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МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ЧЕРЕПА НАСЕЛЕННЯ З МОГИЛЬНИКА
БІЛЕНЬКЕ (ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА) НА ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УКРАЇНИ

Людина є одним із найбільш поліморфних видів ссавців. Освоєння різних умов проживання,
як і в інших біологічних видів, виявилося пов’язаним із зміною поведінки, а також морфофізіологічних,
фенетичних, морфологічних та інших характеристик людини. Багато в чому завдяки цим змінам
визначається рівень внутрішньопуляційної (міжпопуляційної) мінливості біологічних ознак людини.
Вивчення морфологічних особливостей давнього населення є важливою ланкою при дослідженні як
процесів розвитку культурних традицій, так і біологічних процесів. Однією із культур Причорномор’я,
що існувала в І тис. н. е., була черняхівська археологічна культура (Магомедов, 1987), в творенні
якої, на думку більшості дослідників (Сегеда, 2001; Рудич, 2007, 2010) брали участь скіфи, сармати,
гети, східні слов’яни та готи. Однак комплексних досліджень, присвячених детальному вивченню
вікової та індивідуальної анатомічної мінливості черепа представників цієї культури як при дослідженні
індивідів так і окремих вибірок небагато (Долженко, 2017; Козак, 2004; Потєхіна, 2016; Рудич, 2007).
Це і визначило мету даної роботи – вивчити морфологічну мінливість черепа населення з могильника
Біленьке з Дунай-Дністровського межиріччя.

Матеріалом для дослідження слугують черепи, які знайдені в похованнях могильника
Біленьке (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Біленьке) при розкопках 1982 р. та 1986–
1991 рр. Всього для вивчення морфологічної мінливості було залучено 15 черепів (8 чоловічих,
7 жіночих) практично цілих, що дозволило виміряти необхідні краніологічні параметрі. Визначення
статі проводили виключно на краніологічному матеріалі згідно з методикою В. П. Алєксєєва та
Г. Ф. Дєбєца (Алексеев, Дебец, 1964), віку – згідно схеми Р. Мартіна (Martin et al., 1957). Для
вивчення краніологічної мінливості в дослідженні визначався як окремі параметри, так і ряд основних
індексів. Всього були використані 75 ознак стандартної краніометричної програми. В якості
показника статевого диморфізму використовувався коефіцієнт статевого диморфізму (КСД) –
частка від ділення середньої величини ознаки чоловічих особин на середнє значення цієї ознаки
жінок (Алексеев, Дебец, 1964), абсолютна різниця (D) – різниця між середнім значенням ознаки у
чоловіків та середнім значенням ознаки у жінок (Евтеев, 2008). Також був використаний показник
статевого диморфізму (Д), котрий розробили для ссавців та запропонували О. Л. Россолімо та
І. Я. Павлінов (Россолимо и  др., 1974). Для оцінки різноманіття категорій (розмірних груп), в
рамках параметра, що аналізується (Алексеев, Дебец, 1964), використовували показник внутрішньо-
популяційного різноманіття (Животовский, 1980). В якості альтернативи традиційному показнику
відносної мінливості (CV) запропоновано використання середнього показника відносних відмінностей
(d) (Черепанов, 1986), котрий на думку автора більш точно відображає мінливість ознак в
малочисельній групі і слугує оцінкою середньою рівня спадкової мінливості організмів в популяції.

У морфологічному вигляді палеонаселенія с. Біленьке як чоловічої, так і жіночої серії домінує
доліхокранія, із середнім або вузьким обличчям, носовим покажчиком від малих до великих
величин, що лише частково (чоловіча серія) збігається з більш ранніми описами носіїв черняхівської
культури Дунай-Дністровського межиріччя (Рудич, 2003, 2010). При цьому, вперше для носіїв даної
культури визначено рівень внутрішньо-популяційного поліморфізму різних областей черепа, який
часто вище у чоловіків (від 25 до 70 %) (табл.1). Для чоловіків виявилася характерною і велика
мінливість краніометричних параметрів, частина з яких в лобно-тім’яно-потиличних частинах
черепа має статистично значущі відмінності. Аналіз індивідуальних параметрів показав, що лицева
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частина черепа є більш мінливою, ніж мозкова. У жіночої серії значуща мінливість відзначена і в
мозкової частині черепа (поперечний діаметр).

Часто використовувані в антропологічних дослідженнях середні значення краніологічних
параметрів виявилися менш інформативними: будь-яких значущих відмінностей чоловічих і жіночих

серій з їх використанням не встановлено.

Таблиця 1
Характеристика внутрішньогрупового  різноманіття краніометричних показників

чоловічої та жіночої серій із могильника с. Біленьке

Отже, чоловіча серія при міжгруповом порівнянні за показниками, котрі характеризують
мозкову частину черепа та за носовим показником (лицева частина) тяжіють до скіфських груп
та окремих груп вельбарської культури. Середні величини основних індексів (показників) жінок із
с. Біленьке по різному співвідносяться з аналогічними показниками інших поселень черняхівської
культури: черепний показник у них найменший, а інші індекси мають найбільшу величину серед
всіх проаналізованих груп даної культури.

Отримані нами емпіричні дані про величину статевого диморфізму різних краніометричних
параметрів, незалежно від методу її розрахунку, не вкладаються в межі статевих відмінностей як
більш пізніх груп, так і попередніх груп сарматів різного походження. Тренд змін кожного параметра
виявляється індивідуальним: одні показують більший розмір диморфізму (поперечний діаметр,
показники носової області), інші (більшість), навпаки, – менший (табл. 2). З одного боку, це
підкреслює індивідуальність положення цього поселення на тимчасової траєкторії від III - II ст. до
н. е. до сучасності, з іншого – нерівномірність процесів динаміки епохальної морфологічної
трансформації антропологічних ознак. Останнє пов’язано з безліччю різноманітних факторів:
конституцією, етнічною приналежністю, руйнуванням/підтриманням генетичної ізоляції груп, стресу,
системи харчування і т. п.

 Питання про статеві відмінності (статевий диморфізм – СД) краніологічних особливостей
досі залишається дискусійним (Алексеев, Дебец, 1964; Евтеев, 2008). Відзначається слабкий
зв’язок статевого диморфізму з кліматичними факторами, складно пояснюється диморфізм і
причинами біологічного характеру (Евтеев, 2008). Більш потужним фактором, що впливає на
відмінності чоловіків і жінок, є причини історичного характеру в результаті чого сильніше між
собою різняться локальні групи, ніж наприклад групи антропологічних типів.

№№ по 

Мартіну 
Показник n 

Середнє число категорій, µ 

чоловічі жіночі 

8:1 Черепний показник 11 3,90* ± 0,38 2,67 ± 0,38 
54:55 Носовий показник 12 4,89* ± 0,31 2,87 ± 0,25 

DS:DC Дакріальний показник 12 2,67 ± 0,38 1,94 ± 0,14 
SS:SC Симотичний показник 12 2,87 ± 0,25 2,87 ± 0,25 
52:51 Орбітний показник (mf) 12 3,89 ± 0,27 3,89 ± 0,27 
52:51a Орбітний показник (d) 12 2,67 ± 0,38 1,75 ± 0,27 
63:62 Показник ширини піднебіння 13 3,89 ± 0,27 4,85* ± 0,32 
61:60 Щелепно-альвеолярний показник 14 1,90 ± 0,16 2,78* ± 0,29 

66:68 Нижньощелепний широтно-поздовжний 
показник 8 2,91 ± 0,25 2,91 ± 0,25 

71a:70 Показник гілки нижньої щелепи 11 3,89* ± 0,35 2,79 ± 0,35 
 

Примітка: * – рівень значущості p < 0.05
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1* 2 3 4 5 6 

КСД 
1. Поздовжний 
діаметр 1,045 1,045 1,037 1,026 1,029 1,019 1,047 1,046 1,046 1,049 

8. Поперечний 
діаметр  1,031 1,022 1,014 1,040 1,021 1,082 1,035 1,032 1,037 1,037 

17. Висотний 
діаметр 1,036 1,048 1,07 1,125 1,037 1,006 1,046 1,045 1,046 1,047 

5. Довжина 
основи черепа  1,070 1,046 1,041 – 1,051 1,052 1,047 1,057 1,053 1,054 

9. Найменша 
ширина лоба  1,017 1,016 0,997 1,027 – 1,064 1,04 1,032 1,033 1,032 

45. Виличний 
діаметр 1,058 1,069 1,055 1,072 1,023 1,013 1,066 1,065 1,073 1,072 

DC. Дакріальна 
ширина  – – – – – 1,321 1,052 1,044 1,048 1,056 

Показник статевого диморфізму (Д) 
1. Поздовжний 
діаметр 4,5 4,52 3,77 2,64 2,14 1,9 – – – – 

8. Поперечний 
діаметр  3,18 2,2 1,45 4,0 3,72 8,19 – – – – 

17. Висотний 
діаметр 3,66 4,82 7,04 12,59 2,99 0,54 – – – – 

45. Виличний 
діаметр 7,01 4,69 4,16 – 5,13 1,38 – – – – 

Абсолютна різниця значень ознак (? ) 
1. Поздовжний 
діаметр 8 8 6,7 4,8 3,8 3,4 – – – – 

8. Поперечний 
діаметр  4,3 3 2,1 5,7 5 10,5 – – – – 

17. Висотний 
діаметр 4,8 6,2 8,8 16 6,7 0,8 – – – – 

45. Виличний 
діаметр 7,4 8,6 7,2 9,3 2,9 1,6 – – – – 

 

Таблиця 2
Середні значення показників статевого диморфізму груп різних хронологічних періодів

Примітка: * – 1 – Кондукторова, 1972; 2 – Кондукторова, 1956, Круц, 1993; 3 – Рудич, 2014;
  4 –  Наші матеріали; 5 – Евтеев, 2008; 6 – Алексеев, Дебец, 1964.
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Результати, отримані в ході дослідження потребують подальшого поглибленого вивчення
морфологічного типу людності черняхівської культури, особливо що стосується статевого
диморфізму та неметричної мінливості, в цілому.

Додаткове вивчення посткраніального скелету населення Біленького дасть смогу розширити
наші знання про особливості морфологічного обліку населення черняхівської культури.
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