawy na Prusy, aby siłą je zmusić do złożenia hołdu, przed

samym  jego  wyjazdem  pojawili  się  przed  nim  nadworni  łowcy  błagając  go,  żeby  nie

odmawiano im pieniędzy na ubranie, a także na mięso, służące za pożywienie dla ptaków.

Widać sytuacja finansowa była już krytyczna (Pawiński, 1882, s.29). 

Opisując jego panowanie A. Pawiński mówi,  że w jego rządach „wszędzie znać tę

wyrazistość plastyczną, tę męzską jędrność, tą żelazną wolę, wszędzie przebija się ten duch

rycerski, wojskowa karność, duma królewska i wytrwanie bohaterskie”(Pawiński, 1882, s.6).

Z  tą  samą  konsekwencją  właśnie,  Batory  zaczął  odbudowywać  myślistwo.„Miał  ciało

hartowane jak żelazo. Znosił ohoczo wszelkie niewygody”[...]„Był myśliwcem zapalonym”

łowiectwo  było  jego  jedyną  i  ulubioną  rozrywką,  dla  której  jednak  nie  poświęcał  spraw

państwa (Pawiński, 1882, s.8,12,31). Król potrafił  się ponoć nawet w nurt rzeki rzucić za

ptakiem łowczym,  aby go ratować,  gdy się  on  złączył  pazurami  z  łabędziem czy czaplą

(Pawiński,  1882,  s.13).  Nie  bez  przyczyny  jemu  właśnie  poświęca  swoje  wiekopomne

dziełko, wiedząc, że będzie dobrze przyjęte M. Cygański pisząc: 

„A iż wiem, że nie temu konia dawam, któryby na nim jeździć nie umiał” (Cygański,

1914, s.204)

W 1581 roku Cygański przyjechał do Warszawy na sejm przed wyprawą pskowską 

i przedstawił królowi zamiar napisania swojej książki z prośbą o przywilej wyłączności druku

na 15 lat. Król przychylił się do tej prośby i nakazał wydać list ze swojej kancelarii, zapisany

w Metryce Koronnej z 19 lutego 1581 roku:

„Gdy  wszelkiej  pochwały  i  opieki,  najgodniejsi  są  ci,  którzy  ku  codziennemu

pożytkowi ludzi rozpowszechniają tajemnice sztuki lub jakiej  bądż mniej  dostępnej nauki,

przeto  uważając  nie  tylko  godnem  pochwały,  ale  opieką  naszą  pragną  osłonić  zamiar

szlachetnego  M.  Cygańskiego,  który  pragnie  drukiem ogłosić  dziełko  łowieckie,  ułożone

przezeń  z  długoletniego  doświadczenia  własnego,  napisane  w  języku  polskim,

postanowiliśmy dać mu [...] żądany przywilej i polecamy...” (cyt. za Pawiński, 1882, s.20;

Cygański, 1914, s.205). 
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Być  może  dwaj  słynni,  rozmiłowani  w  łowach  myśliwi  znali  się  ze  wspólnych

polowań. Cygański był specjalistą od polowań z sieciami, obeznanym ze sposobami łowienia

na Wołyniu, Podolu, Wielkopolsce, Małopolsce i Mazowszu. Sam o sobie napisał:

„iżem swój wiek na tym prawie strawił,

i myślistwem się ustawicznie bawił” (Cygański, 1914, s.337).

 Król pewnie wzywał tego doświadczonego łowcę na ważniejsze polowania, podobnie,

jak sprowadzał  sokolników z  Niemiec.  Wśród układających  ptaki  wymieniani  są  również

Łukasz  Biedrzycki  i  Szmalder.  Najbardziej  znanym i  cenionym  w całej  Europie  polskim

sokolnikiem był w tym czasie wojewoda poznański Janusz Latalski. Wiele dworów zabiegało

o jego usługi, a szczególnie chętnie angażował go do pracy Fryderyk I, który kupował od

niego ponadto wytresowane ptaki drapieżne (Mazaraki, 1977, s.34).

Przykład  władcy  myśliwego  miał  korzystne  znaczenie  dla  powstania  książki  

M.  Cygańskiego,  a  także  kolejnych  dzieł  z  dziedziny  łowiectwa  jak  „Myśliwiec”  T.

Bielawskiego  (1914)  czy  anonimowe  „Gospodarstwo  jezdeckie,  strzelcze  

i myśliwcze”(Anonim, 2001).

Zapełniając sokolarnie król prosił o sokoły polskich panów, którzy jednak z początku

opierali  się  naleganiom,  chociaż  w  Wielkopolsce  i  województwach  pruskich  wiele  było

znacznych sokolarni. Pierwsze ptaki otrzymał w darze od pana Chłopickiego, który przesłał

mu jastrzębie, sokoły i rarogi. Następne wysłał lennik Korony Polskiej książę pruski, ptaki już

unoszone. Sprowadził król ptaki łowcze także z Węgier. Jednak nie ułożone pewnie należycie

drapieżniki, przy pierwszej sposobności „odstąpiły króla”, a poszukiwania ich nie przyniosły

rezultatu. Powróciły zapewne do swojego byłego właściciela lub wybrały wolność (Pawiński,

1882, s.29-30).

W następnych latach, gdy król zyskał szacunek i miłość swych poddanych otrzymywał

coraz więcej cennych podarunków. Oprócz kolejnych sokołów od księcia pruskiego, którego

sokolarnie były prawie równie sławne, jak ta najznamienitsza znajdująca się w Królewcu  

u  Fryderyka  Jerzego,  wysyłali  mu  w  1583  roku  ptaki  także  kasztelan  wołyński,  pan

Starzechowski  i  starosta  wyszogrodzki.  Wieśniacy  także  przynosili  gniazdoszęta.  Władca

kupował  i  dostawał  również najlepsze w łowach z ptakami  psy łowcze,  a  posyłali  mu je

książęta śląscy (Pawiński, 1882, s.32,35).

Królewskie łowy wymagały bogatej oprawy i wielu ptaków. Założono, więc w 1581

roku  w  Grodnie  akademię  sokolą  i  powierzono  jej  kierownictwo  dwóm  Niemcom

Wilhelmowi  Ludwikowi  i  Ewenhardowi  Szmalderowi.  Zapewniono  im  wysokie

wynagrodzenia  204 złp.  rocznie  i  zakupiono od nich ponadto 7 unoszonych białozorów:  
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6  samic  po  30  złp  i  samca  za  20  złp.  Na  dalsze  zakupy  przeznaczono  jeszcze  100złp.

(Pawiński, 1882, s.33; Ejsmond, 1926, s.39).

Wydatki  to  były  znaczne,  gdyż  ptaki  drapieżne  były  coraz  trudniej  dostępne  

i  sprowadzano je  z  bardziej  oddalonych  terenów (Pawiński,  1882,  s.33).  Wysokie  koszty

ponoszono także na utrzymanie sokolarni i same wystawne polowania z sokołami. Biedny

szlachcic mógł jedynie wygospodarować na ten cel część sieni lub poddasze (Mazaraki, 1993,

s.43).  M.  Cygański  w wierszach  swojej  książki  wspomina,  że  sokolnictwo  jest  rozrywką

jedynie dla bogatych pisząc:

„Jako miłe z krogulcem zabawy bywają, 

które jedno królowie z panięty miewają” (Cygański, 1914, s.199).

Oznaczenie krogulec odnosi się tu do wszystkich ptaków drapieżnych używanych  

w sokolnictwie. 

Po  skończeniu  wojny  polsko  –  moskiewskiej,  Batory  posłał  poselstwo  do  Iwana

Groźnego  prosząc  o  czerwone  krzeczoty.  Władca  moskiewski  obiecał  wysłać  służby nad

Dźwinę i Pomorze tłumacząc, że nie miał ostatnio czasu zajmować się sokolnictwem. Król

polski sprowadzał także sokolników z Rusi (Pawiński, 1882, s.42; Ejsmond, 1926, s.40).

W XVI i XVII wieku polowanie na ptaki przy pomocy broni palnej także było drogą

rozrywką. Użycie rusznicy i kul narażało szlachcica na wysokie koszty i bardziej opłacalne

były  inne  sposoby,  jak  sieci,  samołówki  czy wykorzystanie  zwierząt  łowczych.  Dopiero  

w późniejszym okresie wynalazek śrutu przechylił szale popularności na korzyść broni palnej.

Cygański rzadko wspomina o rusznicy podobnie T. Bielawski i M. Rej. Szlachta polowała  

z samymi psami np. chartami lub wykorzystywała psa wystawiającego - przeważnie wyżła

legawca razem z ptakiem łowczym,  najczęściej  krogulcem lub jastrzębiem.  Polowano tak

często na przepiórki, kuropatwy i jarząbki. (Pawiński, 1882, s.21,22).

Stefan  Batory  polował  przy  każdej  okazji  znajdując  w  tej  rozrywce  jedyne

wytchnienie.  W czasie drogi z Bydgoszczy do Włocławka w 1577 roku na walną naradę  

z senatorami zatrzymał się na jeden dzień pod Inowrocławiem i cały dzień spędził na łowach.

Polował  korzystając  z  gościnności  pana  Górki  kasztelana  międzyrzeckiego,  posiadającego

znakomitą sokolarnię (Pawiński, 1882, s.32). Nawet w trakcie wypraw wojennych, potrafił

wstawać przed innymi o wschodzie słońca, aby zapolować na zające (Pawiński, 1882, s.37).

Budziło  go  zapewne  kwilenie  sokołów.  Wiedział,  że  ptaki  łowcze  najskuteczniejsze  są

właśnie  wczesnym  rankiem.  Odwiedzał  m.in.  puszczę  niepołomicką,  białowieską,

jaktorowską  i  kurlandzką.  Gdy  długo  nie  polował,  skarżył  się  na  bezsenność,  omdlenie

fizyczne i umysłowe. Czekał na chwilę, „kiedy mógł nareszcie duszne powietrze sejmowej
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sali albo ograniczone widoki w mieście,  zamienić na balsamiczną woń lasów lub rozległe

widnokręgi na szerokich polach myśliwskich  popisów” (Pawiński,  1882, s.40).  W łowach

panowała pełna organizacja, jak na wojskowych manewrach. Sokolnikami dowodził Łukasz

Biedrzycki,  a  całymi  łowami  Jan  Krzysztoporski.  W  widowisku  występowały  po  kolei

białozory, rarogi i sokoły wędrowne (Pawiński, 1882, s.40,41).

Prawdopodobnie  to  właśnie  „zbytnia  namiętność  myśliwska”  stała  się  przyczyną

przedwczesnej śmierci króla. Po polowaniu odbytego koło Grodna, pomimo rany w nodze,

zaledwie kilka dni później, bo 12 grudnia 1586 roku Stefan Batory zmarł (Pawiński, 1882,

s.39).

W III Statucie Litewskim uchwalonym niedługo po śmierci Batorego w 1588 roku,

wprowadzono liberalne traktowanie wykroczeń i uprawnień łowieckich. Wyłączne prawo do

polowań miał właściciel ziemi. Wykluczono z polowań na własności szlacheckiej nie tylko

sąsiadów, ale i władcę. Prawo to oznaczało całkowity kres regale łowieckiego (Samsonowicz,

1991, s.298). 

Wielcy  właściciele  ziemscy  zaczęli  odgrywać  pierwszoplanową  rolę  w urządzaniu

bogatych,  wielkich  polowań.  Nie  szczędzili  też  środków na  ochronę swych  łowisk  przed

kłusownikami (Samsonowicz, 1991, s.315). 

Ptaków drapieżnych było coraz mniej tym bardziej, że każdy szlachcic mógł je teraz

swobodnie podbierać z gniazd.  Kronikarz Marcin Bielski zauważa,  że u Tatarów jeszcze  

w tym okresie: „sroga a okrutna moc orłów bywa, sępów, kań, kruków i innych drapieżnych

ptaków,  którzy  się  tam  z  dawna  przyzwyczaili  mieszkać”,  jednak  świadczy  to  o  coraz

mniejszej dostępności najlepszych ptaków łowczych (Bielski, 1856, s.1179).

9. Okres panowania Wazów, Jana III Sobieskiego i Sasów (XVII-XVIII w.).

Zygmunt III Waza polował czasami z sokołem, ale nie był miłośnikiem tego rodzaju

łowów (Sarnowska, Fabiański, 1976, s.64). Za jego panowania hetman Zamojski po wygranej

wojnie z Tatarami krymskimi pieczętując zawarty w 1595 roku pokój, posłał chanowi ordy

ułożonego  jastrzębia  i  sokoła  (Milczarek,  2001,  s.99).  W  1621  poseł  królewski  książę

Krzysztof  Zbaraski  przekazał  sułtanowi  w  podarunku  kilka  białozorów  (Mazaraki,  1977,

s.35).  Kolejny władca z  rodu Wazów na polskim tronie,  Władysław IV miał  wiele  psów

myśliwskich i sokołów. Ptakami opiekowało się dwóch białozorników i dwóch sokolników
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(Ejsmond, 1926, s.43; Sarnowska, Fabiański,  1976, s.64). Jednakże sokolnictwo już nigdy

dawnej świetności z czasów Batorego nie zaznało (Pawiński, 1882, s.27).

O  Janie  Kazimierzu  także  wiadomo,  że  lubił  polować,  ale  uniemożliwiała  mu  to

sytuacja  polityczna  w kraju (Sarnowska, Fabiański,  1976, s.64).  Przesłane przez niego do

Francji sokoły były podobnież doskonale ułożone i waleczne tak, że okaleczyły tam rodzime

ptaki.  Za  ten  podarunek  król  otrzymał  porcelanę  z  przepięknymi  malowidłami

przedstawiającymi czyny polskich sokołów we Francji (Wodzicki, 1858, s.2-3).

Król  Jan  III  Sobieski  lubił  polować  w  kniejach  paczałtowskich,  a  także  Puszczy

Kampinoskiej,  która  nazwę  swą  wzięła  od  nos  campi,  czyli  nasze  (królewskie)  pola

(Kurowski,  1865,  s.5).  Urządzał  sobie  polowania indywidualne,  jak można sądzić  pewnie

często z sokołem. Znane są jednak także jego ogromne łowy, w których brać mogło udział

nawet 500 janczarów. Wspomina o nich Górnicki,  który pisze również,  że w tym okresie

„lada pan trzymał łowczego, sokolnika, dojeżdżaców,..” (cyt. za Sarnowska, Fabiański, 1976,

s.64). 

W  polityce  Jan  III  Sobieski  również  doceniał  wagę  drogich  zobowiązujących

podarunków.  Wiadomo,  że  w  1678  posłał  szachowi  perskiemu  w podarunku,  złapane  na

Litwie cztery sokoły północne. Otrzymał za to doskonałe, czystej krwi, konie arabskie, wraz z

kosztownymi rzędami (Kryński, 1991, s. 41-42; Wodzicki, 1858, s. 3; Czacki, 1844, s.242).

Jan Mazaraki  przewodniczący polskiemu poselstwu do Persji  również przekazał  szachowi

sokoły wędrowne i bieliki (Milczarek, 2001, s.99). Jan III Sobieski wysyłał także sokoły do

Francji (Czacki, 1844, s.242).

W korespondencji  króla  z  Marysieńką  zachowało  się  kilka  wzmianek  o  łowach,  

a  także  szczegóły  dotyczące  ogarów,  wyżłów i  ptaków łowczych  (Sarnowska,  Fabiański,

1976, s.65, Kukulski, 1973). W jednym z listów już po odsieczy Wiedeńskiej z 17 września

1683 roku pisze:

„Nasi  owi  Tatarowie,  co  sokoły  nosili,  dokazują:  więźniów  wodzą,  a  poczciwie  

i wiernie się sprawują”(Kukulski, 1973, s.225).

Wydaje  się,  więc  prawdopodobne,  że  królowi  układali  sokoły  Tatarzy,  u  których

zwyczaj ten miał bardzo długie tradycje (Milczarek, 2001, s.93,97). W innym liście z Medyki,

z września 1682 roku, król wspomina o nieudanym polowaniu, gdy nawet „i kota nie widzieli,

tylkośmy się sami cieszyli ptakami”(cyt. za Kryński, 1991, s.34).

Zajmowali się oczywiście ptakami łowczymi, gdyż określenie ptak w dawnym języku

łowieckim oznaczało zawsze ptaka myśliwskiego, a o ptakach, na które polowano mówiono

ptactwo (Ejsmond, 1926, s.52-53).
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Król opisuje łowy w listach z czasu pokoju w 1681 i 1682 roku. Zachowała się także

odpowiedź władcy na żale Marysieńki, która czuła się pewnie opuszczona przez łowcę zbyt

często polującego. Jan III Sobieski tłumaczy się w liście z 18 X 1681 roku z Daszewa pisząc:

„Żem stracił nieszczęsnym sejmem i posejmowymi kłótniami wiosnę i lato, nie trzeba

mieć za złe, ile z dzieciństwa przyzwyczajonemu do pola i do wielkiego powietrza, że tego

jesiennego już ostatniego pogodnego dla agitacji samego zdrowia zażyję miesiąca. Asekuruję,

że mię nie niepogoda spędzi (bo im dalej ku zimie, i im bardziej  list opadnie, tym lepsze

będzie  na  wielkiego  zwierza  pole),  ale  tęskność  jedyna  do  samej  osoby  Wciserca

mego.”(Kukulski, 1973, s.172)

W swoim kalendarzu król opisał także ciekawe zdarzenie z łowów. Podczas polowania

na białe czaple, na kresach wschodnich, sokoły strąciły białą czaplę, która została ponad 20

lat  wcześniej  upolowana  przez  Władysława  IV  (18  maja  1647  roku).  Władca  ten

prawdopodobnie  tylko  wyrwał  drogocenne  białe  pióra  z  głowy  czapli,  zaobrączkował  

i  wypuścił  ją  (Kryński,  1991,  s.34).  Pierze  takie  używane  było  do  ozdabiani  czapek

szlacheckich.  Na jednym takim nakryciu  głowy,  kosztującym nawet  ponad  800 dukatów,

mogło znajdować się nawet 80-100 takich piór (Mazaraki, 1977, s.35). Były też białe pióra

cennym  darem,  który  można  było  ofiarować  białogłowie  (Pawiński,  1882,  s.21).

Nieszczęśliwy dla czapli zbieg okoliczności spowodował, że znowu trafiła ona 19 lipca 1677

roku, na doskonale ułożone, królewskie ptaki (Czacki,  1844, s.242; Wodzicki,  1858, s.38;

Kryński, 1991, s.34). Łukasz Górnicki odnosząc się do ubioru szlacheckiego zapisał:

„Są też ci, którzy się jedno o głowę starają, aby bieretek był z frety, z piękną zaponą 

i z piórki barw rozmaitych” (Górnicki, 1928, s.137).

Polowania na czaple dla tych kilku piórek sprawiły, że czaple białe i nadobne stały się

wyjątkową rzadkością. Z tego okresu powtarzają się informacje o sokolnikach wysyłanych  

w puszczańskie tereny: nad Don, do Norwegii, Szwecji, nad Morze Czarne, na Krym, po ptaki

drapieżne (Wodzicki, 1858, s. 3). Z terenów nadczarnomorskich można było sprowadzić nie

tylko dzikie ptaki, ale i ułożone doskonale przez koczowników (Milczarek, 2001, s.99).

Przyjeżdżali wtedy do Polski kupcy z Niemiec, Francji i Hiszpanii, aby zakupić sokoła

od najlepszych polskich sokolników. Rarogi trenowane w Polsce potrafiły służyć znacznie

dłużej  i  łatwiej  były  w  naszym  kraju  dostępne.  Wielu  Łowczych  się  wtedy  znacznie

wzbogaciło  (Wodzicki,  1858,  s.  3).  Słynne  były  sokolarnie:  Kmitów,  Firlejów,  Steckich  

i  Ostrogskich.  Białozory  pozyskiwano  z  terenów  nad  Peczorą,  rarogi  z  Podola,  sokoły  

i  jastrzębie  z  terenów  całej  Rzeczypospolitej  (Milczarek,  2001,  s.99).  Polskie  sokoły

wędrowne i rarogi w odróżnieniu od trudno dostępnych sprowadzanych z północy białozorów
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nie chorowały tak często,  przystosowane były  do ciepłego  klimatu  i  mogły  służyć  nawet

kilkanaście lat (Wodzicki, 1858, s.3).

Z 1605 roku pochodzi wzmianka o Gabrielu staroście Nomołyńskim Białozorze, który

był  dowódcą obrony zamku Diamentu  przed Szwedami.  Jego nazwisko może być  echem

dawnego  zawodu  sokolnika  –  białozornika,  w  którym  pracowali  jego  przodkowie

(Naruszewicz, 1805, s.81-82). Inne rodziny być może także związane kiedyś z sokolnictwem

to Sokołowscy, Krogulscy, Jastrzębscy czy herbu Jastrzębiec (ryc.35)(Mazaraki, 1977, s.96).

Świadectwem  popularności  sokolnictwa  wśród  szlachty  są  zapiski  z  pamiętników

senatora  Rzeczypospolitej  i  wojewody  mińskiego  Krzysztofa  Stanisława  Zawiszy,  który

wspomina  o  polowaniach  w  Baksztach  w  1694  roku  (Kryński,  1991,  s.47).  Również

anonimowy autor „Gospodarstwa Jezdeckiego Strzelczego i Mysliwczego” pozostawia kilka

cennych wskazówek dotyczących układania ptaków (Anonim, 2001, s.71,72).

Wśród służby Stanisława Lubomirskiego w 1697 roku utrzymywano 30 sokolników 

i  rarożników.  U  księcia  Zasławskiego  natomiast  oprócz  wymienionych  zatrudnieni  byli

również białozornicy, a zarabiali nawet 300 złp rocznie (Czapliński, Długosz, 1976, s.132).

Świadczy  to  o  większej  specjalizacji  łowców  układających  ptaki,  a  także  o  ciągłej

popularności łowów z ptakami wśród magnaterii pomimo coraz skuteczniejszej broni palnej.

Rocznie  możni  potrafili  wydać  nawet  1000  złp  na  łowiectwo  jak  czynił  to  Jan  Karol

Chodkiewicz  (Czapliński,  Długosz,  1976,  s.132).  Łowy  „pod  pierzem”  tradycyjnie

rozpoczynały się po żniwach. Polowano na przepiórki, kuropatwy, cietrzewie, czaple i zające.

Myśliwy  musiał  się  wykazać  dobrym  wzrokiem i  sprawną  jazdą  konną,  aby  nadążyć  za

wypuszczonym ptakiem.

Jan  Chryzostom  Pasek  opisując  w  pamiętnikach,  swoje  ziemiańskie  życie  

w ukochanym dworze w Olszówce wspomina także o ulubionej rozrywce:

„Bywało też u mnie myślistwo z podziwianiem ludzkim, bo począwszy od ptaków,

zawsze miewałem bardzo dobre sokoły, jastrzębie, drzemliki, kobusy, kruki, które do berła

chodziły i kuropatwy pod niemi ulegały, a zające zalatywały jako roróg; wszystko ptastwo

czyniło swoją powinność. Miałem raz jastrzębia takiego, który był zbyt mały,  i tak rączy,  

że każdego ptaka uganiał, i do najmniejszej ptaszyny nie lenił się, okroczywszy go owemi

srogiemi szponami, i zawszem żywusieńkiego ptaka od niego odebrał. Rzuciwszy go też do

największego ptaka,  i tego się nie bał;  gęsi,  kaczki,  czaple,  kanie,  kruki uganiał,  tak jako

przepiórki, bo ich na dzień kilka ugonił. Był zaś tak mocny, że z zającem starym związawszy

się i udusiwszy go, to z czasem poprawił go sobie i na drugi zagon podlatując z nim podnosił

go od ziemi jak kuropatwę. Miałem go ósm lat, póki mi nie zdechł.”(Pasek, 1837, s.263-264).
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Jan Chryzostom nie był na pewno odosobniony w swoich zainteresowaniach wśród

szlachty,  która  często  polowała  w  tym  okresie  właśnie  z  jastrzębiem,  znacznie  łatwiej

dostępnym  niż  sokoły.  Nawet,  jeśli  są  to  tylko  przechwałki  to  świadomość  samych

umiejętności, jakie mogły zdobyć ptaki łowcze, dobrze świadczy o autorze (Siedlecki, 1978,

s.10). Mówi o sobie, że:

„Rozsławili ludzie to moje myślistwo na całą Polskę, naprzykładawszy wiele innych

rzeczy.”

Niestety  moda  na  sokolnictwo  w Europie  zachodniej  szybciej  przeminęła  wyparta

przez  myślistwo ze strzelbą  i  Polska także  w tym zwyczaju  stała  się  skansenem Europy.

Wśród  krajów  europejskich  jedynie  we  Francji  równie  wielce  upodobano  sobie  łowy  

z sokołami i urządzano tam polowania ze wspaniałą oprawą i przepychem. W Polsce i Francji

najdłużej podtrzymywano tradycje łowów „pod pierzem” (Wodzicki, 1858, s.3,19).

Za  panowania  Sasów  polowanie  z  ptakiem  było  nadal  dozwolone  każdemu  we

własnych  posiadłościach.  Zaczęło  wtedy  już  brakować  sokołów  i  częściej  korzystano  

z  jastrzębi  i  krogulców,  a  nawet  błotniaków  i  kań.  Te  ostatnie  jednak  nie  atakowały

bezpośrednio  zwierzyny  tylko  ją  straszyły.  Cześć  ptaków np.  jarząbki  przylega  na  widok

drapieżnika  do  ziemi  wtedy  łatwo  może  być  schwytana  siecią  lub  nawet  w  garść,  czy

szlacheckimi czapkami (Wodzicki, 1858, s.91).

Ceny ptaków rosły. Podniosło się również niezadowolenie magnaterii, że przywileje

sokolnicze dotyczą również biedniejszej szlachty. Źródłem ptaków stawały się coraz częściej

transporty  młodych  sokołów  z  Islandii  i  Grenlandii  do  Kopenhagi.  Drugim  portem,  do

którego przypływały ptaki ze Szwecji i Norwegii był Gdańsk. Wyżej cenione były białozory 

z duńskiego portu i to one trafiały na dwory królewskie Francji, Hiszpanii i Polski. Tańsze

ptaki z Gdańska kosztowały tylko od 12-50 talarów, co wobec 300-500 talarów za sokoły

duńskie,  umożliwiało  ich  zakup  także  szlachcie  polskiej.  Sokoły  ze  Szwecji  i  Norwegii

prawdopodobnie były zbyt szybko układane, często chorowały, były słabe, wolne i ociężałe,

wytrzymywały w służbie tylko dwa lata (Wodzicki, 1858, s.92).

August II Mocny mógł korzystać z tych lepszych sokołów z Danii. Układano jednak

także rodzime sokoły, rarogi i jastrzębie. Wysłane przez niego do Francji sokoły cieszyły się

bardzo  dobrą  opinią.  W  zamian  za  ten  hojny  podarunek  otrzymał  brykę  gobelinów  

z najdelikatniejszego materiału (Wodzicki, 1858, s.2-3; Kryński, 1991, s. 43). 

Trudności z dostępnością sokołów wzrosły jeszcze bardziej, gdy król duński zarządził,

że nie wolno było sprzedawać sokołów do innych krajów dopóki jego sokolarnie nie były

należycie zaopatrzone. Musiał także zabezpieczyć dla siebie odpowiednią liczbę sokołów na
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drogocenne podarunki (Wodzicki, 1858, s.92). Stosunkowo łatwo dostępny jastrząb w tym

czasie staje się najpopularniejszym ptakiem myśliwskim. 

Za panowania Sasów polowania stawały się raczej jatkami, niż szlachetną walką ze

zwierzętami.  Dla Augusta  II  był  to  bardziej  pretekst  do zabaw i  hulaszczych  przyjęć  niż

zaprawa  wojenna,  jak  było  we  wcześniejszych  wiekach.  O  jego  następcy  Auguscie  III

Mocnym wiemy, że handlował białozorami (Nehrig, Kehl, 1989, s.31). 

Podobnie krwawe polowania, urządzali też na wzór królewski, magnaci jak Radziwiłł

„Panie  Kochanku”  (Ejsmond,  1926,  s.63).  Polowali  z  ptakami  Ksawery Branicki  i  Karol

Radziwiłł, na wschodzie i południu w swoich ogromnych posiadłościach (Nehrig, Kehl, 1989,

s.32). 

Ustawa z 1775 roku potwierdza  prawo polowań na własnej  ziemi  i  poszanowania

cudzej własności. Zezwala jedynie myśliwym na odwoływanie psów z cudzego gruntu. Okres

dozwolonych polowań trwał od 31 sierpnia do 1 marca.  Wydzielono również dla króla 3-

milowy pas dookoła Warszawy tylko dla jego polowań. Monarcha, więc został zrównany w

dziedzinie polowań ze swoimi poddanymi (Jastrzębiec-Szczepkowski, 1949, s.28-29). 

Podsumowując historię sokolnictwa w Polsce przedrozbiorowej można podzielić ją na

trzy okresy. Pierwszym był czas rządów Piastów, kiedy to łowy początkowo zarezerwowane

dla rodu panującego, stawały się stopniowo rozrywką również możnych i bogatych. System

regale  książęcego,  wymagający  powinności  względem  służb  książęcych  wprowadził  też

sokolnictwo w życie prostej ludności. Drugi etap rozpoczął się wraz z rządami Jagiellonów,

sokolnictwo  stało  się  dostępne  dla  bogatszej  szlachty  i  zwiększyło  znacznie  swoją

popularność. Kolejnym ważnym wydarzeniem było wydanie książek o tematyce łowieckiej-

sokolniczej  w  języku  polskim:  Krescentyna,  Cygańskiego  i  Bielawskiego,  które

rozpowszechniły  stosowanie  sokolnictwa  i  zachowały  do  dnia  dzisiejszego  wiedzę  

i doświadczenia myśliwskie wieków wcześniejszych. Schyłek tej łowieckiej sztuki wiąże się 

z  szerszym  wykorzystaniem  unowocześnionej  broni  palnej.  Później  jedynie  wspominano

dawną szlachetność polskiego sokolnictwa, tak jak czynił to Juliana Ejsmond pisząc:

„Piękne były królewskie łowy w dawnej Polsce”[...]„Czarowne jest ich echo, które

poprzez stulecia do nas dolata...”[...] „Rozbrzmiewa gon ogarów, brzmi trąbka dojeżdrzaczy,

wskrzesa  wrzawa  osaczników  i  nawoływania  sokolników,  gdy  łowczy  ptak  walczył  

w blękitach ze śnieżnym łabędziem...”(Ejsmond, 1926, s.64)
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VI. Zabytki związane z sokolnictwem.

Na terenie Polski zabytki  związane z sokolnictwem są bardzo nieliczne (Mazaraki,

1977, s.5). Oprócz rzadkiego występowania motywów z ptakami łowczymi, do takiego stanu

wiedzy przyczynia się również brak odpowiedniego rozpoznania i opracowania artefaktów

archeologicznych.  Na  przedstawieniach  ikonograficznych  ptaki  drapieżne  można

rozpoznawać  po  specyficznie  zakrzywionym,  dużym  dziobie,  wielkości,  kształcie  

i proporcjach ciała, kolorze upierzenia, utensyliach sokolniczych, czynności, jaką wykonują

oraz funkcji, jaka została im nadana przez twórcę.

Z  wczesnego  średniowiecza  pośród  monet  polskich  odnaleziono  zaledwie  kilka

eksponatów z przedstawieniami sokolniczymi. Dosyć częstym motywem, chociaż nie zawsze

bezpośrednio  związanym  z  sokolnictwem jest  orzeł  jako  symbol  władzy  (Kopicki,  1974,

s.117,119,121;  Kiersnowski,  1994,  s.106-108).  Takie  osobne przedstawienia  orła  niekiedy

zaopatrzone  są  w  inskrypcję  identyfikującą  przedstawionego  ptaka  -  AQVILA  (ryc.1),  

w większości  jednak  rozpoznanie  gatunku  nastręcza  wielu  trudności  (Kiersnowski,  1994,

s.109).  Najbardziej  dyskutowanym  jest  przedstawienie  ptaka  wyobrażonego  na  denarach

Bolesława  Chrobrego  (ryc.2).  Jego  jednoznaczna  identyfikacja  gatunkowa nie  wydaje  się

możliwa.  Upatrywano w nim orła,  pawia,  koguta czy gołębia,  jednak jako wzór dla  tego

motywu  mógł  posłużyć  także  nie  rzeczywisty  ptak,  a  inne  przedstawienie  ikonograficzne

(Kiersnowski, 1994, s.109-110). 

Z XII wieku pochodzi przestawienie orła w trakcie walki z wężem (ryc.3). Wizerunek

ataku ptaka drapieżnego na ofiarę został również przedstawiony na denarach Władysława II

Wygnańca  (1138-1146)(Kiersnowski,  1964,  tab.III-19;  Kopicki,  1974,  s.30;  Kiersnowski,

1994, s.109, ryc.10; Mazaraki, 1977, s.90; Kopicki, 1995, s.4; Baran, 1998, s.27)(ryc.4,5,6).

Ptak  ukazany  na  tych  monetach  zgodnie  z  koncepcją  R.  Kiersnowskiego  rzeczywiście

najbardziej  przypomina orła.  Jego sylwetka  jest  dużych  rozmiarów,  ma charakterystyczny

wielki,  gruby,  hakowaty,  dziób  oraz  długą  szyję.  Najbardziej  schematyczny  jest  denar  

z ryciny 4. Najwierniej oddany jest wizerunek orła na rycinie 5 (szczególnie kształt głowy) 

i  6.  Na  niektórych  przedstawieniach  wyraźna  jest  na  szyi  pręga  jakby  było  coś  na  niej

zawieszone lub podkreślono w ten sposób zmianę barwy upierzenia (ryc.4,6)(Kopicki, 1995,

nr 53e,j). Jeśli przyjmie się koncepcję zmiany koloru piór, wtedy można zidentyfikować tego

ptaka jako bielika (ryc.12). Prawdopodobna wydaje się jednak również koncepcja, że była to

pewnego  rodzaju  ozdoba  zawieszona  na  ptaku  lub  linka  przytrzymująca  go  na  berle
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(ryc.10,11)(Anonimowy sokolnik, 2001, s.192-193). Ofiarę, którą atakuje orzeł na rycinie  

4 można by skojarzyć z sarną, a na pozostałych dwóch monetach występuje prawdopodobnie

zając  (ryc.5,6).  Na innych  zachowanych  egzemplarzach  monet  tej  serii,  także  trudno jest

zidentyfikować gatunkowo zdobycz  (Kopicki,  1995, nr 53a,c-k; Baran,  1998, s.27).  Są to

motywy  symbolizujące  walkę  dobra  ze  złem,  zwycięstwa  Chrystusa  nad  grzechem  czy

władcy nad wrogami (Kiersnowski,  1994, s.109).  Na drugiej  stronie denarów występował

przeważnie motyw z księciem i jeńcem (Kurpiewski, 1988, s.17; Kopicki, 1995, s.4; Baran,

1998,  s.27).  Podobne  ukazanie  ptaka  łowiącego  zająca,  wystąpiło  w  sto  lat  później  na

monetach węgierskich (ryc.7). Motyw ten występuje również w późniejszym średniowieczu

na pieczęciach miejskich Kalisza Pomorskiego (Kiersnowski, 1994, s.109).

Dowodem  przedstawiania  polowań  na  różnorodną  zwierzynę  są  denary  Leszka

Białego  (ryc.24,31)(Kopicki,  1995,  s.10).  Na  pierwszym  z  nich  ukazany  jest  atak  ptaka

łowczego na czaplę lub żurawia (ryc.24). Niedokładność przedstawienia utrudnia rozpoznanie

gatunkowe drapieżnika jednakże najbardziej prawdopodobny jest orzeł, ze względu na dużą

głowę i  dziób oraz długą szyję.  Na jastrzębia  natomiast  wskazuje długi  ogon. Na drugiej

monecie również trudno jest rozpoznać gatunek ptaka drapieżnego, chociaż jego długa szyja 

i duża głowa może wskazywać na orła czy bielika (ryc.31). Jako ofiara przedstawiony jest być

może, któryś ptak z rodziny kaczkowatych. Na monetach tego władcy występują także inne

ptaki (Kopicki, 1995, s.10). 

Ptaki  łowcze przedstawiane  były  również,  jako motywy samodzielne.  Na denarach

Bolesława Kędzierzawego z jednej strony ukazany jest władca siedzący na tronie, trzymający

w prawej  dłoni  miecz,  z  drugiej  natomiast  przedstawiony  jest  najprawdopodobniej  sokół

wędrowny  w  locie  (ryc.25,26)(Mazaraki,  1977,  s.7;  Kopicki,  1995,  s.6).  Za  takim

oznaczeniem  gatunku  przemawiają  poziome  paski  na  brzuchu,  oddające  pręgowane

upierzenie tego drapieżnika, a także kształt ostro zakończonych skrzydeł i zakrzywiony dziób.

Na sokoła wskazuje także krępa, zbita w sobie sylwetka, różna od rodziny jastrzębiowatych

(ryc.26,27,28,29).  Sokół  podobnie,  jak  książę  siedzący  na  tronie  symbolizuje  władzę

(Kiersnowski, 1994, s.111). Natomiast na denarze Mieszka III znajduje się prawdopodobnie

sokół lub raróg pikujący na zwierzynę (ryc.30). Charakterystyczny dla takiego lotu jest układ

skrzydeł i kształt ciała. Jest to jednak jedna z wielu możliwych interpretacji podobnie, jak w

przypadku złotego krzyża  z  koron XIII  wiecznych,  gdzie  występują  ptaki  w analogicznej

pozie i postaci ludzkie pieszo i na koniach. Występują tam również ptaki drapieżne w pozycji

antytetycznej, jednakowo wykonane, zwrócone ku sobie. M. Mazaraki uważa, że zabytek ten
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związany  jest  z  łowami  „pod  pierzem”,  a  postaci  przedstawione  to  rycerze  i  sokolnicy

(ryc.33) (Mazaraki, 1993, s.221).

Inną  grupę  przedstawień  ptaków  drapieżnych  stanowią  monety  z  drapieżnikiem

wyeksponowanym na ręku władcy. Pojawiają się one już w drugiej połowie VII wieku na

monetach wykonywanych w Syrii przez arabskich Omajjadów (ryc.8,9). Ukazany jest na nich

kalif  trzymający  na  lewym  ręku  sokoła  (Kiersnowski,  1994,  s.110).  Wśród  monet

Europejskich postać władcy z ptakiem pojawia się od przełomu XI i XII wieku. Motyw ten

wykonany został na denarach lotaryńskich Godfryda V (1106-1128)(ryc.13), a także denarach

duńskiego króla Nielsa (1104-1134)(ryc.14) i pieczęci króla Kanuta II Wielkiego (1040-1086)

(ryc.15)(Kiersnowski,  1994,  s.110;  Åkerström-Hougen,  1981,  s.285).  Władca  uprawiający

sokolnictwo pojawia się również na czeskich denarach Borzywoja II (1118-1120)(ryc.16) i

innych monetach europejskich tego okresu (Kiersnowski, 1994, s.111)(ryc.17-20).

Najstarszymi  znanymi  znaleziskami  numizmatycznymi  z  terenów  Polski  

z  przedstawionym  władcą  z  ptakiem  drapieżnym  są  brakteaty  przypisywane  Mieszkowi

Staremu (ryc.21-23,61)(Kopicki, 1974, s.39,124; Kiersnowski, 1994, s.110; Kopicki, 1995,

s.7,14). Przedstawione na nich ptaki są różnej wielkości i kształtów, może to być związane 

z  umiejętnościami  czy  wizją  artystyczną  mincerzy,  ale  celem  tego  także  mogło  być

przedstawienie różnych gatunków ptaków, z którymi polował władca. Na srebrnej monecie  

z ryciny 21 ukazany jest zapewne bielik, gatunek ten zidentyfikowano na podstawie wielkości

i  kształtu  sylwetki  ptaka,  dużej  głowy i  dzioba,  a  także  wyraźnego  rozdziału  głowy  od

tułowia,  czyli  zmiany koloru upierzenia.  Ptak na ogonie ma przedstawione podłużne linie

biegnące  od  kupra  do  końca  ogona.  Gdyby  chciano  przedstawić  jastrzębia  zapewne

zaznaczono  by  jego  charakterystyczne  4  poprzeczne  pręgi  na  ogonie.  (ryc.12).  Książę

ustawiony  jest  bokiem,  co  jest  bliską  analogią  ikonograficznych  wzorców  antycznych

(Kiersnowski, 1994, s.110). Drapieżnika trzyma na prawej ręce, na rękawicy. R. Kiesnowski

uważa, że na tym wizerunku mogła zajść sztuczna kontaminacja dwóch symboli, użytkowego

- sokoła i znaku władzy – orła (Kiersnowski, 1994, s.111). Wiadomo jednak, że orły również

były używane w łowach z człowiekiem (Krescentyn, 2001, s.40), więc nie ma powodu sądzić,

że  przedstawienie  to  odbiega  od  nurtu  innych  przedstawień  sokolniczych,  służących

apologizowaniu pozycji księcia (Kiersnowski, 1994, s.111). Moneta ukazana na rycinie 22

przedstawia ptaka mniejszego o jednolitym upierzeniu niewielkiej głowie i dziobie, mógł to,

więc być białozor. W przypadku brakteata z ryciny 23 można dopatrywać się w ukazanym

ptaku krogulca lub mniejszego sokoła ze względu na niewielkie rozmiary, identyfikacja tego

gatunku jest jednak najtrudniejsza. Na drugim i trzecim brakteacie książę przedstawiony jest
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w charakterystycznej postawie - siedzi bokiem jakby na tronie. Krogulec zapewne pojawił się

także na pieczęci Kazimierza Konradowica księcia kujawskiego (ryc.60)(Piech, 1993, s.213).

Władca ukazany jest w trakcie konnej jazdy z odkrytą głową, w długiej  szacie zwisającej

poniżej końskiego brzucha. Prawą ręką trzyma wodze, a na wysuniętej lewej dłoni siedzi ptak

drapieżny. Najbardziej przypomina on krogulca ze względu na małe rozmiary, długi ogon  

i duży dziób. Znane są 2 egzemplarze pieczęci pozostawione przy dokumentach z 1242 roku

(Piech, 1993, s.213-214).  Książę na koniu wraz z ptakiem przedstawiony jest  również na

monecie  Mieszka  III  (ryc.61).  Drapieżnik  jest  niewielkich  rozmiarów,  co  utrudnia

identyfikację.

Motyw łowów z ptakiem drapieżnym zanika na monetach w Europie w zależności od

regionu w wiekach XIV i XV. Mogło to być spowodowane końcem elitarności takich łowów 

i upowszechnieniem się tej  rozrywki wśród mas szlacheckich.  Sokół stracił  swoją funkcję

atrybutu władcy (Kiersnowski, 1994, s.111).

W średniowieczu na monetach pojawiają się niekiedy także przedstawienia skrzydeł  

i  szponów ptaków (Kopicki,  1989, s.81,82). Dzioby i  pazury ptaków drapieżnych zdobiły

hełmy  rycerskie  skąd  zaczerpnięto  zapewne  ich  wzór  do  herbów  rycerskich.  Miały  

w założeniu odstraszać nieprzyjaciół, lecz w praktyce poprawiały pewnie tylko samopoczucie

właściciela. Dobrym przykładem z okresu Polski nowożytnej mogą być skrzydła husarskie,

które chociaż w teorii miały się składać z piór orlich, wykonane były przeważnie z pierza

indyczego (Kiersnowski, 1994, s.114).

Pośród  krajów  europejskich  ptaki  łowcze  największe  znaczenie  miały  w  herbach

rycerstwa  francuskiego  (Mazaraki,  1977,  s.88).  W  polskich  herbarzach  ptaki  drapieżne  

i motywy z nimi związane pojawiają się kilkakrotnie (Paprocki; 1858, s.139-140; Szymański,

1993, s.145; Ostrowski, 1909, tabl.XXIII; Mazaraki, 1977, s.88; Nowina-Chrzanowski, 1985,

s.30,31). Na herbie Haubickim ptak drapieżny (być może jastrząb) pokazany jest w trakcie

ataku  na  innego  ptaka  (ryc.34).  Herb  Ginwił  przedstawia  ptaka  drapieżnego  na  pieńku

(ryc.35).  Herb  Jastrzębiec  ma  na  samej  górze  (ryc.36)  przedstawionego  jastrzębia.  Jego

wizerunek wiąże się z sokolnictwem za sprawą dzwonków przyczepionych do nóg. Pośród

herbów,  które  niejednoznacznie  wiążą  się  z  sokolnictwem wymienić  można  herb  Sulima

ukazujący pół postaci orła (ryc.37), na herbie Jeziora (Jezierza) natomiast ukazany jest czarny

sokół (Szymański, 1993, s.145).

W sztuce Europejskiej motywy związane z sokolnictwem pojawiają się już koło 500

roku naszej ery. Na mozaice podłogowej z późno rzymskiej willi z Argos na Peloponezie,

przedstawione  są  dwie  sceny  łowów  (ryc.38,39)(Åkerström-Hougen,  1981,  s.263).  Na
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pierwszej  z  nich  dwóch  sokolników  wyrusza  zapewne  na  łowy wraz  z  ptakiem i  psami

myśliwskimi.  Jedna  z  postaci  sznuruje  sobie  buty.  Na  tym  przedstawieniu  na  rękawicy

najprawdopodobniej  znajduje  się  jastrząb  (ryc.38).  Można  go  rozpoznać  po  wielkości  

i  proporcjach ciała.  Na drugiej  scenie jastrząb upolował  jedną z lecących  kaczek i  zaczął

wyrywać jej już pióra, sokolnik natomiast odwołuje go na rękawicę (ryc.39).

Najbardziej  znanym  europejskim  zabytkiem  kultury  średniowiecza  doskonale

ilustrującym elitarną i propagandową rolę sokolnictwa jest tkanina z Bayeaux (koniec XI w.)

(Kiersnowski,  1994,  s.112).  W  kilku  scenach  z  wyprawy  księcia  Harolda  z  Anglii  do

Normandii,  na  rękach  najważniejszych  władców,  zawsze  przedstawione  są  sokoły  czy

jastrzębie. Ptaki wyróżniają możnowładców i są oznaką rycerskości (ryc.44).

Z  terenów sąsiadujących  z  Polską,  znane  są  m.in.  wspomniane  już  wyżej  zabytki

sztuki  łowieckiej  o  tematyce  sokolniczej  z  Czech i  Moraw z  VIII  i  X wieku (ryc.40,41)

(Hensel,  1987,  s.142).  Z  obszarów  na  północ  i  zachód  od  Polski  najwcześniejszymi

artefaktami są monety z motywami sokolniczymi z VI w.n.e. z terenów Niemiec, Holandii  

i Anglii (Åkerström-Hougen, 1981, s.270). W Skandynawii (IX-XI wiek) także odnaleziono

wiele zabytków sztuki świadczących o uprawianiu tam sokolnictwa (ryc.42,43)(Åkerström-

Hougen,  1981,  s.272-275).  Na  terenie  Upplandii  zachowało  się  najwięcej  runów  

z wizerunkami ptaków łowczych (Åkerström-Hougen, 1981, s.285-286).

Zabytków sztuki  i  rzemiosła,  które można by powiązać z sokolnictwem z terenów

Polski oznaczono, jak dotychczas wyjątkowo mało. Jednym z niewielu jest opisany powyżej

XIII  wieczny  krzyż  (ryc.33).  Ptaki  drapieżne  zostały  również  przedstawione  na  tumbie

grobowej  króla  Władysława  Jagiełły  podkreślając  jego  zamiłowania  łowieckie  (ryc.45)

(Mazaraki, 1977, s.87). Innym artefaktem jest kryształowy kielich ze zbiorów jeżewskich, z

XVII  wieku,  wykonany  ze  szkła  z  przedstawieniem  sokoła  siedzącego  ma  rękawicy

(Mazaraki,  1977,  s.88).  W  malarstwie  polskim  do  jednego  z  pierwszych  obrazów  

o tematyce sokolniczej należy malowidło na plafonie kieleckim w byłym pałacu biskupów

krakowskich w Kielcach (ryc.32)(Tomkiewicz, 1951, s.74). Należy ono do serii fragmentów

polichromicznych  dekoracji  gzymsów  i  fryzów.  Przedstawia  sokolnika  na  tle  oddalonego

miasta.  Łowczy  jest  ubrany  w  strój  polski  (Tomkiewicz,  1951,  s.83.)  Malowidło

przypisywane jest Dolabelli lub jego uczniom (Tomkiewicz, 1951, s.80). Właścicielem pałacu

był wielki kanclerz koronny Jakub Zadzik, który po 1635 roku został przeniesiony przez króla

Władysława IV na krakowską katedrę biskupią. Była to postać wybitna, w ostatnich latach

panowania Zygmunta III sprawująca opiekę nad polityką zagraniczną Polski. Dzieje swojej

kariery  dyplomatycznej  Jakub  Zadzik  zachował  na  malowidłach  we  wzniesionym  pałacu
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kieleckim (Tomkiewicz, 1951, s.74). Z tego samego stulecia (2 połowa XVII wieku), z księgi

grodzkiej łęczyckiej, pochodzi inne przedstawienie łowów sokolich (ryc.48). Na drzeworycie

ukazany jest łowca na koniu, który spuścił psy gończe i prawdopodobnie raroga w pościgu za

zającem. Ptak jest przedstawiony w sposób schematyczny, gatunek jest trudny do określenia,

przypomina również jastrzębia lub jak twierdzi M. Mazaraki - sokoła (Mazaraki, 1977, s.107).

Z wcześniejszego okresu (XVI wiek) pochodzą drzeworyty zdobiące pierwsze księgi 

o myślistwie M. Cygańskiego (1914) i P. Krescentyna (2001). Wśród nich znalazło się też

kilka  o  tematyce  sokolniczej  (ryc.46,47,49).  W „Myślistwie  ptaszym”  na  karcie  tytułowej

nawet sam król Batory jest  przedstawiony z ptakiem łowczym (Rostafiński,  1914, s.206).

Dzięki  podpisanym  wizerunkom  sokoła,  krogulca  i  orła  można  wybrać  cechy,  jakie

odróżniały  w  wizji  ówczesnego  twórcy  te  3  ptaki  i  wykorzystać  to  do  identyfikacji

gatunkowej  na  innych  przedstawieniach.  Sokół  ma  najmniejsze  ciało  i  drobny  dziób.

Krogulec wydaje się większy, z wyraźniej zaznaczonym dziobem i dłuższym ogonem. Orzeł 

z wyglądu przypomina rączej sępa. Ma znacznie większą głowę i ciało. U średniowiecznych 

i nowożytnych wytwórców wiedza i znajomość wyglądu ptaków nie była zbyt duża. Zapewne

tylko nieliczni mogli się ptakom łowczym przyjrzeć dłużej i z bliska na żywo. Trudności też

sprawiała sama technika sporządzania przedmiotów. Można więc sądzić, że taki obraz ptaków

był wynikiem panującej konwencji, a różni drukarze, mincerze czy artyści tworzyli wizerunki

ptaków łowczych głównie przez naśladownictwo. 

Do  znalezisk,  co  do  których  istnieje  również  prawdopodobieństwo,  

że  wykorzystywano  je  w sokolnictwie,  należą  skórzane  rękawice  znajdywane  niekiedy w

czasie  wykopalisk  archeologicznych.  Na  terenie  Polski  odkryto  takie  eksponaty  m.in.  na

stanowisku  archeologicznym  w  Kołobrzegu  (ryc.50).  Rękawica  wykonana  była  ze  skóry

zwierzęcia rodziny jeleniowatych, wydobyto ją z na wykopie G31 w 9 warstwie datowanej na

II połowę XIV wieku (Wywrot-Wyszkowska, 1998, s.245). W tej samej warstwie wykopu

znaleziono  fragment  zdobionego  dziurkami  soczewkowatymi  kaftana,  być  może  ubiór

sokolnika. Eksponaty te zostały wydobyte na obszarze dawnej zabudowy wiejskiej, w pobliżu

rzeki. Mogła się tam znajdować zabudowa portowa (Polak, Rębkowski, 1998, s.177).

Rękawica została sklasyfikowana do formy z jednym palcem, pierwotnie zaopatrzona

była w mankiet, o czym świadczą ślady szwu. Rękawice takie przeważnie wykonane były  

z jednego lub dwóch kawałków skóry z osobno wycinanym kciukiem. Niektóre miały doszyty

rzemyk, aby można je było związać w nadgarstku (Samsonowicz, 1982, s.99). Analogiczny

egzemplarz  odkryto  na innym stanowisku w Kołobrzegu (Wywrot,  1996,  s.279).  Obydwa

wyroby datowane są na 2 połowę XIV wieku. Podobne z wyglądu rękawice do dziś używane

- 77 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

są w sokolnictwie.  Dotychczas, jak się wydaje sposób wykorzystania tej  rękawicy nie był

dokładniej badany. Rękawice ta należała prawdopodobnie do typu ochronnych. Dzieli się je

na wojenne, myśliwskie i rzemieślniczo-robotnicze (np. introligatorskie, kapeluszników czy

szewców).  Były  one  wykonane  z  grubszej  skóry  przeważnie  zwierząt  jeleniowatych.  Te

przeznaczone dla rzemieślników można niekiedy rozpoznać po wyrobionej części pracującej.

Nie zanotowano takich śladów na dwóch rękawicach z Kołobrzegu. Rękawice myśliwskie

inaczej zwane sokolniczymi w średniowieczu czasami były kolorowane na żółto, wyróżniają

się też dokładniejszym niekiedy ozdobnym wykonaniem. Na terenie Niemiec i Francji miały

one budowę trójpalczastą (Gutkowska-Rychlewska, 1968, s.138,164; Eberle, 1970, s.261-263,

Milczarek, 2001, s.104). Na terenie Polski rękawicę sokolniczą oznaczono pośród znalezisk 

z  warstwy gotyckiej  na  Wawelu  w Krakowie.  Jest  ona  wykwintnie  wykonana  o  tym,  że

siadywały na niej  ptaki  drapieżne świadczy także zeszyte  rozdarcie  na mankiecie.  Sięgała

poza nadgarstek zrobiona była  z jednego płatu skóry koziej  lub sarniej.  Kciuk wykrojono

oddzielnie i doszyto. W części mankietowej była lekko rozszerzona przez dodatkowy element

trójkątny. Sposób jej wykonania podkreślał przedramię falistym podcięciem. Zwężona była  

w  palcach,  co  uwydatniało  kształt  dłoni  (Eberle,  1970,  s.263-264).  Prawdopodobnie

przeznaczona była do noszenia sokołów i jastrzębi.  Najcieńszą skórę używano do wyrobu

rękawic  dla  sokołów.  Dla  jastrzębi  musiała  ona  być  już  grubsza  i  rękawica  przykrywała

większą część przedramienia, ponieważ ptaki te mają silniejszy uścisk szponów. Rękawice

dla orłów robiło się z najgrubszego materiału i zasłaniały największą część ręki. 

Znaleziska  rękawic  nie  są  zbyt  częste,  ale  podobne  wyroby  znaleziono  m.in.  

w Nowogrodzie Wielkim (X-XIV w.), Moskwie, Pskowie (kilka rękawic), Kaliszu (XIV w.),

Warszawie  (rzemieślnicza)  (Eberle,  1970,  s.263-264),  Wrocławiu,  (Kaźmierczyk,  1970,

s.253, ryc. 71a), Gdańsku, Lubece, Bremie i Konstancji (cyt. za Wywrot-Wyszkowska, 1998,

s.246; Samsonowicz, 1982, s.99). 

Spośród innych utensyliów sokolniczych, na rosyjskim stanowisku w Nowogrodzie,  

w  warstwach  średniowiecznych,  odnaleziono  dzwoneczki  przyczepiane  do  nóg  ptaków

łowczych (Hamilton-Dyer, 2002, s.104). 

Ogółem wśród sokolniczego oporządzenia najdroższe były kapturki, których zwyczaj

zakładania ptakom drapieżnym został przejęty od Arabów w XIII wieku (Milczarek, 2001,

s.102).  Kształty  karnali  zmieniały  się  wraz  z  modą.  W Europie  popularne  były  głębokie

zachodzące aż na szyję ptaka, przymocowywano je do karku za pomocą cienkich tasiemek.

Kapturki  orientalne  były  mniejsze,  lepiej  dopasowane,  często  ozdobione  pióropuszem,

wykonane z miękkiej skóry i niekiedy inkrustowane szlachetnymi kamieniami. Dobry karnal
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musiał dokładnie zasłaniać oczy ptaka, a jednocześnie umożliwiać szybkie „odkapturzenie” 

i wysłanie ptaka na zwierzynę.  Wykonywano je tak,  aby nie były dla ptaka niewygodne,  

w miejscach oczu skóra była lekko wypukła (Milczarek, 2001, s.104).

Do przymocowywania  ptaka łowczego do berła używano pęt długości ok.  jednego

metra. W trakcie układania drapieżników stosowano dłuższą linkę 10-20 metrową nazywaną

dłużcem. Jej waga ani długość nie mogły być zbyt wielkie, gdyż groziło to zaplątaniem się

ptaka w gałęzie. W treningu, a także w polowaniu wykorzystywano inny osprzęt – wabidło

(wab). Niekiedy było ono szczególnie starannie wykonane. Składało się z kopuły (metalowej

czy drewnianej) i przytwierdzonych do niej skrzydeł kuropatwy czy gołębia i linki. Mogło na

nim również  znajdować  się  miejsce  do  przyczepienia  surowego  mięsa,  aby ptak  chętniej

wracał na berło czy ramię sokolnika (Wodzicki, 1858, s.97; Milczarek, 2001, s.104).

Jako siedziska ptaków służyły berła. Pierwotnie były to zapewne dwa drążki złączone

w kształcie litery T, później jednak zaczęto wykonywać ich bardziej ozdobne wersje. Żerdzie

powlekano skórą lub słomą, aby nie tępiły się drapieżnikom szpony. Miejsce wypoczynku

ptaka  mogło  mieć  kształt  okrągły,  kwadratowy  lub  prostokątny.  W  krajach  arabskich

wykonywano pięknie  zdobione blaty o średnicy ok.  20 cm,  z  podpierającą je poprzeczką

sięgającą do ziemi (Wodzicki, 1858, s.95-96; Milczarek, 2001, s.105).

Sokolnicy  na  polowaniu  używali  także  specjalnych  toreb  zwanych  waciakami,  

w których przechowywano pożywienie dla ptaków drapieżnych. Wykonywano je ze skóry

gładkiej  lub  pokrytej  sierścią.  Bywały  bogato zdobione podobnie,  jak karnale  i  rękawice.

Miały niekiedy mocowania do uprzęży końskiej (Milczarek, 2001, s.105).

Akcesoria  te  są  rzadko  odnajdywane  w  materiałach  archeologicznych.  Oprócz

wspomnianych  wyżej  dzwoneczków  z  Nowogrodu,  w  zbiorach  muzealnych

Kunsthistorisches Museum znajduje się wab i  kapturki sokolnicze Maksymiliana I  i  Marii

Bianki  Sforza  (ok.  1494  r.)(Mazaraki,  1977,  s.80)(ryc.56).  Z  powodu  tak  nielicznego

występowania utensyliów sokolniczych,  głównym czynnikiem informującym o uprawianiu

sokolnictwa  są  kości  ptaków  drapieżnych  odnajdywane  w  warstwach  kulturowych  na

stanowiskach archeologicznych (Cherryson, 2002, s.308).
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VII. Opis materiału archeozoologicznego i metody jego 

opracowania.

Analizowany  w niniejszej  pracy  materiał  kostny  ptaków pochodzi  z  54  stanowisk

archeologicznych  znajdujących  się  na  terenie  Polski,  datowanych  od  okresu  wczesnego

średniowiecza do nowożytności. Zbiory kości ptaków wybierane do niniejszego opracowania

musiały  spełnić  następujące  kryteria:  zawierać  liczbę  szczątków  ptaków  większą  niż  5,

wymieniać  liczbę  kości  poszczególnych  gatunków  ptaków,  być  opublikowane  przez

archeozoologów lub  zoologów,  podawać nazwę stanowiska,  z  którego zostały  wydobyte  

i chronologię względną lub bezwzględną. 

Rozpoznaniem  gatunkowym  i  opracowaniem  większości  szczątków  awifauny

zajmowały  się  dwa  ośrodki:  Katedra  Anatomii  i  Histologii  Wydziału  Medycyny

Weterynaryjnej  Akademii  Rolniczej  we Wrocławiu  i  Zakład  Anatomii  Zwierząt  Instytutu

Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej Szczecinie. 

Większość  materiałów  pochodziło  ze  stanowisk  objętych  Programem  Badań

Początków  Państwa  Polskiego  związanego  z  obchodami  1000-lecia  chrztu  Polski,  

co  powodowało  ograniczenie  zasięgu  geograficznego  i  chronologicznego  materiału.  Nie

obrazują one stanu szczątków ptaków na terenie całego kraju. Problemem badawczym było

również zbyt szerokie datowanie zbiorów osteologicznych awifauny. Niekiedy nawet kości  

z  pojedynczych  warstw,  swoją  chronologią  obejmowały  czasy  od  średniowiecza  do

współczesności.  Nie  uwzględniono  dokładnej  lokalizacji  stratygraficznej  i  planigraficznej

szczątków,  w  obrębie  warstw  czy  obiektów.  W niektórych  przypadkach  podawano  tylko

chronologię  względną.  Węższe  datowanie  można  było  stosować  jedynie,  dla  niektórych

dokładniej opracowanych stanowisk.. 

Potrzebne  informacje  pobierano  z  opublikowanego  artykułu  archeozoologicznego  

i  uzupełniano,  biorąc  pod  uwagę  archeozoologiczne  opracowania  stanowisk  zarówno

awifauny  oraz  ssaków,  jak  i  archeologiczne  sprawozdania,  omówienia,  wyniki  

i podsumowania badań.

Weryfikowano  podstawowe  dane  archeologiczne  i  archeozoologiczne  porównując

dane z różnych wydawnictw, które nierzadko różniły się, co także nastręczało dużo trudności.

Analizowano  rodzaj  i  charakter  warstwy,  w  jakiej  znajdowały  się  szczątki  ptaków

drapieżnych,  szukano  znalezisk  innych  niż  kostne  mogących  łączyć  się  z  sokolnictwem.

Konfrontowano wszystkie te dane z przekazami historycznymi.
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W zestawieniu brano pod uwagę wszystkie dostępne, opracowane archeozoologicznie,

materiały z okresu od VIII do XVIII wieku. Omawiany materiał do celów porównawczych

został podzielony na następujące fazy chronologiczne: wczesne średniowiecze datowane od

VIII wieku do połowy XIII wieku oraz późne średniowiecze wraz z nowożytnością  XIV-

XVIII wiek (Żak, 1974, s.18). Do materiałów wczesnośredniowiecznych zaliczono również

szczątki z drugiej połowy XIII wieku, co zostało wymuszone nieprecyzyjnym datowaniem

większości  rozpatrywanych  stanowisk  wczesnośredniowiecznych.  Celem  podziału

chronologicznego było ustalenie ewentualnych różnic, jakie mogły powstać w sokolnictwie

wraz z przemianami historycznymi. Dla sokolnictwa istotna zmiana nastąpiła pod koniec XIV

wieku, kiedy stało się ono ogólnie dostępną rozrywką polskiej szlachty (Samsonowicz, 1991,

s.327).  Jednakże  z  powodu  niedostatecznej  liczby  stanowisk  archeologicznych  

z  opracowanymi  szczątkami  ptaków  z  tego  okresu,  nie  możliwe  stało  się  porównanie

materiałów wczesnośredniowiecznych i późniejszych.

Badane  stanowiska  podzielono  zgodnie  z  ich  położeniem  geograficznym.  W  celu

dokładnej lokalizacji zaznaczono stanowisko na schematycznej mapie (mapa nr 1). Opierając

się na metodzie P. Wyrosta  przyporządkowano je 12 umownym regionom geograficzno –

historycznym:  Wielkopolska,  Pomorze Zachodnie,  Pomorze Wschodnie,  Śląsk,  Mazowsze,

Warmia  i  Mazury,  Podlasie,  Sieradzkie,  Kieleckie,  Lubelskie,  Kujawy,  Krakowskie  

z Podkarpackim (Wyrost, 1994, s.76). Umożliwiło to dalsze badanie znaczenia sokolnictwa w

tych  granicach.  Próbowano  przeanalizować  rozmieszczenie  geograficzne  stanowisk  i  ich

zagęszczenie w obrębie regionów. 

Z kilkudziesięciu prac archeozoologicznych dotyczących ptaków, zbierano dokładne

informacje dotyczące szczątków kostnych i umieszczano je w tabelach katalogu stanowisk.  

W celu jednoznacznej identyfikacji materiału notowano nazwę stanowiska i przydzielano mu

numer.  Numery  nadawano  kolejno  od  najdawniej  wydanej  publikacji.  Jako  pierwsze

uwzględniano materiały, w których wystąpiły kości ptaków drapieżnych, po nich dopiero inne

stanowiska z pozostałościami ptaków. W drugiej rubryce podawano źródło, z którego pobrano

informacje. Niekiedy w tabeli znajdują się również odniesienia do innych opracowań, jeżeli

informacja  nie  pochodzi  z  podstawowego źródła.  W trzecim wierszu  starano się  zawrzeć

podstawowe dane na temat przeprowadzonych wykopalisk, czyli datę eksploracji i przez kogo

badania były prowadzone. Są to niezbędne odniesienia do poszukiwania innych informacji o

stanowisku np. w sprawozdaniach archeologicznych. W kolejnym wierszu wpisywano dane

mogące  być  przydatne  przy  określaniu  charakteru  stanowiska  i  datowaniu  pozostałości

kostnych  ptaków,  z  niego  pozyskanych.  Często  posiłkowano  się  w  przypadku  tego  
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i  następnego  wiersza,  danymi  z  opracowań  archeozoologicznych  ssaków  tego  samego

stanowiska,  a  także  bardziej  już  aktualnymi  od  opracowań  archeozoologów,  artykułami

archeologów.  Kolejnymi  wpisywanymi  danymi  był  udział  procentowy  ptaków  w  całym

materiale zwierzęcym, który jest niezbędny do oceny występowania awifauny wśród innych

zwierząt.  Podobnie  liczba  wszystkich  określonych  gatunkowo  szczątków  ptasich  jest

przydatną informacją przy porównaniach i statystyce stanowisk.

Liczba  szczątków  poszczególnych  gatunków  ptaków  wskazuje  na  szczególne

zainteresowanie  człowieka  pewnymi  gatunkami.  Przedstawia  też  skład  gatunkowy ptaków

pozyskiwanych  ze  środowiska  naturalnego  i  hodowli.  Częste  pojawianie  się  gatunku  

w materiałach nawet w małej ilości może być ważną przesłanką dla badacza. 

Rozkład  gatunkowy  kości  umożliwia  sumowanie  szczątków  w  obrębie  grup  np.

ptaków  domowych  czy  dzikich.  Można  je  również  zbierać  zgodnie  z  rodzinami

zoologicznymi,  jak  np.  ptaki  jastrzębiowate.  Przedstawiono  je  od  najliczniejszych  

w szczątkach do najmniej licznych. Oceniano pozycję, jaką zajęły poszczególne gatunki

w składzie gatunkowym. W przypadku wystąpienia kości ptaków drapieżnych w rubryce

przedostatniej podawano także nazwę i liczbę poszczególnych kości. 

Poszczególne  dane  z  katalogu  stanowisk  umieszczano  w  tabelach  zbiorczych,  

które miały posłużyć do dalszych analiz i porównań pomiędzy materiałami.

W tabeli A przedstawiono podział stanowisk według występowania na nich materiału

z wczesnego średniowiecza oraz późnego średniowiecza wraz z nowożytnością. Dodatkowo,

jeśli  pozwalały  na  to  zebrane  informacje,  zaznaczono  charakter  danego  stanowiska.  Dla

wczesnego średniowiecza mogły to być osada otwarta, grodzisko lub podgrodzie. W późnym

średniowieczu wyróżniono materiały pochodzące z zamków, miast, zabudowy kościelnej i ze

śmietnisk. Suma wyodrębnionych materiałów nie jest zgodna z liczbą stanowisk z katalogu

stanowisk,  ponieważ  jedno  stanowisko  mogło  zwierać  szczątki  z  różnych  faz

chronologicznych i w każdej z nich zostało uwzględnione.

Stanowiska  w  tabeli  B  przyporządkowano  regionom  posługując  się  obszarami

terytorialnymi wyróżnionymi przez P. Wyrosta, (Wyrost, 1994, s.76). Ponownie wydzielono

stanowiska z kośćmi ptaków drapieżnych. Podział Polski na regiony ilustruje mapa nr 3. 

Tabela  C1  i  C2  przedstawia  rozkład  gatunkowy  ptaków  dzikich  na  wszystkich

opracowanych stanowiskach. Kości przyporządkowane są gatunkom, stanowiskom i fazom

chronologicznym.  Podsumowanie  tych  wszystkich  danych  zostało  zawarte  w  tabeli  D,  

w  której  wymieniono  gatunki  ptaków  poczynając  od  najbardziej  licznych  w  szczątkach.
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Oprócz wymienionych powyżej  dwóch faz chronologicznych,  wprowadzono także rubrykę

„przemieszane materiały”,  do której wpisywano kości, gdy warstwa czy stanowisko miało

datowanie zachodzące na wczesne i późne średniowiecze.

W tabeli E zestawiona jest częstość występowania poszczególnych gatunków ptaków

dzikich na stanowiskach ogółem i w fazach chronologicznych. Ponownie wyróżniono część

materiałów  przemieszanych.  Dzięki  temu  niektóre  gatunki  mniej  liczne,  ale  za  to  często

występujące również poddano głębszej analizie.

Tabele  F1  oraz  F2  zawierają  liczbę  oznaczonych  gatunków  ptaków  domowych  

i  dzikich  w  pozostałościach  kostnych.  Umożliwia  to  wyróżnienie  stanowisk  o  większym

zainteresowaniu ludzi różnorodnym ptactwem.

W wierszach  i  kolumnach  tabeli  G,  przedstawiono  liczbę  kości  gatunków ptaków

drapieżnych i  puchacza  na stanowiskach. Przyporządkowano też stanowiska odpowiednim

regionom  geograficznym,  podając  poniżej  ogólną  liczbę  szczątków  ptaków  rzędu

szponiastych  i  puchacza  na  obszarach,  w których  wystąpiły.  Takie  zestawienie  umożliwi

porównanie występowania szczątków ptaków drapieżnych w różnych regionach Polski.

W  tabeli  H  zawarto  rozkład  anatomiczny  kości  ptaków  drapieżnych  w  celu

zaobserwowania ewentualnych braków lub wysoką liczebność kości poszczególnych części

ciała.

W  przypadku  publikowania  tej  samej  informacji  w  różnych  pracach,  czasami

występowała niezgodność danych. W takich sytuacjach przyjęto ogólną zasadę pierwszeństwa

publikacji analitycznej nad zbiorczą. Z tego powodu brakuje w tabeli dotyczącej stanowiska

nr 12 szczątka sokoła wędrownego występującego w wielu opracowaniach (Waluszewska-

Bubień,  1985,  s.52;  Krupska,  1998,  s.61).  W opracowaniu  analitycznym  „Resztki  kostne

fauny ptasiej z wykopu I na ostrowie Tumskim we Wrocławiu”(Waluszewska-Bubień, 1981,

s.143-161) nie wymieniony jest sokół wędrowny (falco peregrinus). Różni się także, na tym

stanowisku,  liczba  szczątków  innych  gatunków  awifauny  od  opracowań  ogólnych

(Waluszewska-Bubień, 1979b).

Jedynymi  stanowiskami,  które  uwzględniono  w zestawieniu  na podstawie  danych  

z  opracowania  zbiorczego  A.  Waluszewskiej-Bubień  (1979)  „The  avifauna  of  the  Early

Middle Ages against a background of archeozoological materials from a number of Polish

settlement  sites”są  Santok-grodzisko  i  Santok-podgrodzie.  Uczyniono  tak  ze  względu  na

wysoką  wartość  badawczą  obu  materiałów.  Z  powodu  niedokładności  tego  opracowania

niemożliwe było m.in. wykorzystanie kości ptaków drapieżnych w rozkładzie anatomicznym,

w tabeli H.
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 Dodatkowo  starano  się  zebrać  dostępne  dane  o  stanowiskach  archeologicznych  

z kośćmi ptaków drapieżnych, dotyczące poziomu życia ich mieszkańców, zawodów, jakimi

się zajmowali oraz charakteru zabudowy. 

Z powodu znacznego podobieństwa kości gęgawy oraz gęsi domowej, krzyżówki do

kaczki domowej oraz gołębia siniaka do gołębia domowego, zostały ich szczątki połączone w

jednej kategorii.

W  celach  porównawczych  w  tabelach  C,  D,  E,  zestawiono  szczątki  kostne  tylko

dzikich gatunków ptaków. Wśród zestawień ptaków drapieżnych dodatkowym gatunkiem  

z innej rodziny zoologicznej ptaków jest puchacz. Został on zaliczony do ptaków używanych

w sokolnictwie.  Autora  skłoniły  do  tego  dane  ze  źródeł  historycznych  i  etnograficznych

poświadczające  znaczenie  tego gatunku w łowach „pod pierzem”(Krescentyn,  2001,  s.41;

Kurowski,  1865,  s.195).  Do  dzisiaj  puchacze  są  jednymi  z  najczęściej  używanych  

w sokolnictwie na terenie Europy Środkowej ptaków np. na terenie Słowacji.

Zbiory kości ptaków w przypadku stanowisk o zbieżnej chronologii, umiejscowieniu

geograficznym  i  o  podobnym  charakterze  archeologicznym  w  końcowych  analizach

połączono. Na etapie sporządzania tabel katalogu stanowisk, jako jeden materiał z powodu

małej liczby kości potraktowano kości z Barkowa, Krępska, Charzykowy I, Gwieździna I,

Gwieździna II (Wysoczyzna Krajeńska tab. nr 7). Stanowiska zebrane w dwóch publikacjach

S. Nogalskiego (1984) i D. Makowieckiego wraz z A.B. Gotfredsen (2002) przedstawiono  

w oddzielnych tabelach nr 17, 18, 19, 20, 23, 24. W obliczeniach procentowych pod uwagę

brano jedynie stanowiska, których rozpatrywany zbiór szczątków kostnych przekraczał 150.

Posługiwano  się  systematyką  zoologiczną  ptaków  stosowaną  w  publikacji  K.A.

Dobrowolskiego i B. Jabłońskiego (2002).
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VIII. Wyniki opracowania materiału archeozoologicznego.

W przeanalizowanych 54 archeozoologicznych materiałach zwierzęcych, datowanych

od okresu wczesnego średniowiecza przez całą nowożytność awifauna stanowi przeważnie

niewielki odsetek w przedziale 0,5%-7%, czasami jednak osiągając wysoki udział, aż do 36%

(tab.1-54). W opracowanych zbiorach kości ptaków, odnaleziono 2410 pozostałości kostnych

dzikiej awifauny (tab. C1,C2,D). Do ptaków drapieżnych i puchacza zakwalifikowano razem

242  kości  (tab.  G,  wykres  1).  Udział  najliczniejszego  w  szczątkach  ptaków  łowczych

jastrzębia (Accipiter gentilis) wynosił 4% kości nie udomowionych gatunków (tab. C1,C2,D).

W  liczbie  szczątków  zajął  on  7  pozycję  za  głuszcem,  gawronem  lub  wroną,  żurawiem,

cietrzewiem, podgorzałką i kuropatwą (tab. D). Na 8 miejscu wśród kości ptaków dzikich,  

z 89 pozostałościami, ulokował się bielik. Szczątków kostnych pozostałych gatunków ptaków

drapieżnych i puchacza znaleziono tylko 57.

Kości ptaków rodziny sokołowatych, jastrzębiowatych oraz puchacza wystąpiły na 24

stanowiskach  wyróżniających  się  większym  zróżnicowaniem  gatunkowym  ptactwa  niż  

w pozostałych materiałach (tab. F1,F2). Przeważnie na stanowiskach zawartych w tabelach nr

1-24 występowało 3-6 kości, jednego lub dwóch gatunków ptaków drapieżnych. 

Kości jastrzębia wystąpiły na 18 z 54 stanowisk. W zestawieniu tym wyprzedził go

jedynie głuszec, żuraw, cietrzew oraz gawron lub wrona (tab. E). Pozostałości bielika zostały

zanotowane w 12 materiałach kostnych, krogulca w 6, pustułki i myszołowa w 5, puchacza 

w 3, orła przedniego w 2. 

Ptaki  drapieżne  wystąpiły  w  liczbie  ponad  4  szczątków  w  12  przebadanych

materiałach  archeozoologicznych.  Poczynając  od  najliczniejszych  w  pozostałości  kostne

ptaków rzędu szponiastych i puchacza stanowisk są to: Ostrów Tumski opisany w tabeli nr 14

i 3 (30 i 27 kości), Szczecin - rynek warzywny tab. nr 17 (28), Santok - grodzisko tab. nr 9

(27), Opole Ostrówek tab. nr 15 (19), Gdańsk tab. nr 23 (20), Wolin – miasto tab. nr 18 (18),

Stare Drawsko tab. nr 16 (14), Legnica tab. nr 12 (9), Gdańsk-1 tab. nr 20 (9) oraz Kołobrzeg

tab. nr 19 (6) Opole Ostrówek tab. nr 4 (5). 
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1. Występowanie kości ptaków drapieżnych w fazach chronologicznych i

porównanie ich z innymi gatunkami ptaków dzikich.

Na opracowywanych  stanowiskach archeologicznych  z  kośćmi  ptaków,  najczęściej

występował  materiał  osteologiczny  z  wczesnego  średniowiecza,  w  48  przypadkach  z  67

wyodrębnionych  (tab.  A).  Zależność  ta  widoczna  jest  również  w  wydzielonej  grupie

stanowisk ze szczątkami ptaków drapieżnych, gdzie pozostałości ptaków z warstw wczesnego

średniowiecza wystąpiły na 22 stanowiskach. 

Z warstw wczesnośredniowiecznych  wydobyto  2087 szczątków kostnych,  z  późno

średniowiecznych  206,  a  z  przemieszanych  117  (tab.  C1,C2,D).  Podobnie,  jak  kości

wszystkich  ptaków  dzikich  tak  i  rząd  szponiastych  z  puchaczem,  w  największej  liczbie

wystąpił  w  fazie  wczesnośredniowiecznej.  W  materiałach  z  wczesnego  średniowiecza

odnaleziono 84 pozostałości jastrzębia, 61 bielika, 28 krogulca, 11 myszołowa, 5 puchacza, 

4  pustułki  i  błotniaka  stawowego,  2  orła  przedniego  (wykres  2).  Jastrząb  w zestawieniu,

szeregującym od najliczniejszego w szczątkach gatunku do najmniej licznego, zajął 5, a bielik

8 pozycję.

Spośród  41  stanowisk  z  kośćmi  ptaków,  datowanych  na  wczesne  średniowiecze

pozostałości kostne jastrzębia odnaleziono na 14 stanowiskach, bielika na 9 stanowiskach,

krogulca  na  6 stanowiskach,  myszołowa na  5  stanowiskach,  pustułkę  na 4  stanowiskach,

puchacza na 3 stanowiskach, a orła przedniego i kanię tylko na 1 stanowisku (tab. E). Kości

jastrzębia występowały rzadziej niż głuszca, cietrzewia i gawrona lub wrony. 

Największy  zbiór  szczątków  ptaków  drapieżnych  zanotowano  na

wczesnośredniowiecznych  stanowiskach:  Ostrów  Tumski,  Szczecin  -  rynek  warzywny,

Santok - grodzisko, Opole Ostrówek, Wolin – miasto, Legnica, Gdańsk-1 oraz Stare Drawsko.

Największą  różnorodność  gatunków  ptaków  rodziny  jastrzębiowatych  i  sokołowatych

odnaleziono  na  wczesnośredniowiecznych  stanowiskach  Santok-grodzisko  oraz  Ostrów

Tumski wykop I. 

W materiałach z późnego średniowiecza odnaleziono 16 kości bielika, 2 jastrzębia,  

1 pustułki i orła przedniego. Wystąpiły one na kilku stanowiskach. Materiał kostny ptaków 

z tego okresu jest zbyt mały do porównań z innymi fazami chronologicznymi.
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2. Występowanie kości ptaków drapieżnych w regionach geograficznych

Polski i porównanie ich występowania na poszczególnych obszarach.

Większość  stanowisk  ze  szczątkami  ptaków  pochodzi  z  terenów  zachodniej  

i północnej Polski (mapa nr 1)(tab. B). Najwięcej pozostałości kostnych ptaków drapieżnych

odnaleziono  na  stanowiskach  ze  Śląska  –  90  szczątków  i  Pomorza  Zachodniego  –  81

szczątków  (tab.  G),  a  najwięcej  stanowisk  ze  szczątkami  awifauny  odkryto  na  Pomorzu

Zachodnim - 14, następnie w Wielkopolsce - 12, Pomorzu Wschodnim - 10 i na Śląsku - 8

(tab.  B).  Poza  wymienionymi  w  tabeli  B  regionami  nie  zanotowano  stanowisk

archeologicznych z opracowanymi archeozoologicznie kośćmi ptaków.

Wśród opracowywanych stanowisk Śląska ptaki drapieżne zostały odnalezione w 5 z 8

materiałów kostnych (tab. B). Odnaleziono 52 kości jastrzębia, 26 krogulca, 4 myszołowa,  

3 pustułki oraz 1 bielika. W materiałach archeozoologicznych z południowo zachodniej części

Polski zanotowano dużą różnorodność gatunkową odnajdywanych kości ptaków.

Na Pomorzu Zachodnim, znaleziono najwięcej materiałów kostnych z pozostałościami

ptaków drapieżnych (tab. B). Szczątki kostne ptaków rzędu szponiastych odnaleziono na 10 

z 14 stanowisk. Są to materiały bardzo zróżnicowane pod względem liczby kości ptaków, od

45  pozostałości  z  Kałdusa  do  1395  szczątków  z  Wolina.  Wśród  pozostałości  ptaków

drapieżnych oznaczono 56 kości bielika, 15 jastrzębia, 4 myszołowa, 3 puchacza, oraz 1 orła

przedniego.

Ptaki rzędu  falconiformes często także rozpoznawano w materiałach z wykopalisk  

w Wielkopolsce (6 z 12 opracowanych stanowisk). Kości ptaków drapieżnych odnaleziono na

połowie  opracowanych  archeologicznych  stanowisk  regionu.  Występowały  przeważnie  

w śladowych ilościach, jak np. w materiałach późnośredniowiecznych i nowożytnych z Kola

(tab. nr 22). Wyróżniającymi się pod względem liczby kości ptaków stanowiskami są Santok -

grodzisko  oraz  Santok  -  podgrodzie.  Ogółem  znaleziono  wśród  materiałów  kostnych  

z  Wielkopolski  22  kości  jastrzębia,  9  kości  bielika,  3  kości  myszołowa,  2  po  krogulcu,

pustułce i puchaczu.

Spośród 10 stanowisk Pomorza  Wschodniego tylko  w trzech materiałach  kostnych

odnaleziono  pozostałości  ptaków  drapieżnych,  w  Węgrach  i  w  dwóch  zbirach  kości  

z  Gdańska  (tab.  nr  20,23).  Razem odnaleziono  21  kości  belika,  7  jastrzębia  oraz  2  orła

przedniego i 1 kani rudej lub czarnej.
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3. Rozkład anatomiczny.

Wśród pozostałości kostnych ptaków drapieżnych najwięcej oznaczono kości kończyn

(tab. H). Odnaleziono m.in. 41 kości ramiennych, 46 łokciowych oraz 23 śródstopia. Wśród

kości jastrzębia zachowała się podobna liczba kości skrzydeł i nóg. U bielika zaobserwowano

natomiast  przewagę kości  skrzydeł.  U tych  dwóch gatunków wystąpiły  pojedyncze  kości

prawie  wszystkich  części  ciała.  Następny  w  liczbie  kości  krogulec  podobnie,  jak  bielik

odznaczał się przewagą kości przednich kończyn. 
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IX. Omówienie wyników.

Uzyskane  wyniki  są  podstawą  do  oceny  wykorzystania  poszczególnych  gatunków

ptaków  drapieżnych  w  życiu  gospodarczym  i  łowiectwie  na  terenie  Polski  od  okresu

wczesnego średniowiecza do XVIII wieku. Przy ocenie należy brać pod uwagę niezbyt dużą

zarówno ogólną liczbę kości ptaków dzikich, jak i grupy ptaków drapieżnych. Szczególnie

niedostateczna  jest  liczba  opublikowanych  materiałów  awifauny  z  okresu  późnego

średniowiecza  oraz  nowożytności.  Z  powodu  zbyt  dużej  dysproporcji  w  liczbie  kości  

i  opracowanych  stanowisk  nie  był  możliwym  obiektywny  podział  chronologiczny  oraz

prześledzenie  zmian,  jakie  zaszły  w  składzie  gatunkowym  i  liczbowym  w  dwóch

wyodrębnionych  fazach  chronologicznych,.  Dlatego  też  skoncentrowano  się  na

przeanalizowaniu  całości  materiału  oraz  najlepiej  udokumentowanej  fazy  wczesnego

średniowiecza.

W niniejszym zbiorze  szczątków osteologicznych  awifauny,  rozkład  występowania

kości ptaków na stanowiskach, nie jest odzwierciedleniem sytuacji rzeczywistej. Wynik jest

prawdopodobnie  rezultatem  nieregularnego  umiejscowienia  geograficznego  prowadzonych

wykopalisk  archeologicznych,  a  także  rzadziej  przeprowadzanych  analiz

archeozoologicznych  awifauny  na  terenach  Polski  południowej  i  wschodniej.  Jedną  

z  przyczyn  takiego  stanu  rzeczy  była  realizacja  Programu  Badań  Początków  Państwa

Polskiego związanego  z  1000-leciem Polski.  Dzięki  tym szeroko zakrojonym działaniom,

stanowiska archeologiczne z tzw. ziem odzyskanych, jako jedne z niewielu zostały poddane

szczegółowym  analizom  m.in.  archeozoologicznym.  Nie  bez  znaczenia  dla  wyników  jest

również fakt, iż rozpoznawaniem szczątków awifauny zajmowały się właściwie głównie dwa

ośrodki,  we  Wrocławiu  i  w  Szczecinie,  ponieważ  tylko  tam  znajdowali  się  specjaliści

archeoornitolodzy.

Udział ptaków w szczątkach zwierzęcych, zanotowany wśród zebranych opracowań

archeologicznych, przedstawia się podobnie do wyników, jakie uzyskała A. Waluszewska-

Bubień w swojej pracy „The avifauna of the Early Middle Ages against a background of

archeozoological materials from a number of Polish settlement sites”, gdzie wynosił od 0,5%

do 8% (Waluszewska-Bubień, 1979b, s.245). Autorka tej syntezy przeanalizowała mniejszą

liczbę stanowisk wczesnośredniowiecznych z terenów Polski i z tego zapewne powodu nie

natrafiła na stanowisko o większym udziale awifauny wśród innych zwierząt. Do stanowisk 

o ponad przeciętnej liczbie kości ptaków w stosunku do innych zwierząt należą Poznań Stary
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Rynek-48 o udziale  ptaków w szczątkach 25, 4% (tab.  nr 48),  Opactwo Benedyktyńskie  

w Lubiniu - 13,23% (tab. nr 49), Gniew st.3 - 10% (tab. nr 51) i Chełm Bieławin – 36,3%

(tab. nr 53).

Niewielki odsetek ptaków drapieżnych w szczątkach kostnych awifauny podała także

A. Krupska w artykule „Ptaki drapieżne – jako grupa budząca szczególne zainteresowanie

człowieka na przestrzeni dziejów” (Krupska, 1998, s.61). Badaczka przeanalizowała materiały

opracowane w Katedrze Anatomii i Histologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu dzieląc je

chronologicznie na okresy historyczne: mezolit, neolit, epokę brązu, wczesną epokę żelaza  

i okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze. Szczątki ptaków drapieżnych we wszystkich

wydzielonych okresach występowały nielicznie.

Rozważając  stan  liczbowy  znalezisk  kości  ptaków  drapieżnych  pośród  innych

gatunków dzikiej awifauny należy przyjąć inne kryteria oceny ich udziału. Nie są to gatunki

licznie występujące w przyrodzie, jako drapieżniki zajmują końcową pozycję w piramidzie

pokarmowej ptaków (Krupska, 1998, s.63). Nie można więc bezpośrednio odnosić liczby ich

szczątków do innych gatunków roślinożernych np. kuraków, które są w przyrodzie znacznie

liczniejsze  i  chwytane  były  przez  człowieka  głównie  w  celach  konsumpcyjnych

(Samsonowicz, 1991, s.117-120). W materiałach archeozoologicznych ssaków zdecydowaną

większość stanowią gatunki zabijane w celach konsumpcyjnych (Lasota-Moskalewska, 1998,

s.11).  Ta  sama prawidłowość dotyczy  ptaków. W świetle  przeprowadzonych  w niniejszej

pracy badań i kwerendy bibliograficznej brak jest przesłanek świadczących o tym, że ptaki

drapieżne chwytane były dla ich mięsa.  Jedynie A. T. Clason dopuszcza taką możliwość  

w przypadku orłów (cyt. za Waluszewska-Bubień, 1985, s.41). 

Odnalezienie  kości  ptaków  drapieżnych  w  warstwach  kulturowych  jest  wyrazem

szczególnego  zainteresowania  człowieka  tym  rzędem  ptaków.  Nie  wydaje  się  możliwe,  

aby na 24 stanowiskach psy lub koty upolowały, czy tylko przywlekły kości tych ptaków do

siedzib ludzkich. Mało prawdopodobna jest również przypadkowa śmierć ptaków w obrębie

grodzisk,  podgrodzi  czy  osad.  Rząd  ptaków  falconiformes,  należy  w  większości  do

płochliwych oraz unikających kontaktów z człowiekiem i jego siedzibami. Teoretycznie rzecz

biorąc  powodem chwytania  i  zabijania  ptaków przez  człowieka  mogły  być  oprócz  celów

konsumpcyjnych  także  praktyki  magiczne  czy  kultowe.  Jedynym  z  niewielu  przykładów

znanym z  etnografii,  a  mającym prawdopodobnie  swoje korzenie  w wierzeniach  plemion

pomorskich  jest  (symboliczne  już  dzisiaj)  odcinanie  głowy  kani  u  Kaszubów.  Ptak  ten

poświęcony  był  czczonemu  kiedyś  na  tych  terenach  bogowi  Trzygłowowi-Trojanowi.

Kaszubi uważają, że kania była niegdyś potężnym czarownikiem (Kłosiewicz, 1998, s.58). 
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Rozpatrując  stan  ilościowy  materiału  kostnego  ptaków  rodziny  sokołowatych,

jastrzębiowatych  i  puchacza,  nie  należy  zapominać  o  innych  okolicznościach,  

które powodowały,  że ich szczątki  nie trafiały do warstw kulturowych większych skupisk

ludzkich. Sokoły i jastrzębie często ginęły w trakcie łowów z człowiekiem. Nauczone były

atakować większą i  silniejszą niż  w naturze  ofiarę  (Mazaraki,  1977, s.70),  co zwiększało

ryzyko odniesienia ran czy śmierci.  Nieżywe, wobec braku zainteresowania człowieka ich

mięsem, mogły być stosowane jako pokarm dla domowych drapieżników, które w trakcie

konsumpcji, były w stanie w całości zniszczyć ich szkielet (Dembińska, 1963, s. 46).

Ze źródeł historycznych wiadomo o wykorzystaniu przez człowieka ptasiego pierza

(Cygański,  1914, s.88; Rostafiński, 1914, s.451; Gutkowska-Rychlewska, 1968, s.135-136;

Samsonowicz, 1991, s.127; Kiersnowski, 1994, s.114-115; Serjeantson, 2002, s.43; Lasota-

Moskalewska,  2000,  s.115;  Hamilton-Dyer,  2002,  s.104).  M.  Cygański  w  „Myślistwie

ptaszym” zachwala orła jako stałe źródło piór:

„Zgodzi się też chować go w koszu dla pierza, bo wypędzi dwoje albo troje pierza do

roku”(Cygański, 1914, s.210).

Była to jednak, jak się wydaje korzyść uzyskiwana przy okazji chowu do łowów tego

ptaka, dająca dodatkowe źródło dochodu. Pozyskiwanie w taki sposób lotek potwierdza także

Boessneck (1978)(cyt. za Nogalski, 1984, s.38). Jako cenną zdobycz, pióra bielika wymienia

również J. Clark (1948) w artykule „Fowling in prehistoric Europe” (cyt. za Waluszewska-

Bubień,  1985,  s.41).  Pióra  ptaków  mogły  być  wykorzystywane  np.  przy  produkcji  strzał

(Cygański, 1914, s.210). Wątpliwe jest jednak, aby pozyskanie lotek było powodem zabijania

ptaków i przenoszenia ich ciał do siedzib ludzkich. Jastrzębiowate i sokołowate zmieniają co

roku upierzenie  i  takie  pióra  mogły  być  wykorzystywane  (Krescentyn,  2001,  s.33,36,39).

Jeśliby polowano w tym celu na ptaki drapieżne należałoby się wtedy spodziewać większej

ich różnorodności gatunkowej. Na stanowiskach w szczątkach występuje głównie jastrząb  

i bielik, ptaki używane najczęściej w sokolnictwie, a w środowisku naturalnym równie licznie

wtedy  występowały  inne  ptaki  rzędu  szponiastych  o  podobnej  wielkości,  a  zatem  

i możliwości analogicznego wykorzystania ich piór. Do gatunków takich należą myszołowy,

orliki, orzełki, kanie i błotniaki (Tomiałojć, 1990, s.106,107,114,116,118,122,124,126,129).

Wykorzystanie  tych  pozostałych  gatunków  w  łowach  „pod  pierzem”  jest  ograniczone,

ponieważ ptaki te nie mają do tego predyspozycji. W wyrobie strzał używane były ponadto

pióra ptactwa domowego, gęsi lub kaczek, a także łatwiej dostępne i liczniejszych od ptaków

drapieżnych, czapli,  żurawi czy bocianów (Mazaraki, 1977, s.35; Rostafiński, 1914, s.451;

Serjeantson, 2002, s.43). 
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Nie zanotowano żadnych kości ptaków drapieżnych ze śladami obróbki rzemieślniczej

ani  gotowych  z  nich  wyrobów.  W przypadku  takiego  wykorzystania,  można  by się  było

spodziewać  odnalezienia  półproduktów  z  nich  wykonanych  lub  dużych  zbiorów  kości

jednoimiennych jako przygotowanego surowca. Do celów takich wykorzystano np. gęsi. W

materiale archeozoologicznym z wczesnośredniowiecznego Szczecina odnaleziono obrobioną

kość tego ptaka, która służyła jako futerał na igły (Nogalski, 1984, s.8). Za wykorzystaniem

kości ptactwa domowego przemawiała łatwa ich dostępność. Ptaki tego gatunku notowane są

w szczątkach archeozoologicznych na większości opracowanych stanowisk w Polsce.

Ocena rozkładu anatomicznego kości ptaków drapieżnych jest utrudniona z powodu

niewielkiej liczby kości poszczególnych gatunków. Jedynie pozostałości jastrzębia i bielika

można poddać porównaniom. Częstsze zachowywanie się w materiałach archeologicznych

kości nóg i skrzydeł może być spowodowane ich silniejszą budową i większą odpornością na

czynniki niszczące kości w okresie od śmierci zwierzęcia, przez etap zalegania w ziemi, aż do

wydobycia przez archeologów. Niewielka przewaga kości skrzydeł u bielika i krogulca może

być  właśnie  wynikiem selekcji  przez człowieka  tych  części  ciała  w celu uzyskania  lotek.

Jednakże  niewielka  ogółem  liczba  kości  nie  pozwala  na  jednoznaczną  interpretację  tego

zjawiska.

Autorowi nie są znane żadne przekazy źródłowe o wykorzystaniu innych części ciała

ptaków  rodziny  jastrzębiowatych,  sokołowatych  czy  puchacza  w  wytwórczości  oprócz

wspomnianego  wyżej  pierza.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  argumenty  można  uznać,  że

zgodnie ze źródłami pisanymi (Anonimowy sokolnik, 2001, s.179-186; Anonim tzw. Gall,

1982, s.71; Krescentyn, 2001, s.30-41; Cygański, 1914, s.241,242,277,280; Haur, 2001, s.81-

97) najlepszym powodem pozyskiwania ptaków drapieżnych było sokolnictwo. 

Kości ptaków drapieżnych pojawiają się już w warstwach kulturowych datowanych na

przełom  X  i  XI  wieku  (tab.  nr  5,14,15a).  Pośrednio  może  to  potwierdzać  informację

znajdującą  się  w  „Kronice”  Galla  Anonima  świadczącą  o  zamiłowaniu  pierwszego  króla

Polski do uprawiania sokolnictwa (Anonim tzw. Gall, 1965, s.36).

Kości jastrzębi i bielików oznaczono na stanowiskach archeologicznych stosunkowo

wiele,  jak  na  ptaki  nie  konsumowane  przez  człowieka.  Ptaki  drapieżne  występowały

przeważnie na stanowiskach obok wielu innych gatunków awifauny. Może to być dowodem

większego  zaangażowania  w  łowiectwo  ludności  żyjącej  na  tych  obszarach,  zatem  

i sokolnictwo odgrywało zapewne ważną rolę. Na większości stanowisk pośrednim dowodem

polowań z ptakami  łowczymi  mogą  być  również  szczątki  łowionej  przez  ptaki  drapieżne

awifauny dzikiej, a także kości zajęcy. 

- 92 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

Liczbę szczątków jastrzębia należy uznać za dosyć wysoką. Pośród wszystkich ptaków

dzikich zajął  on siódmą pozycję  z 96 kośćmi  (tab.  D).  Wyżej,  niż  w obrębie wszystkich

szczątków z różnych faz chronologicznych, uplasował się w dobrze udokumentowanej fazy

wczesnego  średniowiecza.  Gdy  wyliczono  jego  częstość  pojawiania  się  na  różnych

stanowiskach okazało się,  że  znalazł  się  w pierwszej  piątce  ptaków dzikich  za głuszcem,

żurawiem, cietrzewiem i synantropijną dla osiedli  ludzkich wroną lub gawronem (tab.  E).

Wyprzedziły go jedynie ptaki najbardziej popularne w łowiectwie, zabijane dla mięsa. Jego

wysoka pozycja utrzymuje się również w materiałach z wczesnego średniowiecza. Gatunek

ten  wykorzystywany  był  w  sokolnictwie  prawdopodobnie  od  początków  jego  istnienia

(Milczarek, 2001, s.8).

Jastrząb jest  gatunkiem do dzisiaj  zaliczanym wśród ptaków drapieżnych do dosyć

licznie występujących w naturze (Kruszewicz, 2002, s.56). Jest to ptak środowiska leśnego,

bardzo płochliwy, trudny do zaobserwowania, a tym bardziej schwytania (Wodzicki, 1878,

s.4-17). W dzisiejszych czasach jest to najpopularniejszy gatunek ptaków łowczych, terenów

Polski (Kruszewicz, 2002, s.59).

Jastrząb  gołębiarz  był  ptakiem  drapieżnym  najbardziej  praktycznym  dla

wczesnośredniowiecznych sokolników z terenu Polski. Ptak ten może polować na większą

zwierzynę niż sokół wędrowny. Zastosowanie jastrzębia nie ogranicza się tylko do ptactwa,

ale i do mniejszych ssaków lądowych np. zajęcy. Może łowić w powietrzu na lądzie oraz w

wodzie. Jastrząb jest dobrze przystosowany do polowań w lesie, może też dłużej i częściej

polować w stosunku do sokoła wędrownego. Sokół ogranicza się do kilku polowań na dzień

jastrząb nie męczy się tak szybko i ma znacznie większą skuteczność polowań od ptaków

rodziny  sokołowatych  (Mazaraki,  1977,  s.51,52;  Milczarek,  2001,  s.90-91).  Do

przechowywania jego nie trzeba było stwarzać specjalnych warunków M. Cygański pisze, że

można  go  trzymać:  „lada  gdzie,  jedno  w  ciszy”(Cygański,  1914,  s.281).  Można

domniemywać, że przy znacznie szerszym areale lasów za czasów piastowskich (Dembińska,

Podwińska,  1978,  s.16,19),  ptak ten był  liczny na całym terytorium Polski.  Wadami tego

gatunku jest to, że nie przywiązuje się w żadnym stopniu do człowieka, a do układania nadają

się  tylko  osobniki  młode,  wymaga  też  codziennego  kontaktu  z  człowiekiem  w  innym

przypadku szybko dziczeje. Pomimo jednak tych niedogodności jastrzębia można uznać za

jednego  z  najwyżej  cenionych  ptaków  łowczych  i  do  dzisiaj  najchętniej  używanych.

Występuje  on  jako  ptak  stosowany  w  sokolnictwie,  w  przekazach  źródłowych  państwa

piastowskiego z początków XIII wieku. W 1213 roku nadano cystersom ołobockim osady pod

Kaliszem  wraz  ze  służebnym  mieszkańcem  nazywanym  „Sdislav
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accipitrarium”(Samsonowicz,  1991, s.208).  W zależności  od regionu Polski  niektóre wsie

służb sokolniczych nazywano np. Jastrabnycze, a sokolników jastrzębnikami (Samsonowicz,

1991, s.208). Nazwa jastrzębia pojawia się ponadto często w XIV i XV wiecznych aktach

spraw  sądowych  wytaczanych  sobie  przez  szlachciców  (Samsonowicz,  1991,  s.113;

Wodzicki,  1858,  s.199;  Tymieniecki,  1916,  s.15-16).  Jako  ptak  używany  w sokolnictwie

występuje ponadto w znacznie starszych od polskich przekazów źródłowych, VI wiecznych

sagach  Wikingów  (http://users.cybercity.dk/~ccc12787/hist/dk1.html),  a  wielki  sokolnik

kalifa fatymidzkiego Al.-Aziza bi-Allah, który napisał około roku 995 „Księgę sokolnictwa”

wymienia go wraz z rarogiem na pierwszym miejscu (Anonimowy sokolnik, 2001, s.176).

Kości  jastrzębi  odnaleziono  na cmentarzyskach  z  terenów Niemiec  datowanych  na V-VII

wiek.  Pochówki  te  czasami  występują  wraz  z  kośćmi  psów,  przeważnie  w  bogato

wyposażonych  grobach  zapewne  notabli.  Taki  obrządek  pogrzebowy  potwierdza  ich

wykorzystanie  w  łowiectwie  „pod  pierzem”.  W  12  grobach  wystąpiły  szczątki  kostne

jastrzębia, w 3 sokoła wędrownego, a w jednym krogulca (Müller, 1993, s.432-433).

Kolejnym dosyć często występującym gatunkiem w szczątkach jest bielik. Został on

zarejestrowany  na  12  stanowiskach  w  tym  9  wczesnośredniowiecznych.  Liczba  jego

wszystkich pozyskanych kości wynosi 89. Może on być uważany w świetle dotychczasowych

badań  za  drugiego,  co  do  ważności  ptaka  łowczego  na  terenie  Polski.  W  materiałach

archeozoologicznych z obszarów Europy zachodniej datowanych od neolitu do średniowiecza

najczęściej  występującym  gatunkiem  jest  właśnie  birkut  (ryc.51)(Piechler,  1976,  cyt.  za

Waluszewska-Bubień, 1998, s.68).

Bielik  był  doskonałym  ptakiem  do  polowań  na  większe  ptactwo  na  otwartych

obszarach wodnych, nazywanych w języku łowieckim szklanem albo wodnem (Dyakowski,

1925, s.24).  Nie nadawał  się  natomiast  do polowań w lesie.  W naturze żywi  się głównie

rybami i padliną. Złapany za młodu oswajał się szybciej i lepiej niż orzeł przedni, jest od

niego  ponadto  łagodniejszy  miał  też  być,  jak  pisze  Krescentyn  odporny  na  choroby

(Krescentyn, 2001, s.40). Sokół atakuje swoje ofiary w locie, a bielik musi je dopaść zanim

się wzniosą w powietrze.  Podobnie, jak przy polowaniu z jastrzębiem, łamignatem można

było upolować zdobycz latającą i naziemną. Birkut zdolny był nawet do upolowania małych

saren i lisów. Przeważnie jednak używano go do polowań na otwartych przestrzeniach na

zające  (Krescentyn,  2001,  s.40;  Dyakowski,  1925,  s.96).  W  okresie  piastowskim

potwierdzeniem takich polowań są przedstawienia ikonograficzne. Prawdopodobnie to bielik

ukazany  jest  na  jedynej  z  serii  monet  Władysława  II  Wygnańca  (1138-1146),  jako  ptak

łowczy chwytający ofiarę (ryc.4,5,6). Symbolizował w sobie władzę książęcą, a elitarność  
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i  wyjątkowość  orlich  łowów wraz  z  człowiekiem godna  była  umieszczenia  na  denarach.

Birkut zapewne przedstawiony jest także na brakteacie Mieszka III Starego (ryc.23,52). W

czasach panowania tego władcy najsurowiej przestrzegano regale książęcego. Musiał  więc

książę cenić sobie łowy także i z tym ptakiem skoro na przedstawieniu umieścił go na swoim

ramieniu.  Chociaż przekazy o orłach z polskich źródeł pisanych pochodzą dopiero z XVI

wieku, są one dosyć dokładne i rozróżniają wiele ich rodzajów, co może świadczyć o dobrej

znajomości tych ptaków (Cygański, 1914, s.210):

„Orłów jest rozliczny rodzaj, bo jedni są wielcy, drudzy średni, trzeci mali abo drobni.

Miedzy temi też niektórzy są szlachetniejszy, tylko ptactwem a zwierzyną się żywiąc. Drudzy

aczkoli  żywe gadziny (myszy,  kuńciki  etc.)  bierzą,  wszakoż i  na ścirwy spadają,  jako są

marchy końskie i ośle etc., takież i ryby zdechłe jedzą [....] Orzeł może być od ludzi ukrócon 

i  ogłaskan,  gdy  młodo  z  gniazda  będzie  zabran  [...]  i  też  będzie  gonił  ptaki  wielkie,  

a zwłaszcza zające, króliki, sarny abo leśne kózki z pomocą psów.”(Krescentyn, 2001, s.40).

Przekazy z X wieku z terenów Maghrebu i Egiptu pod panowaniem Arabów, wspominają  

o rozbudowanym i skutecznym łowiectwie z orłami (Anonimowy sokolnik, 2001, s.188).

Orzeł  bielik  był  symbolem  władzy  we  wczesnośredniowiecznej  Polsce.  Nabrał  

on  szczególnego  znaczenia  po  odrodzeniu  się  monarchii  piastowskiej  za  Władysława

Łokietka (Piech, 1994, s.118). Stał się głównym symbolem i herbem króla oraz królestwa

polskiego.  W  czasach  Kazimierza  Wielkiego  znajdował  się  na  monetach,  pieczęciach

królewskich i dziełach sztuki fundowanych przez władcę. Władysław Łokietek wprowadził

orła  jako  swój  herb,  aby  wyróżnić  swoją  wyższą  pozycję  nad  innymi  Piastami  linii

kujawskiej. Przedtem używał herbu rodzinnego pół orała, pół lwa (Piech, 1994, s.119-122).

Orzeł był również rozpowszechnionym znakiem wykorzystywanym w herbach na znacznych

obszarach  Europy,  innym  równie  popularnym  motywem  był  lew.  Orzeł  na  ikonografii

występuje od początku wprowadzania herbów w XII wieku (Kuczyński, 1994, s.151-152).

Szczątków krogulca odkryto zdecydowanie mniej, bo tylko 28. Ze względu na znaczne

podobieństwo jego wyglądu do jastrzębia można uznać, że ptak ten pozyskiwany był przez

człowieka  w  podobnych  celach  jak  jastrząb.  Źródła  historyczne  potwierdzają  tę  tezę

(Samsonowicz,  1991, s.113).  Samice tego gatunku nie  odbiegają wielkością  od jastrzębia.

Samce są znacznie mniejsze. Ograniczało to dostępną dla nich zwierzynę. Gatunek ten był

jednym z najpopularniejszych w sokolnictwie (Krescentyn, 2001, s.32). Jego nazwa dosyć

często  pojawia  się  w  aktach  spraw  sądowych  z  XIV  i  XV  wieku  (Samsonowicz,  1991,

s.113,208). Dowodem wczesnego wykorzystania krogulca w sokolnictwie może być również

odnalezienie szkieletu samicy w grobie kobiety na cmentarzysku w Rheinhessen datowanym
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na  VI-VII  wiek  (Lindenschmit,  1880-1889  cyt.  za  Müller,  1993,  s.433).  Świadectwa

ikonograficzne  potwierdzają,  że  zarówno  bogaci  mężczyźni,  jak  i  kobiety  średniowiecza

polowali wraz z ptakami (Müller, 1993, s.433). 

Pustułka,  myszołów,  błotniak  stawowy i  kania  w  materiale  kostnym  były  jeszcze

mniej  liczne,  razem  ich  szczątków  znaleziono  21.  Ptaki  te  występują  w  przyrodzie

przynajmniej równie licznie, jak jastrząb (Kruszewicz, 2002, s.88,90,96,102,106,120) jednak

ich  pozostałości  nie  odnajdywane  są  w  historycznych  skupiskach  ludzkich  tak  często.

Możliwe, że było to spowodowane ich mniej istotną rolą w sokolnictwie.  Stosowane były

raczej  tylko  jako  straszaki  na  ptactwo,  tak  zwane  „latacze”,  które  przy  użyciu  ptaków

drapieżnych  łatwiej  było  schwytać  (Dobney,  Jaques,  2002,  s.17,18).  Inaczej  tą  technikę

nazywano  „polowaniem  z  rozjazdem”.  Ptaki  z  dzwoneczkami  i  na  dłużcu  mogły  być

wypuszczane z jednego berła na drugie, nad terenem gdzie zalegało przestraszone ptactwo

(Wodzicki, 1858, s.139-142; Milczarek, 2001, s.88). Myszołowy nie nadawały się do łowów

wraz  człowiekiem,  jako  ptaki  wypuszczane  z  rękawicy.  Wedle  świadectw  ustnych

dzisiejszych sokolników ptaki te nie mają do tego predyspozycji. Pustułka, błotniak stawowy

i kania są natomiast drapieżnikami zdecydowanie mniejszymi i polują na zwierzynę drobną.

Ich wykorzystanie, zatem mogło być ograniczone. Źródła pisane wspominają o polowaniach

także  na  małe  ptaszki  (Anonimowy  sokolnik,  2001,  s.185;  Krescentyn,  2001,  s.39).  M.

Cygański  wspomina  o  polowaniach  z  ptakiem  łowczym  na  skowronka  (Cygański,  1914,

s.229-230). 

Rzadziej  występujące  w  szczątkach  puchacze  i  orły  przednie  mogły  natomiast

upolować już ofiarę przyzwoitej wielkości np. zająca. Ich rolę w życiu dawnego człowieka

można rozpatrywać na podstawie źródeł pisanych (Krescentyn, 2001, s.41; Cygański, 1914,

s.283-284;  Haur,  2001,  s.95)  i  niestety tylko  5 stanowisk archeologicznych  (tab.  nr  6,  9,

11,16,19). Na podstawie informacji  jeszcze z XIX wieku wiadomo, że puchacz oraz orzeł

przedni dosyć licznie gniazdowały na terenie całej Polski (Tomiałojć, 1990, s.128,244). W

szczątkach archeolozoologicznych orzeł pojawia się już w warstwach z XI-XII wieku (tab. nr

6),  a  Puchacz  z  IX-XI  wieku  (tab.  nr  11).  Stan  zachowania  ich  kości  w  materiałach

archeozoologicznych  może  być  wynikiem niewystarczającej,  jak  dotychczas  liczby  badań

pośród  materiałów  archeologicznych.  Istnieje  również  prawdopodobieństwo,  że  ptaki  te

zostały  szerzej  wprowadzone  w  sokolnictwie  dopiero  później  na  tereny  Polski  (od  XIV

wieku).  Rozwój  i  upowszechnienie  się  łowów z ptakami  drapieżnymi  i  największa liczba

wykorzystywanych  ptaków łowczych,  według źródeł  historycznych  przypada w Polsce na
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XIV – XVI wiek (Pawiński, 1882, s.32,35; Ejsmond, 1926, s.25-27; Samsonowicz, 1991, s.

174;179). Materiały archeozoologiczne z tego okresu są bardzo nieliczne.

Odnalezione  kości  ptaków  drapieżnych  są  wynikiem  najprawdopodobniej

niezamierzonej przez człowieka ich śmierci. Ptaki ginęły w wyniku nieodpowiedniej tresury,

chorób lub ran odniesionych  w trakcie  polowania..  W najlepszym przypadku umierały ze

starości. Krescentyn opisuje, że sokoły wędrowne i orły były mniej podatne na choroby niż

jastrzębie  (Krescentyn,  2001,  s.39,40).  Wypadki  w  trakcie  polowań  mogły  się  zdarzać

szczególnie  jastrzębiowi,  który  jest  uważany  za  najbardziej  zapalczywego  i  zuchwałego

łowcę, ryzykującego często niebezpieczne dla swojego zdrowia ataki w gęstwinę (Wodzicki,

1878, s.23; Mazaraki,  1977, s.44,52).  Rannego ptaka przynoszono zapewne do osady czy

grodu, aby próbować go jeszcze odratować. Czyniono tak nie tyle z powodów humanitarnych,

ile finansowych.  Utrata ptaka łowczego związana była  z dużym wydatkiem (Tymieniecki,

1916,  s.15-16).  Ptaki,  które  wczesnopiastowscy  władcy  powierzali  kapitułom  na

przechowanie, były wyceniane, aby w razie ich straty opiekun zwrócił odpowiednią należność

(Wodzicki, 1858, s.15). 

Książęta  czy  królowie  wytrenowane  dla  swojej  rozrywki  łowieckiej  ptaki

przechowywali zapewne stale w kilku ośrodkach, aby w zależności od miejsca przebywania

móc dowolnie oddawać się polowaniom. Rozjazdy po kraju zajmowały władcom 3 miesiące

rocznie  (Modzelewski,  2000,  s.45).  Ptaki  mogły  być  umieszczane  na  terenie  grodów,

podgrodzi,  w rezydencjach  łowieckich  czy  w osadach  służebnych  sokolników.  Najwięcej

kości ptaków drapieżnych odnaleziono na terenie właśnie grodzisk (tab. A). Razem z ptakami

musiała też przebywać odpowiednia wykwalifikowana w ich opiece służba. Przewóz ptaków

był  bardzo  utrudniony,  związany  z  dużymi  kosztami  oraz  ryzykiem  śmierci  ptaków

(Wodzicki, 1858, s.117-119).

Ptaki drapieżne mogły być również sprowadzane do gwarnego ośrodka miejskiego,

aby przyzwyczaić  je  do kontaktu  z ludźmi.  W przekazach źródłowych  sokolnicy zalecają

noszenie  nieoswojonych  jeszcze  ptaków,  w trakcie  ich układania,  po miejscach głośnych,

obcych  dzikiej  naturze  ptaków,  aby  stały  się  obojętne  na  obecność  człowieka  i  mniej

płochliwe (Krescentyn, 2001, s.32). Niestety identyfikacja pomieszczeń do przechowywania

ptaków na terenie grodów przy dzisiejszym stanie wiedzy wydaje się niemożliwa. Dla ptaków

mogły służyć wygospodarowane części przestrzeni mieszkalnej czy zabudowa gospodarcza.

Podobnie  prawidłowe  rozpoznanie  utensyliów  sokolniczych  nastręcza  wielu  trudności.

Większość  z  tych  przedmiotów  wykonywana  była  z  surowców  organicznych  słabo
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zachowujących  się  na  stanowiskach  archeologicznych.  Omówione  powyżej  skórzane

rękawice mogą być przyczynkiem do dalszych wnikliwszych badań.

Z braku źródeł trudna jest korelacja ośrodków władzy książęcej ze szczątkami ptaków

drapieżnych.  Grody naczelne były najlepszym zapleczem dla księcia (Modzelewski,  2000,

s.46). Sprawowano tam sądy, administrowano i zarządzano prowadzoną wymianą towarowo

pieniężną  (Moździoch,  1991,  s.98,99).  Można przypuszczać,  że  w grodzie  gnieźnieńskim,

gdańskim,  wrocławskim  czy  opolskim,  zamieszkiwali  także  możni,  którzy  mogli  sobie

pozwolić na utrzymanie sokolnika, kilku jastrzębi i otrzymali  stosowny przywilej. Były to

ośrodki  zamieszkałe  przez  warstwę  rycerską,  zajmującą  się  produkcją  rzemieślniczą  i

rękodzielniczą  przypuszczalnie  głównie  na  skalę  domową.  Stanowili  oni  gwarancję

przestrzegania przez okoliczną ludność narzuconych jej  praw i wymogów. Znajdowała się

tam również warstwa urzędnicza i załogi grodowe wraz z rodzinami (Moździoch, 1991, s.96-

98). Kości rodzin sokołowatych, jastrzębiowatych i puchacza znalazły się w kilku stolicach

kasztelańskich,  w  materiałach  bogato  reprezentowanych  przez  kości  ptaków.  Spośród

stanowisk  z  opracowanymi  materiałami  archeozoologicznymi,  jedynie  w  niewielkich

materiałach  awifauny  z  Poznania  i  Kruszwicy  nie  odnaleziono  szczątków  ptaków

drapieżnych. 

Miejscami, w których odnalazłoby się najwięcej szczątków jastrzębi czy sokołów są

osady służebne sokolników. Zdychało tam prawdopodobnie niewspółmiernie wiele ptaków.

Nie wiadomo jednak czy zawsze osady te wiązały się z wybudowaną tam sokolarnią, czy były

jedynie miejscem zamieszkania treserów i wstępnego treningu. Później ptaki mogły być już

przenoszone do właściwych sokolarni bliżej  siedzib książęcych lub łowisk. Brakuje badań

archeologicznych osadnictwa wiejskiego pod kątem łowieckich służb książęcych.

Istniała  możliwość  schwytania  ptaków  rzędu  szponiastych  i  puchacza  w  trakcie

polowania  w  sieci  lub  samozatrzask.  Nie  należy  jednak  zapominać,  że  jest  to  okres

obowiązywania regale książęcego i dopiero od XII wieku wyjątkowo nadawane są przywileje

umożliwiające łowy z ptakami bogatemu duchowieństwu i szlachcie (Sarnowska, Fabiański,

1976, s.44). Ptaki używane w sokolnictwie i ich gniazda były ściśle chronione. Obowiązana

do  tego  była  cała  ludność  zamieszkująca  dany  obszar.  Nad  przestrzeganiem  tego  prawa

czuwali sokolnicy (Badeni, 1896, s.11,14; Dyakowski, 1925, s.66; Jastrzębiec-Szczepkowski,

1949, s.9,13; Samsonowicz, 1991, s.189,210,211). Angielski król Edward III w XIV wieku za

kradzież jastrzębia lub zniszczenie jego gniazda wyznaczył karę śmierci (Dyakowski, 1925,

s.101). Dowodem tego, że zakazem tym były objęte również gniazda jastrzębi w Polsce są

XV-wieczne przekazy spraw sądowych, które toczyły się z powodu wykradzenia jastrzębia
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lub  krogulca  z  gniazda  (Tymieniecki,  1916,  s.15-16;  Mazaraki,  1977,  s.52).  Gniazdo

jastrzębia, zatem podobnie, jak sokoła nie było dobrem, z którego mógł każdy korzystać, a

stanowiło  własność  ziemianina..  W  okresie  wcześniejszym  (X-XIV  w.)  prawem

wykorzystania piskląt z gniazda jastrzębia dysponował pewnie książę lub król. Nierozsądne

było więc przynoszenie martwego czy żywego ptaka na teren grodu gdzie znajdowały się

władza administracyjna i sądownicza, groziło to wysoką karą. 

Analizę  stanu  liczbowego  zachowania  szczątków  utrudnia  nieznajomość  dokładnej

pozycji  stratygraficznej  i  planigraficznej  zalegania  kości.  Uniemożliwia  to  dokładne

zweryfikowanie  obiektu,  w  którym  szczątki  się  znajdowały  i  wyciągniecie  dalszych

wniosków,  co do  ich  powiązania  z  warstwą kulturową.  Ogółem w przypadku  większości

stanowisk  skalę  podanych  informacji  należy  uznać  za  niewystarczającą  i  analizę  można

przeprowadzić tylko na podstawie danych archeozoologicznych.

Rozpatrując  stan  szczątków  ptaków  rzędu  szponiastych  w  materiałach

archeozoologicznych, dziwić może brak obecności gatunku, od którego pochodzi cała nazwa

szlachetnej sztuki łowieckiej w Polsce - sokoła. Sokoły wędrowne były zapewne nielicznie

chwytane i zarezerwowane tylko dla najbogatszych możnowładców uprawiających łowy „pod

pierzem”.  W Polsce Piastów oznaczało  to,  że mógł  sobie na nie  pozwolić  tylko  król czy

książę. 

Symbolika  wczesnośredniowiecznych  przedstawień  ikonograficznych  sokoła

niesionego na ręce  powiązana  była  ze  starożytnymi  wizerunkami  orła  ukazanego na ręku

władcy lub boga Zeusa. Związane to było z manifestowaniem siły i władzy. Monety z takimi

przedstawieniami pojawiają się w Syrii w drugiej połowie VII wieku (ryc.8,9). W Europie

postać władcy z ptakiem pojawia się od przełomu XI i XII wieku, na denarach lotaryńskich

Godfryda  V  (1106-1128)(ryc.13)  oraz  na  denarach  duńskiego  króla  Nielsa  (1104-1134)

(ryc.14). W Polsce po raz pierwszy sokół na ręku władcy pojawia się na brakteacie Mieszka

Starego (ryc.22).  Sokół wędrowny czy białozor mógł,  więc być ptakiem zarezerwowanym

tylko dla księcia jako jego atrybut podobnie, jak miecz czy włócznia (Cherryson, 2002, s.308;

Kiersnowski,  1994,  s.111,112).  Wiadomo,  że  sokoły  wędrowne  i  północne  należały  do

najwyżej  cenionych  i  najdroższych  ptaków  łowczych.  Marko  Polo,  jak  wynika  z  jego

dokładnych  opisów  ptaków  drapieżnych,  podróżnik  zaznajomiony  ze  sztuką  sokolniczą,

zachwyca  się  nieprzebraną  liczbą  białozorów  i  sokołów  wędrownych,  które  napotkał  na

północ od terenów kraju Bargu i w Kermanie. Podkreśla on, że Wielki Chan ma łatwy dostęp

do tych wielkich bogactw (Marko Polo, 1977, s.40-41,101-102,437).
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Sokół wędrowny jest gatunkiem rzadziej występujący na terenach Polski niż jastrząb

(Tomiałojć, 1990, s.137) i podobnie zapewne było w pradziejach. Aby utrzymywać sokoły do

polowań, należało ponosić wysokie wydatki nie tylko na same ptaki i ich pozyskanie, ale i na

obeznanych  z  nimi  sokolników.  Polowanie  z  sokołami  uważane  jest  przez  badaczy  za

zupełnie odmienny sposób łowienia niż z jastrzębiowatymi, są to ptaki tzw. wysokiego lotu, 

a jastrzębie i krogulce niskiego lotu (Milczarek, 2001, s.84-90), zatem i ludzie układający  

i opiekujący się sokołami, posiadać musieli odpowiednią wiedzę. W przekazach źródłowych -

kodeksie litewskim, czy opisie Usamy Ibn Munkiza sokół występuje jako ptak dwukrotnie

droższy niż jastrząb (Działyński, 1841, s.372; cyt. za Milczrek, 2001, s.100). W pierwszym

dziele w języku polskim zajmującym się tematyką łowów z ptakami na pierwszym miejscu

opisany jest  krogulec,  następnie jastrząb,  sokół,  orzeł i  sowy (Krescentyn,  2001, s.30-41).

Nieznany tłumacz przekładu polskiego wydanego w 1549 roku odpowiednio przystosowywał

dzieło włoskiego autora do Polskich realiów. Ptaki być może zostały przedstawione według

ich popularności  wykorzystania  w sokolnictwie.  Także  opisując  twórcę  łowów sokolich  -

legendarnego króla Daukosa, Krescentyn podaje jastrzębia jako pierwszego ułożonego ptaka

potem sokoła i inne ptaki (Dynak, Sokolski, 2001, s.9; Krescentyn, 2001, s.30). S. Milczarek

zaznacza,  że  według  źródeł  perskich  najwcześniej  używanym  do  polowań  ptakiem  był

jastrząb  (Milczarek,  2001,  s.85).  Od  jego  nazwy  własnej  –  baz,  powstała  używana  we

wszystkich  krajach  muzułmańskich  nazwa  łowów  z  ptakami-  bajzara (polowanie  

z jastrzębiem). 

Sokół  wymagał  do łowów większych  otwartych  przestrzeni  (Müller,  1993,  s.431)  

i często odlatywał na tak dalekie odległości, że najdogodniej było poruszać się wierzchem.

Jastrząb  nie  sprawiał  takich  problemów,  gdyż  poluje  na  krótkich  dystansach.  Był  też  ten

gatunek wraz z krogulcem zapewne w lesistych terenach Polski bardziej przydatny.

W najwcześniejszych przekazach źródłowych z terenów Polski nie ma rozróżnienia na

łowy  z  jastrzębiami  czy  sokołami,  a  specjaliści  od  układania  ptaków  nazywani  są  w

zależności  od  regionu  także  niekiedy  jastrzębnikami  (Samsonowicz,  1991,  s.208).

Prawdopodobnie służby sokolnicze zajmujące się układaniem wszystkich gatunków ptaków

drapieżnych  określano  w  większości  dokumentów  jednym  terminem  łacińskim  aucupes

(Samsonowicz,  1991,  s.208).  W  późniejszym  zapewne  dopiero  okresie  i  to  tylko  w

największych możnowładczych czy królewskich sokolarniach wyodrębniano specjalistów od

danych gatunków.

W materiałach  archeozoologicznych brakuje znanych  ze źródeł  pisanych rarogów,  

a  także  sokołów norweskich  (białozorów)(Anonimowy sokolnik,  2001,  s.182;  Raczyński,
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1845, s.94; Cygański, 1914, s.277,278; Krescetyn, 2001, s.40). Może to być potwierdzeniem

ich  rzadkiego  występowania  i  wykorzystywania  tylko  przez  najbogatszych  sokolników

(Wodzicki, 1858, s.42-43). Ptaki te na terenie dzisiejszej Polski notowane są właściwie tylko

podczas przelotów (Dobrowolski, Jabłoński, 2000, s.75). Polskie dokumenty o białozorach

zaczynają wspominać dopiero od XV wieku, np. informacja o przesłanych przez Krzyżaków

białozorach dla Jagiełły (Wodzicki, 1858, s.23,117). Źródła pisane, z późniejszego okresu, są

pełne informacji o sokołach norweskich czy rarogach, sprowadzanych z wielkim nakładem

środków, a także o hojnych darach składanych z ptaków łowczych (Raczyński, 1845, s.94;

Ejsmond, 1926, s.30-31). Podobno nazwa nawet samych rarogów ma pochodzić od rzadkości

ich występowania,  a  w dawnej  polszczyźnie  mówiono:  „patrzeć,  jak na raroga”,  czyli  na

wielką  osobliwość  (Mazaraki,  1977,  s.44).  Zapisy  dotyczące  białozorów,  sokołów

wędrownych  i  rarogów  sporządzano,  ponieważ  ptaki  te  były  bardzo  nieliczne,  drogie  

i  wyjątkowe,  zatem  godne  uwiecznienia  w  archiwach.  Nie  wspominano  natomiast  

o pospolicie wstępujących i używanych w sokolnictwie jastrzębiach czy bielikach. 

Przy rozpatrywaniu gatunków ptaków używanych w sokolnictwie na terenie Polski we

wczesnym średniowieczu należy pamiętać, że to, jakie ptaki używane były w sokolnictwie nie

było  nigdy  przedmiotem  dokładniejszych  badań.  Wydaje  się,  że  wśród  badaczy  historii

sokolnictwa,  na podstawie toponomastyki,  utarło  się przekonanie,  że skoro we wczesnym

średniowieczu istniały osady nazwane sokolnikami, to głównym ptakiem łowczym był sokół.

Jest  to  jednak  tylko  domniemanie  i  hipoteza,  którą  należało  kiedyś  zweryfikować.  Sama

nazwa uprawiania łowów z ptakami tworzona była w różnych regionach świata od sokoła lub

jastrzębia (Milczarek, 2001, s.8; Dobney, Jaques, 2002, s.16,17). Na podstawie materiałów

archeozoologicznych  można  stwierdzić,  że  w  sokolnictwie  na  terenie  Polski

wczesnośredniowiecznej wykorzystywano głównie jastrzębie, bieliki i krogulce. Częściowym

potwierdzeniem przedstawionej tezy mogą być również badania niemieckiego archeozoologa

H.H.Müllera, który zauważył,  że prawdopodobnie ze względu na warunki naturalne (gęste

zalesienie)  obszarach  centralnej  Europy  najczęściej  używanym  gatunkiem  w  łowach  

z ptakami, był najlepiej przystosowany do takiego środowiska jastrząb oraz krogulec (Müller,

1993, s.432). 

Podsumowując niezbędne są dalsze badania archeologiczne i archeozoologiczne tego

zagadnienia  jednakże  pewne początkowe wnioski  można  już  wysnuć.  Szczególnie  silnie  

w Polsce Piastów, rysuje się ważna rola jastrzębia jako ptaka łowczego. Istotną rolę w łowach

z ptakami odgrywał zapewne również bielik. Występuje on w ikonografii nie tylko jako ptak

symbolizujący władzę, ale także związany z sokolnictwem. Tak rozbudowana symbolika tego
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ptaka sprawiła zapewne, że od panowania Władysława Łokietka stał się on herbem króla  

i państwa (Piech, 1994, s.118). Rola sokoła była prawdopodobnie w tym okresie mniejsza.

Głównym  tego  powodem było  niesprzyjające  jego  wykorzystaniu  środowisko  naturalne,  

a także potrzeba ponoszenia większych kosztów.

Z  porównania  stanowisk  różnych  regionów  Polski  wynika,  że  ptakami  wyżej

cenionymi w sokolnictwie na Śląsku były jastrzębie, na Pomorzu bieliki, a w Wielkopolsce

zarówno jastrzębie jak i birkuty. Jest to jednak wynik odnoszący się raczej do największych

stanowisk  tych  regionów  niż  całych  obszarów.  Rezultat  ten  zdeterminowany  może  być

również naturalnym występowaniem tych drapieżników, a zatem ich większą dostępnością.

Dlatego też przedstawiono poniżej szczegółowe dane dotyczące stanowisk, najważniejszych 

i najbardziej bogatych w szczątki ptaków drapieżnych.
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X. Omówienie materiału kostnego ptaków z wybranych stanowisk

archeologicznych.

1. Śląsk.
1.1 Ostrów Tumski.

Na  stanowisku  Ostrów  Tumski  pozyskano  i  opracowano  dwa  materiały

archeozoologiczne o podobnym charakterze archeologicznym i archeozoologicznym. Zbiory

te  są  identycznie  datowane  i  pochodzą  z  niedaleko  od  siebie  położonych  wykopów

(Waluszewska-Bubień, 1971, s.395; Waluszeska-Bubień A., 1981, s.143). Oba materiały były

również wystarczająco liczne do porównań statystycznych. 

We wczesnym średniowieczu na obszarze objętym badaniami znajdowała się wyspa

otoczoną dwoma ramionami Odry od północy, a głównym korytem rzeki od południa (Koĉka,

Ostrowska, 1955, s. 272). Nadawało to temu miejscu wyjątkowe właściwości obronne. Dzięki

rozwidleniu i spłyceniu się w tym miejscu rzeki była to także dogodna przeprawa. Prowadził

tędy  południowo-północny  szlak  handlowy z  Czech  przez  Kłodzko,  Niemczę  na  Milicz  

i  Poznań.  Dogodną  drogą  wymiany  handlowej  była  również  rzeka.  Wcześniej  została

zagospodarowana część wschodnia wyspy (Kaźmierczyk, 1991, s.16). W X wieku powstał  

w tym miejscu gród, który uległ  częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu w XII wieku

(Koĉka, Ostrowska, 1955, s.275). Umocnienia grodu zostały rozbudowane na przełomie X 

i XI wieku (Kaźmierczyk, 1991, s.17). Był to jeden z kluczowych grodów na południowym

zachodzie  Polski.  Znajdował  się  tu  główny  ośrodek  prowincji  i  biskupstwo  podległe

arcybiskupowi  gnieźnieńskiemu  (Koĉka,  Ostrowska,  1955,  s.  272,  Modzelewski,  2000,

s.258). 

Kości ptaków z wykopu VI i I na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu wyeksplorowano

w sezonach wykopaliskowych lat 1950 - 1956 oraz 1972 – 1978. Pochodziły one z warstw

wczesnośredniowiecznych  z X-XIII wieku.  Niestety dokładne datowanie i  umiejscowienie

kości  w  poszczególnych  warstwach  nie  zostało  podane  w  przypadku  wcześniejszych

wykopalisk  z  lat  pięćdziesiątych.  Stanowiska  te  wyróżniają  się  znaczną  różnorodnością

gatunków ptaków. Na wykopie VI zanotowano 15 gatunków, a na I aż 26. Ogółem w tych

dwóch materiałach archeozoologicznych odnaleziono 2390 kości ptaków, z tego 188 resztek

ptaków należących do gatunków nie udomowionych. Zdecydowaną większość stanowią kości

kury domowej 77% (Waluszewska-Bubień, 1971, s.414; Waluszewska-Bubień, 1981, s.143).

Na tych dwóch stanowiskach pozyskano aż 57 kości ptaków drapieżnych. W większości były

to  pozostałości  osteologiczne  jastrzębia  lub  myszołowa  i  krogulca  (tab.  G).  Znaleziono
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również  na  wykopie  I,  nigdzie  indziej  na  terenie  Polski  nie  zanotowane,  kości  błotniaka

stawowego.

Analizując  rozmieszczenie  kości  w  dokładniej  określonych  chronologicznie

warstwach  wykopu  I  zauważyć  można,  że  największa  liczba  gatunków  w  szczątkach

pochodzi z przełomu X/XI wieku oraz z XI wieku. Ptaki drapieżne jednak występują przez

prawie cały okres trwania stanowiska do przełomu XII i XIII wieku. 

W niezbyt  odległej  okolicy znajdowało się wiele osad służebnych m.in.  sokolniki  

i psary (mapa nr 2). Do Wrocławia trafiała zapewne większość wytwarzanych w okolicach

produktów,  a  także  wytresowane  dla  rozrywek  myśliwskich  księcia  psy  i  ptaki  łowcze.

Prawdopodobnie  jeszcze  do  końca  XII  wieku  rozległość  terenów  leśnych  i  bogactwo

zwierzyny  umożliwiało  księciu  czy  królowi  wyprawy  łowieckie  z  samego  Ostrowia

Tumskiego, dlatego znajdujemy tam szczątki jastrzębi czy krogulców. 

Wielka różnorodność łowionego ptactwa może świadczyć podobnie, jak obecność na

przyległych  terenach  Wrocławia  posiadłości  łowieckich,  Rokitnicy,  Leśnicy  i  Jelczu,  

o rozwiniętym w tym regionie łowiectwie  (Samsonowicz,  1991,  s.280).  Ślady uprawiania

sokolnictwa na Śląsku znajdują się w źródłach historycznych (Samsonowicz, 1991, s.280).

Wiadomo również o jego popularności na terenie niedalekich Czech (Kosmas, 1968, s.112;

Hensel,  1987,  s.142;  Åkerström-Hougen,  1981,  s.268;  Kiersnowski,  1994,  s.111).

Wspominano już powyżej o sokolniku, który podpisał się na dokumencie Bolesława śląskiego

z 1234. Istnieją również dokumenty poświadczające polowania z ptakami łowczymi innych

książąt śląskich (Gloger, 1985, s. 263; Samsonowicz, 1991, s.280). 

Gród wrocławski był jednym z największych grodów Polski, zajmował 6 hektarów.

Dla  porównania  Opolski  Ostówek  tylko  0,75  ha  (Moździoch,  1991,  s.89).  W XII  wieku

znajdowało się tam 100 -160 budynków, oprócz mieszkalnych były także spichlerze, stajnie,

czy zespoły zabudowań gospodarczych (Moździoch, 1991, s.89,93). Na Ostrowie Tumskim

znaleziono  wiele  zabytków  świadczących  o  wysokim  poziomie  życia  ówczesnych

mieszkańców. Do przedmiotów zbytku należały m.in. pięknie zdobione pierścienie (Koĉka,

Ostrowska,  1956,  s.86).  Znajdowała  się,  zatem  w  ówczesnym  Wrocławiu  obok  księcia,

warstwa  bogatszego  rycerstwa,  które  stać  było  na  wyprawianie  łowów  z  ptakami

drapieżnymi.  Dokumenty  z  1222  roku  poświadczają  nadanie  przywileju  wielkich  łowów

przez księcia opolskiego niejakiemu Wawrzyńcowi (Hołubowicz, 1956, s.232).

Część dzikiego ptactwa reprezentowanego przez kości na stanowisku została zapewne

upolowana właśnie  przy  pomocy jastrzębi  czy  krogulców. Do gatunków,  na  które  mogły

polować ptaki łowcze należy większość odnalezionych we Wrocławiu kości ptaków dzikich,
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m.in.  cietrzew,  kuropatwa,  żuraw,  głuszec,  czapla,  jarząbek i  różne gołębie.  Do obiektów

łownych  drapieżników należy  również  zaliczyć  gęgawę i  krzyżówkę,  które  w większości

opracowań  archeozoologicznych  są  łączone,  z  powodu  nierozpoznawalnych  różnic  

w szkielecie, z gęsią domową i kaczką domową (Nogalski, 1984, s.12). Nie wiemy zatem,

jaki jest w szczątkach stosunek upolowanych dzikich gęsi i kaczek do ich form domowych.

Źródła  pisane  zdają  się  jednak  świadczyć,  że  wyżej  cenione  były  ptaki  dzikie.  

W średniowiecznych kapitularzach z czasów Karola Wielkiego nadmienia się, że białe kaczki

(udomowione)  trzymane są głównie dla  ozdoby,  a spożywa się przeważnie kaczki  dzikie.

Jeszcze  w  XIV  wieku  we  francuskim  poradniku  domowym  (Le  Menagier  de  Paris)

przestrzega się przed zakupem tańszej od krzyżówki kaczki domowej (cyt. za Waluszewska-

Bubień,  1998,  s.53).  Możliwe,  więc  że  nie  doceniana  jest  w  historiografii  skala  łowów

ptasich, gdyż przeważnie szczątki gęsi i kaczek wiązane są z ich odmianami domowymi.  

W większości  zapewne  chwytano  dzikie  ptaki  w sieci  jednakże,  gdy polującemu  księciu

zależało  nie  tylko  na  pozyskaniu  smacznego  mięsa,  ale  i  rozrywce,  łowy „pod  pierzem”

stawały się doskonałym, interesującym spędzeniem czasu.

Na Ostrowie Tumskim znaleziono także dosyć liczne szczątki zająca w warstwach,  

w których  występowały również  kości  ptaków drapieżnych  (Wyrost,  Chrzanowska,  1981,

s.165).  Łowy  z  jastrzębiami  na  tego  ssaka  przez  wieki  uważane  były  za  jedne  

z  najatrakcyjniejszych  (Pasek,  1837,  s.263-264).  Innym pośrednim świadectwem polowań

„pod pierzem” mogą być odnalezione na stanowisku cztery skórzane rękawice (Kaźmierczyk,

1970, s.253), które zapewne służyły sokolnikom. Najwcześniejszy takie wyrób datowany jest

na XI wiek (Kaźmierczyk, 1970, s.253).

Na  wykopie  I  kości  jastrzębi  należały  przynajmniej  do  8  osobników i  udało  się  

w  przypadku  dwóch  z  nich  określić,  że  były  to  samice.  Rodzaj  żeński  wśród  ptaków

drapieżnych  był  preferowany  ze  względu  na  większą  siłę  i  zapalczywość.  Samice  miały

możliwość  schwytania  większej  ofiary.  Liczba  osobników  i  rozpoznana  płeć  gatunku

Accipiter gentilis z wykopu VI nie została podana (Waluszewska-Bubień, 1981, s.151).

Wśród kości krogulców znajdowało się na obu stanowiskach Wrocławia przynajmniej

13 osobników. Większość z nich należała do samic. Dla celów sokolniczych ze względu na

wymiary i siłę nadawały się właśnie głównie samice krogulców. Oznaczono ponadto jeden

szczątek  osobnika  o  nieukończonym  procesie  kostnienia,  aby  dobrze  ułożyć  ptaka

drapieżnego, należało pozyskać osobnika młodego. Mógł, więc to być ptak zbyt  wcześnie

pobrany z gniazda  lub  nieumiejętnie  tresowany,  co spowodowało  jego śmierć  w młodym

wieku.
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Obecność  materiału  osteologicznego  pustułki  i  błotniaka  stawowego  w szczątkach

może być świadectwem wspomnianych powyżej  łowów z użyciem ptaków łowczych jako

tzw. lataczy.  Mogły to jednak również być nieudane próby wykorzystania tych gatunków  

w sokolnictwie klasycznym, niejeden ptak został zapewne zagłodzony na śmierć z powodu

niemożności przezwyciężenia jego dzikości.

1.2 Opole Ostrówek.

Analogicznymi  do  Ostrowia  Tumskiego  we  Wrocławiu  są  dwa

wczesnośredniowieczne materiały z Opola Ostrówka wykopane w latach 1952 i 1964-1977.

Pozyskano w tym okresie 2622 kości ptaków, wśród nich 945 szczątków awifauny dzikiej.

Pośród materiału zwierzęcego ptaki stanowiły ok. 7% (Waluszewska-Bubień, 1973, s.207).

Najwięcej odnaleziono kości kury - 1435. Zanotowano jednak znacznie większą liczbę kości

niż we Wrocławiu, gatunków łownych, jak głuszec 511 i żuraw 134 kości. Jest to unikatowe

pod tym względem stanowisko. Wymienione gatunki zajęły drugą i trzecią pozycję za kurą

wyprzedzając nawet krzyżówkę lub kaczkę domową (131 kości) i gęgawę lub gęś domową

(101 kości). Świadczyć to może o upodobaniu kulinarnym mieszkańców Opola do dzikiego

ptactwa, a także dużej jego dostępności i rozwiniętym łowiectwie. W szczątkach wyróżniono

aż  27  gatunków  awifauny.  Odnaleziono  24  kości  ptaków  rzędu  falconiformes, które

reprezentowane były przez trzy gatunki: krogulca, jastrzębia oraz bielika.

Ostrówek  został  w  drugiej  połowie  X  wieku  przebudowany  według  starannie

przemyślanej koncepcji urbanistycznej. Wytyczono krzyżujące się pod kątem prostym ulice,

które wymoszczono drewnem, pozostawiono także wolne od zabudowy place. Wzdłuż nich

pobudowano drewniane domy w większości o konstrukcji zrębowej, część zabudowy jednak

stanowiły konstrukcje plecionkowe. W warstwie z XI wieku odnaleziono resztki ponad 100

budynków,  a  w XII  wieku gęstość zabudowy jeszcze  wzrosła  (Szfran-Szadkowska,  1995,

s.22-24; Bukowska-Gedigowa, 1986, s.31,205). Domy budowano przeważnie jednoizbowe  

z  drewnianymi  podłogami,  wydzielonym  miejscem  do  spania,  z  centralnie  położonym

paleniskiem lub piecem kopułowym. Obok części mieszkalnej znajdowały się zabudowania

gospodarcze, komórki i chlewiki dla zwierząt domowych (Szfran-Szadkowska, 1995, s.22-24;

Moździoch, 1991, s.93). Tam mogły być też trzymane ptaki łowcze.

Gród posiadał 3 drewniane bramy, dookoła niego poprowadzony był wał drewniano

ziemny  o  konstrukcji  izbicowo-przekładkowej,  którego  ślady  odnaleziono  od  strony
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północnej,  południowej  i  wschodniej  (Szfran-Szadkowska,  1995,  s.22-24).  Obronność

zwiększona była dzięki okresowym wylewom rzeki na okoliczne tereny.

Z odnalezionych zabytków wynika, że gród zamieszkiwała zbrojna drużyna. Odkryto

wiele  artefaktów w postaci  uzbrojenia  i  przyborów jeździeckich.  Zachowały się  zdobione

uprzęże  końskie  i  inne  wytwory  rymarskie.  Nie  był  to  jednak  gród  o  charakterze  tylko

wojskowym.  Ślady  pracowni  rękodzielniczych  i  rzemieślniczych  stałych  lub  tylko

okresowych  są  znajdowane  już  w  warstwach  z  X  wieku  (Moździoch,  1991,  s.95,96).

Znaleziono m.in. narzędzia ciesielskie, stolarskie, przędzielnicze, tkackie, szewskie i złotnicze

Najwybitniejsi rzemieślnicy Opolszczyzny znajdowali zapewne na Ostrówku zbyt dla swoich

towarów (Hołubowicz, 1956, s.53,55).

Przez Opole prowadził szlak handlowy z Moraw przez Bramę Morawską, Racibórz,

Krapkowice i Opole do Bałtyku przez Łęczycę, a także druga ważna droga handlowa z Rusi

Kijowskiej  przez  Kraków,  Opole,  Nysę  oraz  Kłodzko  do  Pragi  i  Bratysławy.  Z  Opola

prowadziła również dogodna droga na Wrocław i do Niemiec północnych (Hołubowicz, 1956,

s.46). Ze środkowo wschodniej oraz północnej wschodniej Europy sprowadzano do Hiszpanii

przez Kijów, Śląsk, Pragę i Frankfurt, sokoły północne (Milczarek, 2001, s.98).

Dużą  grupę  znalezisk  stanowiły  przedmioty  luksusowe,  importowana  biżuteria,

jedwabne tkaniny, kobierce wełniane, starannie wykonane rękodzieła. Są to dowody wysokiej

pozycji  materialnej  mieszkańców  Ostrówka,  których  stać  było  na  wyszukane  i  drogie,

sprowadzane,  towary.  Liczba  artefaktów  świadczących  o  majętności  ich  posiadaczy  jest

znacznie większa w porównaniu do innych osad tego regionu (Hołubowicz, 1956, s.52). 

Nowym etapem we wczesnośredniowiecznej  historii  stanowiska jest  I  połowa XIII

wieku. W 1228 roku książę Kazimierz I ustanawia Opole swoją siedzibą i zmienia się wtedy

charakter zabudowy Ostrówka. Powstaje murowana zabudowa dworska. Dla ozdoby dworu

sprowadzono zapewne pawie,  których  dowodem występowania  jest  obecność  ich  jednego

szczątka  w  materiale  archeozoologicznym.  Już  jednak  w  1241  roku  w  wyniku  najazdu

tatarskiego siedziba księcia została spalona (Hołubowicz, 1956, s.65-66). 

W tak bogatym ośrodku handlowym siedzibie władz administracyjnych i duchownych,

a  także  na  początku  XIII  wieku  księcia,  wykształcenie  się  uprzywilejowanej  warstwy

zainteresowanej sokolnictwem jest wielce prawdopodobne. Polował z ptakami drapieżnymi

zapewne  nie  tylko  książę,  dla  jego  jednak  potrzeb  znajdowała  się  w  pobliżu  Opola

przynajmniej jedna osada służebna sokolników (mapa nr 2). 

Kości  ptaków  drapieżnych  zostały  odnalezione  w  warstwach  osadniczych  od  II

połowy X wieku do XIII wieku włącznie, w poziomach konstrukcyjnych pośród pozostałości
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domów  i  ulic  (tab.  nr  15)(Bukowska-Gedigowa,  1986,  s.29,31,66,191,192,267,291).

Najwięcej odnaleziono kości krogulca – 12 i jastrzębia - 11. Bielik zachował się w postaci

tylko  jednej  kości.  Znaleziono  kości  przynajmniej  6  osobników  jastrzębi  i  7  osobników

krogulców. Wyjątkowa namiętność łowiecka władców Opola widoczna jest przez cały okres

wczesnego  średniowiecza.  Szczątki  głuszca  oraz  żurawia  występują  dosyć  równomiernie

liczbowo  we  wszystkich  okresach  chronologicznych.  Największy  zbiór  kości  łowionych

ptaków występuje na przełomie XI i XII wieku w fazach C i B. Niestety datowanie szczątków

z wcześniej badanego wykopu nie zostało przeprowadzone równie dokładnie jak materiału

późniejszego.  Wydzielono  fazy  A,B,C,D,E,  nie  podając  żadnych  dokładniejszych  danych.

Można się jedynie domyślać, że faza A łączy w sobie AIII, AII i AI, podobnie jak E obejmuje

EIII, EII i EI. Uniemożliwia to dokładną korelację warstw chronologicznych.

1.3 Legnica.

Trzecim stanowiskiem obszaru  Śląska,  na którym wystąpiły dosyć  licznie  szczątki

ptaków jest  Legnica.  Badania  archeologiczne  prowadzone były  tam w latach  1958-1964  

i  1970-1973  pod  kierownictwem  J.  Rozpędowskiego  (Wyrost  i  inni,  1980,  s.587).  Gród

Legnicki  znajdował  się  na  obszarze  rozległych  bagien  i  rozlewisk  rzeki  Czarnej  Wody  

i  Kaczawy.  Początki  osadnictwa na tym miejscu sięgają przełomu VIII i  IX wieku. W X

wieku wybudowano pierwszy gród, który miał kształt koła o średnicy ok. 100 metrów. Na

przełomie  X  i  XI  wieku  dobudowano  do  starszego  grodu  nowy  o  mniejszej  wielkości.

Pierwszy gród stał się wtedy umocnionym podgrodziem, a Legnica została stolicą kasztelani.

W okresie ostatniej  ćwierci XII wieku lub początku XIII wieku powstał na miejscu grodu

ceglany  zamek  otoczony  cylindrycznymi  murowanymi  wieżami  obronnymi  i  drewniano-

ziemnym obwałowaniem. Jego solidna konstrukcja uchroniła zapewne mieszkańców Legnicy

przed atakiem tatarskim w 1241 roku. O randze tego ośrodka może świadczyć fakt, że na

początku XIII wieku znajdowały się tam 3 kościoły (Kowalenko i inni, 1967, s.39).

Materiał kostny pozyskany z Legnicy został wydatowany na wczesne średniowiecze.

Kości ptaków stanowią niewielki ułamek pozostałości zwierzęcych zaledwie 0,48%. Liczba

gatunków  ptaków  odnalezionych  na  stanowisku  wynosi  10,  wśród  których  wyróżniono  

3 rzędu szponiastych. Znaleziono ogółem 53 kości ptaków z tego najwięcej kości gęgawy lub

gęsi domowej -  27,  a następnie jastrzębia  -  6.  Zastanawia brak szczątków kury.  Może to

świadczyć o braku hodowli ptaków na terenie grodziska, lub ograniczenia się jedynie do gęsi

domowej.  Przy  tak  małej  liczbie  kości  ptaków  interesująca  jest  ich  duża  różnorodność
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gatunkowa. Istotna jest również wysoka liczba pozostałości ptaków drapieżnych. Reasumując

można  przypuszczać,  że  mieszkańcy  Legnicy,  mięso  ptaków  pozyskiwali  w  większości

podczas  polowań.  Jastrząb  mógł  być  z  powodzeniem  użyty  w  polowaniach  na  gęgawy,

krzyżówki i żurawie. Myszołów i pustułka przydatne były w łatwiejszym łowieniu głuszca,

cietrzewia  i  kuropatwy.  Pomimo niewielkiej  liczby szczątków wystąpiły w tym materiale

głównie gatunki dzikie lub o nieznanym stopniu udomowienia. Przeważnie na stanowiskach 

o podobnej liczbie kości występują tylko ptaki udomowione. 

2. Pomorze Zachodnie.

W większych  ośrodkach  Pomorza  Zachodniego,  Szczecinie,  Wolinie  i  Kołobrzegu

skupiało  się  życie  polityczne  i  kulturowe organizacji  plemiennych  Pomorza  (Leciejewicz,

1991, s.207,221). Władzę sprawowali tam wielmoże wsparci autorytetem osób kierujących

kultem religijnym. Zamieszkiwali tam handlarze, wojownicy, rzemieślnicy i rybacy. Ogólnie

zauważono  dosyć  dużą  zamożność  społeczeństwa  (Leciejewicz,  1991,  s.211).  Ludność

uprawiała zapewne zarówno handel,  jak i piractwo (Żak, 1967a, s.43). Przekazy źródłowe

wspominają  o  wyprawie  łupieskiej  Wyszaka  na  wyspy  duńskie,  a  Misław miał  trzymać  

w niewoli wielu Duńczyków (Leciejewicz, 1991, s.207-209). W Wolinie schronił się nawet w

roku 986 duński król Harald Sinozęby (Leciejewicz, 1991, s.211). Król ten podbił w X wieku

całą  Danię,  Norwegię  i  Szwecję,  a  także  schrystianizował  Duńczyków.  Otrzymywał  on

coroczną daninę w postaci sokołów północnych z Norwegii (Åkerström-Hougen, 1981, s.284).

Sokolnictwo  w  tym  regionie  miało  więc  wielkiego  propagatora,  a  wymiana  kulturowa  

w obszarze  Bałtyku  była  bogata.  W  niedalekim  Stargardzie  Szczecińskim  i  Starogardzie

Gdańskim  już  w  połowie  XII  wieku  powstały  domy  rycerskiego  zakonu  joannitów

(Leciejewicz, 1991, s.218), obyczaj łowów z ptakami mógł więc też być rozpowszechniany

przez  zakonników,  którzy  jego  wzorce  czerpali  od  Arabów.  Utrzymywano,  kontakty

handlowe ze Skandynawiami, Bałtami i północną Rusią. Pomorzanie zapanowali w XII wieku

nad żeglugą na wodach zachodniego Bałtyku. Od około 1170 roku w Szczecinie i Kołobrzegu

funkcjonowały  mennice  (Leciejewicz,  1991,  s.211-212,215).  Kres  panowaniu  swoistej

oligarchii nastąpił w latach 20 XII wieku, kiedy to miasta przy ujściu Odry podporządkowane

zostały księciu Warcisławowi (Leciejewicz, 1991, s.212).

Dowodem  rozpowszechnienie  łowiectwa  na  tym  terenie  oprócz  kości  dzikich

gatunków ptaków chwytanych na mięso, są również występujące w znacznej liczbie szczątki

- 109 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

bielika, a także jastrzębia. W większości kości birkuta należały do samic (Nogalski, 1984,

s.20), lepiej predysponowanych do sokolnictwa. 

2.1 Szczecin.

 

W  materiale  z  wczesnośredniowiecznego  podgrodzia  Szczecina  znaleziono  ponad

1550 kości ptaków (tab. nr 17). Kura stanowiła ponad 73%, krzyżówka lub kaczka domowa

12,8%,  a  gęgawa  lub  gęś  domowa  6,1%  szczątków  awifauny.  Odnaleziono  123  kości

gatunków  dzikich.  Przeważały  gatunki  środowiska  wodnego.  Szczątków  ptaków  rzędu

szponiastych odnaleziono 28, w tym 23 kości bielika i 5 kości jastrzębia (samice). Jest to

stanowisko  o  największej  liczbie  pozostałości  kostnych  bielika  spośród  wszystkich

przeanalizowanych  materiałów.  Złożyło  się  na  taki  wynik  kilka  czynników.  W okolicach

Szczecina  znajduje  się  ujście  Odry  i  jej  rozlewiska.  Jest  to  biotop  typowy  dla  bielika

dostarczający  mu  w  obfitości  pokarmu  (Sokołowski,  1972,  s.49-50).  Człowiek  więc,

stosunkowo  łatwo  mógł  pozyskać  te  ptaki  z  powodu  ich  znacznej,  jak  na  drapieżniki

liczebności.  Szczecin  był  dosyć  ważnym  ośrodkiem  tego  terenu.  We  wczesnym

średniowieczu  transport  morski  był  podstawą  handlu  (Herrmann,  1991,  s.159).  Kupiecka

ludność Szczecina prowadziła  bogate interesy z ludnością wybrzeży Bałtyku (Żak, 1967a,

s.5).  Obszar  ujścia  Odry  poprzez  sieć  rzeczną  miał  kontakty  handlowe  nawet  z  Arabią

(Herrmann, 1991, s.161). Wzory zachowań łowieckich np. polowania z orłami mogły tu więc

dotrzeć nawet wcześniej niż na tereny wewnątrz lądu. Z obszarów objętych wpływami kultury

Wikingów znane są łodziowe pochówki, ze szczątkami sokołów (Åkerström-Hougen, 1981,

s.271,272,).  Łowy  z  ptakami  występują  także  na  przedstawieniach  ikonograficznych  ze

Skandynawii  (ryc.42,43).  Z  terenów  Danii  pochodzą  przekazy  źródłowe  o  corocznym

trybucie składanym królowi Haraldowi Sinozębemu w postaci sokołów norweskich, a także

pieczęć króla Kanuta II wyobrażonego wraz z sokołem na koniu (ryc.15)(Åkerström-Hougen,

1981, s.284). Najwięcej importów skandynawskich znalezionych na terenie Polski pochodziło

z Danii (Żak, 1967b, s.261). Zatem władcy ówczesnego Szczecina czerpiąc wzory z zachodu 

i  północy  mogli  przyswoić  obyczaje  łowieckie  sąsiadów.  Przypuszczać  można,  że  na

podgrodziu Szczecina właśnie, znajdowało się miejsce przechowywania ptaków. Odnaleziono

większą część kośćca bielika, co może świadczyć o braku selekcjonowania niektórych kości

do obróbki rzemieślniczej. Niestety dokładna chronologia stanowiska i układ kości ptaków 

w stratygrafii nie zostały podane.
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W materiale kostnym ptaków z wykopalisk na innym obszarze Szczecina (tab. nr 11)

zaobserwowano podobny rozkład gatunków jednakże liczba odnalezionych tam kości ptaków

była piętnastokrotnie mniejsza (tab. C1,C2).

2.2 Wolin.

Kości  ptaków  zostały  odnalezione  także  podczas  wykopalisk  we

wczesnośredniowiecznym Wolinie. Badania prowadzono tam w latach 1953-1955. Uzyskano

prawie  1400  szczątków  (tab.  nr  17).  W  materiale  kostnym  zanotowano  podobny  udział

najliczniej występujących pozostałości kostnych gatunków awifauny do tego, jaki wystąpił na

stanowisku w Szczecinie-rynku warzywnym.  Najwięcej  odnaleziono  kury domowej,  która

stanowiła 75%, następnie krzyżówki lub kaczki domowej 15% i gęgawy lub gęsi domowej

6,7%. Można zatem te dwa stanowiska pod względem konsumpcji mięsa ptactwa uznać za

analogiczne.  W  materiale  z  wykopalisk  na  Wolinie  zachowana  została  również  wysoka

pozycja w liczbie szczątków bielika.  Zanotowano 18 kości tego ptaka.  Nie zachowały się

natomiast kości jastrzębia. Tak wysoki udział kości bielika, a także długa tradycja kontaktów

z  zachodnią  i  północną  Europą  może  podobnie,  jak  w  przypadku  Szczecina  oznaczać

wykorzystanie birkutów w sokolnictwie. Z wykonanych pomiarów wynika, że współczesne

bieliki nie różnią się od osobników odnalezionych na stanowiskach w Wolinie i Szczecinie.

Większość  zbadanych  szczątków  należała  prawdopodobnie  do  samic,  większych  

i  silniejszych  od  samców  (Nogalski,  1984,  s.19).  Bielik  jest  najczęściej  notowanym  na

wykopaliskach ptakiem drapieżnym Europy (Piechler,  1976, cyt.  za Waluszewska-Bubień,

1998, s.68)(ryc.51).

Na stanowisku w Wolinie przetrwały ślady różnorodności etnicznej jego mieszkańców

(Herrmann, 1991, s.162). Znaleziono tam m.in. w warstwach z IX wieku domy o konstrukcji

międzysłupowej (Dembińska, Podwińska, 1978, s.212). Odkryto nawet ryte w drewnie napisy

runiczne  i  inne  importy  skandynawskie  (Leciejewicz,  1991,  s.211;  Żak,  1967a,  s.44).

Zachowały  się  ponadto  ślady  pracowni  bursztyniarskich,  rogowniczych,  szklarskich  

i odlewniczych (Leciejewicz, 1991, s.210). 
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2.3 Kołobrzeg.

Na stanowisku w Kołobrzegu w warstwach wczesnośredniowiecznych  odnaleziono

1144 fragmentów  i  całych  kości  ptaków (tab.  nr  19,24).  Pozyskany  w latach  1954-1958

materiał  wyróżnia  wysoki  udział  w szczątkach  gawrona lub wrony.  Stanowią  one prawie

20%,  podczas  gdy na  żadnym innym stanowisku nie  przekraczają  liczby 10 pozostałości

kostnych. Mogły być to osobniki chwytane na mięso, ale zapewne tylko przez ludzi biednych

lub  zmuszonych  trudną  dostępnością  pożywienia  (Lasota-Moskalewska,  2000,  s.113;

Nogalski,  1984, s.139; Haur,  2001, s.115).  M. Cygański  wspomina,  że wrony są głównie

chwytane,  ponieważ  są  przydatne  jako  pożywienie  dla  rarogów,  sokołów  i  jastrzębi

(Cygański,  1914,  s.326).  W  materiale  kostnym  wydobytym  w  1997  roku  ze  stanowiska

Budzistwo 1 gawron lub wrona wystąpił nielicznie. Ptaków dzikich ogółem na stanowiskach

Kołobrzegu odnaleziono 269. Spośród ptaków łowczych  wystąpił  myszołów – 3 szczątki,

jastrząb – 1 szczątek, bielik – 1 szczątek oraz 2 kości puchacza. Kości myszołowa pochodziły

od 3 różnych osobników większych niż dzisiejsze myszołowy. Szczątek jastrzębia należał do

samca.  Kołobrzeg  w  XII  wieku  był  bogatym  miastem  portowym  i  stolicą  kasztelani,  

a mieszkańcy jego trudnili  się głównie handlem morskim. Przez dłuższy czas ośrodek ten

pozostawał nie zniszczony w wyniku toczących się na tym obszarze wojen i  walk, dzięki

temu mógł się spokojnie rozwijać (Leciejewicz, Rębkowski, 2000, s.12,16,18,19). Gród został

wzniesiony pod koniec IX wieku. Grodzisko wraz z podgrodziem zajmowało obszar ok. 25

ha. Na stanowisku znaleziono dowody szerokich kontaktów handlowych jego mieszkańców

(Leciejewicz, Rębkowski, 2000, s.36,38-39). 

Odnalezione  kości  jastrzębia  i  bielika  mogą  być  dowodem wykorzystywania  tych

ptaków  w  sokolnictwie.  Myszołów  i  puchacz  także  zapewne  służyły  w  łowiectwie

człowiekowi. Pierwszy z tych gatunków był używany jako tzw. latacz, a drugi można było

wykorzystać  jako  wabia  na  dzikie  ptaki  (Samsonowicz,  1991,  s.115).  Źródła  pisane

szczególnie polecają puchacza do chwytania wron i gawronów (Cygański, 1914, s.323,326), 

a w Kołobrzegu znaleziono wyjątkowo dużo kości ptaków tych gatunków. Mogły one być

wykorzystywane  jako pokarm także  dla  ptaków łowczych.  Niektórzy  rycerze  czy kupcy  

z zamieszkującej gród ludności byli zapewne wystarczająco majętni, aby utrzymywać ptaki

łowcze i polować na okolicznych terenach. 
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2.4. Stare Drawsko.

Prace wykopaliskowe prowadzono w obrębie murów zamkowych Starego Drawska.

Znajdował się tam gród, położony w dogodnym obronie miejscu, w przesmyku pomiędzy

jeziorami  Drawskim  i  Żerdnem.  Przez  tereny  te  przebiegała  droga  handlowa  łącząca

kołobrzeskie solanki z Polską. Gród miał kształt elipsy o wymiarach od 46 do 50 metrów.

Otaczał  go wał  drewniano-ziemny o konstrukcji  rusztowej  i  skrzyniowej.  Odnaleziono na

jego terenie ślady hutnictwa i kowalstwa. Gród został zniszczony w pierwszej połowie XII

wieku. W XIV wieku wybudowano murowany zamek (Labuda, Stieber, 1975, s.391).

 Odnalezione materiały kostne wydatowano na wczesne średniowiecze, średniowiecze

i późne średniowiecze wraz z nowożytnością.  Wśród wszystkich pozostałości zwierzęcych

odnaleziono  532 kości  ptaków,  co  stanowiło  ok.  2,5% (tab.  nr  16).  Szczątków kostnych

ptaków  dzikich  odnaleziono  43.  Wśród  16  rozpoznanych  gatunków  najliczniejsza  była

gęgawa lub gęś domowa (255 kości) oraz kura domowa (206 kości). Liczba kości pozostałych

gatunków nie przekraczała 14. Pośród pozostałości ptaków dzikich dosyć często występował

bielik  –  9  szczątków.  Jego  kości  odnaleziono  we  wszystkich  fazach  chronologicznych

stanowiska. Zanotowano także inne ptaki wykorzystywane w sokolnictwie:  jastrzębia,  orła

przedniego  i  myszołowa.  Orzeł  przedni  jest  wyjątkowym  znaleziskiem.  W  materiałach

kostnych zanotowano jego obecność tylko jeszcze na wczesnośredniowiecznym stanowisku 

w Węgrach. Odnaleziona w Starym Drawsku kość została bardzo szeroko wydatowana od

XIV do XX wieku. Na stanowisku tym pomimo położenia dalej od wybrzeża również liczny

był  bielik  podobnie,  jak  w  Szczecinie  i  Wolinie.  Wyjątkowa  jest  natomiast  przewaga

szczątków kostnych gęgawy lub gęsi domowej w warstwach datowanych na X-XIII wiek nad

kurą. 

3. Wielkopolska.

3.1 Santok.

Dwa materiały kostne ptaków z Santoka niestety nie  doczekały się  jak dotychczas

oddzielnej  szczegółowej  publikacji  (Waluszewska-Bubień,  1979b,  s.346-247).  Ze  względu

jednak na wysoką wartość badawczą zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu. Na

stanowisku Santok - grodzisko odnaleziono 1502 kości ptaków, wyróżniono 21 gatunków.

Materiał  z  Santoka  -  podgrodzie  jest  równie  liczny  –  1757  kości  w  tym  19  gatunków

awifauny. Rozkład gatunkowy materiału odbiega od większości innych stanowisk, ponieważ
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najwięcej  odnaleziono na obu stanowiskach kości krzyżówki lub kaczki domowej -  1519.

Kura domowa występuje na drugim miejscu z 1079 kośćmi, a gęgawa lub gęś domowa na

trzecim ze 343 pozostałościami kostnymi. Również kolejne miejsca w liczbie odnalezionych

kości na obu stanowiskach są zajęte przez te same gatunki: podgorzałkę, łyskę i cyrankę (tab.

nr 9,10). 

Unikatowa jest wysoka liczba szczątków gatunku notowanego jedynie tylko na dwóch

stanowiskach Santoka  (podgrodzia  i  grodziska),  a  mianowicie  podgorzałki.  Mogło  to  być

związane z  preferowaniem tych  ptaków przez  ludzi  dla  celów konsumpcyjnych.  Może to

jednak również  być  świadectwem składanej  daniny czy podatku,  którą  okoliczna  ludność

musiała  uiszczać właśnie w postaci podgorzałki.  W przekazach źródłowych zachowała się

informacja,  że  chłopi  na  niektórych  obszarach  zobowiązani  byli  do  łowienia  cietrzewi

(Samsonowicz,  1991,  s.118).  Na  okolicznych  terenach  Santoka  mogło  to  dotyczyć

podgorzałki.  Możliwe  jest  także,  że  ptaki  te  wykorzystywane  były  do  innych  celów.  Ich

wysoka  śmiertelność  mogła  być  spowodowana  np.  stosowaniem  ich  do  treningu  ptaków

drapieżnych.  Wydaje  się  jednak,  że  łatwiej  by  było  do  tego  celu  wykorzystać  ptaki

udomowione, jak kaczkę, gęś czy gołębia. 

Podgorzałka  występuje  w szczątkach  pośród innych  gatunków ptactwa  środowiska

wodnego i bagiennego oznaczonych w Santoku. Odnaleziono liczne kości łyski bardzo rzadko

spotykanej w szczątkach, a także cyranki, żurawia, perkoza, kormorana czarnego i łabędzia.

Zanotowano ponadto kości naturalnego wroga ptactwa wodnego i najchętniej układanego do

łowów  na  rozlewiskach  wodnych  bielika,  w  liczbie  9  szczątków.  Występowanie

ponadprzeciętnej  liczby  kości  gatunków  ptactwa  wodnego  może  być  dowodem  ich

preferowania przez mieszkańców wczesnośredniowiecznego Santoka. Tak duża liczba kości

dowodzi niewątpliwych, rozbudowanych sposobów łowienia awifauny najpewniej z sieciami

i ptakami łowczymi. Cenną wskazówką może być także taki sam na obu stanowiskach udział

kości  najliczniejszych  gatunków.  Może  to  być  dowodem  używania  podobnych  metod

łowieckich w pozyskiwaniu ptactwa lub analogicznych preferencji kulinarnych mieszkańców

podgrodzia i grodziska. 

Na  wczesnośredniowiecznym  grodzisku  odnaleziono  dosyć  licznego  w  szczątkach

jastrzębia  (12),  ponadto  krogulca (1) oraz myszołowa (3).  Zanotowano 2 kości  puchacza,

który z powodzeniem mógł  być  wykorzystywany do polowań przy pochmurnej  pogodzie.

Ptaki nocne używane również były jako waby na inne ptaki. Usadzone w dzień na gałęzi

powodowały zaciekłe ataki różnego rodzaju ptaków, które można było chwytać za pomocą

sieci. Stosowano je również do usuwania szkodliwych gryzoni (Krescentyn, 2001, s.41).

- 114 -



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

Kasztelański gród Santok położony był przy ujściu rzeki Noteci do Warty, średnica

jego wynosiła  ok. 80 m..  Znajdował się w strategicznym miejscu na pograniczu Pomorza

Wschodniego i Wielkopolski, broniąc jednej z nielicznych dróg przez bagna noteckie. Szlak

ten prowadził z Poznania do Szczecina.  Miejsce to zasiedlone było od końca VII wieku,  

z początku znajdowała się tu osada,  a od przełomu IX i  X wieku powstał  gród otoczony

wałem drewniano-  ziemnym.  W drugiej  połowie  X  wieku  umocnieniami  otoczono  także

podgrodzie. W gospodarce mieszkańców duże znaczenie odgrywało rybołówstwo i hodowla

zwierząt.  Wśród  znalezisk  archeologicznych  odkryto  więcej  przedmiotów  wykonanych  

z  drewna  i  kości  niż  żelaznych.  Odnaleziono  także  importowane  tkaniny  i  zabytki

pochodzenia fryzyjskiego. Gród odgrywał ważną rolę w trakcie wojen Polsko-Pomorskich,  

a także w trakcie walk książąt śląskich i wielkopolskich. Jego upadek w końcu XIII wieku

związany  był  z  założeniem  przez  margrabiów  brandenburskich  w  roku  1257  miasta  

w niedalekim Gorzowie (Labuda, Stieber, 1975, s.50-51).

Podsumowując można uznać, że ludzie żyjący w Santoku na podgrodziu i grodzisku

korzystali  z  bogactwa  ptactwa  wodnego  żyjącego  na  okolicznych  rozlewiskach  Noteci,

polując  nawet  na  gatunki  rzadko  łowione  w  innych  regionach.  Dowodem  uprawiania

sokolnictwa  przez  mieszkańców  grodu  może  być  duża  dysproporcja  szczątków  ptaków

drapieżnych  pomiędzy grodziskiem i  podgrodziem.  W grodzie,  centrum administracyjnym

okolicy  rezydował  zapewne  na  stałe  lub  okresowo  książę  czy  kasztelan,  który  otrzymał

przywilej  łowów z ptakami  drapieżnymi  (Labuda,  Stieber,  1975,  s.50-51).  Pojawienie  się

bogatszego  rycerstwa  czy  księcia  można  wiązać  ze  zmianą  na  początku  XI  wieku,  która

nastąpiła  w  typie  konstrukcji  domów  grodu,  a  także  importami.  Na  miejsce  budynków  

o  ścianach  plecionkowych  pojawiają  się  domy  zrębowe  (Dembińska,  Podwińska,  1978,

s.208).  Dla  rozrywki  możnowładztwa  przechowywano  tam  zapewne  ptaki  myśliwskie

jastrzębie, bieliki,  krogulce, myszołowy i puchacze. Na podgrodziu zamieszkiwała drużyna

wojskowa, rzemieślnicy i pospolita ludność (Labuda, Stieber, 1975, s.50-51), która nie mogła

sobie  pozwolić  na  drogi  luksus  utrzymywania  ptaków drapieżnych  i  polowała  z  sieciami

zaopatrując  prawdopodobnie  w  dzikie  ptactwo  także  mieszkańców  grodu.  Na  obydwu

stanowiskach  archeologicznych  Santoka  znaleziono  wyjątkowo  liczny  zbiór  szczątków

kostnych ptaków, co powoduje, że są one dobrym materiałem porównawczym.
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3.2 Gniezno.

W Wielkopolsce szczątki ptaków znaleziono również w pierwszej stolicy Polski (tab.

nr 1,2). Od początków X wieku wokół Gniezna powstało duże skupisko ludności (Dembińska,

Podwińska,  1978,  s.25).  Znajdowało  się  tam  główne  centrum  administracyjne  państwa

piastowskiego.  Wczesnośredniowieczny  gród  zamieszkiwała  zapewne  głównie  warstwa

rycerska  w  wolnych  chwilach  zażywająca  rozrywek  łowieckich.  Oznaczono  tam 5  kości

jastrzębia  z  dwóch  stanowisk.  Niestety  zbyt  szeroko  podane  datowanie  utrudnia  analizę

pozyskanych  materiałów.  Trudności  nastręcza  również  skorelowanie  danych

archeologicznych  z  niepełnymi  informacjami  z  artykułów  archeozoologów.  Dostępne  są

aktualne dane na temat datowania oraz charakteru stanowiska jednakże wykorzystanie ich do

określenia  chronologii  materiałów  kostnych  z  powodu  niedostatków  w  opracowaniach

archeozoologicznych mogło być tylko częściowe (Kurnatowska, 2001).

Na obydwu stanowiskach (tab. nr 1,2) zdecydowaną przewagę w szczątkach uzyskała

kura domowa 561 z 795 oraz 305 z 414 szczątków. Kolejne były gęgawa lub gęś domowa 

z ogólną liczbą 261 szczątków i krzyżówka lub kaczka domowa – 49 kości. Przedstawiony

rozkład gatunkowy może być dowodem przewagi konsumpcji mięsa ptaków domowych nad

dzikimi.  Zauważalna jest  również stosunkowo niewielka,  jak na stanowiska ze szczątkami

ptaków  łowczych  różnorodność  gatunkowa  szczególnie  na  stanowisku  opublikowanym  

w 1939 roku (Lubicz-Niezabitowski, 1939)(tab. F1,F2). Występują jednak wszystkie licznie

zanotowane kości  ptaków łownych  na innych stanowiskach jak głuszec,  cietrzew,  żuraw  

i  kuropatwa.  Potwierdzają  się,  więc  słowa  Galla  Anonima,  że:  „i  z  ptactwa  codziennie

przynoszono  do  jego  (króla  Bolesława  Chrobrego)  stołów  potrawy  każdego

gatunku.”(Anonim tzw. Gall, 1965, s.36). 

Nie jest  podane dokładne miejsce  zalegania  kości  jastrzębi,  określono tylko  dosyć

szeroką chronologię (tab. nr 2). Kości jastrzębi ze stanowiska nr 1 zostały wydatowane także

na  okres  panowania  pierwszego  króla  Polski  (Kostrzewski,  1939,  s.8).  Gall  Anonim,  

w przytoczonym powyżej cytacie, zwraca uwagę na umiłowanie łowów z ptakami Bolesława

Chrobrego  (Anonim  tzw.  Gall,  1965,  s.36).  Wśród  artefaktów  tego  okresu  odnaleziono

wyjątkowo pięknie wykonaną gemmę z karneolu z przedstawieniem Ateny, a także płytkę  

z  kości  zwierzęcej  z  wyobrażeniem dwóch skrzydlatych  lwów (Kostrzewski,  1938,  s.17).

Zabytki  te  mogą  świadczyć  o  bogactwie  dworu.  Gród  był  również  tymczasową  siedzibą

najróżniejszych  rzemieślników  i  ważnym  ośrodkiem  handlu  (Moździoch,  1991,  s.95,96;

Kostrzewski, 1938, s.13-14; Kostrzewski, 1939, s.326-331) Być może na stałe zamieszkiwał
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też przy królu sokolnik. W okolicach Gniezna znajdowało się przynajmniej 3 osady służebne

zajmujące  się  układaniem  i  chwytaniem  ptaków  drapieżnych  dla  króla  (mapa  nr  2).

Dodatkową poszlaką świadczącą  o polowaniach z  ptakami  łowczymi  mogą być  odkopane

kości zająca (Lubicz-Niezabitowski, 1939, s.193).

3.3 Bnin.

Grodzisko wklęsłe Bnin jest częścią wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego,

w którego skład wchodzi ponadto podgrodzie oraz grodzisko stożkowate. (Pałubicka, 1975,

s.12).  Gród znajdował się na półwyspie Szyja  koło jeziora Bnińskiego i  Warty,  teren ten

sprzyjał obronności. W niedalekiej odległości na drodze pomiędzy Wrocławiem, a Poznaniem

znajdowała się siedziba kasztelana Śrem. Wykopaliska archeologiczne prowadzone tam były

w latach  1961-62 oraz 1964-69 przez  zespół  Katedry Archeologii  UAM w Poznaniu pod

kierownictwem  J.  Żaka  (Sobociński,  1975a,  s.201).  Ptaki  w  kostnym  materiale

archeozoologicznym stanowiły niewielki odsetek, 1-2%. Wyróżniono tylko 6 gatunków (tab.

nr  5).  Ogółem  odnaleziono  118  kości,  najwięcej  pochodziło  z  fazy  XIII  wiecznej  -  72.

Jastrzębia  określono na podstawie  3 pozostałości.  Był  to  najlepiej  reprezentowany oprócz

gęgawy i krzyżówki gatunek dziki. Szczątki tego drapieżnika odnaleziono w warstwie XVI,

wałowej,  fazy  I  datowanej  na  przełom  X  i  XI  wieku.  Znaleziono  tam ponadto  wycinki

konstrukcji drewnianych, wyroby gliniane, metalowe, drewniane i kościane (Pałubicka, 1975,

s.39,62; Waluszewska-Bubień, 1975a, s.254). W fazie III, datowanej od 1233 roku przez cały

XIII wiek, w warstwie osadniczej nr IV, również zachowały się szczątki Accipiter gentilis.

Dodatkowo  jeden  szczątek  jastrzębia  zachował  się  w  warstwach  nakładających  się  na

wczesne średniowiecze. W warstwach XIII wiecznych odnaleziono pozostałości kilku chat  

i  półziemianek,  wyroby gliniane,  metalowe,  z kości i  poroża (Pałubicka,  1975, s.130,178;

Waluszewska-Bubień, 1975a, s.254). W latach 1233-1234 prowadzone były walki pomiędzy

Władysławem Odonicem i  Henrykiem Brodatym,  w wyniku których Bnin został  spalony.

Odbudową  pokierował  Henryk  Brodaty,  do  którego  dzielnicy  państwa  Bnin  został

przyłączony.  W późniejszym  okresie  zarządzał  tam Bolesław  Pobożny  (Pałubicka,  1975,

s.179).  Koniec  osadnictwa  z  początkiem XIV wieku  w grodzie  Bnińskim związany jest  

z  przemianami  ustrojowymi  w państwie  piastowskim oraz  z  niesprzyjającymi  warunkami

hydrograficznymi (Pałubicka, 1975, s.179; Moździoch, 1991, s.98-99).

 W  drugim  zawartym  w  tym  opracowaniu  materiale  z  Bnina  wyselekcjonowano

podobnie niewielką liczbę kości ptaków z przewagą kury domowej (tab. nr 41). W składzie
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gatunkowym  zabrakło  natomiast  ptaków  łowczych.  Grodzisko  w  Bninie  nie  należało  do

głównych  ośrodków  handlowych  i  administracyjnych  Wielkopolski  (Modzelewski,  2000,

s.258). Ważniejsza była niedaleka stolica kasztelani Śrem. Możliwe jednak, że dla potrzeb

księcia,  Władysława  Odonica  czy  Henryka  Brodatego  (Pałubicka,  1975,  s.130),

przechowywano tam kilka ułożonych jastrzębi.

4. Pomorze Wschodnie.

4.1 Gdańsk.

Szczątki kostne ptaków z Gdańska-1 i stanowisk opisanych w tabeli nr 23 wydobyto w

sezonach wykopaliskowych 1957 i 1958 roku oraz 1996, 2000, 1995-1998 roku. Jest to zbiór

najbardziej  różnorodny  pod  względem  gatunkowym  i  najbardziej  liczny  pod  względem

szczątków spośród 5 materiałów kostnych awifauny z Gdańska. Tylko na stanowisku nr 20 

i  23  odnaleziono  szczątki  kostne  ptaków  drapieżnych  (tab.  nr  20,23,25,26,28).

Wyeksplorowano  wykopy  znajdujące  się  w  obrębie  obwarowań  dawnego

wczesnośredniowiecznego grodu. Część materiału pochodziła  z dawnej dzielnicy rybacko-

rzemieślniczej. Materiały ze stanowiska Gdańsk-1 wydatowano od końca X do początków

XIV wieku, zanotowano 17 poziomów osadniczych (Nogalski, 1984, s.7). W wykopach XI,

XIV i  XXII  założonych  w obrębie  tzw.  siedziby feudała  wyróżniono  7,  3  i  5  poziomów

osadniczych  datowanych  od XI do XIII  wieku (Kubasiewicz,  1977,  s.5).  Na stanowisku  

z ulicy Olejarnej wydobyto kości datowane od XII do XVIII wieku. Materiał ze stanowiska

Zielona Brama datowany jest XIV-XVII wiek. Na stanowisku Plac Heweliusza znaleziono

ślady intensywnego osadnictwa datowane na drugą połowę XV wieku. Od 1380 roku była to

część Nowego Miasta zbudowanego przez rycerzy Teutońskich (Biskup, 1985, s.361).

Na wszystkich stanowiskach Gdańska odnaleziono 1397 kości ptaków z tego 70,1%

stanowiła kura. Ptaki dzikie były reprezentowane przez 85 szczątki  (tab.  C1,C2).  Spośród

ptaków rzędu szponiastych oznaczono 21 kości bielika, 7 jastrzębia (głównie samic) i jedną

kani rudej bądź czarnej. Niestety w części materiału nie zostało podane czy kości ptaków

drapieżnych znaleziono w obrębie tzw. siedziby feudała czy dzielnicy rybacko-rzemieślniczej.

Gród  gdański  był  niewątpliwie  najważniejszym  centrum  regionu  posiadającym  bogate

kontakty  handlowe.  W  połowie  IX  wieku,  podobnie  jak  Szczecin,  Wolin  i  Kołobrzeg,

przekształcił się z osady otwartej w regularnie, gęsto zabudowany gród, zamieszkany przez

rycerstwo, rzemieślników, rybaków i kupców (Leciejewicz, 1991, s.207; Barycz-Gupieniec,

1998,  s.5).  Dowody  archeologiczne  i  historyczne  wskazują,  że  było  to  działanie  celowe
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Mieszka I który zabezpieczał sobie w ten sposób, w tym strategicznie położonym miejscu,

wyjście na morze drogą Wiślaną (Leciejewicz, 1991, s.213). Pomorze Wschodnie dzięki tym

działaniom w późniejszym czasie  silniej  było  związane  z  państwem Polskim niż  obszary

położone  na  zachód.  Jednakże  obraz  społeczno  kulturowy  Gdańska  bliski  jest  raczej

Szczecinowi,  Wolinowi  i  Kołobrzegowi  niż  grodom  z  głębi  kraju.  Wewnątrz  grodu

znajdowały się domy rybaków i różnych rzemieślników. Nie zorganizowana była sieć osad

służebnych na tym terenie, więc ludność wytwarzająca skupiona była w grodzie. Przemiany

ustrojowe  zachodziły  w  Gdańsku  powoli.  Długo  utrzymywały  się  tam  stosunki

wczesnofeudalne,  aż  do  2  połowy  XIII  wieku  (Leciejewicz,  1991,  s.214).  Podobne  do

stanowisk z Pomorza Zachodniego jest występowanie kości ptaków drapieżnych. W okresie

od  X  do  XIV wieku  najważniejszym  gatunkiem  łowczym  był  bielik,  którego  zapewne,  

w okolicach Gdańska najłatwiej było pozyskać.  Znaleziono 12 jego kości, a jastrzębia 7.  

W szczątkach awifauny wystąpiło wiele gatunków chętnie łowionego w sokolnictwie ptactwa

wodnego.  Na stanowisku w Gdańsku znaleziono także  rękawicę skórzaną,  (Samsonowicz,

1982, s.99) być może wykorzystywaną w sokolnictwie. 

5. Podsumowanie występowania szczątków kostnych ptaków drapieżnych w

regionach geograficznych.

Podsumowując rozkład geograficzny szczątków ptaków drapieżnych na terenie Polski

należy  zauważyć  ogromne  luki  na  mapie  stanowisk  z  materiałami  archeozoologicznymi

awifauny (mapa nr 1). Nawet w regionach Śląska, Wielkopolski oraz Pomorza Zachodniego

stopień opracowanych materiałów do zbadanych archeologicznie stanowisk należy uznać za

zdecydowanie  niezadowalający,  szczególnie  z  okresów  późniejszych  niż  wczesne

średniowiecze. 

Szczątki  ptaków  łowczych  odnajdywane  są  najczęściej  w  dawnych  większych

ośrodkach  administracyjnych  i  handlowych,  wczesnego  średniowiecza.  Są  to  przeważnie

miejsca związane z osobą księcia lub bogatszej warstwy duchownej bądź rycerskiej, która  

w  drodze  nadawanych  przywilejów  mogła  również  polować  z  ptakami  drapieżnymi.

Występują  też  w warstwach  z  X i  XI  wieku,  co  może  być  świadectwem uprawiania  tej

rozrywki  już  w  początkach  polskiej  państwowości.  Na  stanowiskach  archeologicznych  z

kośćmi  ptaków  drapieżnych  odnaleziono  stosunkowo  dużo  szczątków  różnych  gatunków

ptaków dzikich.  Wynik taki można tłumaczyć częstszym niż na pozostałych stanowiskach
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uprawianiem  łowów  na  ptactwo  i  większą  rozpiętością  wykorzystywanych  sposobów

łowieckich.

Kości ptaków drapieżnych odnajdowane były w większości w warstwach osadniczych,

pośród  konstrukcji  architektonicznych.  Wykluczone  jest  zatem  ich  przypadkowe

przeniknięcie  do  warstw  kulturowych.  Na  liczniejszych  w  szczątki  ptaków  stanowiskach

Pomorza  Zachodniego,  Wielkopolski  i  Śląska,  można  zauważyć  różnicę  w  najchętniej

łowionych  i  używanych  w  sokolnictwie  ptakach.  Na  północy  w  sokolnictwie  używano

głównie bielików i polowano przeważnie na krzyżówki, gęgawy, kormorany czarne i żurawie.

W  Wielkopolsce  posługiwano  się  jastrzębiami  i  birkutami  łowiąc  krzyżówki,  gęgawy,

podgorzałki, łyski i cyranki, a na Śląsku używano jastrzębi m.in. polując na głuszce, żurawie,

krzyżówki  i  gęgawy.  Większość  ptactwa  dzikiego  była  łowiona  w  sieci,  a  sokolnictwa

zażywały  uprzywilejowane  jednostki  dla  przyjemności.  Polowania  na  ptaki  czy  ssaki  

z jastrzębiem lub bielikiem, ze względu na swoją niewielką skuteczność nie mogły spełniać

podstawowej roli aprowizacyjnej większej grupy ludzi. Upolowana zwierzyna mogła za to

urozmaicać dietę możnowładców i ich rodzin. Polowanie i jego rezultaty zawsze silnie było

związane  ze  środowiskiem naturalnym  obszaru,  na  jakim się  odbywało:  ukształtowaniem

terenu, warunkami hydrologicznymi, szatą roślinną i stanem liczbowym zwierzyny. 
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XI. Zakończenie.

Z przedstawionych w pracy źródeł, a także z analizy archeozoologicznej materiałów

osteologicznych ptaków, wynikają następujące stwierdzenia. Polowanie z ptakami znane było

już w początkach państwa Piastów i przetrwało do XVIII wieku. Istotna rola sokolnictwa we

wczesnym  średniowieczu  uwidacznia  się  we  wszystkich  kategoriach  źródeł.  Chociaż  nie

należało  się  spodziewać  zbyt  dużej  liczby  szczątków  kości  ptaków  drapieżnych,  

w materiałach kostnych awifauny,  to jednak wystąpiły one zauważalnie,  zajmując wysoką

pozycję  w  hierarchii  najliczniej  i  najczęściej  występujących  kości  ptaków  dzikich.

Przedstawienia  ikonograficzne,  m.in.  na  monetach  i  pieczęciach,  pozwalają  poznać

sokolnictwo jako wyjątkową rozrywkę królów i książąt, o rozbudowanej symbolice władzy.

Źródła  pisane  uzupełniają  tę  wiedzę.  Sokolnictwo  obecne  jest  w wielu  aktach  prawnych,

sądowych,  nadaniach  przywilejów  itp.,  a  także  źródłach  historycznych  tego  okresu.  Ta

dziedzina łowiecka dotyczyła także pośrednio lub bezpośrednio ludzi duchownych i rycerzy,

którzy  stopniowo  w  drodze  wyjątkowych  przywilejów  od  XII  wieku  również  mogli

uczestniczyć  aktywnie  w tym sporcie.  Z powodu regale  książęcego i  obowiązków w nim

zawartych,  sokolnictwo  obecne  było  także  w  życiu  ludności  wiejskiej.  Najbliżej  z  nim

związani byli sokolnicy, którzy służyli jako książęca ludność służebna.

Najbardziej  istotnym  wynikiem  dla  dziejów  sokolnictwa  na  naszych  terenach,  we

wczesnym średniowieczu, jest ważna rola jastrzębia wśród ptaków łowczych. Świadczą o tym

zarówno  opracowane  dane  archeozoologiczne,  jak  i  źródła  pisane.  Jednym  z  najczęściej

wykorzystywanych w „łowach pod pierzem” ptakiem był też zapewne bielik, co poświadczają

dane archeozoologiczne, a także przedstawienia na monetach. Zauważono, że w zależności od

regionu geograficznego w sokolnictwie preferowano niektóre gatunki ptaków. Na terenach

północnych  dzisiejszej  Polski  najchętniej  korzystano  z  bielików,  w  Wielkopolsce

wykorzystywano  zarówno  bieliki,  jak  i  jastrzębie,  a  na  Śląsku  głównie  polowano  

z jastrzębiami.

Niedostateczna  liczba  zbiorów  kości  awifauny  dla  późnego  średniowiecza  

i  nowożytności,  uniemożliwiła  wnikliwsze  przeanalizowanie  materiałów

archeozoologicznych.  Jednak  sama  obecność  kości  ptaków  drapieżnych  na  kilku

stanowiskach, może być już cenną wskazówką, że były one używane w sokolnictwie. W tym

okresie znacznie bogatsze są za to przekazy pisane. Dzięki nim sokolnictwo można uznać za

stale  popularną  w  ciągu  wieków  rozrywkę.  W  Polsce  tego  okresu  pochłaniała  ona  czas
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zarówno królom, jak i bogatszym szlachcicom. Ptaki drapieżne występują często jako hojne

upominki, a handel nimi stał się źródłem wielu fortun. 

Jako uzupełnienie źródeł pisanych i archeozoologicznych, umożliwiających poznanie

sokolnictwa  w Polsce  od IX do XVIII  wieku,  mogą posłużyć  znaleziska  archeologiczne  

i  zabytki  kultury.  Są  wśród  nich  zarówno  wytwory  sztuki,  jak  i  utensylia  sokolnicze.

Zagadnienie to wymaga jednak dokładniejszego opracowania.

W toku dalszych badań nad świadectwami sokolnictwa w materiale archeologicznym 

i archeozoologicznym,  należałoby zwrócić większą uwagę na odpowiednią dokumentacje  

i rozpoznanie materiału. Opracowywanie kości awifauny powinno się stać, podobnie jak jest

już dziś z opracowywaniem kości ssaków, standardem na wykopaliskach archeologicznych.

Wielce istotny jest również kontekst odnalezionych szczątków ptasich, a jest to informacja,

jak do tej pory bardzo rzadko dostępna w opracowaniach archeozoologicznych. Praca ta być

może zwróci uwagę archeologów, na wagę dokonywanych opracowań wszelkich szczątków

zwierzęcych i wykorzystywania opracowań archeozoologicznych w analizach i syntezach. 
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XII. Katalog stanowisk.

1. Stanowiska archeologiczne ze szczątkami ptaków drapieżnych.

1. Nazwa stanowiska: Gniezno Nr 1
2. Źródło: (Lubicz-Niezabitowski, 1939, s.186-272)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzone były w latach 1936-1938. Wykop 
umiejscowiony był na podwórzu i w ogrodzie pomiędzy ul. 
Poznańską, Jeziorną i jeziorem Jelonkiem (Kostrzewski, 1938, s.4)

4. Lokalizacja geograficzna: Gniezno (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał datowany jest na VIII-XIII wiek, pochodzi z osady i 
grodu.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 0,84%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

795

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 561
2. Gęgawa, gęś domowa 194
3. Krzyżówka, kaczka domowa 33
4. Jastrząb 2
5. Cietrzew 2

6. Głuszec 2

7. Łabędź niemy 1
Suma 795

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb
Śródstopia lewego 1
Śródstopia prawego 1

Suma 2
10. Inne uwagi: Dwa osobniki jastrzębia znaleziono w VII warstwie. Wszystkich 

szczątków zwierzęcych 94630.
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1. Nazwa stanowiska: Gniezno st. 5, 14, 37, 43, 47, Nr 2
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1969c, s.155-188)

3. Informacje o 
wykopaliskach: Wykopaliska prowadzono w roku 1964.

4. Lokalizacja geograficzna: Gniezno (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał kostny wydobyto na terenie Katedry Gnieźnieńskiej. 
Najmłodsze warstwy sięgają do przełomu XIX i XX wieku 
najstarsze od końca VIII – przez cały IX wiek. Uzyskano go z 5 
stanowisk: 5, 14, 37, 43, 47 (Sawicki, 2001, s.90).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji.

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

414 (na wszystkich stanowiskach) 259 na st. 14

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Tabela 2a

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb
Śródręcza lewe 1
Śródręcza prawe 1
Krucza lewa 1

Suma 3
10. Inne uwagi:
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Tabela nr 2a Suma
Lp. Stanowiska Stan.5 Stan 14 Stan. 37 Stan. 43 Stan. 47
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1. Kura domowa 1 10 25 18 18 117 54 2 1 2 8 6 3 10 9 8 4 4 4 1 305
2. Gęgawa, gęś domowa 1 1 9 6 10 10 2 1 5 3 11 3 3 2 67
3. Krzyżówka, kaczka domowa 1 6 1 1 2 3 1 1 16
4. Kuropatwa 5 5
5. Cietrzew 3 1 4
6. Żuraw 2 1 3
7. Kawka 1 2 3
8. Jastrząb 3 3
9. Kaczka czernica, głowienka 1 1 2
10. Głuszec 1 1 2
11. Gołąb siniak, domowy 2 2
12. Łyska 1 1
13. Gawron 1 1

Suma 2 11 35 24 18 152 65 2 2 4 9 6 12 16 24 12 8 6 5 1 414
W.-warstwa
P.-poziom
Stan.-stanowisko
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1. Nazwa stanowiska: Ostrów Tumski we Wrocławiu wykop VI Nr 3
2.Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1971, s.395-416)
3. Informacje o wykopaliskach: Badany materiał pochodzi z wykopu VI eksplorowanego w latach 

1950-1956 na Ostrowie Tumskim. Wykopaliska prowadziła Stacja 
Archeologiczna IHKM PAN we Wrocławiu pod kierownictwem W. 
Kôčkiego (Waluszewska-Bubień, 1965a, s.230-231).

4. Lokalizacja geograficzna: Wrocław (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Materiał wydobyto z wykopu VI założonego w miejscu 
wczesnośredniowiecznego podgrodzia, z warstw oznaczonych 
liczbami: 4, I-V, datowanych na X-XIII w. (Waluszewska-Bubień, 
1965a, s.230-231).

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 5,7%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

975

8. Liczba kości poszczególnych
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 747
2. Gęgawa, gęś domowa 130
3. Kruk 23
4. Jastrząb 22
5. Krzyżówka, kaczka domowa 18
6. Głuszec 8
7. Krogulec 4
8. Kawka 5
9. Gołąb siniak, domowy 5
10. Kuropatwa 5
11. Gawron, wrona 2
12. Żuraw 2
13. Pójdźka 2
14. Cyranka 1
15. Pustułka 1

Suma 975
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Pustułka Myszołów/Jastrząb Krogulec Suma
Kręgi 1 1
Łopatka 1 1
Obojczyk 1 1
Ramienna 6 2 8
Łokciowa 2 2
Promieniowa 1 1
Miednica 2 2
Udowa 1 1
Piszczelowa 2 1 3
Śródstopia 1 5 1 7

Suma 1 22 4 27

10. Inne uwagi: Wszystkich szczątków zwierzęcych odnaleziono 24086, określono 
ok. 17600 (Waluszewska-Bubień, 1965a, s.232; Myczkowski, 1960,
s.151).Odnaleziono 101 kości zająca (Myczkowski, 1960, s.152).
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1. Nazwa stanowiska: Opole Ostrówek Nr 4
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1973, s.179-212)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Wykopaliska prowadzone były w roku 1952 przez Stację 

Archeologiczną IHKM PAN pod kierownictwem W. Hołubowicza 
(Waluszewska-Bubień, 1965a, s.230).

4. Lokalizacja geograficzna: Opole (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał pochodził z grodu wczesnośredniowiecznego, datowany 
jest na X-XIII wiek. Wyodrębniono fazy osadnicze A,B,C,D,E 
(Waluszewska-Bubień, 1965a, s.230; Hołubowicz, 
Kubasiewicz,1954, s.77; Hołubowicz, 1956, s.26-27).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 7%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1093 (1118 wszystkich)

8. Liczba kości 
poszczególnych
 gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Faza A B C D E A-E Suma
1. Kura domowa 252 123 117 84 93 35 704
2. Głuszec 98 41 15 21 16 13 204
3. Kuropatwa 16 11 5 4 1 1 38
4. Krzyżówka, kaczka 

domowa
8 7 3 7 6 6 37

5. Gęgawa, gęś domowa 23 3 3 1 1 3 34
6. Gołąb siniak, domowy 9 1 2 1 13
7. Cyranka 4 2 2 2 1 11
8. Żuraw 1 7 1 1 10
9. Wrona, gawron 2 2 1 1 3 9
10. Kawka 1 4 1 2 8
11. Dubelt 2 2 2 6
12. Krogulec 1 1 2 1 5
13. Bocian biały 3 1 4
14. Kos 1 2 3
15. Pójdźka 1 1 2
16. Śmieszka 1 1 2
17. Świstun 1 1 2
18. Kruk 1 1

Suma 418 207 147 124 126 71 1093
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Krogulec
Krucza 1
Ramieniowa 2
Łokciowa 1
Śródstopia 1
Suma 5

10. Inne uwagi: Wszystkich szczątków zwierzęcych odnaleziono ok. 23600, a 
16491 z nich udało się określić gatunek (Hołubowicz, Kubasiewicz,
1954, s.76).
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1. Nazwa stanowiska: Bnin grodzisko wklęsłe Nr 5
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1975a, s.253-259)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadził Zespół Badawczy Katedry Archeologii UAM 
w Poznaniu pod kierownictwem J. Żaka w latach 1961-1962 oraz 
w 1964-1969 (Sobociński, 1975a, s.201).

4. Lokalizacja geograficzna: Bnin niedaleko Poznania (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Na grodzisku eksplorowano 2 wykopy południowy i północny, 
warstwy osadnicze. Na wykopie południowym wyróżniono 3 
różne fazy osadnicze: I (X-XI w.), II (1 połowa XIII w.), III (cały 
XIII w.) oraz warstwę nakładającą się na warstwy średniowieczne
datowaną na XIII-XX wiek. Materiał z wykopu północnego 
datowany jest na XIII wiek. 

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym:

I faza 1,20%, II faza 1,42%, III faza 2,02%, warstwy nakładające 
się 2,69%(Sobociński, 1975a, s.237)

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

118

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Faza I Faza II
Faza
III

W. nakł.
się

Wykop
pół.

Suma

1.
Kura 
domowa

9 12 54 6 81

2.
Gęgawa, 
gęś domowa

2 3 15 3 2 25

3.
Krzyżówka,
kaczka 
domowa

1 2 2 5

4. Jastrząb 1 1 1 3

5. Gawron 1 1

6. Głuszec 1 1

Suma 12 16 72 7 9 116
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb
Udowa (w. nakładające się) 1
Piszczelowa (Faza I) 1

Krzyżowo-lędźwiowa (Faza III) 1

Suma 3
10. Inne uwagi: Kość jastrzębia znaleziona w I fazie pochodzi z warstwy XVI, 

szczątek jastrzębia znaleziony w III fazie znajdował się w IV 
warstwie. Dwie kości należały do samic, 1 samca.
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1. Nazwa stanowiska: Węgry Nr 6
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1976, s.69-78)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Prace prowadziło, w latach 1962-1968, Muzeum Archeologiczne w

Gdańsku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

4. Lokalizacja geograficzna: Węgry niedaleko Elbląga (Pomorze wsch.).
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał kostny pochodzi z III fazy grodu 

wczesnośredniowiecznego, datowanej na XI-XII wiek.
6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 0,77%.

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

31

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 25
2. Krzyżówka, kaczka domowa 3
3. Orzeł przedni 2
4. Gęgawa, gęś domowa 1

Suma 31
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Orzeł przedni
Ramieniową lewą 1
Łokciową lewą. 1
Suma 2

10. Inne uwagi: Wykopano ogółem 5076 kości, rozpoznano gatunkowo 3994 

(Sobociński, 1978, s.61).

1. Nazwa 
stanowiska: Wysoczyzna Krajeńska Nr 7
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1977a, s.437-453)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Materiał wydobyto w sezonach wykopaliskowych lat 1967-1974

4. Lokalizacja 
geograficzna: Wysoczyzna Krajeńska (Pomorze zach.)

5. Lokalizacja 
archeologiczna i 
datowanie:

Materiał z Barkowa datowany jest na VIII-IX w., z Krępska na VIII-IX w., 
Charzykowa I VIII-X w., Gwieździna I na XI-XII wiek, Gwieździna II XI-
XII w., Chojnic XIV-XV w.

6. Udział 
szczątków ptaków 
w materiale 
zwierzęcym:

Barkowo 2,3%, Krępsk 2,4%, Charzykowy I 0,9%, Gwieździn I 1,4%, 
Gwieździn II 1,2%, Chojnice 1,8%,

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

129
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8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Stanowisko
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1. Kura domowa 18 2 48 10 2 80
2. Gęgawa, gęś domowa 1 5 13 3 22
3. Kuropatwa 6 6
4. Łabędź niemy 1 4 5

5.
Krzyżówka, kaczka 
domowa

1 3 4

6. Głuszec 1 2 3
7. Wrona, gawron 2 2
8. Jastrząb 1 1 2
9. Bocian biały 2 2
10. Kawka 1 1
11. Żuraw 1 1
12. Bielik 1 1

Suma 2 26 2 80 17 2 129
9. Części szkieletu 
ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb Bielik
Łokciowa 1 1
Udowa 1
Suma 2 1

10. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska i źródło: Cedynia Nr 8
2. Źródło: (Nogalski, 1977, s.93-110)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Badania archeologiczne prowadził zespół pracowników Muzeum 

Narodowego w Szczecinie w latach 1958-59 i 1961 pod 
kierownictwem W. Filipowiaka.

4. Lokalizacja geograficzna: Cedynia (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Na grodzisku wyznaczono 7 warstw od I do VII, na wale 
obronnym (ar 10) warstwy oznaczono a, b, c, d. Założono też 
wykop dodatkowy przy profilu O. Stanowisko jest datowane od IX
do XII wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 2,6%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

149 (170 wszystkich kości ptasich)

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Tabela 8a

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik
Promieniowa 1

10. Inne uwagi:
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Tabela 8a

Lp. Gatunek Gr.I Gr.II Gr.III Gr.IV Gr.V Gr.VI. Gr.VII Profil
0

a a+b b c d Suma

1. Krzyżówka,
kaczka
domowa

1 14 1 34 1 1 1 2 5 60

2. Kura
domowa

2 9 2 20 1 2 1 1 4 1 3 46

3. Gęgawa,  gęś
domowa

2 4 2 9 3 1 2 2 1 9 35

4. Sójka 4 4
5. Cietrzew 1 1
6. Żuraw 1 1
7. Łyska 1 1
8. Bielik 1 1
9. Nieoznaczone 1 4 1 10 1 1 1 2 21

Suma 1 5 32 6 74 5 1 11 2 2 8 3 19 170

Objaśnienia:
Gr. – warstwy grodziska
a,b,c,d – warstwy z wału obronnego
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1. Nazwa stanowiska: Santok-grodzisko Nr 9
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1979b, s.246-247)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzono w latach 1958-1961 (Sobociński, 1979, 
s.160).

4. Lokalizacja geograficzna: Santok nad Notecią (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Wczesne średniowiecze.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 5,5% (Sobociński, 1979, s.150).

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1502

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1 Krzyżówka, kaczka domowa 719
2 Kura domowa 463
3 Gęgawa, gęś domowa 144
4 Podgorzałka 58
5 Łyska 28
6 Cyranka 16
7 Żuraw 15
8 Jastrząb 12
9 Perkoz dwuczuby 11
10 Bielik 9
11 Cietrzew 8
12 Łabędź krzykliwy 4
13 Myszołów 3
14 Kawka 3
15 Gołąb grzywacz 2
16 Puchacz 2
17 Krogulec 1

18 Puszczyk 1
19 Łabędź niemy 1
20 Gawron 1
21 Kormoran czarny 1

Suma 1502

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych: Brak informacji

10. Inne uwagi: Ogółem odnaleziono 27318 szczątków kostnych zwierząt w tym 
1529 kości ptaków (Sobociński, 1979, s.150).
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1. Nazwa stanowiska: Santok-podgrodzie Nr 10
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1979b, s.246-247)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Brak informacji

4. Lokalizacja geograficzna: Santok nad Notecią (Wielkopolska).
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Wczesne średniowiecze

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4% (Sobociński, 1979, s.150).

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1757

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Krzyżówka, kaczka domowa 800
2. Kura domowa 616
3. Gęgawa, gęś domowa 199
4. Podgorzałka 54
5. Łyska 28
6. Cyranka 17
7. Perkoz dwuczuby 12
8. Żuraw 7
9. Głuszec 6
10. Kuropatwa 5
11. Cietrzew 3
12. Czapla siwa 2
13. Gawron, wrona 2
14. Krogulec 1
15. Pustułka 1
16. Jastrząb 1
17. Warzęcha biała 1
18. Gołąb grzywacz 1
19. Uhla 1

Suma 1757
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych: Brak informacji

10. Inne uwagi: Ogółem odnaleziono 43608 kości zwierzęcych w tym 1951 kości 
ptaków (Sobociński, 1979, s.150).
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1. Nazwa stanowiska: Szczecin-Mścięcino Nr 11
2. Źródło: (Nogalski, 1980, s.17-30)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Prace prowadzono w sezonie wykopaliskowym 1954 roku.

4. Lokalizacja geograficzna: Szczecin (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Materiał datowany na IX-XI wiek wyodrębniono 5 warstw.

6. Udział szczątków ptaków 
w materiale zwierzęcym: 1,6%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

99

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Warstwa W. I W. II W. III W.IV W. V Suma
1. Kura domowa 24 22 18 7 2 73
2. Krzyżówka, 

kaczka domowa
2 4 5 11

3. Gęgawa, gęś 

domowa
1 2 3

4. Wrona, gawron 5 5
5. Bielik 1 1
6. Czapla siwa 1 1
7. Bocian biały 1 1
8. Jastrząb-myszołów 1 1
9. Mewa srebrzysta 1 1
10. Śmieszka 1 1
11. Puchacz 1 1

Suma 34 28 26 7 4 99
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych: Kość\Gatunek Bielik

Jastrząb,
myszołów 

Puchacz

Krzyżowo- 
lędźwiowa

1

Ramienna lewa 1
Śródręcze lewe 1

10. Inne uwagi:
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1. Nazwa stanowiska: Legnica Nr 12
2. Źródło:

(Wyrost i inni, 1980, s.587-620)

3. Informacje o 
wykopaliskach: Materiał pochodzi z 5 wykopów eksplorowanych w latach 1958-

1964 i 1970-1973, pod kierownictwem J. Rozpędowskiego.

4. Lokalizacja geograficzna: Legnica (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał pochodzi z 5 wykopów z materiałem 

wczesnośredniowiecznym z grodziska. 
6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 0,48%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

53

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Gęgawa, gęś domowa 27
2. Jastrząb 6
3. Krzyżówka, kaczka domowa 5
4. Głuszec 4
5. Cietrzew 2
6. Myszołów 2
7. Kuropatwa 2
8. Żuraw 2
9. Gołąb siniak, domowy 2
10. Pustułka 1

Suma 53
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb Myszołów Pustułka Suma
Łokciowa 2 1 3
Śródręcza 1 1
Udowa 2 2
Piszczelowa 1 1
Śródstopia 2 2

Suma 6 2 1 9
10. Inne uwagi: Odnaleziono 11246 wszystkich szczątków zwierzęcych.
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1. Nazwa stanowiska: Kałdus Nr 13
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1980, s.159-164)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Prace prowadzone przez Katedrę Archeologii Polski UMK w 

Toruniu w latach 1967 – 1968

4. Lokalizacja geograficzna: Kałdus niedaleko Torunia (Pomorze zach.)
4. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

St. 3 - gródek w pobliżu wału grodziska i st. 6 położone na terenie 
wczesnośredniowiecznego grodu, datowane są na IX-XII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 0,8%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

45 (55 wszystkich)

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Gródek St. 6 gród Suma
1. Kura domowa 21 8 29
2. Głuszec 6 6
3. Jastrząb 4 4
4. Gęgawa, gęś domowa 3 3
5. Turkawka 1 1
6. Czapla siwa 1 1
7. Żuraw 1 1

Suma 32 13 45
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kości jastrzębia Liczba kości
Ramienna lewa 1
Ramienna prawa 1
Lędźwiowo krzyżowa 1
Udowa 1
Suma 4

10. Inne uwagi: Na stanowisku odnaleziono 12 szczątków zająca (Sobociński, 
1980, s.61). Wszystkich szczątków zwierzęcych odkryto 4048.

136



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

1. Nazwa stanowiska: Ostrów Tumski we Wrocławiu Wykop I Nr 14
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2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1981, s.143-161)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Eksplorowano w latach 1972 – 1978 

4. Lokalizacja geograficzna: Wrocław (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Wykop I znajdował się pomiędzy ul. Katedralną, placem 
Katedralnym i ul. Św. Idziego. Warstwy wykopu datowane są od 
950 roku do 2 połowy XIII w.: W-N (X/Xi w.), M-G (XI w.), F 
(XI/XII w.), E (XII w.), D (XII-XIII w.), B (XIII w.).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 5,83%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1415

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Warstwy X/XI XI XI/XII XII XII/XIII XIII Suma
1. Kura domowa 378 527 120 43 24 6 1098
2. Gęgawa, gęś 

domowa 57 53 16 11 5 1 143

3. Krzyżówka, 
kaczka domowa 22 26 6 54

4. Jastrząb 3 4 1 4 1 13
5. Krogulec 2 4 6 12
6. Cietrzew 6 3 2 11
7. Żuraw 7 4 11
8. Gołąb domowy-

siniak 2 8 10

9. Głuszec 3 4 1 8
10. Kawka 2 3 2 7
11. Kuropatwa 2 4 1 7
12. Cyranka 7 7
13. Wrona, gawron 2 2 4
14. Słonka 4 4
15. Błotniak stawowy 2 2 4
16. Głowienka 2 2 4
17. Czernica 3 3
18. Jarząbek 3 3
19. Myszołów 2 2
20. Grzywacz 2 2
21. Kruk 2 2
22. Drop 1 1 2
23. Pustułka 1 1
24. Pójdźka 1 1
25. Cyraneczka 1 1
26. Czapla siwa 1 1

Suma 492 671 155 59 31 7 1415
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb Krogulec Myszołów
Błotniak 
stawowy

Pustułka Suma

Ramienna 5L,3P 8
Łokciowa 1L,4P 1P 1P 1P 8
Promieniowa 1P 1P 2
Śródręcza 1L,1P 2
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Miednica 1 1
Piszczelowa 1L,2P 2P 5
Śródstopia 1L,1P 2P 4
Suma 13 10 2 4 1 30

10. Inne uwagi: Wszystkich szczątków zwierząt 24285, wśród jastrzębia 
przynajmniej 8 osobników w tym 2 samice. Wśród krogulców 
kości pochodziły przynajmniej od 10 osobników - samic. 

Objaśnienia:
L - lewa
P - prawa

1. Nazwa stanowiska: Opole Ostrówek Nr 15
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1982, s.159-200)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Materiał pozyskano w latach 1964-1977. Badania prowadził 
Zespół IHKM PAN we Wrocławiu

4. Lokalizacja geograficzna: Opole (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał datowany jest od X do XIII wieku. Wyróżniono warstwy 
jamy, EIII, EII, EI, D, Wał obronny, C, B, AIII, AII, AI, II. 

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1529

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Tabela 15a

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik Jastrząb Krogulec Suma
Mostek 2 2
Ramieniowa 1L 1L,1P 2P 5
Łokciowa 2P 2P 4
Promieniowa 1L 1
Udowa 2L 2
Piszczelowa 1L 2P,1L 4
Śródstopia 1L 1

Suma 1 11 7 19
10. Inne uwagi:

Tabela 15a
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Lp. Gatunki\Fazy Jamy EIII EII EI D
Wał

obronny
C B AIII AII AI II Suma

1. Kura
domowa

6 53 44 35 36 4 110 82 87 102 72 100 731

2. Głuszec 24 13 27 31 7 73 55 29 29 10 9 307
3. Żuraw 7 12 17 11 1 29 25 8 7 5 2 124
4. Krzyżówka, 

kaczka 
domowa

6 6 2 6 1 19 10 12 17 13 2 94

5. Gęgawa, gęś 
domowa

3 1 4 9 3 9 6 8 21 64

6. Cietrzew 1 3 2 4 4 11 3 1 5 34
7. Słonka 5 9 6 2 6 2 30
8. Kruk 3 1 3 14 21
9. Cyranka 1 3 5 3 4 3 19
10. Kuropatwa 1 1 1 3 1 4 2 1 1 2 17
11. Jarząbek 2 2 2 8 14
12. Jastrząb 1 8 1 1 11
13. Kawka 1 5 1 1 1 2 11
14. Kureczka

nakrapiana
2 3 2 7

15. Krogulec 1 6 7
16. Czapla siwa 1 5 6
17. Łabędź

niemy
2 1 2 5

18. Cyraneczka 1 3 1 5
19. Kawka 1 1 2 4
20. Dubelt 2 1 1 4
21. Bocian biały 1 1 2 4
22. Sowa uszata 1 1 1 3
23. Przepiórka 1 1 1 3
24. Kurka wodna 1 1 2
25. Paw 1 1
26. Bielik 1 1

Suma 7 102 86 100 107 14 273 207 166 180 141 146 1529

*Datowanie na podstawie Bukowska-Gedigowa, Gediga, (1986, s.314) jamy wał obronny i 
faza II cyt. za Waluszewska-Bubień, (1982, s.159).
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1. Nazwa stanowiska: Stare Drawsko Nr 16
2. Źródło: (Krupska, Waluszeska-Bubień, 1984, s.35-54)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Analiza koordynowana w ramach problemu MR.II 3 przez Zakład 

Zoologii Systematycznej i doświadczalnej PAN w Krakowie.

4. Lokalizacja geograficzna: Stare Drawsko (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Obręb murów zamkowych w Starym Drawsku. Materiał podzielono 
na III fazy chronologiczne: wczesne średniowiecze, średniowiecze i 
późne średniowiecze wraz z nowożytnością.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym:

Wśród zwierząt domowych ptaki stanowiły 2,6%
Wśród zwierząt dzikich 1,8%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

532

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Chronologia
Wczesne

Średniowiecze
Średniowiecze

XIV-
XX w.

Suma

1. Gęgawa, gęś domowa 44 120 91 255
2. Kura domowa 46 43 117 206
3. Indyk 8 6 14
4. Krzyżówka, kaczka domowa 1 4 9 14
5. Żuraw 6 2 2 10
6. Łabędź niemy 4 1 4 9
7. Bielik 3 3 3 9
8. Głuszec 1 3 4
9. Jastrząb 1 1 2
10. Kruk 2 2
11. Wrona, gawron 1 1 2
12. Czapla siwa 1 1
13. Bocian biały 1 1
14. Orzeł przedni 1 1
15. Myszołów 1 1
16. Gołąb siniak, domowy 1 1

Suma 117 176 239 532
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Orzeł Przedni Bielik Jastrząb Myszołów Suma

Ramienna 1L 1 2

Łokciowa
2,2L,1P,1

P,
1L 7

Promieniowa 1L 1
Śródręcza 1 1
Udowa 1,1P 2
Suma 1 9 2 1 14

10. Inne uwagi:

XXXX- wczesne średniowiecze
XXXX- średniowiecze
XXXX- późne średniowiecze wraz z nowożytnością
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1. Nazwa stanowiska: Szczecin Rynek-Warzywny Nr 17
2. Źródło: (Nogalski, 1984)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Materiał kostny został pozyskany w wyniku prac archeologicznych
prowadzonych w latach 1954-1965.

4. Lokalizacja geograficzna: Szczecin (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał wydobyto u podnóża Zamku Książąt Pomorskich na 
terenie dawnego podgrodzia. W wykopie tym wyodrębniono 30 
warstw archeologicznych oznaczonych III-XXXIII. Wydatowano 
je od IX do XIII wieku n.e.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule.

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

1558

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 1139
2. Krzyżówka, kaczka domowa 200
3. Gęgawa, gęś domowa 96
4. Kormoran czarny 26
5. Bielik 23
6. Żuraw 12
7. Gawron, wrona 10
8. Cietrzew 10
9. Śmieszka 6
10. Czapla siwa 5
11. Jastrząb 5
12. Głuszec 5
13. Nur czarnoszyi 4
14. Łyska 4
15. Sójka 4
16. Gołąb siniak, gołąb domowy 3
17. Mewa srebrzysta 2
18. Kruk 2
19. Łabędź niemy 1
20. Płomykówka 1

Suma 1558
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik Jastrząb Suma
Głowy 1 1
Kręgi 4 4
Żebra 5 5
Łopatka 1 1
Ramieniowa 4 1 5
Łokciowa 2 2
Promieniowa 3 3
Udowa 2 2
Śródstopia 1 3 4
Palców 1 1
Suma 23 5 28

10. Inne uwagi:
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1. Nazwa stanowiska: Wolin-Miasto Nr 18
2. Źródło: (Nogalski, 1984)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadziła Stacja Archeologiczna IHKM PAN w Wolinie
w latach 1953-1955, pod kierownictwem K.W. Filipowiaka 
(Kubasiewicz, 1959, s.5).

4. Lokalizacja geograficzna: Wolin (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał wydobyto z wykopu leżącego w centralnej części miasta, 
w pobliżu kościoła św. Wojciecha i Jerzego niedaleko od brzegu 
rzeki. Wyróżniono w nim 21 poziomów osadniczych od I do XXI 
datowanych od IX do XIII wieku (Kubasiewicz, 1959, s.5).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4,1% (Kubasiewicz, 1959, s.21).

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

1395

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 1049
2. Krzyżówka, kaczka domowa 211
3. Gęgawa, gęś domowa 94
4. Bielik 18
5. Mewa srebrzysta 8
6. Kormoran czarny 6
7. Cietrzew 2
8. Sójka 2
9. Gawron, wrona 2
10. Czapla siwa 1
11. Gołąb siniak, gołąb domowy 1
12. Kawka 1

Suma 1395
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik
Mostek 4
Ramieniowa 2
Łokciowa 5
Promieniowa 2
Śródręcza 2
Śródstopia 1
Palców 2

Suma 18
10. Inne uwagi: Ogółem odnaleziono 1528 szczątków kostnych ptaków 

(Kubasiewicz, 1959, s.21).
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1. Nazwa stanowiska: Kołobrzeg  st. nr 1 Nr 19
2. Źródło: (Nogalski, 1984)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Wykopaliska prowadzone były w latach 1954-1958 pod 
kierownictwem L. Leciejewicza.

4. Lokalizacja geograficzna: Kołobrzeg (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Eksplorowano w południowej części wczesnośredniowiecznego 
grodu. Wyróżnione warstwy od I do VII datowane są od połowy
IX do XIII wieku (Kubasiewicz, Gawlikowski, 1965, s.5).

6. Udział szczątków ptaków 
w materiale zwierzęcym: 3,1% (Kubasiewicz, Gawlikowski, 1965, s.10).

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

1065

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 605
2. Gawron, wrona 211
3. Gęgawa, gęś domowa 161
4.. Krzyżówka, kaczka domowa 38
5. Mewa srebrzysta 32
6. Czapla siwa 4
7. Kormoran czarny 3
8. Myszołów zwyczajny 3
9. Kawka 3
10. Puchacz 2
11. Jastrząb 1
12. Głuszec 1
13. Gołąb siniak, gołąb domowy 1

Suma 1065
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb Myszołów Puchacz Suma
Łopatka 1 1
Promieniowa 1 1
Śródręcza 1 1
Miednicy 1 1
Udowa 1 1
Śródstopia 1 1

Suma 1 3 2 6
10. Inne uwagi: Odnaleziono 23 kości zająca (Kubasiewicz, Gawlikowski, 1965,

s.10).
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1. Nazwa stanowiska: Gdańsk-1 Nr 20
2. Źródło: (Nogalski, 1984)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Eksplorowano w latach 1957-1958.

4. Lokalizacja geograficzna: Gdańsk (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał pochodzi z 4 wykopów znajdujących się w obrębie 
obwarowań dawnego grodu. Wykop XVIII znajdujący się w 
miejscu dawnej osady rybacko rzemieślniczej z materiałami okresu
od końca X wieku do początków XIV, wyróżniono17 poziomów 
osadniczych. W wykopach XI, XIV i XXII założonych w obrębie 
tzw. siedziby feudała wyróżniono 7, 3 i 5 poziomów osadniczych 
datowanych od XI do XIII wieku (Kubasiewicz, 1977, s.5).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 3,1% (Kubasiewicz, 1977, s.117,157,178,186)

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

351

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 279
2. Gęgawa, gęś domowa 30
3. Cietrzew 9

4.
Krzyżówka, kaczka 
domowa

8

5. Głuszec 6
6. Bielik 5
7. Jastrząb 4
8. Kormoran czarny 3
9. Łyska 3
10. Kuropatwa 2
11. Płomykówka 1
12. Kruk 1

Suma 351
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik Jastrząb Suma
Ramieniowa 1 2 3
Łokciowa 1 1
Promieniowa 1 1
Śródręcza 1 1
Miednicy 1 1
Piszczelowa 2 2

Suma 5 4 9
10. Inne uwagi:
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1. Nazwa stanowiska: Mała Nieszawka Nr 21
2. Źródło: (Nogalski, 1991a, s.17-24; Nogalski i inni, 1992, s.79-87)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Eksplorację prowadził zespół Muzeum Okręgowego w Toruniu 
pod kierownictwem mgr Romualdy Franczuk w latach 1977-1987

4. Lokalizacja geograficzna: Mała Nieszawka (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Z dwóch wykopów na terenie zamku krzyżackiego wydobyto 
materiał datowany od XIV wieku do połowy XV wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4.24% 

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

336

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 230
2. Gęgawa, gęś domowa 60
3. Krzyżówka, kaczka domowa 17
4. Głuszec 6
5. Kuropatwa 4
6. Bielik 4
7. Cyraneczka 3
8. Gołąb siniak 3
9. Paw 2

10.. Gołąb grzywacz 1
11. Sroka 1
12. Czapla siwa 1
13. Bocian biały 1
14. Łabędź krzykliwy 1
15. Wrona-gawron 1
16. Żuraw 1

Suma 336
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik
Mózgoczaszka 1
Żuchwa 1
Udowa prawa 1
Piszczelowa prawa 1

Suma 4
10. Inne uwagi:
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1. Nazwa stanowiska: Koło Nr 22
2. Źródło: (Krupska, 1993, s.27-42)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Wykopaliska przeprowadzone zostały przez Muzeum Okręgowe w

Koninie w latach 1977-1983.

4. Lokalizacja geograficzna: Koło niedaleko Konina (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Kopano na terenie zamku w Kole w miejscu dawnych chat, wieży i
studni datowanych od XIV do XVIII wieku. Większość szczątków 
ptaków -75% pochodzi z wykopu II i IV eksplorowanego w latach 
1977 i 1978 datowanych na XIV i XV wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4,76%

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

672

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1 Kura domowa 345
2 Gęgawa, gęś domowa 237
3 Krzyżówka, kaczka domowa 27
4 Żuraw 18
5 Kawka 12
6 Płomykówka 8
7 Głuszec 6
8 Cietrzew 6
9 Łabędź niemy 3
10 Czapla siwa 2
11 Kruk 2
12 Pustułka 1
13 Jastrząb 1
14 Głowienka, czernica 1
15 Cyraneczka 1
16 Kormoran czarny 1
17 Kulik wielki 1

Suma 672
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Jastrząb Pustułka
Łokciowa lewa 1
Ramienna lewa 1

Suma 1 1
10. Inne uwagi:
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1. Nazwa stanowiska: Gdańsk ul. Olejarna, Zielona Brama, Plac Heweliusza Nr 23

148



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

2. Źródło: (Makowiecki, Gotfredsen, 2002, s.65-84)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Wykopaliska na ulicy Olejarnej prowadzono w roku 1996 przez 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, stanowisko Zielona Brama 
ulokowane zostało bliżej portu i ekspolorowane było w roku 2000, 
materiał z Placu Heweliusza został wykopany w sezonach 1995-
1998 przez Archeologiczną Pracownię Doroty Mikłaszewicz z 
Gdańska (Makowiecki, Godfredsen, 2002, s.67,68, fig.2).

4. Lokalizacja geograficzna: Gdańsk (Pomorze Wschodnie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Na stanowisku z ulicy Olejarnej wydobyto kości datowane od XII 
do XVIII wieku. Do 1308 roku była to część miasta 
rzemieślników. Materiał ze stanowiska Zielona Brama datowany 
jest XIV-XVII wiek. Znajdowało się tu jedno z czterech centrów 
miasta dosyć istotne od 1330 roku. Na stanowisku Plac Heweliusza
znaleziono ślady intensywnego osadnictwa datowane na drugą 
połowę XV wieku. Od 1380 roku była to część Nowego Miasta 
zbudowanego przez rycerzy Teutońskich (Biskup, 1985, s.361).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

812

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek
XII-

XIVw.
XIV-

XVIw.
XVI-

XVIII w.
Suma

1. Kura domowa 191 110 190 491

2.
Gęgawa, gęś 
domowa

4 17 136 157

3. Gęś* 16 10 23 49

4.
Kaczka 
krzyżówka, 
domowa

4 9 22 35

5. Indyk 26** 26
6. Bielik 7 3 6 16
7. Kaczka* 2 3 2 7
8. Głuszec 3 1 1 5

9.

Bernikla 
białolica, 
bernikla 
obrożna

3 3

10. Jastrząb 3 3
11. Żuraw 2 1 3
12. Gołąb 3 3
13. Gawron, wrona 2 1 3

14.
Kania ruda, 
kania czarna

1 1

15. Uhla 1 1
16. Bielaczek 1 1
17. Paw 1 1
18. Mewa 

srebrzysta, 
1 1
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mewa 
żółtonoga

19.
Gołąb siniak, 
domowy

1 1

20.
Nur czarnoszyi,
nur rdzawoszyi

1 1

21.
Kormoran 
czarny

1 1

22. Czapla siwa 1 1
23. Łabędź niemy 1 1

24.
Świstun, 
rożeniec

1 1

Suma 231 161 420 812
9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych:

Kość\Gatunek Bielik Jastrząb Kania Suma
Mostek 1 1
Ramieniowa 1 1
Promieniowa 3 3
Łokciowa 8 1 9
Śródręcza 4 4
Miednicy 1 1
Piszczelowa 1 1

Suma 16 3 1 20
10. Inne uwagi: Kości bielika, które zachowały się w stanie dobrym do pomiarów 

należały do samic.

*- kości udało się przyporządkować tylko w obrębie wymienionego taksonu.
**- kości datowane na XVII-XVIII wiek.

1. Nazwa stanowiska: Kołobrzeg Budzistowo 1 Nr 24
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2. Źródło: (Makowiecki,Gotfredsen, 2002, s.65-84)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzone były w roku 1997 na stanowisku Budzistowo 
1 przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN z Kołobrzegu.

4. Lokalizacja geograficzna: Kołobrzeg (Pomorze Zachodnie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Wydobyty materiał datowany jest na X-XIII wiek pochodzi z 
grodu i podgrodzia. 

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak danych

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

84

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek X-XII w. XIII w.
XVII-

XVIII w.
Suma

1. Kura domowa 49 49
2. Gęś* 9 9

3.
Gęgawa, gęś 
domowa

7 7

4. Kaczkowate* 7 7
5. Gawron, wrona 1 5** 6

6.
Krzyżówka, 
kaczka domowa

3 3

7. Bielik 1 1

8.
Bernikla 
białolica, 
bernikla obrożna

1 1

9. Mewy* 1 1
Suma 78 1 5 84

9. Części szkieletu ptaków 
drapieżnych: Brak danych

10. Inne uwagi:

*- kości udało się przyporządkować tylko w obrębie wymienionego taksonu.
**- kości datowane na XVII-XVIII wiek.

2.  Stanowiska  archeologiczne  bez  szczątków  kostnych  ptaków

drapieżnych.
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1. Nazwa stanowiska: Gdańsk Nr 25
2. Źródło: (Jaworski, 1952, s.85-95)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Badania archeologiczne prowadzono w roku 1948.

4. Lokalizacja geograficzna: Gdańsk (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Śmietnisko, XIII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4,2%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

75

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 61
2. Gęgawa, gęś domowa 12
3. Zimorodek 1
4. Głuszec 1

Suma 75
9. Inne uwagi: Oznaczono 1782 kości zwierzęce.

1. Nazwa stanowiska: Gdańsk Nr 26
2. Źródło: (Krysiak, 1955, s.238-251)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Badania archeologiczne prowadzone były w latach 1950-1951.

4. Lokalizacja geograficzna: Gdańsk (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Szczątki kostne pochodzą z wykopu głównego, dzielnicy rybacko-
rzemieślniczej z XII-XIII wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 2,1%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

63

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 52
2. Gęgawa, gęś domowa 4
3. Łabędź niemy 3
4. Krzyżówka, kaczka domowa 2
5. Gołąb siniak, domowy 2

Suma 63
9. Inne uwagi: Wszystkich szczątków oznaczono ponad 3000.

1. Nazwa stanowiska: Bródno Stare Nr 27
2. Źródło: (Krysiak K., 1956, s.97-107)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Materiał pochodzi z sezonów wykopaliskowych w 1949-50 roku 
oraz w 1952 roku.
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4. Lokalizacja geograficzna: Bródno Stare koło Warszawy (Mazowsze)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał zwierzęcy pochodzi z grodziska i przyległej do niego 
osady. Szczątki kury pochodzą z osady.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

7

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków

1. Kura domowa 7
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Gdańsk Nr 28
2. Źródło: (Krysiak, 1956)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzone były w latach 1950-1951. Na wykopie 
zlokalizowanym na Starym Mieście przy ul. Rycerskiej w pobliżu 
ujścia rzeki Reduni do Motławy.

4. Lokalizacja geograficzna: Gdańsk (Pomorze wschodnie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Eksplorowano wycinek grodu wczesnośredniowiecznego z XII-
XIII wieku, tzw. dzielnicę rybacko–rzemieślniczą.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 4,75%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

132

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 97
2. Gęgawa, gęś domowa 16
3. Krzyżówka, kaczka domowa 8
4. Łabędź niemy 7
5. Gołąb domowy, siniak 2
6. Nur czarnoszyi 1
7. Głuszec 1

Suma 132
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Milicz Nr 29
2. Źródło: (Kubasiewicz, 1957, s.179-195)
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3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzone były w 1953 roku przez zespół IHKM PAN 
pod kierownictwem M. Młynarskiej.

4. Lokalizacja geograficzna: Milicz (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Materiał wczesnośredniowieczny

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 1%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

11

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 7
2. Wrona 3
3. Krzyżówka, kaczka domowa 1

Suma 11
9. Inne uwagi: Oznaczono 1160 kości zwierzęcych.

1. Nazwa stanowiska: Gardziec Nr 30
2. Źródło: (Kubasiewicz, 1959, s.157-164)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Eksploracja prowadzona była w roku 1955 przez Stację 
Archeologiczną w Wolinie pod kierownictwem W. Filipowiaka.

4. Lokalizacja geograficzna: Gardziec (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Materiał datowany jest na IX-XII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 3,4%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

15

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków

1. Kura domowa 15
9. Inne uwagi: Oznaczono 457 szczątków zwierzęcych.

1. Nazwa stanowiska: Ryczyn mały, Ryczyn duży Nr 31
2. Źródło: (Sobociński, 1960, s.141-150)
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3. Informacje o 
wykopaliskach: Badane w 1958 roku pod kierownictwem J. Kramarka.

4. Lokalizacja geograficzna: Na odcinku Odry między Wrocławiem, a Opolem, 8 km na wschód
od Oławy. (Śląsk)

5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Grodziska datowane na X-XIII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Ok. 1%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

6

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 5
2. Gęgawa, gęś domowa 1

Suma 6
9. Inne uwagi: Wszystkich szczątków na stanowisku znaleziono 571.

1. Nazwa stanowiska: Kruszwica  st. 9 Nr 32
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1965b, s.149-155)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Materiał pochodzi z badań archeologicznych w 1959 roku.

4. Lokalizacja geograficzna: Kruszwica (Kujawy)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Stanowisko 9 znajdowało się na Starym Rynku (VI-XI w.) i na 
obszarze ul. Poznańskiej gdzie wydzielono część górną datowaną 
na XII w. oraz jamę i palenisko z VIII-XII w. i ziemiankę z XI w.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

58 (54 na stanowisku Stary Rynek)

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 42
2. Gęgawa, gęś domowa 12
3. Krzyżówka, kaczka domowa 2
4. Czapla siwa 1
5. Kulik Wielki 1

Suma 58
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Radacz Nr 33
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2. Źródło:
(Waluszewska-Bubień, 1967, s.191-198)

3. Informacje o 
wykopaliskach: Eksplorowano w roku 1962

4. Lokalizacja geograficzna: Radacz koło Szczecinka (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Grodzisko wczesnośredniowieczne.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 1,68%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

91

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 50
2. Gęgawa, gęś domowa 32
3. Cietrzew 3
4. Bocian biały 2
5. Czapla siwa 2
6. Krzyżówka, kaczka domowa 1
7. Żuraw 1

Suma 91
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Ryczyn duży Nr 34
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1969a, s.209-218)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Badania prowadzone były w 1962 roku.

4. Lokalizacja geograficzna: Ryczyn były pow. Oława (Śląsk)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Wyodrębniono 3 stanowiska: Grodzisko Ryczyn duży datowane od 
IX wieku do końca XIII, osadę I (IX-XII w.), stanowisko 5 
datowane na XIII wiek (Sobociński, 1969, s.177).

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 1,05%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

29

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Ryczyn duży Osada I
Stan.

5
Suma

1. Kura domowa 20 20
2. Gęgawa, gęś domowa 4 4

3.
Krzyżówka, kaczka 
domowa

1 1

4. Cietrzew 2 1 3
5. Żuraw 1 1

Suma 26 2 1 29
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Włocławek Nr 35
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2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1969b, s.151-156)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Eksplorowano dwa stanowiska. Szczątki ptaków pochodzą z 

warstw wczesnośredniowiecznych.

4. Lokalizacja geograficzna: Włocławek (Kujawy)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Pierwsze stanowisko datowane jest na IX-XII wiek, drugie na XII-
XVII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 2,5%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

73

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 63
2. Gęgawa, gęś domowa 7
3. Żuraw 2
4. Cietrzew 1

Suma 73
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Wiślica Nr 36
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1969d, s.169-176)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Materiał pozyskano w latach 1955-1957 oraz 1959-1961.

4. Lokalizacja geograficzna: Wiślica koło Busko Zdrój (Kieleckie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Materiał datowany jest na X-XIII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 1,3%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

90

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 50
2. Gęgawa, gęś domowa 33
3. Krzyżówka, kaczka domowa 5
4. Żuraw 1
5. Głuszec 1

Suma 90
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Ujście st. 1 Nr 37
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2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1975b, s.79-94)
3. Informacje o wykopaliskach:

Prace prowadzone były w latach 1961-63 (Sobociński, 1975b, s.35)

4. Lokalizacja geograficzna: Ujście nad Notecią niedaleko Chodzieży (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Grodzisko st. 1, materiał z warstw I-XXIII datowany od 2 połowy X 
wieku do XIX wieku (Sobociński, 1975b, s.35,36)

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 3,3%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

157

8. Liczba kości poszczególnych
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1 Kura domowa 99
2 Krzyżówka, kaczka domowa 29
3 Głuszec 9
4 Gęgawa, gęś domowa 5
5 Żuraw 5
6 Łyska 5
7 Cyranka 2
8 Głowienka 2
9 Kruk 1

Suma 157
9.Inne uwagi:

Chronologia X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI-IXX wiek
Liczba kości 10 63 23 34 21 6 9

1. Nazwa stanowiska: Nakło nad Notecią Nr 38
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1975c, s.129-140)
3. Informacje o wykopaliskach: Prace prowadzone w latach 1963-1964 (Sobociński, Godynicki, 

1975, s.121)
4. Lokalizacja geograficzna: Nakło nad Notecią (Kujawy)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Wczesnośredniowieczne grodzisko Nakło, materiał datowany na 
VIII-XII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 3,58%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

79

8. Liczba kości poszczególnych
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1 Kura domowa 53
2 Głuszec 11
3 Cietrzew 6
4 Gęgawa, gęś domowa 6
5 Gawron, wrona 2
6 Krzyżówka, kaczka domowa 1

Suma 79
9. Inne uwagi: Odnaleziono 2208 wszystkich szczątków zwierzęcych, (Sobociński, 

Godynicki, 1975, s.121).

1. Nazwa stanowiska: Brodnica - Michałowo Nr 39
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2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1977b, s.93-102)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadzone były w latach 1970-1971 pod kierunkiem K. 
Żurawskiego.

4. Lokalizacja geograficzna: Michałowo niedaleko Brodnicy (Kujawy).
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Brodnica Michałowo st.1, grodzisko wczesnośredniowieczne, 
materiał kostny datowany na X-XII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 1,3%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

52

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1 Kura domowa 24
2 Gęgawa, gęś domowa 18
3 Głuszec 6
4 Łabędź niemy 3
5 Nur czarnoszyi 1

Suma 52
9. Inne uwagi:

1. Nazwa 
stanowiska: Inowrocław st. 20, 2a, 18, 19 Nr 40
2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1977c, s.103-114)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Stanowiska eksplorowane było w sezonach wykopaliskowych 1966-1970.

4. Lokalizacja 
geograficzna: Inowrocław (Kujawy).

5. Lokalizacja 
archeologiczna i 
datowanie: 

Osada wczesnośredniowieczna st. 20 i 2a datowane na XI-XII wiek, st. 18 i 
19 datowane na XIII-XIV wiek.

6. Udział szczątków 
ptaków w materiale 
zwierzęcym: 

Stanowisko St. 20 St. 2a St.18 St. 19

Udział % 1% 1% 2,8% 2,5%
8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\l.k. St. 20 St. 2a St.18 St. 19 Suma
1 Kura domowa 4 2 6 12 24
2 Gęgawa, gęś 

domowa
5 1 17 23

3 Krzyżówka, 
kaczka domowa

1 1 2

4 Żuraw 3 3

5 Puszczyk 1 1
Suma 10 4 6 33 53

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku: 

53

9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Kamień Pomorski Nr 41
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2. Źródło: (Nogalski, 1979a, s.71-80)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Materiał pozyskano w 1958 roku

4. Lokalizacja geograficzna: Kamień Pomorski (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Sonda 1 i 2 została wykonana na wczesnośredniowiecznym 
podgrodziu datowanym na XI-XIII wiek. Sondę 11 wykopano we 
wczesnośredniowiecznym grodzie z X-XIII wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 3,9%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

30

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1 Kura domowa 15
2 Cietrzew 7
3 Krzyżówka, kaczka domowa 5
4 Mewa srebrzysta 1
5 Cyranka 1
6 Gęgawa, gęś domowa 1

Suma 30
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Gorzędziej Nr 42
2. Źródło: (Nogalski, 1979b, s.81-88)
3. Informacje o wykopaliskach:

Prowadzone w sezonie wykopaliskowym roku 1959.

4. Lokalizacja geograficzna: Gorzędziej koło Tczewa (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Materiał kostny pochodzi z osady, z warstw I-V datowanych na 
IX-XIV wiek.

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 3,1%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych 
ptaków na stanowisku:

33 (36 wszystkich szczątków ptaków)

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek W. I W.II W.III W.IV W.V Suma

1.
Kura 
domowa

2 1 3 19 25

2.
Gęgawa, gęś
domowa

5 1 1 7

3.
Krzyżówka, 
kaczka 
domowa

1 1

Suma 2 6 4 2 19 33
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Bnin st. 2b Nr 43
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2. Źródło: (Waluszewska-Bubień, 1979a, s.163-177)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Wykopaliska prowadził zespół badawczy Katedry Archeologii UAM 
w Poznaniu.

4. Lokalizacja geograficzna: Bnin koło Śremu (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna
i datowanie:

W materiale kostnym z podgrodzia, wydzielono trzy fazy 
chronologiczne: I datowana na 1 połowę X wieku, II na 2 połowę X 
wieku, III na 2 połowę XII wieku do 1 połowy XIII wieku.

6. Udział szczątków ptaków 
w materiale zwierzęcym: W poszczególnych fazach 2-3 %

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

226

8.Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek
Faza I

(1/X w.)
Faza II

(2/X w.)
Faza III (2/XII-

1/XIII w.)
Suma

1.. Kura domowa 25 86 1 112

2. Krzyżówka, 
kaczka domowa 5 69 74

3. Gęgawa, gęś 
domowa 12 22 34

4. Cietrzew 3 3
5. Kuropatwa 1 1 2
6. Żuraw 1 1

Suma 46 86 94 226
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Giecz Nr 44
2. Źródło: (Krupska, 1986, s.45-56)
3. Informacje o wykopaliskach: Badania prowadzone były w latach 1948-1975 przez Muzeum 

Archeologiczne w Poznaniu
4 Lokalizacja geograficzna: Giecz koło Środy Wlkp.(Wielkopolska).
5 Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie: Grodzisko w Gieczu datowane jest na IX-XIII wiek.

6 Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym:

1,78% (wśród zwierząt domowych 1,76%, wśród zwierząt dzikich 
3,12%).

7 Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

234

8 Liczba kości poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 174
2. Gęgawa, gęś domowa 44
3. Krzyżówka, kaczka domowa 7
4. Głuszec 3
5. Łabędź niemy 3
6. Perkoz dwuczuby 1
7. Cyraneczka 1
8. Puszczyk 1

Suma 234
9 Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Zamek Górków w Szamotułach Nr 45
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2. Źródło: (Krupska, 1987, s.21-30)
3. Informacje o wykopaliskach:

Prace prowadzono w sezonach 1981-83 pod kierownictwem E. 
Krausego.

4. Lokalizacja geograficzna: Szamotuły (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Teren zamku Górków w Szamotułach. Wyodrębniono fazy I (XIV-
XVI w.), II (XVI-XVII w.),III(XVIII-1/XIX), IV(2/XIX-XX).

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym:

2,4 % całości, w fazie I 1,9 %, w fazie II 0%, w fazie III 0,8 %, w 
fazie IV 18%,

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

72 (76 wszystkich)

8. Liczba kości poszczególnych
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Faza XIV-XVI w. XVIII-1/XIX 2/XIX-XX Suma

1. Gęgawa, gęś 
domowa

4 9 17 30

2. Kura domowa 4 7 16 27
3. Krzyżówka, 

kaczka domowa
6 6

4. Żuraw 2 2
5. Kuropatwa 2 2

6. Łabędź niemy 1 1

7. Indyk 1 1
8. Drop 1 1
9. Kawka 1 1
10. Kruk 1 1

Suma 13 18 41 72
9. Inne uwagi: Odnaleziono3139 wszystkich szczątków zwierząt.

1. Nazwa stanowiska: Złotów Nr 46
2. Źródło: (Nogalski, Kosińska, 1987, s.49-58) 
3. Informacje o 
wykopaliskach: Szczątki wydobyto w 1976 roku.

4. Lokalizacja geograficzna: Złotów (Pomorze zach.)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie: Wczesnośredniowieczna osada datowana na IX-XII wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 2,1%

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

42 (52 wszystkich)

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 28
2. Gęgawa, gęś domowa 10
3. Cietrzew 3
4. Głuszec 1

Suma 42
9. Inne uwagi:

162



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

1. Nazwa stanowiska: Poznań Stary Rynek 48 Nr 47
2. Źródło: (Nogalski, 1991b, s.33-42)
3. Informacje o 
wykopaliskach: Prowadzone pod kierownictwem E. Krauzego w sezonach 

wykopaliskowych 1976-1978

4. Lokalizacja geograficzna: Poznań (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Teren posesji nr 48 na Starym Rynku w Poznaniu. Warstwy z 
wykopów podzielono na 4 fazy. Faza I wydatowana została na 
2/XIII-1XIV, II faza 2/XV-1XVI, III faza 2/XVI-1/XVIII, IV faza 
2/XVIII-XIX wiek.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 25,4%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

115 (127 wszystkich kości ptasich).

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Gęgawa, gęś domowa 67
2. Kura domowa 39
3. Krzyżówka, kaczka domowa 4
4. Indyk 2
5. Cietrzew 1
6. Głuszec 1
7. Kuropatwa 1

Suma 115
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Opactwo Benedyktyńskie w Lubiniu Nr 48
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2. Źródło: (Krupska, 1991, s.7-17)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Badania prowadził Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w 
Poznaniu w latach 1978-1987.

4. Lokalizacja geograficzna: Lubiń niedaleko Krzywinia (Wielkopolska)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Teren opactwa Benedyktyńskiego. Warstwy zostały podzielone na 7 faz 
datowanych od 2 połowy XI wieku do XVIII wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 13,23%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

828

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gat.\Fazy
2/XI-

XI/XII
XII-

1/XIII
XI-XII

XIII-
XIV

XIV-XV
XIV-

XV/XVI
XVI-
XVIII

Suma

1.. Kura 

domowa
4 168 2 257 87 33 18 569

2. Gęgawa, 

gęś 

domowa

3 57 57 17 22 17 173

3. Krzyżówka

, kaczka 

domowa

8 15 5 3 31

4. Cietrzew 4 8 1 13
5. Gawron 3 1 1 3 1 9
6. Kuropatwa 2 5 1 8
7. Siniak 2 3 2 1 8
8. Żuraw 3 2 5
9. Kawka 4 4
10. Łabędź 

niemy
3 3

11. Cyranka 2 2
12. Pójdźka 2 2
13. Czernica 

lub 

głowienka

1 1

Suma 10 250 2 354 114 62 36 828
9. Inne uwagi: Wszystkich kości zwierzęcych odnaleziono 6268. Dzikich ssaków 233, 

ptaków 56. Domowych ssaków 5165, ptaków 773.

1. Nazwa stanowiska: Tykocin – miasto Nr 49

164



Sokolnictwo w Polsce (IX-XVIII w.)

2. Źródło: (Nogalski, Kosińska,1991, s.25-34)
3. Informacje o wykopaliskach: Prowadzone były w roku 1979.
4. Lokalizacja geograficzna: Tykocin koło Białegostoku (Podlasie)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Materiał archeozoologiczny datowany jest od 2 połowy XV wieku do 
końca XVIII wieku. Wydzielono okresy chronologiczne A (2 /XV-
1/XVI), B (XVI/XVII-1/XVII) i C (2/XVII-XVIII).

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

693

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Okres
A

2 /XV-1/XVI
B

XVI/XVII-1/XVII
C

2/XVII-XVIII
Suma

1.
Gęgawa, gęś 
domowa 4 494 498

2. Kura domowa 1 6 145 152

3.
Krzyżówka, 
kaczka domowa 22 22

4. Głuszec 10 10

5. Indyk 10 10

6. Cietrzew 1 1
Suma 5 6 682 693

9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Gniew st.2 Stare Miasto Nr 50
2. Źródło: (Nogalski, 1992a, s.49-58)
3. Informacje o wykopaliskach:

Eksplorowano w sezonach wykopaliskowych lat 1975-1978.

4. Lokalizacja geograficzna: Gniew nad Wisłą koło Tczewa(Pomorze wsch.) 
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Na stanowisku 2 wyodrębniono 6 faz osadniczych datowanych od XIII 
do XIX wieku.

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 0,957%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

120

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Faza
F2

XIII
F3

XIII/XIV
F4

XIV
F5

XIV-XV
F6

XVI-XIX
Suma

1. Kura domowa 1 14 3 14 35 67

2.
Gęgawa, gęś 
domowa 7 7 3 27 44

3.
Krzyżówka, 
kaczka domowa 1 4 5

4. Głuszec 1 1 2
5. Bocian biały 1 1
6. Wrona, Gawron 1 1

Suma 1 24 11 17 67 120
9. Inne uwagi: Wydobyto ogółem 13258 kości zwierzęcych.

1. Nazwa stanowiska: Gniew st.3 Nr 51
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2. Źródło: (Nogalski, 1992b, s.59-71)
3. Informacje o wykopaliskach: Materiał wydobyto w sezonach wykopaliskowych 1980-1983
4. Lokalizacja geograficzna: Gniew nad Wisłą (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Na podzamczu wyróżniono 6 okresów osadniczych. Materiał kostny 
ptaków datowany jest natomiast od XIII do XX wieku.

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 10 %

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

295 (wszystkich kości ptasich 305)

8. Liczba kości 
poszczególnych 
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek\Faza F2
XIII

F3
2/XIII-1/XV

F3/4
2/XIII-
XVIII

F4
2/XV-XVIII

F5
XVIII-XX Suma

1. Kura domowa 2 16 82 59 6 165

2.
Gęgawa, gęś 
domowa 4 5 70 36 8 123

3.
Krzyżówka, kaczka 
domowa 1 2 3

4. Cietrzew 1 1 2
5. Gołąb dom., siniak 1 1
6. Sroka 1 1

Suma 6 23 153 97 16 295
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Gniew st. 5 Nr 52
2. Źródło: (Nogalski, 1992c, s.73-78)
3. Informacje o wykopaliskach: Wykopaliska prowadził zespół pracowników Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku pod kierownictwem E. Kiersztein i M. 
Kochanowskiego.

4. Lokalizacja geograficzna: Gniew (Pomorze wsch.)
5. Lokalizacja archeologiczna i 
datowanie:

Część materiału pochodzi z dwóch wykopów zlokalizowanych w 
obrębie grodu, który datowany jest od końca IX do przełomu X/XI 
wieku, reszta natomiast została wydobyta z trzech wykopów na terenie 
wczesnośredniowiecznej osady i datowana jest na XI wiek.

6. Udział szczątków ptaków w 
materiale zwierzęcym: 2,3%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków kostnych
ptaków na stanowisku:

40 (45 wszystkich znalezionych ptasich kości)

8. Liczba kości poszczególnych
gatunków ptaków:

Lp. Gatunek Liczba kości
1. Kura domowa 19
2. Gęgawa, gęś domowa 14
3. Krzyżówka, kaczka domowa 2
4. Przepiórka 2
5. Słonka 2
6. Lodówka 1

Suma 40
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Chełm Bieławin st. 1 Nr 53
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2. Źródło: (Nogalski, Kosińska, 1993a, s.53-60)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Prace archeologiczne prowadzone były przez pracowników 
Muzeum Okręgowego w Chełmie.

4. Lokalizacja geograficzna: Chełm (Lubelskie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał kostny pochodzi z wnętrza wieży zamkowej i jej 
otoczenia, datowany jest na XII-XIV wiek. 

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: 36,3%

7. Liczba rozpoznanych 
gatunkowo szczątków 
kostnych ptaków na 
stanowisku:

227

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 126
2. Gęgawa, gęś domowa 49
3. Gołąb siniak, gołąb domowy 29
4. Krzyżówka, kaczka domowa 23

Suma 227
9. Inne uwagi:

1. Nazwa stanowiska: Ciechanów Nr 54
2. Źródło: (Nogalski, Kosińska, 1993b, s.61-70)
3. Informacje o 
wykopaliskach:

Prace archeologiczne prowadzone były przez PPKZ oddział w 
Warszawie.

4. Lokalizacja geograficzna: Ciechanów (Mazowieckie)
5. Lokalizacja archeologiczna 
i datowanie:

Materiał  pochodzi  z  wykopów  zlokalizowanych  na  dziedzińcu
zamkowym  i  na  zewnątrz  murów  przy  bramie  zamkowej.
Datowany jest od początku XV wieku do XVII wieku.

6. Udział szczątków ptaków w
materiale zwierzęcym: Brak informacji w artykule

7. Liczba rozpoznanych gatunkowo 
szczątków kostnych ptaków na 
stanowisku:

453

8. Liczba kości 
poszczególnych gatunków 
ptaków:

Lp. Gatunek Liczba szczątków
1. Kura domowa 187
2. Gęgawa, gęś domowa 224
3. Głuszec 11
4. Żuraw 8
5. Krzyżówka, kaczka domowa 7
6. Płomykówka 6
7. Sójka 4
8. Cietrzew 2
9. Gołąb siniak, gołąb domowy 2
10. Bocian biały 1
11. Cyranka 1

Suma 453
9. Inne uwagi:

- Ptaki drapieżne. 
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- Kości pochodzące z warstw wczesnośredniowiecznych.

- Kości pochodzące z warstw późnośredniowiecznych.

 - Kości pochodzące z warstw przemieszanych.

XIII. Piśmiennictwo.
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XIV. Tabele i wykresy.

Tabela A. Podział stanowisk wg występowania na nich materiału z wczesnego średniowiecza 
oraz późnego średniowiecza i nowożytności. Liczba materiałów o różnym kontekście 
archeologicznym. 

          Okresy 

Stanowiska

Wczesne
średniowiecze

VIII-XIII

Późne średniowiecze i
nowożytność
XIV-XVIII

Liczba
materiałów

Stanowiska ze 
szczątkami 
ptaków 
drapieżnych

1o,g; 2g; 3p; 4g;
5g; 6g; 7g,?; 8g;

9g; 10o; 11p; 12g;
13g; 14g; 15g;

16g; 17p;
18p;19g; 20g;
23g; 24g,p; 

2k; 7?;16z; 20g;
21z; 22z; 23m;

24m;
30

Suma 22 (17g;5p;2o) 8 (3z;2m;1k;1g) -

Stanowiska bez 
szczątków ptaków
drapieżnych

25ś; 26g; 27o;
28g; 29g; 30g;
31g; 32g; 33g;

34g,o; 35?;36g;
37g; 38g; 39g;

40o; 41p,g; 42o;
43p; 44g; 46o;
48k; 50?; 51o;
52g,o; 53g; 

37g,?; 40o; 42o;
45z; 47m; 48k;

49?; 50?; 51o; 53z;
54z;

37

Suma 26 (16g;7o;1ś) 11(3o;2z;1g;1m;1k) -

Razem 48 19 67

o- osada otwarta.
g – grodzisko.
p – podgrodzie.
z –zamek.
m – miasto.
ś – śmietnisko.
k – zabudowa kościelna.
? – nie udało się ustalić.

- Wczesne średniowiecze

- Późne średniowiecze wraz z nowożytnością
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Tabela B. Regionalne umiejscowienie stanowisk archeologicznych w Polsce.

Liczba

stanowisk
Region Polski Numery stanowisk Dr.* Razem

Pomorze Zachodnie 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21,24, 30, 33, 41, 

46, 
10 14

Pomorze Wschodnie 6, 20, 23, 25, 26, 28, 42, 50, 51, 52, 3 10
Warmia i Mazury - - -
Wielkopolska 1, 2, 5, 9, 10, 22, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 6 12
Kujawy 32, 35, 38, 39, 40, - 5
Mazowsze 27, 54, - 2
Podlasie 49, - 1
Śląsk 3, 4, 12, 14, 15, 29, 31, 34, 5 8
Sieradzkie - - -
Kieleckie 36, - 1
Lubelskie 53, - 1
Krakowskie z Podkarpaciem - - -

Dr*.- stanowiska ze szczątkami ptaków drapieżnych.
X - stanowiska ze szczątkami ptaków drapieżnych.
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Tabela C1. Rozkład gatunkowy kości ptaków na stanowiskach 1-24.
Gatunek\Stanowisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Suma
Jastrząb 2 3 22* 3 2 12 1 1* 6 4 13 11 1 1 5 1 4 1 3 96
Bielik 1 1 9 1 1 6 3 23 18 5 4 7 9 1 89
Krogulec 4 5 1 1 10 7 28
Myszołów 3 2 2 1 3 11
Pustułka 1 1 1 1 1 5
Puchacz 2 1 2 5
Błotniak stawowy 4 4
Orzeł Przedni 2 1 3
Kania ruda, czarna 1 1
Głuszec 2 1 1 8 204 1 3 6 4 6 8 307 1 3 5 1 6 6 6 3 2 584
Gawron, wrona 1 2 9 1 2 1 2 5 4 1 1 10 2 211 1 3 1 5 262
Żuraw 2 1 2 10 1 1 15 7 2 1 11 124 8 2 12 1 18 3 221
Podgorzałka 58 54 112
Cietrzew 2 3 1 1 8 3 2 11 34 10 2 9 6 92
Kuropatwa 38 6 5 2 7 17 2 4 86
Cyranka 1 11 16 17 7 19 71
Łyska 1 28 28 4 3 65
Kruk 23 1 2 21 2 2 1 2 54
Kawka 1 2 5 1 3 7 11 1 3 12 46
Mewa Srebrzysta 1 2 8 32 1 1 45
Kormoran czarny 1 26 6 3 3 1 1 41
Słonka 4 30 34
Czapla siwa 2 1 1 1 6 1 5 1 4 1 2 1 26
Łabędź niemy 1 5 1 5 5 4 1 3 1 26
Perkoz dwuczuby 11 12 23
Jarząbek 3 14 17
Bocian biały 4 2 1 4 1 1 13
Kaczka czernica, 
głowienka

1 1 7 1 10
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Gatunek\Stanowisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Suma
Sójka 4 4 2 10
Dubelt 6 4 10
Cyraneczka 1 5 3 1 10
Płomykówka 1 1 8 10
Śmieszka 2 1 6 9
Kureczka nakrapiana 7 7
Gołąb grzywacz 2 1 2 1 6
Łabędź krzykliwy 4 1 5
Pójdźka 2 2 1 5
Nur czrnoszyi 4 1 5
Bernikla białolica, 
bernikla obrożna

3 1 4

Sowa uszata 3 3
Przepiórka 3 3
Kos 3 3
Drop 2 2
Kurka wodna 2 2
Uhla 1 1 2
Świstun 2 2
Warzęcha biała 1 1
Sroka 1 1
Turkawka 1 1
Puszczyk 1 1
Kulik Wielki 1 1
Świstun, rożeniec 1 1
Bielaczek 1 1
Suma 7 24 70 297 5 2 23 8 176 142 12 19 13 108 635 42 120 40 260 34 24 63 42 9 2175
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Tabela C2. Rozkład gatunkowy kości ptaków na stanowiskach 25-54.
Gat.\st. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Suma
Głuszec 1 1 1 9 11 6 3 1 1 10 2 11 57

Gawron, 
wrona 3 2

3
1 151

5

Żuraw 1 1 2 1 5 3 1 2 3 2 8 29

Cietrzew 3 3 1 6 7 3 3 1
4

1 2 2 458
1

Kuropat
wa 2 2 1

2
135

1
Cyranka 2 1 2 1 6
Łyska 5 5
Kruk 1 1 2
Kawka 1 4 5
Mewa 
Srebrzys
ta

1 1

Słonka 2 2
Czapla 
siwa 1 2 3

Łabędź 
niemy 3 7 3 3 1 3 20

Perkoz 
dwuczub
y

1 1

Bocian 
biały 2 1 1 4
Kaczka 
czernica, 
głowienka

2 1 3
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Gat.\st. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Suma
Sójka 4 4
Cyranecz
ka 1 1

Płomykó
wka 6 6

Pójdźka 2 2
Nur 
czrnoszy
i

1 1 2

Przepiór
ka 2 2

Drop 1 1
Sroka 1 1
Kulik 
Wielki 1 1

Zimorod
ek 1 1

Puszczyk 1 1 2
Lodówka 1 1

Suma 2 3 8 1 3 0 0 2 8 4 3 2 24 19 10 4 9 0 6 9 8 4 3 47 11 4 3 5 0 33 235

-Kości z warstw wczesnośredniowiecznych X-XIII wiek.

-Kości z warstw późnośredniowiecznych i nowożytnych XIV-
XVIII wiek. 
-Kości z warstw przemieszanych wczesnośredniowiecznych, 
późnośredniowiecznych i nowożytnych.

-Ptaki drapieżne

-Inne gatunki ptaków dzikich
-Inne gatunki ptaków dzikich
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Tabela D. Liczba szczątków kostnych ptaków w fazach chronologicznych.

Lp. Gatunek
L. k. na

st.
Wczesnośredni

owieczne
Późnośredniowiec

zne 
Przemieszane 

1. Głuszec 641 581 40 20
2. Gawron, wrona 277 259 17 1
3. Żuraw 250 203 35 12
4. Cietrzew 137 103 14 20
5. Podgorzałka 112 112 0 0
6. Kuropatwa 99 79 8 12

7. Jastrząb 96 84 2 10
8. Bielik 89 61 16 12
9. Cyranka 77 72 1 4
10 Łyska 70 61 0 9
11 Kruk 56 51 3 2
12 Kawka 51 31 15 5
13. Łabędź niemy 46 37 8 1
14. Mewa Srebrzysta 46 45 1 0
15. Kormoran czarny 41 36 2 3
16. Słonka 36 36 0 0
17. Krogulec 28 28 0 0
18. Czapla siwa 29 25 4 0
19. Perkoz dwuczuby 24 24 0 0
20. Jarząbek 17 17 0 0
21. Bocian biały 17 14 2 1

22. Płomykówka 16 1 14 1

23. Sójka 14 10 4 0

24. Kaczka czernica, 
głowienka 13 9 1 3

25. Myszołów 11 11 0 0
26. Cyraneczka 11 7 4 0
27. Dubelt 10 10 0 0

28. Śmieszka 9 9 0 0
29. Kureczka 

nakrapiana 7 7 0 0

30. Pójdźka 7 7 0 0
31. Nur czrnoszyi 7 6 1 0
32. Gołąb grzywacz 6 5 1 0
33. Łabędź krzykliwy 5 4 1 0
34. Pustułka 5 4 1 0
35. Puchacz 5 5 0 0
36. Przepiórka 5 5 0 0
37. Bernikla 

białolica, 
bernikla obrożna

4 1 3
0

38. Błotniak 4 4 0 0
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stawowy

39. Sowa uszata 3 3 0 0

40. Orzeł Przedni 3 2 1 0
41. Kos 3 3 0 0
42. Drop 3 2 1 0
43. Puszczyk 3 3 0 0
44. Kurka wodna 2 2 0 0
45. Świstun 2 2 0 0
46. Sroka 2 0 1 1
47. Kulik Wielki 2 1 1 0
48. Uhla 2 1 1 0
49. Kania ruda, 

czarna
1 0 1

0

50. Bielaczek 1 0 1 0
51. Świstun, 

rożeniec
1 0 1

0

52. Turkawka 1 1 0 0
53. Zimorodek 1 1 0 0

54. Warzęcha biała 1 1 0 0
55. Lodówka 1 1 0 0

Suma 2410 2087 206 117

L. k. na st.- liczba kości na wszystkich stanowiskach.

- Kości z warstw wczesnośredniowiecznych X-XIII wiek.

- Kości z warstw późnośredniowiecznych i nowożytnych XIV-XVIII wiek. 

-Kości z warstw przemieszanych wczesnośredniowiecznych, późnośredniowiecznych i
nowożytnych.
- Kości ptaków drapieżnych.

Tabela E. Występowanie kości dzikich gatunków ptaków na stanowiskach.
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Lp. Gatunek
Liczba
stan.

Wczesnośredni
owieczne mat.

Późnośredniow
ieczne mat.

Przemieszane
mat.

1. Głuszec 30 21 7 4
2. Żuraw 26 19 6 4
3. Cietrzew 24 17 6 3
4. Gawron, wrona 20 16 7 1
5. Jastrząb 18 14 2 3
6. Kuropatwa 13 8 4 3
7. Łabędź niemy 14 11 3 1
8. Czapla siwa 14 11 3 0
9. Bielik 12 9 3 1

10. Kawka 11 7 3 2
11. Cyranka 10 8 0 2
12. Kruk 10 6 2 2
13. Bocian biały 9 7 1 1
14. Mewa Srebrzysta 7 6 1 0
15. Łyska 7 4 0 3
16. Kormoran czarny 7 4 2 1
17. Krogulec 6 6 0 0
18. Pustułka 5 4 1 0
19. Kaczka czernica, 

głowienka
5 3 1 2

20. Myszołów 5 5 0 0
21. Cyraneczka 5 3 2 0
22. Pójdźka 4 4 0 0
23. Gołąb grzywacz 4 3 1 0

24. Płomykówka 4 2 1 1

25. Sójka 4 4 0 0

26. Nur czrnoszyi 4 3 1 0
27. Słonka 3 3 0 0
28. Puchacz 3 3 0 0

29. Śmieszka 3 3 0 0
30. Perkoz dwuczuby 3 3 0 0
31. Puszczyk 3 3 0 0
32. Jarząbek 2 2 0 0
33. Dubelt 2 2 0 0
34. Łabędź krzykliwy 2 1 1 0
35. Orzeł Przedni 2 1 1 0
36. Drop 2 1 1 0
37. Przepiórka 2 2 0 0

38. Sroka 2 0 1 1

39. Kulik Wielki 2 1 1 0

40. Podgorzałka 2 2 0 0
41. Uhla 2 1 1 0
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42. Bernikla białolica, 
bernikla obrożna

2 1 1 0

43. Kureczka 
nakrapiana

1 1 0 0

44. Błotniak stawowy 1 1 0 0
45. Sowa uszata 1 1 0 0
46. Kos 1 1 0 0
47. Kurka wodna 1 1 0 0
48. Świstun 1 1 0 0
49. Turkawka 1 1 0 0
50. Zimorodek 1 1 0 0
51. Warzęcha biała 1 1 0 0

52. Świstun, rożeniec 1 0 1 0
53. Bielaczek 1 0 1 0
54. Kania ruda, czarna 1 0 1 0
55. Lodówka 1 1 0 0

Liczba ogółem
wszystkich
stanowisk

54

Liczba wszystkich
stanowisk z

kościami ptaków z
wczesnego

średniowiecza.

41

Liczba wszystkich
stanowisk z

kościami ptaków z
późnego

średniowiecza.

12

Liczba wszystkich
stanowisk z

kościami ptaków z
warstw

przemieszanych.

11

Liczba stan.- Liczba opracowanych stanowisk, na których wystąpiły dane gatunki ptaków.

mat. - materiały

Kości z warstw wczesnośredniowiecznych X-XIII wiek.

Kości z warstw późnośredniowiecznych i nowożytnych XIV-XVIII wiek. 

Kości z warstw przemieszanych wczesnośredniowiecznych, późnośredniowiecznych i 
nowożytnych.

Kości ptaków drapieżnych.
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Tabela F1. Liczba gatunków ptaków na stanowiskach ze szczątkami ptaków drapieżnych.

Stanowisko → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Średnio
Liczba gatunków 7 13 15 18 6 4 12 9 21 19 11 10 7 26 26 16 20 12 13 12 16 17 22 7 14*

Tabela F2. Liczba gatunków ptaków na stanowiskach bez szczątków ptaków drapieżnych.

Gat.\st. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Średnio
L.g.→ 4 5 1 7 3 1 2 5 7 5 4 5 9 6 5 5 6 3 6 8 5 4 7 13 6 6 6 6 4 11 5*

*Liczba gatunków ptaków na wszystkich stanowiskach wynosiła średnio ok. 9 gatunków.

L.g.- Liczba gatunków

- Kości z warstw wczesnośredniowiecznych X-XIII wiek.

- Kości z warstw późnośredniowiecznych i nowożytnych XIV-XVIII wiek. 

- Kości z warstw przemieszanych wczesnośredniowiecznych, późnośredniowiecznych i nowożytnych.
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Tabela G. Liczba szczątków ptaków drapieżnych i puchacza na poszczególnych stanowiskach.

Region w. w. ś. ś. w. p.w. p.z. p.z. w. w. p.z. ś. p.z. ś. ś. p.z. p.z. p.z. p.z. p.w. p.z. w. p.w. p.z.
Gatunek\Stanowisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Suma
Jastrząb 2 3 22* 3 2 12 1 1* 6 4 13 11 1 1 5 1 4 1 3 96
Bielik 1 1 9 1 1 6 3 23 18 5 4 7 9 1 89
Krogulec 4 5 1 1 10 7 28
Myszołów 3 2 2 1 3 11
Pustułka 1 1 1 1 1 5
Puchacz 2 1 2 5
Błotniak stawowy 4 4
Orzeł Przedni 2 1 3
Kania ruda, czarna 1 1

Suma 2 3 27 5 3 2 3 1 27 3 3 9 4 30 19 13 28 18 6 9 4 2 20 1 242
Śląsk 90

Pomorze Zachodnie 81

Wielkopolska 40

Pomorze Wschodnie 31

*jastrząb albo myszołów - kości nie udało się jednoznacznie przyporządkować.

w. – Wielkopolska
p.z. – Pomorze Zachodnie
p.w. – Pomorze Wschodnie
ś – Śląsk

- Kości z warstw wczesnośredniowiecznych X-XIII wiek.

- Kości z warstw późnośredniowiecznych i nowożytnych XIV-
XVIII wiek. 
- Kości z warstw przemieszanych wczesnośredniowiecznych, 
późnośredniowiecznych i nowożytnych.
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Tabela H. Rozkład anatomiczny kości ptaków drapieżnych.

Gatunek→
Kość↓

Jastrząb Bielik Krogulec Myszołów Pustułka
Błotniak
stawowy

Puchacz
Orzeł

przedni
Kania Suma

Głowy 1 1 2
Żuchwa 1 1
Kręgi 1 4 5
Żebra 5 5
Mostek 3 4 7
Łopatka 1 1 1 3
Krucza 1 1 2
Obojczyk 1 1
Ramienna 15 8 14 1 1 1 1 41
Łokciowa 13 23 3 3 2 1 1 46
Promieniowa 2 10 2 1 1 16
Śródręcza 6 8 1 15
Miednica 3 2 1 6
Krzyżowo- 
lędźwiowa

2 1 3

Udowa 8 5 1 14
Piszczelowa 11 1 6 18
Śródstopia 15 2 2 1 1 2 23
Palców 3 3

Suma 83 79 26 8 4 4 3 3 1 211*

* W tabeli nie uwzględniono stanowisk Santoka-grodziska, Santoka-osady oraz Kołobrzegu-Budzistowo 1.
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XV. Mapy.

Mapa nr 1. Stanowiska archeologiczne z opracowanymi kośćmi ptaków: 1-Gniezno, 2-
Gniezno, 3-Ostrów Tumski we Wrocławiu wykop VI, 4-Opole Ostrówek, 5-Bnin grodzisko
wklęsłe, 6-Węgry, 7- Wysoczyzna Krajeńska, 8- Cedynia, 9- Santok-grodzisko, 10- Santok-

podgrodzie, 11- Szczecin-Mścięcino, 12- Legnica, 13- Kałdus, 14- Ostrów Tumski we
Wrocławiu Wykop I, 15- Opole Ostrówek, 16- Stare Drawsko, 17- Szczecin Rynek-

Warzywny, 18- Wolin-Miasto, 19- Kołobrzeg st. nr 1, 20- Gdańsk-1, 21- Mała Nieszawka,
22- Koło, 23- Gdańsk st. ul. Olejarna, Zielona Brama, Plac Heweliusza, 24- Kołobrzeg
Budzistowo 1, 25- Gdańsk, 26- Gdańsk, 27- Bródno Stare, 28- Gdańsk, 29- Milicz, 30-

Gardziec, 31- Ryczyn mały, Ryczyn duży, 32- Kruszwica st. 9, 33- Radacz, 34- Ryczyn duży,
35- Włocławek, 36- Wiślica, 37- Ujście st. 1, 38- Nakło nad Notecią, 39- Brodnica –

Michałowo, 40- Inowrocław st. 20, 2a, 18, 19, 41- Kamień Pomorski, 42- Gorzędziej, 43-
Bnin st. 2b, 44- Giecz, 45- Zamek Górków w Szamotułach, 46- Złotów, 47- Poznań Stary
Rynek 48, 48- Opactwo Benedyktyńskie w Lubiniu, 49- Tykocin – miasto, 50- Gniew st.2
Stare Miasto, 51- Gniew st.3, 52- Gniew st. 5, 53- Chełm Bieławin st. 1, 54- Ciechanów.
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Mapa nr 2. Osady służebne związane z łowiectwem, w Polsce wczesnośredniowiecznej
(Samsonowicz, 1991, s.331).

Stosowany  w  pracy  podział  Polski  na
regiony: 
1-Pomorze Zachodnie, 
2-Pomorze Wschodnie, 
3-Warmia i Mazury, 
4-Wielkopolska, 
5-Kujawy, 
6-Mazowsze, 
7–Podlasie, 
8–Śląsk, 
9-Sieradzkie, 
10-Kieleckie, 
11-Lubelskie, 
12-Krakowskie z Podkarpaciem 
(Wyrost, 1994, s.76).

Mapa nr 3.
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XVI. Ryciny.

Ryc.1. Denar Kazimierza
Sprawiedliwego (Kiersnowski,

1994, s.109).

Ryc.2. Denar Bolesława
Chrobrego (Kiersnowski, 1994,

s.109, ryc.16).

Ryc.3. Moneta Mieszka III
Starego (Kopicki, 1995, s.7, nr

111).

Ryc.4. Denar Władysława II
(Kopicki, 1995, s.4,nr 53b).

Ryc.5. Denar Władysława II
(Kiersnowski, 1964, tab. III-19).

Ryc.6. Denar Władysława II
(Mazaraki, 1977, s.90).

Ryc.7. Moneta węgierska z XIII
wieku (Kiersnowski, 1994,

s.109, ryc.11).

Ryc.8. Moneta Omajjadów
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.23).

Ryc.9. Moneta Omajjadów
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.24).
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Ryc.10. Portret jastrzębia lub sokoła łowczego,
Indie XVI wiek (Milczarek, 2001, s.113).

Ryc.11. Portret jastrzębia łowczego, Iran XVI wiek
(Milczarek, 2001, s.113).

Ryc.12. Bieliki (Kruszewicz, 2002, s.19).
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Ryc.13. Denar lotaryński
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.25). 

Ryc.14. Denar króla Nielsa
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.26). 

Ryc.15. Pieczęć duńskiego króla
Kanuta II (Åkerström-Hougen,

1981, s.285).

Ryc.16. Denar Borzywoja II
(Kiersnowski, 1994, s.111,

ryc.30).

Ryc.17. Moneta węgierska z 2
poł. XIII w.(Kiersnowski, 1994,

s.111, ryc.36).

Ryc.18. Moneta morawska z 2
poł. XIII w.(Kiersnowski, 1994,

s.111, ryc.37).

Ryc.19. Moneta z
Brandenburgii, 2 poł. XII w.
(Kiersnowski, 1994, s.111,

ryc.34).

Ryc.20. Moneta z
Brandenburgii, 2 poł. XII w.
(Kiersnowski, 1994, s.111,

ryc.35).

Ryc.21. Brakteat przypisywany
Mieszkowi III (Kopicki, 1995,

s.14, nr 260b).

Ryc.22. Brakteat Mieszka III
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.28).

Ryc. 23. Brakteat Mieszka III
(Kiersnowski, 1994, s.110,

ryc.29).

Ryc.24. Denar Leszka Białego
(Mazaraki, 1977, s.63).

Ryc.25. Denar Bolesława
Kędzierzawego (Mazaraki,

1977, s.7).

Ryc.26. Denar Bolesława Kędzierzawego (Kopicki, 1995, s.6,
ryc.58a).
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Ryc.28. Sokół wędrowny (fot. autora). Ryc.29. Młody sokoł wędrowny (fot. autora).

Ryc.27. Sylwetka jastrzębia (po lewej) i sokoła w locie (Nicolai i
inni, 1994, s.50).

Ryc.30. Denar Mieszka III
Starego (Kiersnowski, 1964,

tab.III-27).

Ryc.31. Moneta Leszka Białego (Kopicki, 1974, s.95). Ryc.32. Malowidło z byłego pałacu
biskupów krakowskich w Kielcach

(Tomkiewicz, 1951, s.74).
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Ryc.33. Krzyż z polskich koron XIII-wiecznych (Mazaraki, 1993, s.221).
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Ryc.34. Herb Haubicki (Mazaraki, 1977, s.89). Ryc.35. Herb Ginwił (Mazaraki, 1977, s.89).

Ryc.36. Herb Jastrzębiec (Cetwiński, Derwich,
1989, s.82).

Ryc.37. Herb Sulima (Mazaraki, 1977, s.89).

Ryc.38. Mozaika z Argos na Peloponezie (Åkerström-
Hougen, 1981, s.264).

Ryc.39. Mozaika z Argos na Peloponezie (Åkerström-
Hougen, 1981, s.265).
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Ryc.41. Srebrne okucie pasa z wyobrażeniem jelenia i lecącego sokoła
(Hensel, 1987, s.142).

Ryc.40. Brązowe okucie z
wyobrażeniem sokolnika

(Hensel, 1987, s.142).

Ryc.42. Proporzec z brązu datowany na XI wiek, znaleziony na
cmentarzysku w Grimsta na północ od Sztokholmu (Åkerström-

Hougen, 1981, s.275).

Ryc.43. Run na kamieniu Vidbo (Åkerström-Hougen, 1981, s.279).
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Ryc.44. Sceny z kobierca z Bayeaux (Kiersnowski, 1994, s.112, scena 8,13; Åkerström-Hougen,
1981, s.269).
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Ryc.45. Tumba grobowa króla Władysława Jagiełły (Mazaraki, 1977, s.87).

Ryc.46. Sokół na rękawicy, drzeworyt z dzieła
Krescentyna (Mazaraki, 1993, s.33).

Ryc. 47. Krogulec, drzeworyt z dzieła
Krescentyna (Mazaraki, 1993, s.33).

Ryc. 48. Polowanie na zająca z Księgi grodzkiej łęczyckiej połowa XVII wieku (Mazaraki, 1977,
s.71).
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Ryc.49. Orzeł - drzeworyt z dzieła Krescentyna
(Krescentyn, 2001, s.40).

Ryc. 50. Rękawica skórzana z Kołobrzegu
(Wywrot-Wyszkowska, 1998, s.245).

Ryc.51. Wykres przedstawiający liczbę osobników gatunków ptaków drapieżnych na
stanowiskach europejskich od neolitu do średniowiecza (Piechler, 1976, cyt. za Waluszewska-

Bubień, 1998, s.68).
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Ryc.52. Bielik (Kruszewicz, 2002, s.71).

Ryc.53. Młody jastrząb (Kruszewicz,
2002, s.58).

Ryc.54. Dorosły jastrząb (fot. autora).
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Ryc.55. Pułapki do chwytania żywcem ptaków drapieżnych (Mazaraki, 1977, s.77,78).

Ryc.56. Wab i karnale Marii Bianki Sforza, ok.
roku 1494 (Mazaraki, 1977, s.80).

Ryc.57. Orzeł przedni (http://www.fotografia-
przyrodnicza.art.pl/).
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Ryc. 58. Sylwetki ptaków drapieżnych w locie (Kruszewicz, 2002, s.15).

Ryc.59. Symbol dynastii
Ruryrkowiczów (Kiersnowski,

1994, s.113, ryc.39).

Ryc.60. Pieczęć Kazimierza Konradowica
księcia kujawskiego (Piech, 1993, s.213).

Ryc.61. Moneta Mieszka III
(Kopicki, 1995, s.7, nr 86).
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Ryc.62. Sokół wędrowny (fot. autora).

Rycina przedstawiająca sokolnika na 1 stronie niniejszej pracy pochodzi z okładki książki J. 
Krzyżanowskiego (1965) p.t. Słownik folkloru polskiego.
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