Aneks 2

Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Wyszomierzu Wielkim
Legenda : 1 – nr obiektu; 2 – masa (g); 3 – barwa; 4 – stopień przepalenia; 5 – wiek; 6 – płeć; 7 – kości diagnostyczne; 8 – uwagi.
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108

321,7

beżowo-popielata

średni

adultus
(25–35 lat)

kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, gracylne); fragmenty nasad kości dłu
F? gich (zosyfikowane); fragmenty trzonów kości długich (ściany kanałów jam szpikowych dość
grube; duże rozmiary), w tym kość piszczelowa (ostra krawędź przednia)

kości niejednoznaczne mor
fologicznie, z niewielką prze
wagą cech płciowych żeńskich

109A

536,7

beżowo-brązowa

średni

adultus
(ok. 25 lat)

F

kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość cienkie, gracylne, szwy otwarte); fragment górnej
krawędzi oczodołu (ostra, gracylna); fragment z okolicy kąta żuchwy (słabo urzeźbiony, roz
warty); 2 korzenie zębów stałych (małe, uformowane); fragment rzepki (niedużej); fragmenty
nasad kości długich (zwarta istota gąbczasta, zosyfikowane); trzony kości długich (słabo
urzeźbione, niezbyt dużych rozmiarów), w tym kości udowej (kresa chropawa słaba)

109B

2,2

popielato-biała

dość silny

dorosły (?)

?

trzy fragmenty kości, w tym kość płaska ze sklepienia czaszki (cienka, gracylna) oraz fragmen kości mało diagnostyczne,
ty trzonu i nasady kości długiej (dość dużych rozmiarów)
prawdopodobnie ludzkie

110

954,6

beżowo-popielata

średni

wczesny maturus
(ok. 40 lat)

kości płaskie sklepienia czaszki (grube masywne, dobrze urzeźbione, widoczny początek ob
literacji szwów), w tym łuska kości potylicznej (guzowatość potyliczna zewnętrzna dobrze
zaznaczona, masywna), fragment łuku nadoczodołowego (silny, wyraźny, czoło pochyłe);
fragment części skalistej kości skroniowej lewej (duże rozmiary); fragment łuku jarzmowego
(średniej grubości); fragmenty paliczków i kości śródręcza (nasady zosyfikowane); fragmenty
M trzonów kości długich (duże rozmiary, grube ściany kanałów jam szpikowych, silne przyczepy
mięśniowe), w tym kość udowa (kresa chropawa wyraźna), kość piszczelowa (zaokrąglona
krawędź przednia); fragmenty kręgów (masywne, zosyfikowane, brak osteofitów na brzegach);
fragmenty nasad kości długich z różnych partii szkieletu (dość duże rozmiary, zwarta istota
gąbczasta); fragmenty miednicy z okolicy panewki (dość duża średnica) i kości kulszowych
(zosyfikowane, masywne); fragmenty żeber (dość duże rozmiary)

111

693,3

popielato-beżowa

średni

adultus/maturus
(ok. 35 lat)

?

kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, początek obliteracji szwów); fragment
części skalistej lewej (nieduże rozmiary); fragment wyrostka kłykciowego żuchwy (małe roz
miary); trzony kości długich (ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości, dość duże
rozmiary); fragmenty nasad kości długich (zosyfikowane), w tym głowa kości udowej (istota
gąbczasta dość zwarta); fragmenty paliczków (małe, gracylne, zosyfikowane)

138

5,2

kremowo-beżowa

średni

dorosły

?

fragment trzonu żuchwy (gracylna, zobliterowana część zębodołów z okolicy trzonowców);
pięć fragmentów kości długich (dość gracylne, ściany kanałów jam szpikowych średniej gru
bości)

139

227

701,8

534,5

beżowo-kremowa

beżowo-popielata

średni

średni

na kościach ślady żelazistych
przebarwień

kości niejednoznaczne morfo
logicznie

kości mało diagnostyczne

maturus
(35–45 lat)

kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość grube, masywne, widoczny początek obliteracji
szwów), w tym łuska potyliczna (kresa karkowa silna) oraz fragment górnej krawędzi pra
wego oczodołu (zaokrąglona); dwie części skaliste kości skroniowych (gracylne, nieduże
rozmiary); pięć fragmentów korzeni zębów stałych (uformowane, niezbyt duże); fragment
M? z okolicy wyrostków sutkowych kości skroniowych (dość masywne, wystające); wyrostek
czołowy kości jarzmowej lewej (z guzkiem brzeżnym); fragment trzonu żuchwy (zębodoły po
uzębieniu stałym); wyrostek dziobiasty żuchwy (dość duży); fragmenty nasad kości długich
(istota gąbczasta lekko rozrzedzona); trzony kości długich (dość masywne; ściany kanałów
jam szpikowych grube), w tym kość udowa (kresa chropawa silna)

dodatkowo wydzielono część
skalistą kości skroniowej
prawej (mała, gracylna) innej,
niedorosłej osoby

wczesny adultus
(ok. 20 lat)

kości płaskie ze sklepienia czaszki (średniej grubości, szwy otwarte); fragment gałęzi żuch
wy (wyrostek dziobiasty gracylny); sześć fragmentów korzeni zębów stałych (nieduże, ufor
F? mowane); fragment wyrostka zębodołowego szczęki (łuk i zębodoły małe); fragmenty nasad
kości długich (widoczne niedokostnienia); fragmenty trzonów kości długich (urzeźbienie
średnie, rozmiary dość duże); fragmenty paliczków; fragmenty kręgów (gracylne)

ślady zielonych przebarwień
na kościach

kość skroniowa lewa wraz
z wyrostkiem sutkowym zna
cznie masywniejsza i większa
od reszty (domieszana wtór
nie?)

228

480,9

popielato-szare

średni

adultus
(ok. 25 lat)

kości płaskie ze sklepienia czaszki (dość cienkie, gracylne, szwy otwarte); część skalista kości
skroniowej lewej (mała, gracylna); korzeń zęba stałego (nieduży, świeżo uformowany); wy
rostek czołowy kości jarzmowej prawej (gracylny, bez guzka brzeżnego); fragmenty kręgów
F?
szyjnych (nieduże, brak osteofitów); fragmenty nasad kości długich (zwarta istota gąbczasta,
zosyfikowane); trzony kości długich (urzeźbienie średnie, ściany kanałów jam szpikowych
średniej grubości)

229

206,5

kremowy

dość silny

infans I/II
(ok. 8 lat)

?

kości płaskie sklepienia czaszki (cienkie, gracylne, szwy obustronnie otwarte); fragment części
skalistej kości skroniowej (nieduża); fragment korzenia zęba stałego? (gracylny, uformowany); kości niezbyt diagnostyczne
trzony kości długich (cienkie ściany kanałów jam szpikowych, małe rozmiary)

235

28,8

beżowo-kremowa

średni

adultus–maturus
(25–45 lat)

?

fragmenty kości płaskich ze sklepienia czaszki (średniej grubości, gracylne); trzony kości dłu
gich (ściany kanałów jam szpikowych średniej grubości, urzeźbienie słabe), w tym kość
piszczelowa (ostra krawędź przednia); fragmenty kręgów (zosyfikowane, brak zmian degene
racyjnych i przeciążeniowych)

235

3,8

popielato-szara

dość silny

phoetus/infans I

?

dokładny wiek trudny do us
kości płaskie ze sklepienia czaszki (bardzo cienkie, gracylne); dwie piramidy skaliste obu kości
talenia (noworodek lub późny
skroniowych (małe, gracylne, nieuformowane); dwa fragmenty zawiązków zębów mlecznych
płód)

236

1

kremowo-biała

średni

dorosły (?)

?

fragment trzonu kości długiej (średnica dość duża, ściana kanału jamy szpikowej niezbyt
gruba)

kości niezbyt diagnostyczne

prawdopodobnie kość ra
mienna
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