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Przedmowa
Praca stanowi opracowanie ciałopalnych pochówków dwu kultur archeologicznych,
łużyckiej i pomorskiej, ze stanowiska Korytnica w województwie świętokrzyskim.
Głównym celem, jaki przyświecał Autorom była analiza skremowanych szczątków
ludzkich z obu kultur pod kątem anatomicznym i antropologicznym. W jej zakres wchodziła
diagnoza płci i wieku w chwili śmierci oraz ocena zmian patologicznych na kościach
i markerów stresu fizjologicznego, które mogłyby pośrednio świadczyć o warunkach
życia i stanie biologicznym badanych populacji. Dodatkowo, tam, gdzie było to możliwe,
zrekonstruowana została przyżyciowa wysokość ciała zmarłych. Jakkolwiek cecha ta zależy
oczywiście od bardzo wielu czynników, w tym genetycznych, w literaturze przedmiotu
od dawna podnosi się jej znaczenie jako wygodnego markera „dobroci środowiska”.
Autorzy wyznaczyli sobie także cele metodyczne: podjęli trud oceny przydatności
metod określania płci i wieku w zależności od stopnia rozdrobnienia materiału kostnego
oraz poddali krytyce wybrane metody oceny płci w materiałach ciałopalnych.
Autorzy omawiają zmiany w wewnętrznej strukturze i morfologii kości, jakie zachodzą
pod wpływem ich spalania w wysokiej temperaturze, powołując się na wybrane pozycje
literatury światowej oraz na klasyczne już badania polskie. Zwracają też uwagę czytelnika
na możliwości i problemy związane z odtwarzaniem stanu zdrowia i szerzej kondycji
biologicznej populacji pradziejowych i historycznych, słusznie akcentując zjawisko znane
na świecie jako „paradoks osteologiczny”. Wstępne rozważania teoretyczne uzupełnia
ponadto krótka charakterystyka archeologiczna kultury łużyckiej i pomorskiej na terenie
ziem polskich.
	Monografia wzbogacona została o krótki komentarz na temat kości zwierzęcych
oraz analizę śladów patyny, ozdób i innych zabytków zachowanych w grobach. Zawiera
też graficzną reprezentację wyników oraz szczegółowe zestawienia tabelaryczne.
dr hab. prof. nadzw. Alicja Budnik
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Streszczenie
Celem badań była analiza ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska
ciałopalnego kultur łużyckiej i pomorskiej z miejscowości Korytnica. Materiał obejmował
szczątki z 72 grobów (43 grobów kultury pomorskiej z prac wykopaliskowych z lat
60-tych XX wieku oraz 29 popielnic kultury łużyckiej z prac wykopaliskowych z roku 2010).
Stan zachowania materiału kostnego umożliwił jedynie częściową rekonstrukcję struktury
płci i wieku osobników. Jedynie w przypadku kilku grobów (kultura łużycka) analiza
sposobu ułożenia szczątków kostnych w obrębie popielnicy była możliwa i w żadnym
z grobów nie wykazywała nawiązania do porządku anatomicznego ludzkiego szkieletu.
W kilku przypadkach zanotowano obecność zmian patologicznych w obrębie kośćca
a w jednym przypadku zaobserwowano marker stresu (cribra orbitalia, grób numer 9
z kultury łużyckiej). Liczebność obu prób nie pozwoliła na dokonanie analizy
paleodemograficznej. Uzyskane wyniki są zbliżone do danych literaturowych.
Słowa kluczowe: kultura łużycka, kultura pomorska, przepalone szczątki kostne
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Abstract
The aim of the study was an analysis of human cremated bones recovered from
a cemetery of the Lusatian and Pomeranian cultures in Kortynica (Poland). The material
included remains from 72 graves (43 Pomeranian culture graves excavated in 1960’s and
29 Lusatian culture cinerary urns excavated in 2010). Poor preservation of the osteological
material allowed only a partial identification of sex and age structure of the remains.
Taphonomic analysis (way of deposition of the remains inside the vessels) could be conducted
only for a few graves from the Lusatian culture; their placement was found not to correspond
to the anatomy of the human skeleton. Pathological changes were found on the bone
fragments in some cases and a stress marker was observed in one case (cribra orbitalia, grave
number 9, Lusatian culture). The scarcity of material precluded palaeodemographic analysis.
The results were compatible with those described in the literature.
Key words: Lusatian culture, Pomeranian culture, cremated bones

- vii -

Monographs of Physical Anthropology - Volume 5, 2016

1.

Wstęp

1.1. Historia analiz materiałów ciałopalnych
Badania grobów ciałopalnych są przedmiotem dociekań zarówno antropologów jak
i archeologów. Zainteresowanie tą tematyką ma długie tradycje w Niemczech, gdzie już
w wieku XVI urny i przepalone kości były poprawnie interpretowane jako pozostałości
pochówków. W 1679 roku J. von Mellen zauważył obecność pochówku podwójnego,
natomiast w latach trzydziestych XX w. ukazały się prace, w których badacze zwracali
uwagę na takie aspekty opracowania grobu jak wiek w chwili śmierci czy płeć pochowanej
w nim osoby (Wahl 2008). Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił rozkwit badań
prehistorycznych pochówków ciałopalnych, co skutkowało opracowaniem nie tylko coraz
dokładniejszych metod ich analizy, ale także możliwości interpretacji uzyskanych wyników.
W pracach tych zajmowano się problemami związanymi z samym procesem spalania ciała,
rekonstruowano przyżyciową wysokość ciała zmarłych, wykonywano analizy odontologiczne,
a nawet paleodemograficzne. Warto wspomnieć iż badań nad pochówkami ciałopalnymi
niejednokrotnie podejmowali się polscy badacze. Już w dwudziestoleciu międzywojennym
tematyką tą zajmował się A. Wrzosek, następnie w okresie powojennym T. DierżykrayRogalski (Dokladal 1999; Wahl 2008; Symes i wsp. 2008). W latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych badania eksperymentalne prowadzili A. Malinowski i R. Porawski,
a w latach siedemdziesiątych A. Malinowski, J. Piontek i J. Strzałko (Piontek 2002;
Dokladal 1999).
Oprócz badań przepalonych szczątków ludzkich w kontekście analiz populacji
historycznych i pradziejowych podejmowane są również badania, których celem jest
rozszerzenie wiedzy dotyczącej wpływu wysokich temperatur na tkankę kostną. Wyniki
tego rodzaju analiz znajdują zastosowanie w antropologii sądowej i dotyczą zagadnień
związanych z rekonstrukcją fragmentów przepalonych kości, rozpoznawania urazów, zmian
histologicznych, zabarwienia kości, określenia czy badane kości zostały poddane kremacji
wraz z tkankami miękkimi czy też były ich pozbawione (Ubelaker 2009).
1.2. Zmiany w morfologii tkanki kostnej pod wpływem działania wysokiej
temperatury
Zmiany zachodzące pod wpływem wysokiej temperatury oddziałującej na tkankę
kostną mogą być w pełni zrozumiane jedynie poprzez poznanie histologicznej budowy jej
struktury. Tkanka kostna różni się od innych typów tkanki łącznej występowaniem w istocie
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międzykomórkowej składników nieorganicznych. Wspomniana faza nieorganiczna składa
się głównie z fosforanów wapnia będących kryształami izomorficznymi z hydroksyapatytami
o następującym wzorze sumarycznym: Ca10(PO4)6(OH-)2. Tkanka kostna jest zdolna do
gromadzenia wielu różnych pierwiastków ponieważ grupy hydroksylowe, reszty fosforanowe
i jony wapniowe mogą być podstawiane przez inne jony. Procentowa zawartość fazy
nieorganicznej w istocie międzykomórkowej wynosi 65-70% jej masy, pozostałe składniki
to związki organiczne, głównie kolagen typu I (Cichocki 2009). Pomimo swojej twardości
tkanka ta, jest strukturą plastyczną, poddającą się oddziaływaniu otaczających ją narządów
oraz sił zewnętrznych. Czynnościowa architektura kości pozwala jej na wytrzymanie zarówno
obciążenia statycznego jak i dynamicznego dzięki odpowiedniemu ułożeniu beleczek i blaszek
kostnych zarówno w istocie zbitej jak i gąbczastej (Bochenek i Reicher 2005). Pod wpływem
podwyższonej temperatury dochodzi do zmian w składzie chemicznym kości poprzez
degradację fazy organicznej oraz transformację fazy nieorganicznej. Zmiany chemiczne
i mechaniczne prowadzą w rezultacie do zmiany zabarwienia, obkurczenia, wykrzywienia,
złamań i fragmentacji kości. Odkształcenia kości w dużej mierze warunkowane są przez
ich architekturę. Silne zmiany zachodzą we fragmentach zbudowanych ze zwartych
szeregów osteonów, natomiast nasady kości długich czy kości różnokształtne, których
struktura wytrzymuje różnokierunkowe naprężenia, ulegają w głównej mierze obkurczeniu
(Piontek 1985; Symes i wsp. 2008).
Zmiany zachodzące w makroskopowej strukturze kości w rezultacie kremacji
były szeroko rozważane w ostatnich dekadach i jak wykazano są one wynikiem procesów
zachodzących na poziomie struktury mikroskopowej kości. Cały proces modyfikacji tkanki
kostnej wywołany wpływem wysokiej temperatury został podzielony na cztery etapy:
dehydratację, dekompozycję, inwersję i fuzję (Mayne-Correia 1997; Thomson 2004).
Pierwsza faza – dehydratacja (odwodnienie) – polega na rozerwaniu wiązań
hydroksylowych i odparowaniu wody. Dochodzi do zmniejszenia masy kości i jej obkurczenia.
W efekcie w analizach materiałów ciałopalnych ograniczone zostaje wykorzystanie
technik osteometrycznych. Proces ten zachodzi w zakresie temperatur od 100°C do 600°C
(Mayne-Correia 1997; Thomson 2004).
Podczas dekompozycji dochodzi do rozpadu substancji organicznych, takich jak
kolagen czy aminokwasy, co skutkuje zmianami w strukturze kości jednak jest ona ciągle
rozpoznawalna. Faza ta doprowadza do utraty wytrzymałości mechanicznej, a co za tym
idzie, dalszego rozdrobnienia tkanki. Wyniki badań Mayne-Correia (1997) wskazują, że do
dekompozycji dochodzi w temperaturze pomiędzy 500 a 800 °C, natomiast wyniki analiz
prowadzonych przez Thomsona (2004) obniżają dolną granicę przedziału do 300°C.
W trakcie etapu inwersji następuje dalsza utrata masy kości, spowodowana
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usunięciem węglanów oraz związków magnezu. Substancja międzykomórkowa staje się
bardziej jednorodna. Etap ten ma miejsce w przedziale temperatur 700-1100° lub 500-1100°C
(Mayne-Correia 1997; Thomson 2004).
Ostatnim etapem definiowanym w literaturze jest fuzja, podczas której dochodzi do
stopienia i ponownego wykrystalizowania części nieorganicznej macierzy międzykomórkowej
tkanki kostnej. Podczas tego etapu również dochodzi do obkurczenia kości (Mayne-Correia
1997; Thomson 2004).
Próby ustalenia stopnia obkurczenia się kości w trakcie kremacji podejmowano
się wielokrotnie w badaniach eksperymentalnych, ich wyniki wahają się między 6% a
30% według różnych autorów (Strzałko i wsp. 1974; Piontek 2002; Wahl 2008; Symes i
wsp. 2008; Goncalves 2011). W niniejszej pracy przyjęto stopień obkurczenia się kości
jako ok. 10% (Piontek 1985, 2002). Nie ma również zgodności wśród badaczy co do
wpływu obecności tkanek miękkich na przebieg procesu kremacji tkanki kostnej a co za
tym idzie zróżnicowanie powstawania pęknięć, odkształceń i złamań (Strzałko i wsp. 1974;
Dokladal 1999; Piontek 2002; Symes i wsp. 2008; Goncalves i wsp. 2011).
1.3. Kondycja biologiczna populacji pradziejowych i historycznych
Podczas badań materiału kostnego, zarówno pradziejowego jak i historycznego,
istotnym elementem ekspertyzy antropologicznej jest określenie stanu zdrowia, kondycji
biologicznej i warunków życia dawnych populacji, co w przypadku materiału ciałopalnego,
ze względu na jego stan zachowania, jest niezwykle utrudnione. Jednym z elementów tej
oceny jest analiza częstości występowania oraz stopnia nasilenia zmian morfologicznych
kośćca powstałych wskutek niekorzystnych bodźców środowiskowych, czyli markerów
stresu (Kozłowski 2012). Ich powstawanie może być tłumaczone powszechnie znaną regułą
Lieberga-Shelforda, która mówi, że „zarówno niedobór jak i nadmiar czynnika koniecznego
do życia może stanowić ograniczenie funkcjonowania organizmu” (Wolański 2006). Spośród
wszystkich opisanych markerów stresu szkieletowego na materiałach ciałopalnych możliwymi
do analizy są jedynie przerosty porowate, szczególnie cribra orbitalia - hipertrofia i hiperplazja
śródkośćca sklepienia oczodołów. Jej obecność powodowana jest w głównej mierze przez
nadczynność czerwonego szpiku kostnego związanego z różnego typu niedokrwistościami
(Hengen 1971; Kozak i Krenz-Niedbała 2002). Czynnikami wywołującymi są niedobory
żelaza w diecie, zaburzenia jego wchłaniania, talasemia, białaczka hemolityczna, infekcje
pasożytnicze, niedobory witamin B12, A i C (Hengen 1971; Stuart-Macadam 1992; Kozak,
Krentz 1993; Kozak, Krentz-Niedbała 2002; DeWitte 2010). Zmiany te mogą być rejestrowane
w sposób makroskopowy lub przy użyciu metod chemicznych (Gleń-Haduch i wsp. 1997).
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Próby oceny stanu zdrowia populacji historycznych i pradziejowych możemy
dokonać również dzięki obserwacji na kośćcu zmian chorobowych. Niestety w związku
ze specyfiką materiałów ciałopalnych rejestracja zmian patologicznych jest mocno
ograniczona, dotyczy to szczególnie uzębienia (Piontek 1975; Dąbrowski i Szczurowski
2002; Beach i wsp. 2008; Schmidt 2008; Wahl 2008; Kwiatkowska i Szczurowski 2012).
Podczas analizy i interpretacji wyników dotyczących zmian patologicznych należy
pamiętać, że wyższa częstotliwość występowania zmian chorobowych czy markerów stresu nie
koniecznie świadczy o gorszych warunkach życia danej populacji. Frekwencja występowania
markerów stresu w populacjach bytujących w lepszych warunkach środowiskowych oraz
o lepszym poziomie buforowania kulturowego może być wyższa niż w przypadku populacji
mających gorsze warunki środowiskowe. Paradoks ten wiąże się z faktem, iż w przypadku
tych drugich, w sytuacji zadziałania czynnika zaburzającego homeostazę organizmu szybciej
powodował on zgon, a co za tym idzie, nie dochodziło do wykształcenia się zmian w obrębie
szkieletu (Wood i wsp. 1992; Łubocka 2003).
1.4. Tło historyczne
W epoce brązu oraz we wczesnej epoce żelaza znaczna część terenu Europy
zamieszkana była przez ludność praktykującą ciałopalny obrządek pogrzebowy (Dąbrowski
i Rajewski 1979, Gedl 1985). Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki kultur łużyckiej
i pomorskiej ze względu na tematykę niniejszej pracy.
1.4.1. Kultura łużycka
Do literatury archeologicznej termin „kultura łużycka” został wprowadzony przez
R. Virchowa w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo stosowano go do określenia kultury
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza występującej na terenie Łużyc. Jej cechą charakterystyczną
było występowanie rozległych i licznych cmentarzysk ciałopalnych (Gedl 1970; Czopek
2006) . Obecnie polska literatura archeologiczna podaje, iż kultura ta obejmowała swoim
zasięgiem niemal całe terytorium dorzecza Wisły i Odry a także przyległe od strony zachodniej
i południowo-zachodniej tereny leżące w dorzeczu Łaby, jak również fragmenty dorzecza
środkowego Dunaju. Przedział czasowy występowania omawianej kultury sięga od III
okresu epoki brązu po schyłek okresu halsztackiego D włącznie. Ludność omawianej kultury
prowadziła przeważnie osiadły tryb życia, zajmowała się rolnictwem oraz hodowlą zwierząt.
Na całym terytorium swojego występowania ludność kultury łużyckiej stosowała ciałopalny
obrządek pogrzebowy. Zakładano duże, długotrwale użytkowane cmentarzyska. Niemal we
wszystkich lokalnych grupach dominowały płaskie, popielnicowe groby ciałopalne, obok
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nich spotyka się także pochówki bezpopielnicowe – jamowe, czasem występowały pochówki
szkieletowe (Gedl 1970; Gedl 1985).
1.4.2. Kultura pomorska
W okresie halsztackim D na terenie Pomorza Gdańskiego rozwinęła się jednostka
kulturowa określana mianem kultury pomorskiej. Cechą charakterystyczną dla tej kultury
jest występowanie grobów skrzynkowych, zwłaszcza w starszej fazie. Są to przeważnie
czworoboczne obiekty zbudowane z pionowo ustawionych płyt kamiennych, nakrywane
płytami kamiennymi, często występowało również wybrukowanie kamieniami dna grobu.
W takich grobach ustawiano nie raz kilka lub nawet kilkanaście popielnic. W okresie
halsztackim D charakterystyczne dla tej kultury jest występowanie tak zwanych urn
twarzowych, czyli wazowatych naczyń na szyjach których znajdowały się wyobrażenia
ludzkiej twarzy. Urny takie nakrywane były czapkowatymi pokrywami. Początkowo
wizerunki były niezwykle realistyczne w okresach późniejszych coraz bardziej schematyczne.
W fazie lateńskiej zanikały urny twarzowe na rzecz grobów popielnicowych obstawionych
kamieniami lub nakrytych dużym naczyniem odwróconym do góry dnem, czyli tak zwanych
grobów kloszowych, inaczej zwanych podkloszowymi (Gedl 1985).
Na początku swego rozwoju kultura pomorska zajmowała teren PomorzaWschodniego,
następnie zaczęła się rozprzestrzeniać na Środkowe Pomorze i dalej ku Wielkopolsce,
by ostatecznie we wczesnym i środkowym okresie lateńskim objąć część północną środkowego
Śląska oraz Górny Śląsk aż po okolice dzisiejszego Opola. W kierunku wschodnim sięgnęła
na prawy brzeg dolnej Wisły, objęła Podlasie, Polskę środkową, północną część Małopolski,
górną Wisłę i obszary położone bardziej na południe oraz zajęła teren międzyrzecza Wisły
i Bugu sięgając ku wschodowi na zachodni Wołyń oraz Polesie (Gedl 1970; Gedl 1985).
Warto zaznaczyć iż badacze nie są zgodni co do tego czy kultura pomorska jest kontynuacją
kultury łużyckiej czy też odrębną kulturą, która zastąpiła poprzednią (Gedl 1985).
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2. Cele pracy
Celem pracy była analiza anatomo-antropologiczna szczątków osobników
pochowanych na cmentarzyskach kultury łużyckiej i pomorskiej w Korytnicy. Oprócz oceny
podstawowych parametrów osobniczych (płeć osobników oraz ich wiek w chwili śmierci)
podjęto się próby oceny kondycji biologicznej i stanu zdrowia ludności pochowanej na
cmentarzysku kultury łużyckiej i pomorskiej. W przypadku pochówków eksplorowanych
warstwami celem było ustalenie obecności lub braku tak zwanego ułożenia anatomicznego.
Dodatkowo dokonano oceny użyteczności metod określenia płci oraz wieku w chwili śmierci
w zależności od stopnia rozdrobnienia materiału kostnego.

-6-

Monographs of Physical Anthropology - Volume 5, 2016

3.Materiał i metody

3.1. Materiał badawczy
Badany materiał znajduje się w depozycie Muzeum Regionalnego w Pińczowie
(województwo świętokrzyskie). Do analizy przekazano uprzednio przesiany materiał z 29
popielnic kultury łużyckiej oraz obiekt oznaczony numerem 6 nie posiadający metryczki.
W przypadku dobrze zachowanych popielnic materiał został wyeksplorowany warstwami
o miąższości ok. 5 cm każda, w celu ustalenia ewentualnego ułożenia anatomicznego
(popielnice o numerach: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 27). Ponadto dokonano analizy
szczątków kostnych z 42 grobów kultury pomorskiej, przy czym w obrębie grobu 50
znajdowały się 3 skupiska kości oraz popielnica a w obrębie grobu 42 dwa skupiska kości.
Pochówki pochodziły ze stanowiska archeologicznego w miejscowości Korytnica w powiecie
jędrzejowskim (województwo świętokrzyskie).
Stanowisko zostało odkryte w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez archeologa
amatora, proboszcza miejscowej parafii, ks. Stanisława Skurzyńskiego (Marciniak 1963).
W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku stanowisko było eksplorowane w kilku
sezonach badawczych: 1960, 1961, 1963-1965. Wyeksplorowano wtedy kilkadziesiąt
pochówków ciałopalnych różnego typu: groby popielnicowe – materiał kostny złożony
w naczyniu ceramicznym; groby skrzynkowe – materiał kostny złożony wewnątrz
ugrupowania kamieni tworzących obiekt na kształt skrzyni; groby kloszowe – naczynie
z przepalonym materiałem kostnym nakryte kolejnym naczyniem; groby jamowe – ziemne
jamy wypełnione przepalonym materiałem kostnym. Pochówki te sklasyfikowano jako
należące do ludności kultury pomorskiej (Marciniak 1963, 1965, 1966, 1968).
W 2010 roku przeprowadzono badania ratunkowe, podczas których wytyczono
4 wykopy sondażowe, w ich obrębie wyeksplorowano 29 grobów popielnicowych zaliczonych
do kultury łużyckiej.
3.2. Metody badawcze
3.2.1. Wstępna analiza materiału ciałopalnego
Podczas ekspertyzy antropologicznej wydzielono fragmenty kości zwierzęcych
oraz fragmenty ceramiki, zabytków metalowych i kościanych. Następnie materiał
zważono przy użyciu wagi technicznej (RADWAG WTC/F 6, dokładność pomiaru 1g).
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Badania eksperymentalne przeprowadzone przez Malinowskiego i Porawskiego (1969)
wykazały iż masa skremowanego ludzkiego męskiego szkieletu wynosi 2000g, zaś kobiecego
1540g, natomiast wartości uzyskane przez McKinley (1993) to odpowiednio: 2300g i 1800g.
Badania na współczesnym materiale osteologicznym wykazują istotne statystycznie różnice
między masą nie kremowanych szkieletów męskich i żeńskich, dodatkowo zauważa się
spadek masy kośćca osobników żeńskich po okresie menopauzy (Silva i wsp. 2009).
Następnie dokonano identyfikacji fragmentów kostnych i ich podziału ze względu
na pochodzenie z poszczególnych partii szkieletu oraz sporządzono ich opis. Podczas analizy
dobrze zachowanych popielnic czynność tę stosowano do każdej warstwy osobno w celu
sprawdzenia czy szczątki kostne umieszczono w naczyniu w określonym porządku.
Stopień przepalenia szczątków kostnych określono używając skali zaproponowanej
przez Malinowskiego (1974) gdzie 1° oznacza przepalenie lub częściowe nadpalenie,
zabarwienie czarne; 2° - słabe przepalenie, kości mało popękane, obkurczone i odkształcone,
zabarwienie ciemnobrunatne; 3° - średnie przepalenie, odkształcenia termiczne oraz spękania
większe, zabarwienie szare; 4° - silne przepalenie – znaczne pęknięcia, odkształcenia
i kruchość kości, zabarwienie kremowe, żółto- lub biało-szare; 5° - bardzo silne przepalenie,
zupełne wypalenie substancji organicznych, kolor kredowobiały. Zabarwienie skremowanych
szczątków jest związane bezpośrednio z warunkami ich spalania: wysokością temperatury,
czasem jej oddziaływania oraz środowiskiem w jakim odbywał się proces (Beach 2008;
Fairgrieve 2008; Walker i wsp. 2008). Zabarwienie kości jest również zależne od czasu
przez jaki pozostawały one osłonięte przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury,
na przykład przez otaczające je tkanki miękkie (Dokladal 1999; Walker i wsp. 2008).
Późniejsze badania zmian zabarwienia kości potwierdzają wcześniejsze ustalenia badaczy.
Przykładem mogą być badania przeprowadzone przez Walkera i współpracowników
(2008).
Istnieje wyraźna zależność między temperaturą spalania szczątków kostnych,
ich zabarwieniem a wytrzymałością. W zakresie temperatur od 100-800°C obserwuje się
spadek wytrzymałości kości, zaś w temperaturach powyżej 900°C wytrzymałość rośnie
(Martin 1988). Z badań eksperymentalnych wynika, że również warunki pogodowe podczas
kremacji na stosie ciałopalnym mogły mieć wpływ na rozdrobnienie kości (Waterhouse
2013).
3.2.2. Ocena liczby osobników
W celu ustalenia dokładniej liczby osób pochowanych w jednym grobie zwrócono
szczególną uwagą na obecność w materiale elementów kostnych występujących w obrębie
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szkieletu pojedynczo oraz na różnice w wielkości i stopniu rozwoju poszczególnych
fragmentów kostnych. Należało zbadać czy w obrębie jednego grobu zostało pochowanych
kilku osobników oraz czy znalezione fragmenty kostne złożone w kilku naczyniach
w obrębie jednego grobu należą do jednego czy kilku osobników.
3.2.3. Ocena płci
Oceny płci dokonywano na podstawie zróżnicowania w budowie zachowanych
fragmentów czaszki: brzegów nadoczodołowych, łuków nadbrwiowych, gładyszki,
wyrostków sutkowatych (Piontek 1985; White i Folkens 2000). Posłużono się również analizą
budowy elementów szkieletu postkranialnego, szczególnie ukształtowania diagnostycznych
części spojenia łonowego (Sutherland i Suchey 1991; Buikstra i Ubelaker 1994). W jednym
przypadku skorzystano z metody zaproponowanej przez Vance i współpracowników (2011)
opierającej się o zróżnicowanie w budowie nasady dalszej kości ramiennej.
W materiale ciałopalnym stosunkowo często zachowuje się część skalista kości
skroniowej. Podczas analizy podjęto próby wykorzystania metody polegającej na mierzeniu
kąta wyjściowego otworu słuchowego wewnętrznego (porus acusticus internus), czyli
kąta zawartego pomiędzy wspomnianym otworem a płaszczyzną do niego prostopadłą
(Wahl 1982; Noren i wsp. 2005). W tym celu wykonano odlewy sylikonowe opisanej struktury
uprzednio pokrytej warstwą wazeliny w celu zapobiegnięcia przylegania masy plastycznej.
Z powstałych w ten sposób odlewów odcięto nadmiar sylikonu i ustawiając odlew tak
by obiektyw aparatu ustawiony był na wysokości odlewu prostopadle do powierzchni,
której proste tworzyły analizowany kąt, wykonywano fotografię. Następnie w programie
graficznym prowadzono proste, kąt między nimi mierzono po wykonaniu wydruków.
Podczas ekspertyzy, do określenia płci wykorzystywano również metody metryczne
przeznaczone dla materiałów szkieletowych po uprzednim uwzględnieniu obkurczenia się
kości (Byers 2002). Metody metryczne sprawdziły się jedynie w przypadku pochówków
kultury pomorskiej ze względu na stan zachowania materiału. Były to: pomiar poprzecznej
średnicy głowy kości udowej (groby 42 i 129) oraz pomiar wysokościowy wydrążenia
barkowego łopatki (grób 41) (Byers 2002). We wszystkich przypadkach przyjęto,
że otrzymane wyniki stanowią 90% wartości dla szczątków nieprzepalonych.
3.2.4. Ocena wieku w chwili śmierci
Dokonując analizy oceny wieku w chwili śmierci zastosowano następujący podział
na kategorie wiekowe (Malinowski i Bożiłow 1997):
-9-

Analiza anatomo-antropologiczna ciałopalnych szczątków kostnych ze stanowiska Korytnica (województwo świętokrzyskie)

1) Infans I (do ok. 6-7 roku);
2) Infans II (ok. 7- 12/14 rok);
3) Juvenis (do 20 roku);
4) Adultus (do ok. 30-35 roku);
5) Maturus (do ok. 50-54 rok);
6) Maturus-Senilis (od 50 do 55+ roku)
7) Senilis (55+ roku).
Konieczne zostało wprowadzenie kategorii osobnik „dorosły” oraz osobnik
„dziecięcy” z powodu stanu zachowania materiału oraz w 2 przypadkach określono wiek
osobnika jako fetus.
Analizując wiek osobników z grobów ciałopalnych wykorzystuje się te same
metody co w przypadku nie przepalonego materiału kostnego. Do oceny wieku osobników
dziecięcych posłużono się metodą opartą na pomiarach podstawy kości potylicznej (Scheuer
i Black 2000), oraz kryterium wieku zębowego (White i Folkens 2005; AlQuahtani i
wsp. 2010), a także stopniem kostnienia poszczególnych elementów szkieletu (Piontek
1985; Scheuer i Black 2000). Oceniając wiek osobników dorosłych użyto metod opartych
na ocenie zmian w obrębie spojenia łonowego (White i Folkens 2005; Lovejoy i wsp. 1997)
oraz powierzchni uchowatej kości miednicznej (White i Folkens 2005; Robling i Stount
2000), wzięto pod uwagę także obliterację szwów czaszkowych (Piontek 1985).
3.2.5. Rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała
Rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała jest istotnym elementem analizy
materiałów szkieletowych, ze względu na fakt, że ostateczna wysokość ciała osobnika
warunkowana jest zarówno przez czynniki genetyczne jak i środowiskowe (Kriesel
i Kozłowski 1994). Specyfika grobów ciałopalnych sprawia, że mamy do czynienia jedynie
z fragmentami kości długich, których pomiary wykorzystywane są do rekonstrukcji
przyżyciowej wysokości ciała osobników. Mimo to można podjąć próbę przybliżonego
oszacowania wysokości ciała osobników, pomocne są w tym przypadku metody opierające
się na analizie pomiarów fragmentów kości (Piontek i wsp. 1974, Piontek 1985).
W analizie wykorzystano metodę stosowaną dla szczątków ciałopalnych przez Strzałko
i współpracowników (za: Piontek 1985).
3.2.6. Rozpoznanie zmian patologicznych i markerów stresu
Mimo znacznego rozdrobnienia materiału możliwa była rejestracja kilku zmian
patologicznych, w tym jednego przypadku przerostu porowatego stropu oczodołu.
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Do identyfikacji zmian patologicznych takich jak skostnienia więzadeł, zmian o charakterze
zapalnym czy obecność osteofitów na kręgach posłużono się powszechnie wykorzystywaną
w paleopatologii metodologią zaprezentowaną przez Ortnera (2003). Do określenia stopnia
nasilenia cribra orbitalia posłużono się schematem zaczerpniętym z „The History of Global
Helth Project” (Steckel i wsp. 2006).
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4. Wyniki
4.1. Stopień przepalenia szczątków kostnych
W serii kultury łużyckiej dominowało przepalenie silne (4°) - dotyczyło to 18
pochówków (62%). Pozostałe pochówki charakteryzował mieszany stopień przepalenia:
średni i silny (3° i 4°) dotyczył 7 pochówków (24%) a silny i bardzo silny (4° i 5°) zaznaczył
się w przypadku 4 pochówków (14%). Zauważono, że wszystkie pochówki osobników
w kategorii wiekowej infans I i infans II odznaczały się stopniem przepalenia silnym lub
silnym i bardzo silnym.
Więkoszość pochówków kultury pomorskiej charakteryzowała się mieszanym
stopniem przepalenia - średnim i silnym (57%). Stopniem bardzo silnym charakteryzowało
się 16% pochówków zaś mieszanym, silnym i bardzo silnym - 5%. Pozostałe pochówki
charakteryzowały się występowaniem szczątków o bardzo zróżnicowanym stopniu
przepalenia. Informacje dotyczące stopnia przepalenia szczątków z poszczególnych
pochówków zamieszczono w aneksie.
4.2. Struktura wieku i płci osobników pochowanych na cmentarzysku
w Korytnicy
Analiza 30 grobów kultury łużyckiej wykazała obecność 30 osobników, przy czym
w grobie nr 1 zanotowano obecność 2 osób, natomiast grób nr 15 zawierał przepalone szczątki
zwierzęce. Ze względu na stan zachowania materiału wszystkich osobników starszych niż
klasyfikujących się do kategorii wiekowej juvenis określono jako osobników dorosłych.
Postąpiono tak ze względu na brak cech pozwalających na dokładniejsze określenie kategorii
wiekowej. Określono płeć 7 osobników, w 3 przypadkach stwierdzono płeć żeńską a w 4 płeć
męską. Płeć żeńską określono wyłącznie przy pomocy pomiaru kąta wyjściowego otworu
słuchowego wewnętrznego, męską natomiast na podstawie zachowanych fragmentów
kości czaszki (łuski kości potylicznej oraz brzegów nadoczodołowych). Stan zachowania
nie umożliwiał użycia metod metrycznych wykorzystywanych do określenia płci. Mimo
iż wykonywano pomiary szerokościowe wyrostków czołowych kości jarzmowej (Piontek
1985) nie uwzględniono ich w analizie, gdyż w każdym przypadku otrzymana wartość
wskazywała na płeć żeńską pomimo że cechy niemetryczne wskazywały na płeć męską.
Poniżej zamieszczono wykres (Ryc. 1) przedstawiający strukturę wiekową szczątków
z omawianej serii wyrażoną w procentach.
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Rycina. 1. Procentowy udział osobników w kategoriach wieku w analizowanej serii kultury łużyckiej (kategoria
„dorosły” utworzona dla osobników powyżej kategorii wiekowej juvenis, dla których dokładne
określenie wieku nie było możliwe ze względu na stan zachowania materiału).

Najliczniejszą grupę stanowili osobnicy przypisani do kategorii dorosły. Osobnicy dziecięcy
(kategoria wiekowa infans I i infans II) stanowili łącznie 35% ogółu analizowanych
pochówków. Poniżej zamieszczono również wykres przedstawiający liczbę osobników
w poszczególnych kategoriach wiekowych z uwzględnieniem płci (Ryc. 2). W analizowanej
serii osobnicy o płci określonej jako żeńska stanowili 10% wszystkich osobników i 17 %
osobników dorosłych, osobnicy płci męskiej stanowili odpowiednio 13% i 22%.

Rycina 2. Frekwencje osobników w poszczególnych kategoriach wiekowych z uwzględnieniem płci,
seria z kultury łużyckiej (K – płeć żeńska, M – płeć męska, NN – płeć nieokreślona).

W przypadku pochówków kultury pomorskiej w obrębie 42 przekazanych do analizy
obiektów, szczątki ludzkie ujawniono w 38. W 4 pozostałych (35, 62, 63, 80) znajdowały
się przepalone kości zwierzęce. W 38 obiektach, w których stwierdzono obecność kości
ludzkich minimalna liczba osobników wyniosła 51. W grobach nr 64 i 127 zaobserwowano
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kości, które na podstawie kryterium rozwojowego i metrycznego uznano za szczątki
osobników w kategorii wiekowej fetus. Poniżej zamieszczono wykres obrazujący wyrażoną
w procentach strukturę wieku osobników z serii kultury pomorskiej, bez podziału na płeć
(Ryc. 3).

Rycina 3. Procentowy udział osobników w kategoriach wiekowych w analizowanej serii osobników kultury
pomorskiej (kategoria „dorosły” utworzona dla osobników powyżej kategorii wiekowej juvenis,
dla których dokładne określenie wieku nie było możliwe ze względu na stan zachowania materiału).

Osobnicy, których wiek w chwili śmierci został określony jako infans I, infans II
oraz ci co do których dokładne ustalenie wieku w chwili śmierci nie było możliwe, poza
stwierdzeniem że byli to osobnicy dziecięcy stanowili łącznie 39% całej serii. Łącznie
osobnicy o wieku określonym jako wyższy niż należący do kategorii wiekowej juvenis
stanowili 53% badanej serii.
Ocena płci osobników z pochówków kultury pomorskiej była możliwa jedynie
w 21,57% przypadków. Płeć żeńską stwierdzono u 6 osobników, męską u 10.
4.3. Analiza masy szczątków kostnych
Zakres zmienności masy szczątków kostnych z kultury łużyckiej wahał się
w granicach 7 – 1754g. Wartość 7 gramów odnotowano w przypadku grobu nr 21,
który zawierał szczątki kostne osobnika w kategorii wiekowej infans I, natomiast masa 1754g
została odnotowana dla grobu nr 1, w którym stwierdzono obecność dwóch osobników.
Wyliczono średnie masy pochówków dla kategorii wiekowych (Tab. 1). W analizowanej
serii tylko w jednym przypadku zaliczono osobnika do kategorii wiekowej juvenis; masa tych
szczątków kostnych wynosiła 907g. Masa szczątków z grobu nr 1 nie została uwzględniona
przy obliczaniu średniej masy pochówków w kategorii wiekowej dorosły.
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Tabela 1. Średnia masa przepalonych szczątków kostnych z pochówków kultury łużyckiej

Kategoria
wiekowa

Średnia masa
przepalonych
szczątków kostnych
(SD) [g]

Liczba
pochówków
w kategorii
wiekowej

Zakres wartości
w danej kategorii
wiekowej [g]

infans I

76,9 (79,7)

8

7-249

infans II

478,7 (272,0)

3

208-752

dorosły

606,4 (518,6)

16

47-1744

łącznie

480,5 (520,3)

27

7-1744

Średnia masa przepalonych szczątków dla pochówków kultury pomorskiej wyniosła
998,26 g. W tabeli nr 2 zestawiono średnie dla wszystkich kategorii wiekowych. Pochówki
wykluczone z tej analizy zostały wypisane w komentarzu pod tabelą. Z analizy wyłączono
pochówki z silną domieszką drobnej ceramiki (groby o numerach 5, 7, 13, 49, 59) i pochówki
w których stwierdzono szczątki więcej niż 1 osobnika. W przypadku grobów numer 64
i 129 od masy grobu odliczono wydzielone kości osobników w kategorii wiekowej fetus.
Średnia masa pochówków w których stwierdzono obecność więcej niż 1 osobnika wynosiła
1823,0 g.
Tabela 2. Średnia masa przepalonych szczątków kostnych z grobów kultury pomorskiej,
z uwzględnieniem płci i kategorii wieku.

K

M

Ogółem

Liczba
pochówków
w kategorii
wiekowej

infans I

-

-

285,9

7

43-815

infans II

-

-

688,5

2

117-1260

juvenis

-

-

1181

2

811-1551

adultus

1512,5

2240,0

1738,4

7

931-2828

maturus

1780,0*

1006,0

1201,5

4

316-1788

dorosły

886,0*

1054,3

853,5

10

103-2194

łącznie
(adultus,
maturus,
dorośli)

1454,0

1332,6

1214,8

21

Kategoria
wiekowa

średnia masa
dla wszystkich
pochówków**

Średnia masa szczątków
kostnych [g]

998,26**

32

Zakres
zmienności
w kategorii
wiekowej [g]

43-2828

(*-jeden pochówek, ** - z wyłączeniem pochówków zawierających szczątki więcej niż 1 osobnika oraz silnie
przemieszanych z drobnymi fragmentami ceramiki)
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4.4. Ułożenie szczątków w obrębie grobu
Podczas eksploracji grobów na stanowisku w Korytnicy tylko w przypadku
pochówków kultury łużyckiej wydzielano kolejne warstwy. W związku z tym analiza ułożenia
szczątków kostnych w obrębie obiektów możliwa była jedynie dla pochówków tej kultury.
Badanie wykazało, że w żadnym z analizowanych grobów nie stwierdzono anatomicznego
ułożenia szczątków kostnych. W każdej z warstw fragmenty czaszki były przemieszane
z elementami szkieletu postkranialnego.
4.5. Próba rekonstrukcji przyżyciowej wysokości ciała
Rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała możliwa była jedynie w przypadków
dwóch osobników z grobów kultury pomorskiej, osobnika w kategorii wiekowej maturus
z grobu 42 oraz osobnika dorosłego z grobu nr 129. U osobników tych wykonano pomiary
poprzecznej średnicy głowy kości udowej. W pierwszym przypadku średnica głowy prawej
kości udowej wyniosła 39,42 mm co pozwoliło oszacować wysokość ciała osobnika jako
niską (wysokość ciała w przedziale 161-165cm). W drugim pomiar średnicy głowy kości
udowej lewej wyniósł 41,45 mm, co pozwala na oszacowanie wysokości ciała w przedziale
166-170cm, a więc w kategorii średniej.
4.6. Markery stresu i zmiany chorobowe
W grobach kultury łużyckiej ze względu na wysoki stopień rozdrobnienia materiału
kostnego detekcja zmian patologicznych i markerów stresu była ograniczona. Odnotowano
jedynie jeden przypadek cribra orbitalia i jeden osteofitozy. Obecność cribra orbitalia
stwierdzono w grobie nr 9, wiek w chwili śmierci pochowanego w nim osobnika określono
jako infans I. Stopień wyrażenia zmiany został określony jako 3 (Steckel i wsp. 2006).
Opisaną zmianę przedstawia rycina 4.
W grobie numer 19 w serii z okresu kultury łużyckiej zaobserwowano obecność
osteofitów na 2 fragmentach trzonów kręgów, najprawdopodobniej lędźwiowych. Przepalone
szczątki kostne należały do osobnika, którego wiek określono jako dorosły. Poniżej
zamieszczono fotografię przedstawiającą jeden z fragmentów kręgu ze zmianą (Ryc. 5).
Mniejsze rozdrobnienie materiału wyeksplorowanego z grobów kultury pomorskiej
umożliwiło detekcję większej liczby zmian patologicznych. Najczęściej obserwowano zmiany
zwyrodnieniowe kręgosłupa, rzadziej skostnienia heterotopowe przyczepów mięśniowych.
Prócz tego zaobserwowano bardzo rzadki przypadek zachowanego kompletnie drugiego
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zęba trzonowego żuchwy (strona lewa) z zaawansowaną zmianą próchniczą powierzchni
żującej (grób nr 59).

Rycina 4. Fragment prawego stropu oczodołu z porowatością (cribra orbitalia). Grób 9.

Rycina 5. Fragment trzonu kręgu z widocznym osteofitem. Grób 19.

Na kościach szkieletu postkranialnego, jak już wspomniano, najczęściej
odnotowywano zmiany w obrębie kręgosłupa (6 grobów: 41, 49, 59, 60, 68, 129). Stwierdzono
obecność osteofitów na trzonach kręgów (5 grobów: 41, 49, 59, 60, 129), skostnienień
więzadła podłużnego przedniego (grób 129) oraz śladów po guzkach Schmorla (grób 63).
W tabeli 3 zestawiono szczegółowe informacje na temat wymienionych zmian, ich lokalizacji,
płci oraz wieku w chwili śmierci osobnika u którego wystąpiły.
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Tabela 3. Występowanie zmian w obrębie kręgosłupa u osobników kultury pomorskiej.

Numer
grobu

Wiek

Płeć

41

adultus

M

osteofity na 2 trzonach kręgów lędźwiowych

49

dorosły

?

osteofity na 3 fragmentach trzonów kręgów lędźwiowych

59

dorosły

?

osteofity na 1 fragmencie trzonu prawdopodobnie kręgu
lędźwiowego

60

dorosły

M

osteofity na 3 fragmentach trzonów kręgów lędźwiowych
oraz niewielkie wyrośla kostne na brzegach trzonów
2 kręgów piersiowych

68

adultus

K

ślady po guzkach Schmorla na 2 fragmentach trzonów
kręgów lędźwiowych

M

osteofity na jednym niewielkim fragmencie trzonu kręgu
(lędźwiowego lub piersiowego); skostnienie więzadła
podłużnego przedniego na 2 fragmentach trzonów kręgów
piersiowych; skostnienie więzadła promienistego głowy
żebra prawego na trzonie kręgu piersiowego

129

dorosły

Opis zmiany

Oprócz wspomnianych zmian patologicznych kręgosłupa odnotowano również
inne ślady schorzeń w obrębie szkieletu postkranialnego. W materiale z grobu 129
wystąpiły skostnienia: przyczepów więzadeł krzyżowych oraz przyczepu fałdu maziowego
podrzepkowego w obrębie nasady dalszej kości udowej prawej (Ryc. 6). Ponadto na górnym
brzegu kłykcia przyśrodkowego, na jego powierzchni tylnej, zauważono skostnienie,
najprawdopodobniej przyczepu torebki stawowej. Na przedniej powierzchni lewej rzepki
zarejestrowano obecność skostnienia więzadła rzepki. Na zachowanym fragmencie
prawej kości promieniowej, w obrębie guzowatości promieniowej odnotowano obecność
skostnienia heterotopowego. W szczątkach z grobu numer 60 na kłykciu przyśrodkowym
nasady dalszej kości udowej strony lewej stwierdzono ślad schorzenia określanego jako
jałowa martwica kostno-chrzęstna. Analogiczna zmiana wystąpiła na powierzchni stawowej
kłykcia przyśrodkowego kości strony prawej. Odnotowano również niewielkie, obustronne
skostnienie więzadła rzepki. Także w grobie 18 na rzepce lewej zauważono skostnienie
więzadła rzepki. W grobie 42 w obrębie dołka głowy kości udowej prawej obecna była zmiana
o charakterze zapalnym (Ryc. 7). W szczątkach z grobu numer 22 stwierdzono na licznych
fragmentach kości długich ślady zmian zapalnych. Ze względu na ich stan zachowania nie
było możliwe określenie z jakiej części szkieletu pochodzą. Nie ustalono również do którego
z osobników pochowanych w obrębie grobów wspomniane szczątki należały (w pochówku
nr 22 znajdowały się elementy szkieletów 3 osobników z różnych kategorii wiekowych:
infans I, infans II, dorosły).
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Rycina 6. Skostnienia w obrębie nasady dalszej kości udowej prawej. Widoczne skostnienie przyczepu
więzadła krzyżowego tylnego oraz fałdu maziowego podrzepkowego. Grób 129.

Rycina 7. Grób 22. Fragment trzonu kości długiej z widocznym śladem procesu zapalnego.

4.7. Obecność szczątków zwierzęcych
Obecność kości zwierzęcych zanotowano w dwóch pochówkach kultury łużyckiej.
W grobie 27 rozpoznano 3 fragmenty kostne, w tym fragment nasady dalszej kości kończyny
przedniej ssaka. Grób nr 15 zawierał jedynie przepalone kości zwierzęce.
W grobach kultury pomorskiej obecność wyłącznie kości zwierzęcych stwierdzono
w czterech obiektach (groby 35, 62, 63, 80). W dziewięciu grobach (7, 24, 49, 54, 55, 59, 66,
128, 50p) zaobserwowano niewielką ich domieszkę, w 4 innych udział kości zwierzęcych był
znaczący (33, 37, 45, 53). W przypadku stwierdzenia niewielkiej domieszki kości zwierzęcych
nie udało się ustalić przynależności gatunkowej, możliwe było jedynie określenie, że należały
one do przeżuwaczy (Lasota-Moskalewska 1997).
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4.8. Obecność zabytków i śladów patyny
Analiza szczątków kostnych z grobów z obu kultur ujawniła w kilku z nich obecność
śladów patyny. W obiektach kultury łużyckiej zaobserwowano je w przypadku dziewięciu
grobów, z czego w grobach nr 1, 3, 13, 16, 23 podczas prac wykopaliskowych odnaleziono
zabytki z brązu. Prócz wymienionych grobów ślady patyny stwierdzono również w grobach
nr 11, 18, 19 i 20. W grobach 11 i 20 ślady zaobserwowano na fragmentach kości pokrywowych
czaszki, w pozostałych przypadkach na niezidentyfikowanych fragmentach kości długich.
W materiale kostnym z pochówków kultury pomorskiej zaobserwowano ślady
patyny w 14 grobach, w obrębie 7 z nich znajdowały się również drobne grudki stopionego
brązu, nierzadko zespolonego z fragmentami kości (Ryc. 8). Ponadto znaleziono zabytki
niewydzielone podczas prac archeologicznych. W materiale z grobu numer 33 znajdowały
się liczne kościane elementy ozdobne zaprezentowane na fotografiach (Ryc. 9). Szczątki
ze wspomnianego pochówku należały do osobnika dorosłego, którego płci ze względu na
brak elementów diagnostycznych nie określono. Wśród szczątków pochodzących z grobu 50
(materiał z popielnicy) w którym przepalone szczątki kostne należały do osobnika zaliczonego
do kategorii wiekowej infans I znaleziono 3 fragmenty, prawdopodobnie, igły kościanej
(Ryc. 10). W grobie numer 21, zawierającym szczątki osobnika w kategorii wiekowej juvenis
znajdowały się 3 fragmenty żelaznego przedmiotu ozdobnego (Ryc. 11).

Rycina 8. Prawa kość jarzmowa z wtopionymi grudkami brązu. Grób 42.
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Rycina 9. Fragmenty kościanych elementów ozdobnych z grobu nr 33.

Rycina 10. Fragmenty kościanego przedmiotu z grobu nr 50.

Rycina 11. Fragmenty ozdoby żelaznej z grobu 21.
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5. Dyskusja
Ustalenie faktycznej liczby osobników pochowanych na cmentarzyskach,
zwłaszcza cmentarzyskach ciałopalnych, jest jednym z kluczowych aspektów opracowań
antropologicznych materiałów kostnych (Piontek 1974; Kwiatkowska i Szczurowski 2002;
Dąbrowski i Szczurowski 2002; Szczepanek 2002). Ustalono, że w łącznej liczbie 72
obiektów minimalna liczba osobników wyniosła 81, w tym 30 w grobach kultury łużyckiej
i 51 w obiektach kultury pomorskiej. Ze względu na niewielką liczebność prób oraz brak
możliwości przypisania znacznej liczby osobników do konkretnej kategorii wiekowej nie
podjęto próby oceny stanu i dynamiki populacji na podstawie rozkładu wymieralności.
Z danych literaturowych dotyczących analiz porównawczych populacji użytkujących
cmentarzyska kultury łużyckiej z terenów południowej Polski, w tym cmentarzysk grupy
tarnobrzeskiej, wynika, że odsetek zmarłych dzieci (osobnicy w kategoriach wiekowych
infans I i infans II) waha się między 20% a 39% (Gedl i Szybowicz 2002). Można więc
stwierdzić, że wymieralność w najmłodszych kategoriach wieku w próbie z populacji kultury
łużyckiej z Korytnicy wynosząca 36% jest porównywalna z wartościami uzyskiwanymi
dla innych cmentarzysk. Drugie maksimum wymieralności dla porównywanych serii
występowało w kategorii wiekowej maturus (Gedl i Szybowicz 2002). Niestety porównanie
serii z Korytnicy z danymi z innych stanowisk jest w tym przypadku niemożliwe ze względu
na fakt, iż przypisanie osobników dorosłych do konkretnej kategorii wiekowej uniemożliwiał
stan zachowania materiału. Warto nadmienić, że we wspomnianej pracy (Gedl i Szybowicz
2002) do porównań użyto danych z cmentarzysk o różnej liczebności badanych serii,
od kilkudziesięciu do 2790 osobników.
Wymieralność osobników dziecięcych w serii z kultury pomorskiej jest zbliżona
do wartości uzyskanej dla pochówków kultury łużyckiej i wynosi 35%. Podobny wynik
uzyskano dla materiałów z Osady Zakrzewskiej z fazy poprzedzającej okres wpływów
rzymskich 38,5%, dla okresu późniejszego wartość ta była znacznie niższa i wyniosła 18,8%
(Koczorski i wsp. 2013).
Określenie płci w przypadku pochówków ciałopalnych jest niezwykle trudne,
a ryzyko popełnienia błędu jest tym większe im mniej fragmentów diagnostycznych (Wahl
2008; Piontek 1985). Często próba określenia płci przeprowadzana jest na podstawie
jednej cechy, warto przy tym pamiętać, że prawdopodobieństwo poprawnego określenia
płci szczątków ludzkich na podstawie jednej cechy czaszki wynosi dla osobników płci
męskiej 0,69 a dla osobników płci żeńskiej 0,51 (Piontek 1985). Stan zachowania szczątków
z grobów ciałopalnych sprawia, że płeć osobników można określić dla niewielkiej ich liczby.
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W przypadku stanowiska w Zębowicach było to 39% osobników, w Miłosławicach zaledwie
16% (Kwiatkowska, Szczurowski 2012; Dąbrowski i Szczurowski 2002). W materiale
z cmentarzyska birytualnego w Opatowie określono płeć 38% osobników (Szczepanek
2002). W analizowanych seriach z Korytnicy, w przypadku serii kultury łużyckiej
określono płeć 22% zmarłych, a w pomorskiej 23% osobników. Jak stwierdzono wcześniej,
w przypadku analizowanych szczątków osobników z serii kultury pomorskiej dokonano
określenia płci żeńskiej jedynie na podstawie odlewów otworu słuchowego wewnętrznego.
Metoda ta wydaje się jednak nieodpowiednia w przypadku analizy szczątków ciałopalnych.
Jak wspomniano wcześniej przy określaniu płci zastosowano kilka metod w tym opartą
o analizę odlewów otworu słuchowego wewnętrznego. Metodę tę zastosowano ze względu
na stan zachowania szczątków kostnych, który uniemożliwiał zastosowanie innych metod.
Jednak najnowsze prace wskazują, że metoda ta jest nieodpowiednia w przypadku analizy
szczątków ciałopalnych. Pomijając wyniki dla tej metody określenie płci osobników z serii
kultury pomorskiej było możliwe jedynie u 13%. Widać zatem zależność między stopniem
rozdrobnienia szczątków kostnych i związaną z tym obecnością elementów diagnostycznych,
a możliwością określenia płci skremowanych osobników.
Wspomniana już metoda określania płci osobników na podstawie pomiaru
kąta wyjściowego otworu słuchowego wewnętrznego była stosowana do określania płci
w materiałach ciałopalnych (Masotti i wsp. 2013; Noren i wsp. 2006). W niniejszej pracy
metodę tą zastosowano jedynie w przypadku szczątków serii z kultury łużyckiej ze względu
na niewielką frekwencję innych cech diagnostycznych. Metoda ta jednak, jak wykazały
badania na współczesnych szczątkach osobników o znanym wieku w chwili śmierci i płci,
nie jest miarodajna dla szczątków poddanych kremacji, była ona skuteczna jedynie w 60 %
przypadków (Masotti i wsp. 2013). Literatura podaje również, że w obrębie części skalistej
następują zmiany związane z wiekiem osobników - u kobiet cecha ta ulega maskulinizacji
(El-sherbeney i wsp. 2012, Graw i wsp. 2005). Ponadto nie można wykluczyć oddziaływania
samego procesu kremacji na deformację części skalistej kości skroniowej (Masotti i wsp.
2013). W przypadku materiałów ciałopalnych, gdzie ustalenie wieku osobników dorosłych
jest niezwykle trudne, zastosowanie tej metody ze względu na przytoczone wyniki prac,
wydaje się wątpliwe.
Rekonstrukcja przyżyciowej wysokości ciała na podstawie przepalonych szczątków
możliwa jest jedynie w pojedynczych przypadkach (Piontek 1985). Badaniami, w których
podjęto próbę określenia tej wartości są dla przykładu: analiza materiału z cmentarzyska
w Zębowicach gm. Paszowice, powiat Jaworski (Kwiatkowska i Szczurowski 2012) oraz
w Miłosławicach (pow. Milicz, woj. dolnośląskie) (Dąbrowski i Szczurowski 2002).
W pierwszym przypadku oszacowanie przyżyciowej wysokości ciała było to możliwe dla
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3 z 62 analizowanych osobników (4,8%), natomiast w drugim dla 7 z 80 (8,7%). Imponującą
liczbą osobników, dla których uzyskano wartość przybliżonej wysokości ciała, charakteryzuje
się materiał kostny z cmentarzyska w Bogdanach (powiat Olsztyn) – 47 z 174 osobników
(27%) (Kamińska-Czakłosz i wsp. 2002). W materiale kultury pomorskiej ze stanowiska
w Korytnicy rekonstrukcja tego parametru możliwa była w dwóch przypadkach na łącznie
51 osobników (3,9%).
Pomiary masy przepalonych szczątków kostnych w badaniach eksperymentalnych
wykazują zróżnicowanie między szczątkami osobników płci męskiej i żeńskiej (Malinowski
i Porawski 1969; McKinley 1993). W przypadku analiz w kontekście archeologicznym wysoka
masa szczątków kostnych wyeksplorowanych z jednego pochówku może oznaczać obecność
większej liczby osobników w jego obrębie, silne przemieszanie ze szczątkami zwierzęcymi
czy też, jak sugerują badacze, inny status społeczny osobnika, który mógł być związany
z odmiennym rytuałem pogrzebowym. Niska masa szczątków może być spowodowana
specyfiką rytuału pogrzebowego lub też zniszczeniem pochówku (Wahl 2008). Wspomnieć
należy również, że pewną stratę masy szczątków kostnych odnotowuje się pod wpływem
przesiania materiału, kiedy to wraz z glebą odsiane zostaje tzw. prószywo kostne (KamińskaCzakłosz i wsp. 2002).
W analizowanym materiale, w przypadku osobników z kultury łużyckiej wystąpiło
duże zróżnicowanie masy pochówków, zarówno osobników dziecięcych jak i dorosłych,
co mogło wynikać ze stanu zachowania grobów. Średnia masa wszystkich pochówków
wynosiła 480,5 g. Podobną wartość uzyskano dla cmentarzyska w Bogdanach (KamińskaCzakłosz i wsp. 2002), zaś analizy pochówków z Przyborowa dały średnią masę wynoszącą
607,5 g (Piontek i Marecki 1976) co jest wartością porównywalną. W analizowanej serii
z kultury pomorskiej nie jest możliwe powiązanie masy przepalonych szczątków ze stanem
zachowania pochówków czy też jego typem (popielnicowy, jamowy) ze względu na brak
odpowiedniej dokumentacji. Uzyskane średnie wartości dla masy pochówków osobników
płci żeńskiej oraz męskiej, wynoszące odpowiednio 1454,0g i 1332,6g (1483,5 – bez
uwzględnienia pochówków o skrajnie niskiej masie). Średnia dla pochówków osobników
płci żeńskiej znacznie odbiega od wartości uzyskanej dla pochówków z Osady Zakrzewskiej,
z okresu przed wpływami rzymskimi, gdzie średnie wartości masy szczątków osobników
płci żeńskiej oraz męskiej wynosiły odpowiednio 967,50g oraz 1355,68g (Koczorski i wsp.
2013). Uzyskane średnie dla pochówków osobników płci żeńskiej były porównywalne
z masą pochówków osobników płci męskiej. Jest to wynik nieoczekiwany, jednak średnia
nadal mieści się w przedziałach masy uzyskiwanych w badaniach eksperymentalnych
(Malinowski i Porawski 1969; McKinley 1993). Możliwe, że jest to związane z rytuałem
pogrzebowym stosowanym przez ludność tej populacji, chociaż wnioskowanie na podstawie
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tak niewielkiej próby jest nazbyt daleko idące.
Analizując obrządek na cmentarzysku ciałopalnym podczas ekspertyzy
antropologicznej zwraca się uwagę na ułożenie szczątków w porządku anatomicznym.
W przypadku analizowanej serii z kultury łużyckiej nie stwierdzono go w żadnym
z pochówków. Ze względu na niewielką liczebność próby wnioskowanie odnośnie tej kwestii
musi być bardo ostrożne.
Stopień przepalenia szczątków kostnych kultury łużyckiej z analizowanego
cmentarzyska nie odbiega od wyników otrzymanych dla innych cmentarzysk: w Bogdanach
(Kamińska-Czakłarz i wsp. 2002), Zębowicach (Kwiatkowska i Szczurowski 2012),
Miłosławicach (Dąbrowski i Szczurowski 2002). Również w przypadku szczątków osobników
należących do populacji z kultury pomorskiej stopień przepalenia zbliżony był do opisanego
dla szczątków z cmentarzyska Osady Zakrzewskiej (Koczorski i wsp. 2013).
Możliwość obserwacji zmian patologicznych na szczątkach ciałopalnych ze względu
na ich specyfikę jest utrudniona. Znaczny stopień rozdrobnienia materiału i jego deformacji
często uniemożliwia obserwację zmian chorobowych. Próby oszacowania frekwencji zmian
patologicznych względem płci i wieku w chwili śmierci możliwe są jedynie w przypadku
dużych serii (Wahl 2008). Niemal niemożliwa staje się analiza chorób aparatu żucia,
ze względu na kruszenie się koron zębowych oraz pękanie i odpadanie szkliwa podczas
procesu kremacji (Piontek 2002; Schmidt 2008; Wahl 2008).
W przypadku cmentarzyska w Korytnicy oszacowanie częstości występowania
zmian patologicznych i markerów stresu szkieletowego, ze względu na niewielkie liczebności
była niemożliwa. W związku z tym wnioskowanie o kondycji biologicznej grupy nie jest
zasadne.
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6. Podsumowanie i wnioski
Stan zachowania materiału ciałopalnego z cmentarzyska w Korytnicy można określić
jako słaby, zwłaszcza w odniesieniu do szczątków osobników kultury łużyckiej. Z powodu
obecności niewielkiej liczby cech diagnostycznych płeć oceniono dla 23% osobników
z kultury łużyckiej i 22% osobników z kultury pomorskiej.
Stopień rozdrobnienia materiału w serii z kultury łużyckiej uniemożliwił precyzyjną
ocenę wieku osobników powyżej kategorii wiekowej juvenis. W związku z tym osobnicy
starsi zostali zaklasyfikowani jako „dorośli”, stanowiąc łącznie 62% próby. W przypadku
materiału z kultury pomorskiej stan zachowania szczątków kostnych pozwolił wyróżnić
spośród osobników dorosłych również kategorię wiekową adultus oraz maturus.
W obu seriach największą wymieralność zaobserwowano wśród osobników
powyżej kategorii wiekowej juvenis (łącznie kategorie adultus, maturus, senilis, „dorosły”)
odpowiednio 62% dla kultury łużyckiej oraz 53% dla kultury pomorskiej. Stan zachowania
materiału uniemożliwił zakwalifikowanie osobników do kategorii wiekowych adultus, maturus
lub senilis a tym samym na porównanie wymieralności pomiędzy tymi kategoriami.
Dużą wymieralności zaobserwowano także wśród osobników w kategorii wiekowej
infans I, 21% dla kultury łużyckiej i 25 % dla kultury pomorskiej.
W przypadku serii kultury łużyckiej stwierdzono obecność pochówku podwójnego,
w którym pochowano osobników dorosłych. Pozostałe obiekty były grobami pojedynczymi.
W przypadku kultury pomorskiej w siedmiu pochówkach zanotowano obecność większej
liczby osobników. Warto nadmienić, że każdorazowo w obiekcie takim rejestrowano szczątki
tylko jednego osobnika dorosłego, pozostali osobnicy byli osobnikami dziecięcymi.
Zrekonstruowana przyżyciowa wysokość ciała (2 osobników) oraz występowanie
markerów stresu i zmian chorobowych, ze względu na niewielką liczebność obu prób, nie
mogły stanowić podstawy dla wnioskowania o kondycji biologicznej grup.
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8. Załączniki
Tabela 4. Masa przepalonych kości (dla warstw oraz dla każdego z pochówków łącznie)
oraz stopień przepalenia szczątków dla serii z kultury łużyckiej ze stanowiska Korytnica.

Nr zapisu

Nr
grobu

masa
kości
[g]

KOR 5/3/10/4

1

139

KOR 5/3/10/5

1

497

KOR 5/3/10/6

1

760

KOR 5/3/10/7

1

358

KOR 5/3/10/10

2

1112

KOR 5/3/10/14

3

671

KOR 5/3/10/15

3

1010

KOR 5/3/10/16

3

63

KOR 5/3/10/18

4

178

KOR 5/3/10/19

4

85

KOR 5/3/10/20

4

28

KOR 5/3/10/22

5

71

KOR 5/3/10/25

6

16

KOR 5/3/10/26

6

30

KOR 5/3/10/28

7

208

KOR 5/3/10/30

8

515

KOR 5/3/10/31

8

117

KOR 5/3/10/32

8

102

KOR 5/3/10/35

9

150

KOR 5/3/10/36

9

78

KOR 5/3/10/37

9

21

KOR 5/3/10/39

10

398

KOR 5/3/10/42

11

585

KOR 5/3/10/43

11

405

KOR 5/3/10/44

11

413

KOR 5/3/10/45

11

135

Łączna
masa

Liczba
osobników

Kategoria
wiekowa

Płeć

Stopień
przepalenia

1754

2

dorosły

?

4

1112

1

dorosły

M

4

1744

1

dorosły

K

4

291

1

dorosły

?

4

71

1

infans I

?

4

30

1

infans I

?

4

208

1

infans II

?

4

734

1

dorosły

?

4

249

1

infans I

?

4

398

1

dorosły

?

4

1538

1

dorosły

M

3/4
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KOR 5/3/10/47

12

584

KOR 5/3/10/48

12

176

KOR 5/3/10/49

12

147

KOR 5/3/10/54

13

KOR 5/3/10/56

14

KOR 5/3/10/57

15

KOR 5/3/10/59

16

122

KOR 5/3/10/60

16

13

KOR 5/3/10/62

17

258

KOR 5/3/10/63

17

150

KOR 5/3/10/64

17

68

KOR 5/3/10/66

18

230

KOR 5/3/10/69

19

745

KOR 5/3/10/70

19

286

KOR 5/3/10/71

19

137

KOR 5/3/10/73

20

KOR 5/3/10/75

907

1

juvenis

K

3/4

51

51

1

infans I

?

4

49

49

1

infans I

?

4

szczątki zwierzęce
135

1

infans I

?

4/5

1

infans II

?

4/5

230

1

dorosły

?

4

1168

1

dorosły

K

3/4

102

102

1

dorosły

M

4/5

21

7

7

1

infans I

?

4/5

KOR 5/3/10/77

22

539

539

1

dorosły

?

4

KOR 5/3/10/80

23

23

23

1

infans I

?

4

KOR 5/3/10/82

24

192

KOR 5/3/10/83

24

493

KOR 5/3/10/84

24

33

752

1

infans II

?

4

KOR 5/3/10/85

24

34

KOR 5/3/10/87

25

399

399

1

dorosły

?

3/4

KOR 5/3/10/89

26

47

47

1

dorosły

?

3/4

KOR 5/3/10/91

27

268

KOR 5/3/10/92

27

138

469

1

dorosły

?

4

KOR 5/3/10/93

27

63

KOR 5/3/10/94

27

KOR 5/3/10/96

28

47

47

1

dorosły

?

4

KOR 5/3/10/107

36

437

427

1

dorosły

?

3/4

obiekt 6

-

458

458

1

dorosły

?

3/4

476

szczątki zwierzęce

Uwagi: * szczątki zwierzęce, K –płeć żeńska, M – płeć męska, ? – płeć nieokreślona.

- 34 -

Monographs of Physical Anthropology - Volume 5, 2016

Tabela 5. Masa przepalonych kości, liczba osobników ich płeć, kategoria wiekowa oraz
stopień przepalenia szczątków dla serii z kultury pomorskiej ze stanowiska Korytnica.
Nr
grobu

Data
eksploracji

Masa
przepalonych
kości

Liczba
osobników

Kategoria
wiekowa

Płeć

Stopień
przepalenia

2

1960

609

1

dorosły

M

3/4

5

1960,

158

1

infans I

?

4/3

7

1960,

468

1

infans II

?

4

8

27.8.1960

146

1

dorosły

?

3/4

13

3.09.1960

487

1

infans I

?

3/4

18

29.08.1961

1200

1

maturus

M

4

21

31.08.1961

811

1

juvenis

?

3/4

22

31.08.1961

3729

3

infans I, infans
II, dorosły

?/M

3/4

24

?

1576

1

adultus

M

3/4

32

?

1252

1

juvenis

?

1-5

33

16.09.1962

1551

1

dorosły

?

4

37

16.09.1961

2194

2

dorosły/
dziecięcy

?

3-5

41

17.08.1962

315

1

adultus

M

2-4

42

1962

1652

1

maturus

K

1-4

42

27.09.1962

1788

3

infans I/ infans
I/ infans II

?

3/4

43

27.09.1962

515

1

infans I

?

4

45

1962

815

1

dorosły

?

3/4

47

28.09.1962

785

2

dorosły/
dziecięcy

M/?

3/4

49

17.08.1962

1973

1

dorosły

?

1-4

53

3/4.10.1962

916

1

dorosły

?

3-5

54

12.08.1963

606

1

maturus

M

3/4

55

?

852

1

dorosły

K

2-4

56

13.08.1963

650

1

infans I

?

3/4

59

1963

886

1

dorosły

?

2-4

60

19.08.1963

43

1

dorosły

M

2-4
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64

23.08.1963

1041

2

adultus/fetus?

K/?

3/4

66

23.08.1963

1403

1

infans I

?

3-5

68

23.08.1963

1835

1

adultus

K

3/4

74

25.08.1963

194

1

dorosły

?

3/4

77

28.08.1963

980

1

adultus

?

3/4

78

28.08.1963

930

1

infansII

?

3/4

83

?

646

1

infans I

?

3

84

29.08.1963

6

1

infans I

?

3/4

88

30.07.1963

1639

1

infans II

?

4/5

127

30.08.1963

1260

2

adultus/fetus?

K/?

3/4

128

28.07.1964

396

1

adultus

K

4/5

129

28.07.1964

249

1

dorosły

M

4

134

4.08.1964

117

1

infans I

?

3/4

50 I

24.08.1965

931

2

infans I, dorosły

?

4?

50 II

28.08.1965

1374

1

maturus

M

3/4

50 IV

1965

1151

1

dorosły

?

3/4

50 p

30.09.1965

69

1

infans I

?

4
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