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Eve Rannamäe 

Zooarheoloogiline vaatepunkt Equus caballusele 

Artikkel on põgus ülevaade zooarheoloogia olemusest ja võimalustest. Teemale olen lähenenud suures 
osas teoreetilisest aspektist, arutledes looduse ja inimese vaheliste seoste üle ning jättes faktid 
tagaplaanile. Suurt rõhku olen pannud kodustamise küsimusele, selle erinevatele aspektidele ja 
võimalustele. Näitena olen kõige selle juures käsitlenud peamiselt üht loomaliiki – hobust, kes on üks 
varaseimatest koduloomadest ning kelle funktsioonid ja tähtsus on kujunenud ja muutunud koos 
inimesega läbi aastatuhandete. 

Eve Rannamäe – Tartu Ülikool, arheoloogia 1. aasta magistrant 

 

Sissejuhatus 

Käesolev artikkel vaatleb üht loomaliiki – Equus caballust ehk kodustatud hobust just 
zooarheoloogilises ehk siis nii bioloogilises, arheoloogilises kui antropoloogilises võtmes. Minu 
eesmärk ei ole refereerida kõiki seniseid uurmistulemusi koduhobuse ajaloo vallas, vaid 
mõtiskleda ning arutleda üldiselt zooarheoloogilise uurimissuuna üle, kasutades näitena 
koduhobust. Artiklis käsitlen põgusalt metshobuse kodustamist, koduhobuse võimalikke 
funktsioone ning tähtsust ühiskonnas. Mainimata ei jää ka hobune Eesti aladel. Peab veel lisama, 
et antud artiklis toetun palju Elizabeth J. Reitz’i ja Elizabeth S. Wing’i raamatule 
“Zooarchaeology”, mis on minusuguse algaja zooarheoloogi jaoks täiuslik sissejuhatus selle ala 
tundmisesse. 

 

Terminoloogia 

Zooarheoloogia mõiste on Eestis küllaltki tundmatu – meil on küll luude määrajaid, loomaliikide 
ja nende kujunemise uurijaid ning kodustamisprotsesside tundjaid, kuid see on pigem 
arheozooloogia, mitte zooarheoloogia valdkond. Neil kahel mõistel on väga oluline erinevus - 
mõlemad uurivad arheoloogilistest muististest pärit loomaluid, kuid rõhuasetus on kummalgi 
isesugune. 

Arheozooloogia rõhub loomade jäänuste bioloogilisele päritolule, keskendudes loomariigile 
endale, selle kujunemisele, liigilisele erinevusele, luude uurimisele, patoloogiatele ja muule 
sellisele, mis eelkõige annab meile pildi mingist loomaliigist ning jätab kokkupuuted ja suhted 
inimesega teisejärguliseks. Teisisõnu, see on vanade loomade jäänuste uurimine ilma igasuguse 
inimkäitumise uurimiseta (Reitz & Wing 2004, 3). 

Zooarheoloogia aga vaatab muististelt leitud loomaluid antropoloogilisest perspektiivist, et saada 
informatsiooni just inimkäitumise kohta ning see termin vihjab tihti just kultuurilisele kui et 
zooloogilisele või ökoloogilisele vaatepunktile (Reitz & Wing 2004, 3). Zooarheoloogia peamine 
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eesmärk on uurida inimeste ja loomade vahelisi suhteid ning nende suhete mõjusid inimestele ja 
nende keskkonnale (Reitz & Wing 2004, 7). Siiski ei tähenda see, et bioloogia ja zooloogia 
jääksid selle distsipliini raames täiesti käsitlemata. Vastupidi – nimetatud alade põhialuste 
tundmine on hädavajalik. 

Sama teadusharu kohta on mõnikord kasutatud ka mõistet etnozooloogia, mis rõhub pigem 
inimese-looma suhetele osaleja, mitte vaatleja seisukohalt ning mis tänapäeval seisneb enamasti 
senini säilinud inimese-looma suhete etnograafilistes uuringutes (Reitz & Wing 2004, 3).  

Veel üks termin on osteoarheoloogia, mis on spetsialiseerunud arheoloogiliste loomaluude 
uurimisele ning annab sellega oma panuse kultuuri- ja majandusajaloo uurimisse, kusjuures selle 
distsipliini raames käsitletakse vaid selgroogseid loomaliike. (Reitz & Wing 2004, 3) 

 

Bioloogilised baasteadmised 

Hoolimata eespool öeldust, et zooarheoloogia mõiste rõhub just antropoloogilisele perspektiivile, 
on zooarheoloogias võimalik orienteeruda siis ja ainult siis, kui on olemas baasteadmised 
bioloogiast ja ökoloogiast, s.t alates elusorganismi talitlusest kuni elukeskkondade spetsiifikani. 
Vaid sel juhul saab paigutada arheoloogilised tõendid omale kohale kogu selles suures 
ökosüsteemis. Eelkõige peab tundma skeletti ja selle erinevaid osasid, et üksikute luufragmentide 
järgi üldse aru saada, mis loomaga on tegemist. Järgneb luude analüüsimine: soo, vanuse, 
patoloogiate, lõikejälgede ja muude iseärasuste uurimine, mis kokkuvõttes annab tervikliku pildi 
antud isendi kohta. Alles siis on võimalik hakata paigutama teda õigesse konteksti ja mis kõige 
tähtsam – inimese kõrvale.  

Vähem tähtis pole mõista inimest ennast ja tema füsioloogiat, elatusstrateegiaid ning looduse 
ekspluateerimise mõõtmeid ja meetodeid. Kuna inimese ja looma organism koosneb sarnastest 
osadest, siis kaasneb ja eelneb loomade anatoomia tundmisele ka inimese keha tundmine. 
Arheoloogilises materjalis väljendub ju kõige suurem seos inimese ja looduse vahel toitumises – 
alguses vaid metsikute loodusandide kasutamises, hiljem ka kodustatud liikide tarbimises. Ja 
kuna toit mõjutab inimese luustikku väga palju, siis on see otseses seoses sellega, kellest või 
millest ta oma eluajal toitunud on. 

 

Metshobune 

Üheks selliseks liigiks inimese toimetuleku jaoks on olnud ka hobune. Metshobune – teadusliku 
nimetusega Equus ferus – kuulub hobuslaste sugukonda, kabjaliste seltsi, imetajate klassi, 
selgroogsete alamhõimkonda ning keelikloomade hõimkonda (ION). Tänaseks on säilinud vaid 
üks metshobuste liik – Pržewalski hobune, kes pole geneetiliselt seotud tänapäeva hobusega – 
see näitab, et kodustamisprotsessis osalesid teised ulukhobuste vormid (Lõugas, Maldre, 
Jürgenson & Järv 2004). Eelmisel sajandil surid Pržewalski hobused peaaegu välja, kuid tänu 
vangistuses kasvatatud isenditele elab praegu vabas looduses mõnisada hobust. Kindlasti ei tohi 
n-ö tõeliste metshobustega segi ajada teisi tänapäeval metsikult elavaid hobuseid – näiteks Põhja-
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Ameerika mustangeid, kes on tegelikult kodustatud hobuste järeltulijad, kuid nüüdseks täielikult 
metsistunud. Esimesed inimtegevuse jälgedega ulukhobuste jäljed – luu- ja hambaleiud, 
koopamaalingud ning kujukesed ulatuvad umbes 20 000 aasta taha (Lõugas jt 2004). 

 

Kodustamine ja koduhobune 

Teine tänapäeval eksisteeriv hobuseliik ongi koduhobune – Equus caballus (klassifikatsioon on 
tal sama, mis metshobusel, erineb vaid liiginimetus caballus). Möödus mitu tuhat aastat enne kui 
oli vajadust metsloomi taltsutama hakata. Kuidas ja miks selline murrang toimus, on raske 
hinnata. Kindel on, et see oli vältimatu ja loomulik areng, kuna rahvastiku kasvades ja 
toiduvarude aina mitmekülgsemal ekspluateerimisel hakkasid inimesed uusi võimalusi otsima.  

Üheks võimalikuks ajendiks võis olla toidunappus, mis võis olla seotud ka klimaatiliste 
muutustega. Senise jahilkäimise kõrval hakati loomi näiteks tarastama ehk aedikutega piirama, 
see tähendas, et metsloomad peibutati mingil viisil aiaga piiratud alale kusagil kodulähedases 
paigas ning vajadusel tarvitati neid toiduks. Tõendeid sellise teguviisi kohta leidub nii 
arheoloogilises kui etnograafilises materjalis. (Reitz & Wing 2004, 288) Mõneti võib seda 
käsitleda kui sümbioosi inimese ja looma vahel: inimene hoidis enda kõrval vajalikku toiduvaru, 
loom aga sai vastu kaitse metsloomade eest. Ajapikku hakkas toimuma aga inimesepoolne 
selektsioon (Reitz & Wing 2004, 280), s.t. alles jäeti näiteks kõige tugevamad / ilusamad / 
erilisemad / tervemad isendid, mis viis inimesele sobilike loomade kujunemisele. Inimesega 
tavapäraselt rohkem kokku puutuvad loomad hakkasid sellise keskkonnaga harjuma ning 
muutusid inimesest sõltuvaks, nendevaheline sümbioos hakkas muutuma ning arenema. Sellega 
algaski pikk kodustamise protsess, mis polnud ettekavatsetud tõu aretamine, vaid põhines 
meeldivatele tunnustele  rõhumisele ja vangistuse tingimuste mõjule (Reitz & Wing 2004, 292). 
See tähendab seda, et lisaks inimese enda selektsioonile pidi kodustatavates loomaliikides olema 
juba selleks teatud eeldused. Reitz’i ja Wing’i raamatus on need füsioloogilised ja käitumuslikud 
omadused ilusasti välja toodud: 

1) kodustatavad loomad peavad olema toitumispüramiidi allosas (s.t. taimtoidulised või 
kõigesööjad) ning nende organism peab söödava taimtoidu tõhusalt muundama 
lihasmassiks (suureks erandiks ongi siin koer, kes kuulub küll kiskjaliste hulka, kuid 
tegelikult on kõigesööja ja ei võitle toidu pärast); 

2) kasvukiirus peab olema kiire, taimse toidu konverteerimine lihasmassiks tõhus ning 
suguküpsus peab saabuma varakult; 

3) sigimine peab toimuma ilma keerulise kurameerimiseta; 
4) loomal ei tohi olla hetkelise põgenemise instinkti; 
5) loomadel peab olema hästi organiseeritud sotsiaalne struktuur koos sellega kattuva 

kodupiirkonnaga ning hierarhilise ülesehitusega, kus inimesel on valitsev roll. (Reitz & 
Wing 2004, 291) 

Selle protsessi alguses ei olnud inimese poolt selekteeritud loomad vähimalgi määral eristatavad 
nende metsikutest esivanematest (Reitz & Wing 2004, 280). Seega on algsete koduloomade luid 
arheoloogilises materjalis väga raske eristada. Siiski on võimalik öelda umbkaudne 
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kodustamisaeg – enamiku meie tähtsamate koduloomade puhul jääb see ajavahemikku 9000–
6000 aastat tagasi, mis on päris lühike aeg võrreldes inimkonna pika ajalooga (Reitz & Wing 
2004, 284). Hobune kodustati idapoolses Euroopas umbes 6000 aastat tagasi (Reitz & Wing 
2004, 282), kodustamise ajaks on pakutud ka 5500 aasta (Lõugas jt 2004) või isegi alles 4000 
aasta tagust aega (National Geographic). Arvestades hobused kodustanud nomaadrahvaste 
liikumisulatust, võib oletada hobusekasvatuse algust väga laial alal ja selle kauaaegset kestust 
ulukhobuste arvel. Seda tõestavad ka kaasaegsed DNA uuringud, mis näitavad suurt emaliinide 
mitmekesisust. Viimane viitab asjaolule, et koduhobused pärinevad väga mitmest metsikust 
populatsioonist ning kodustamine leidis aset rohkem kui ühes paigas. (Lõugas jt 2004)  

Miks hobune kodustati? Kindlasti võis sellegi liigi puhul toimuda samasugune stsenaarium nagu 
eespool kirjeldatud: toidunappusel hakati hobuseid taradesse ajama. Siinkohal peab kindlasti 
mainima eelpool nimetatud käitumuslike omaduste viimast, viiendat aspekti: nimelt, hobune on 
karjaloom. Täpselt samuti on karjaloomad teisedki ülemaailmse tähendusega koduloomad nagu 
koer, eesel, siga, veis, kits ja lammas (Reitz & Wing 2004, 291) ning karjaloom on seltsiva ja 
juhile alluva loomuga. Seega võis kodustamine toimuda väga lihtsalt: näiteks tapeti jahil 
emasloom, kelle poeg jäi orvuks, viimane toodi aga inimeste juurde kaasa, arvestades, et 
loomalapsed on inimestes alati sümpaatiat tekitanud – seda ka esiajal, kui jahiloomi üldiselt 
austati ning kummardati. Need loomalapsed võidi anda kogukonna tütarlastele hoidmiseks ja 
mängimiseks, kuna just nemad pidid tulevikus ka oma järglaste eest hakkama hoolt kandma 
(Reitz & Wing 2004, 289). Vangistatud loomalaps hakkas karja juhiks pidama inimest ning võis 
ka suuremaks saades inimesega rohkem harjunud olla. Hiljem võidi niiviisi hooldatud loomad 
juba taradesse panna.  

Suurematest populatsioonidest eraldatud isenditel oli piiratud tarades võimalik vaid omavahel 
järglasi saada, pannes n-ö aluse järgnevatele põlvkondadele. Selline “kontrollitud” sigimine 
andis edasi vaid nende väheste, tarades kinni hoitavate loomade geene, mis viis lõpuks 
geneetilisele kõrvalekaldele teistest sama liiki, kuid vabaduses elavatest loomadest, kelle 
geneetilist liini reguleerisid jätkuvalt suur populatsioon ning looduslik valik. Pikka aega võidi 
kodustamisprotsessis kasutada ka uusi ulukeid, kes segunesid olemasolevate koduloomadega. 
See võis toimuda samamoodi, et toodi olemasolevasse karja noori, jahil orvuks jäänud loomi. 
Loomade tarastamine muutis ka loomade suurust ja proportsioone: on tähele pandud, et varasel 
kodustamise perioodil muutusid suuremad loomad nagu sead, veised, kitsed ja lambad 
väiksemaks, mida võib seletada sellega, et nad ei saanud piisavalt kvaliteetset toitu piisavates 
kogustes. (Reitz & Wing 2004, 292) Hobuse kohta sellist muutust Reitz’i ja Wing’i raamatus 
pole siiski märgitud. 

Kuidas hobuseid hooldati? Kas neid hoiti aastaringselt väljas või lautades/tallides? Kas neid ka 
kasiti ja kammiti? Kui sead ja kitsed jooksid muinas- ja keskaegsetes külades niisama ringi, siis 
hobuste puhul see vast nii ei olnud – suuremate loomade jaoks pidi kindlasti mingeid piiranguid 
– kas siis aedikuid või nööri otsas hoidmist kasutama. Ei ole välistatud, et hobuseid hoiti välistes 
tingimustes nii suvel kui talvel, välja arvatud väga karmide pakaste ajal. Hobuste kammimine on 
tõenäoliselt aga hilisem nähtus, kui tekkisid uhkeldavad pealikud ja teised kõrge ühiskondliku 
positsiooniga isikud, kes pidid väärikad välja nägema. 
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Väga oluline teema zooarheoloogilistes uurimustes on ka patoloogiad. Kuigi luuhaigusi on 
võrdlemisi keeruline diagnoosida, saab luude põhjal siiski väga palju öelda loomade söötmise ja 
pidamistingimuste kohta. Luuhaigusi ja arenguhäireid põhjustavad ka näiteks luumurrud ja teised 
mehhaanilised vigastused. (Lõugas jt 2004) Paranenud vigastusi on lisaks koduloomadele leitud 
ka metsloomade luudel ja need ei ole juhuslikes kohtades, vaid luudel, mis kaitsevad looma aju 
ja südant. See näitab, et muistsed jahimehed sihtisid ulukit just nendesse piirkondadesse ja kuigi 
need paranenud haavad näitavad, et kütid ei saanud oma ülesandega alati hakkama, on siiski 
selge, et nad teadsid, kuhu sihtida. (Reitz & Wing 2004, 32) 

 

Hobuse funktsioonid ja tähtsus ühiskonnas 

Kindlasti kasutati hobust alguses lihaloomana. Kas tal ka teisi funktsioone oli, on raske öelda, 
sest arheoloogilised tõendid nii varasest ajast puuduvad. Siiski ei saa välistada, et juba päris 
kodustamise alguses võidi hobusele ka selga istuda. Selleks ei pruukinud vaja olla mingeid 
abivahendeid, sest teatavasti saab ratsutada ka ilma sadula ja valjasteta∗. Niisiis võidi hobust 
kasutada nii lihaloomana kui ratsuna seni, kuni leiutati abivahendid nagu sadul, valjad, jalused, 
rangid – uuendused, mis muutsid hobuse veelgi efektiivsemaks veo- ja ratsaloomaks ning siis oli 
targem teda juba hoida ja mitte toiduks tarvitada. Järgnes ratta leiutamine, mis hõlbustas 
transportimist veelgi, inimesed muutusid mobiilsemaks ning levima hakkasid ideed ja keeled 
(Reitz & Wing 2004, 301). Loomulikult toimusid need protsessid erinevates paikades erinevatel 
aegadel – möödus sajandeid, enne kui ideed laialdasemalt tuntuks said. 

Hobune andis inimesele jõu, kiiruse ja uhkuse. Ratsutamine muutus prestiižseks, väljendades 
inimese jõukust ning staatust. Hobune andis eelise lahinguväljal, muutes sõjamehe 
efektiivsemaks, kaitstes teda oma kehaga ning aidates taandumise korral kiiresti põgeneda. 
Kindlasti oli juba alates varastest aegadest ka väga kuulsaid ja ihaldatavaid hobuseid, kes 
lahingutes vapralt ja südilt vastu olid pidanud (näiteks uuemast ajaloost meenub kohe 
Prantsusmaa valitseja Napoleon I hobune Marengo). Hobused olid asendamatud ja hinnatud 
sõjakaaslased, keda üksteiselt sõjasaagiks saadi. Sellest kirjutatakse näiteks Henriku Liivimaa 
kroonikas, kus korduvalt mainitakse sõjasaagina hobuseid. Vastav teade on Turaida piiramisest, 
kus eestlased saavad lüüa ning kus “Liivlased aga ja kristlaste jalamehed jooksevad saagi kallale, 
röövivad hobuseid, keda seal oli mitmeid tuhandeid, ja jätavad hooletusse võitluse ülejäänud 
paganatega.” (LH XV, 3). 

Hobuse ja ka teiste loomaliikide ohverdamine, kalmetesse matmine, kujukeste voolimine ja 
muud kultusliku iseloomuga tegevused vihjavad loomade kõrgele hindamisele ühiskonnas. 
                                                 
∗ Hobune on loom, kes võib inimesega väga lähedase kontakti saavutada – seega ei pruugi hobuse seljas istuval 
inimesel ratsutamiseks vaja teha muud kui vaid pöörata pilk soovitud suunas ning tahta, et hobune teda sinna viiks. 
See on seletatav lihaste tööga: kui inimene tahab mingis suunas liikuda, pingestuvad vastavad lihased automaatselt 
ning kogu keha on häälestatud soovitud suunas liikumisele. Hobune tunnetab seda ning tänu varasemale kogemusele 
(taltsutamine / ratsastamine / õpetamine) liigub inimese soovitud suunas. Samad põhimõtted töötavad loomulikult ka 
tänapäevaste ratsutamismeetodite puhul, kuigi sadula ja valjaste abiga pole sellist üksteise tunnetust tihtipeale nii 
väga vaja. Kirjeldatud ratsutamisviisi oletuses toetun nii enda ratsutamiskogemusele kui mõni aeg tagasi läbitud 
Alexandri tehnika koolitusele, kus räägiti keha ja meele vahelisest vastastikusest mõjust. 
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Loomatootemite austamine ja loomjumaluste avaldumine näitab, et inimesed tundsid end 
loomadega võrdsetena, võib-olla isegi neist madalamal positsioonil olevatena. Tollal ei peetud 
ennast kõige kõrgema mõtlemisvõimega looduse krooniks, vaid tunti aukartust endast 
tugevamate loodusjõudude ees. Loomadega taheti samastuda, neilt taheti saada jõudu, kandes 
näiteks karunahka või hundikihva. Loomi taheti endaga ka teispoolsusesse kaasa võtta – sellest 
kõnelevad kalmeleiud tervete loomaskelettidega.  

Hobusematuseid või nende osamatuseid on teada kogu Euroopast. Väga palju on selliseid 
kalmeid teada näiteks Leedus: juba keskmise neoliitikumi aegsest matmispaigast on leitud 
töötlemata hobusehambaid, mida on tõlgendatud ohvriandidena. Ajaarvamise algussajanditest on 
Leedus juba rohkem hobuste luudega matuseid, sealhulgas ka tervikmatuseid jõukate “vürstide” 
kõrval, mis viitavad kõrgele sotsiaalsele positsioonile ühiskonnas. Mõnikord pandi surnule kaasa 
vaid hobuvarustus, mis pidi sümboliseerima hobust ennast. Teise aastatuhande alguses, Kesk-
Leedu aladel aga maeti hobuseid eraldi kalmistu ossa, kusjuures panused olid väga rikkalikud. 
Ristiusu vastuvõtmisega vastavad matmiskombed kadusid. (Varnas 1998) Millised uskumused ja 
maailmavaated olid selliste kommete taga, on väga raske öelda, kuid kindlasti olid need seotud 
hobuse olulise kohaga tolle aja  inimese elus. 

Ei ole välistatud, et suurt rolli hobuse kui kultusliku looma puhul võis mängida ka looma värvus. 
Eriline võis olla mingi harva esinev – näiteks kirju hobune. Oma tähendused võisid olla ka 
muudel märkidel – näiteks erikujulistel tähistel hobuste laubal. Eriliste tunnuste põhjal võidi 
loomi valida ohverduseks, kinkimiseks või ennustamiseks. Nimetatud oletusi toetab näiteks 
laamade sarnane kohtlemine inkade ühiskonnas (Reitz & Wing 2004, 296). 

 

Hobune Eestis 

Kindlasti ei saa käesolevas artiklis mööda minna ka Eesti aladel toimunud sündmustest. Eestis on 
esimesed tõendid metshobusest Kunda Lammasmäelt. Kohapeal ei toimunud siin kindlasti 
hobuse kodustamist, (Maldre 1998, 204) vaid hobune toodi Eestisse tõenäoliselt vanemal 
pronksiajal (1800–1100 a. e. Kr.) (Lõugas jt 2004). Alguses kasutati ka siin hobust eelkõige 
lihaloomana, kuid hiljem muutus tema funktsioon ning teda hakati rakendama rohkem ratsuna 
ning põllu- ja veotöödel. Sellistest muutustest annavad aimu arheoloogilised leiud nagu suitsed∗, 
muud valjaste osad, kannused ning samuti hobuste luude väiksem esinemissagedus 
arheoloogilises luumaterjalis. Ka Eestis on leitud kalmetest hobuste luid ning varustuse osasid. 
Lisaks on teada ka mitmeid ehitusohvreid, kus hobuse kolju on pandud maja nurga alla – näiteks 
Pärnust on teada ühe lauda nurga alt umbes nelja-aastase täku kolju, samuti on teada selline 
ehitusohver ka keskaegsest Tartust (Maldre 1998, 208). Siiski ei näi siin nii ulatuslik 
hobusekultus kui Leedus oli, olnud levivat. Võib-olla ei ole siiani lihtsalt piisavalt tõendeid 
leitud või väljendus hobusekultus siin milleski muus kui massilises hobuste mahamatmises, seda 
ei tea. Kuid kindlasti olid ka siinsete inimeste jaoks hobused väga tähtsad. Siinkohal võib 
mainida taas Henriku Liivimaa kroonikat, kus on teade hobuse abil arbumisest (LH I, 10). 

                                                 
∗ Eesti arheoloogiakirjanduses on levinud termin suitsed, kuigi isiklikult eeldaksin kaasaegsemat (praeguses 
ratsutamismaailmas käibel olevat) terminit suulised. 
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Kokkuvõte 

Zooarheoloogia on väga interdistsiplinaarne teadusala, mis hõlmab endas eelkõige bioloogia, 
arheoloogia ja antropoloogia teaduseid. Kõige laialdasemalt on käsitletud selles vallas loomade 
kodustamisprotsesse. Millal ja miks täpselt hobune kodustati, pole teada. Küll saab aga 
inimtegevuse jälgedega luude põhjal öelda umbkaudse aja – selleks on umbes 4000 kuni 6000 
aastat tagasi. Tõenäoliselt tehti seda Ida-Euroopa steppides nomaadrahvaste poolt ja sealt levis 
koduhobune ka mujale. Hobuse ja inimese vahelisest suhtest räägivad paljud arheoloogilised, 
etnoloogilised ja ka kirjalikud tõendid. Hobune on inimese jaoks olnud tähtis jahiloom, hiljem 
asendamatu kaaslane sõjakäikudel ning oluline tööloom. Hobune on olnud tähendusrikas element 
inimese vaimumaailmas, saates teda ka hauataguses elus.  
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