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ÜLLE AGURAIUJA 

 
Toitumise uurimise võimalusi mineviku kogukondade j uures 

 
 
 
Minevik tekitab meis uudishimu, hämmastust ja põnevust. Soov möödunu kohta teada saada 
kõik, mis vähegi võimalik on, ei ole nõrgenenud seoses kasvava teadmisega sellest, kui palju 
on mineviku kohta igaveseks kaotsi läinud. Me oleme teadlikud sellest, et tuhandeid aastaid 
tagasi elanud inimesed on pöördumatult kadunud ning neist on alles jäänud heal juhul vaid 
üksikud säilmed ning esemed. Maailmas pole kedagi, kes suudaks meile kinnitada, et 
esiajalugu toimus just niimoodi, nagu meie sellest pildi oleme loonud. Kuid miski ei ole veel 
siiani suutnud meid takistada proovimast luua minevikust võimalikult väheste asitõendite abil 
võimalikult kompleksset ja tõepärast ettekujutust. 
 
Biheivioristlik arheoloogia 
 
Üks paljudest teoreetilistest suundadest mineviku materiaalse kultuuri uurimisel on 
biheivioristlik arheoloogia. Biheivioristlik ehk käitumuslik arheoloogia tekkis 1970ndate 
keskel suuresti tänu Michael Schifferi tegevusele, kes rõhutas inimkäitumise ja üksikisikute 
tegude tähtsust materiaalse kultuuri analüüsimisel ja tõlgendamisel. (Archaeological Theory) 
 
Biheivioristlik arheoloogia kasutab nelja strateegiat, mis rajanevad põhimõttel, et 
arheoloogilise leiumaterjali või materiaalse kultuuri abil on võimalik üles ehitada teatud 
seadusi, mis seletavad inimeste käitumist ning mille abil saab tõlgendada erinevaid nähtusi. 
Esimesed kaks strateegiat käsitlevad mineviku inimeste käitumise seletamist, kuid üks 
kasutab selleks mineviku materiaalset kultuuri, teine oleviku oma. Ülejäänud kaks strateegiat 
seletavad inimkäitumist olevikus, sealjuures üks kasutab lähteallikana mineviku ja teine 
oleviku materiaalset kultuuri. (Schiffer 1976, 4) 
 
Käitumusliku arheoloogia esimene uurimisstrateegia põhineb mineviku nähtuste ja käitumiste 
seletamisel läbi mineviku artefaktide. See on arheoloogias kõige traditsioonilisem ja ka kõige 
levinum lähenemisviis. Küsimused, millega see strateegia tegeleb, on üsna spetsiifilised, nagu 
näiteks kui pikal ajaperioodil oli Biskupini linnus asustatud, või milliseid toiduressursse 
kasutasid Pulli asula elanikud. Selle strateegia raames töötamine toodab teatavaid seadusi, 
mida saab kasutada üldistavate järelduste tegemiseks mineviku ühiskonna olemuse kohta. 
(ibid, 5) 
 
Teise strateegia kohaselt toimub mineviku uurimine läbi tänapäevase materiaalse kultuuri, 
veendumuses, et teatud inimkäitumise seaduspärasused on püsinud muutumatuna minevikust 
tänapäeva. Küsimused, millega teine strateegia tegeleb, on üldised ja erinevalt eelnevast 
strateegiast pole nad aja- ega kohaspetsiifilised. Et selgitada, kuidas on leiukogumisse 
sattunud erinevad esemed, proovitakse selgeks teha, millistel juhtudel ja mispärast visatakse 
tänapäeval terveid asju minema. Teine strateegia kasutab põhiliselt kahte uurimistüüpi. Üks 
on eksperimentaalne, kus luuakse teatud stsenaarium, mis jäljendab uurimise all olevat 
tegevust, mille tingimused on kontrollitavad. Teine on etnoarheoloogia, kus jälgitakse mingit 
reaalset olukorda ise sinna sekkumata ning tehakse märkmeid inimeste tegeliku käitumise 
kohta. (ibid, 5-6) 



MA seminaritöö arheoloogias 
TÜ  2009 

 

2 
 

 
Kolmandat strateegiat rakendatakse selleks, et mineviku materiaalse kultuuri kaudu tuletada 
seadusi, mis iseloomustaksid peale möödunud aegade ka oleviku inimeste käitumist. Sarnaselt 
eelmisele strateegiale pole ka siinsed uurimisküsimused aja- ega kohakesksed, vaid üldised.  
Küsimused, nagu kuidas reageerivad kultuurilised süsteemid populatsiooni kõikumistele või 
mis määrab ühiskonna keerukuse varieeruvuse ja mitmekülgsuse. Kolmanda strateegia 
kasutajad väidavad, et pikaajaliste kultuuriprotsesside põhjalikuks uurimiseks on hädavajalik 
arheoloogia poolt pakutav pikk ajaline uurimisvahemik. See annab lähenemisele ka 
etteennustava varjundi, s.o mineviku käitumise kasutamine tuleviku tegude ennustamiseks. 
(ibid, 7-8) 
 
Neljas strateegia, mis teeb järeldusi oleviku inimese käitumise kohta, otsib vastust üsna 
spetsiifilistele küsimustele, näiteks kuidas erineb alkoholitarbimine eri etnilistes rühmades 
Kansase osariigis. Siia alla kuulub ka tuntud prügiprojekt, kus uuritakse inimeste prügi 
kindlate tarbimisharjumuste välja selgitamiseks. Strateegiale omaste eesmärkide tõttu ei ole 
see iseenesest seotud küll arheoloogiaga, sest ta ei anna uusi teadmisi selles vallas. Küll on 
see arheoloogile kasulik uurimismeetodite arendamiseks ning inimkäitumise paremaks 
mõistmiseks. (ibid, 9) 
 
Biheivioristlik lähenemisviis arheoloogias tuleb eriti kasuks selliste uurimisteemade juures, 
mille kohta materiaalseid tõendeid napib. Käitumuslikke tõlgendusi on rakendatud muuhulgas 
ka toitumise ja toitumisstrateegiate uurimisel, pöörates sealjuures tähelepanu koriluse ja 
alepõllunduse kogukondades inimeste ja looduse vahelisele läbikäimisele ning kitsamalt ka 
toiduotsijate gruppide suurusele, liikuvusele ja toiduvalikule (Kelly 2000, 64). Käitumusliku 
arheoloogia teoreetiline põhi lubab nii avardada seniseid arusaamu toitumise uurimisel kui ka 
pakub selleks alternatiivseid mooduseid. Käesoleva töö eesmärgiks ongi tuua välja erinevad 
lähenemisviisid kiviaegse inimese toitumise uurimisel, kasutades selleks teejuhistena 
biheivioristlikku arheoloogia strateegiaid. 
 
Bioarheoloogia 
 
Esimene biheivioristliku arheoloogia uurimisstrateegia kasutas mineviku artefakte mineviku 
inimese käitumise seletamiseks. Toitumise uurimisel tuleks selle lähenemisviisi puhul seega 
keskenduda arheoloogilisele leiuainesele kui peamisele uurimisallikale. Loomaluude analüüs 
on üsna standartne protseduur, et välja selgitada, milliseid loomi konkreetses leiupaigas on 
kütitud ja/või söödud. Zooloogilise materjali puhul on aga küsitav selle tegelik seos 
toitumisega, sest ei saa teha kindlaks millistes kogustes tegelikult mõnda loomaliiki tarbiti või 
kui mitmele inimesele oli saakloom söögiks mõeldud. Sama võib öelda ka igasuguste 
taimejäänuste kohta, mis võiksid küll pakkuda toitumisalast infot, kuid nende olemasolu 
leiukogumis ei tähenda veel, et neid kasutati seal toiduna. 
 
Võrreldes muude biojäänustega esineb inimjäänuseid leiukogumis harvemini, kuid seda 
väärtuslikumad infoallikad nad toitumise uurimise seisukohalt on. Bioarheoloogia pakub 
mitmeid meetodeid toitumisvalikute kindlaks tegemiseks, mis enamasti põhinevad luustike 
visuaalsel vaatlusel. Näiteks D-vitamiini puudus avaldub kehas rahhiidi näol. Hammaste 
detailne analüüs aga võib öelda, kas toituti pigem loomsest või taimsest toidust, sest erinevate 
toidugrupidde söömine tekitab hammastele spetsiifilisi mikroskoopilisi jälgi. Uuemad 
meetodid bioarheoloogias ei põhine aga enam visuaalsel vaatlusel, vaid pigem keemilistel 
analüüsidel. Sellised analüüsid on näiteks isotoopuuringud, mida sooritatakse nii hästi 
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säilinud luu- kui hambaleidudel, ning mis laias laastus suudavad anda vastuse küsimusele, 
mida ja kui palju konkreetne isik toiduks tarbis. 
 
Stabiilsete isotoopide analüüsi ei ole iseenesest keeruline mõista. Isotoobid on keemilise 
elemendi teisendid, mis erinevad üksteisest neutronite arvu poolest. Organism omandab neid 
peamiselt läbi söögi ja joogi. Erinevalt radioaktiivsetest isotoopidest nagu näiteks C14, mille 
hulk aja jooksul kahaneb, kajastab stabiilsete isotoopide hulk kehas surmaeelset seisukorda. 
Luude ja hammaste mineraalse olemuse tõttu püsib heade säilimistingimuste korral 
elementide tase ning vahekord luus puutumatuna tuhandeid aastaid. Erinevate keemiliste 
elemendite esinemise hulgad ning vahekorrad kehas iseloomustavad omakorda teatavaid 
laiemaid toidugruppe. Kaks peamist elementi, mille hulka luus isotoopuuringutega kindlaks 
tehakse, on süsinik ja lämmastik. 
 
Süsiniku stabiilne isotoop C13 moodustub toidu läbi omastatavatest proteiinidest, mida 
saadakse nii maismaa kui mereliste elusolendite lihast. Tehes kindlaks C13 isotoobi hulga 
erinevatelt isikutelt pärit luudes, võib järeldada, kas konkreetne isik sõi teistega võrreldes 
rohkem või vähem loomset toitu. Mida kõrgem on C13 tase, seda suurem tähtsus oli isiku 
dieedis lihal. (Katzenberg et al 2009, 671) 
 
Lämmastiku isotoobi N15 tase varieerub olenevalt sellest, kas toituti rohkem maismaa- või 
mageveeressurssidest (ibid, 663). See põhineb kahel asjaolul: esiteks kasvab N15 isotoobi hulk 
organismides toiduahelat pidi üles liikudes ning teiseks on kaladel kõrgem lämmastiku 
väärtus kui maismaa loomadel, sest merelises toiduahelas on rohkem astmeid (ibid, 664). 
Maismaa taimetoiduliste loomade nagu põder või hirv N15 väärtus peaks olema umbes 2-6 ‰ 
ning inimestel, kes neist loomadest omakorda toituvad, ei ületa see reeglina 9 ‰. Kui see aga 
ületab antud taseme, siis oli nende toidulaual valdav mereline söök. Kõige suurema 
lämmastiku väärtusega toiduresurssid on hülged ja kõrgel toiduahelas olevad kalad nagu 
ahven ja tuur. (ibid, 671) 
 
Lisaks süsinikule ja lämmastikule kasutatakse ka teiste elementide isotoope ning pidevalt 
leitakse nende erinevatele väärtustele uusi rakendusi. Strontsium iseloomustab taimse toidu 
osakaalu söögilauas. Näiteks Oleni Ostrovi matusepaigas täheldati, et kõige rikkamad hauad 
sisaldasid luustikke, kel oli kõige madalam strontsiumi tase, mis tähendab, et nad tarbisid 
vähem taimetoitu, omades võib-olla eelisõigust lihatoidule (Dobrovolskaja 2005, 435). Tsingi 
kõrge sisaldus viitab aga kala osakaalu tõusule. See tähendab, et kui tsingi väärtus erinevates 
luustikes aja jooksul muutub, siis näitab see kalastamise tähtsuse tõusu või langust. (ibid, 436) 
  
Isotoopanalüüside tähtsus toitumise uurimisel on tänapäeval muutunud asendamatuks. Kuigi 
see ei suuda öelda, mis liike täpselt tarbiti, pakub see laiemaid vastuseid küsimustele, kas 
inimesed spetsialiseerusid vaid ühele toiduliigile, näiteks hülgedele, või kasutasid nad laia 
valikut toitu: nii taimset, loomset kui merelist. Aga isotoopuuringutest üksi jääb väheseks, et 
täielikult mõista mineviku toitumist. Erinevad uurimused (vt näiteks Dobrovolskaja 2005, 
Schulting & Richards 2001) on näidanud, et ühest paigast leitud luustike proovid võivad 
demonstreerida märgatavat varieeruvust, seda mitte ainult laste ja täiskasvanute või naiste ja 
meeste vahel, aga ka pealtnäha üsna sarnaste indiviidide vahel. Millest taolised erinevused on 
põhjustatud ja kuidas neid seletada? Sellele vastust ei leia me enam mineviku materiaalsest 
kultuurist, sest sealse info oleme juba ammendanud, mistõttu tuleb välja selgitada, kas mõni 
teine strateegia suudaks selle tühiku täita. 
  
 



MA seminaritöö arheoloogias 
TÜ  2009 

 

4 
 

 
 
Etnoloogia  
  
Kuigi meil on võimalik arenenud meetodite rakendamise ja heade säilimistingimuste 
koosmõjul saada leiupaigast hulgaliselt ökojäänuseid, mis kõnelevad mullastiku, maastiku, 
kliima, floora ja fauna kohta, ei ütle need meile eriti palju inimese enda kohta. Isegi juhul, kui 
meil on ökojäänuseid ning osteoloogilist materjali suurel hulgal ning spetsialiste neid 
uurimas, ei pruugi see aidata meil mõista konkreetseid valikuid, mis inimesed pidid 
igapäevaselt langetama seoses toiduprobleemidega. 
 
Üks võimalus on kasutada etnograafilisi paralleele ja seda on ka laialdalselt varasemalt tehtud 
(vt näiteks Lewis Binfordi (1978) etnoarheoloogilist tööd Alaska Nunamiuti eskimote juures). 
Oleviku kultuuri abil mineviku nähtusi seletada on aga ka biheivioristliku arheoloogia teise 
strateegia põhimõte, seega saame me nüüd edasi vaadelda, kas uus lähenemisviis suudab 
pakkuda meile enamat, kui seda suutis eelmine. 
 
Etnoloogia on mänginud olulist rolli täiendamaks meie arusaamu minevikust. Just elusate 
süsteemide uurimine, võrdlev etnoloogia, suudab pakkuda arheoloogilistele leidudele 
mingisuguse tähenduse. Kuidas saaksimegi pelgalt üksikute leidude põhjal tuletada nende 
konteksti, tekkemehhanisme või kasutuseesmärki? Kas pole ka paljudele algselt tundmatu 
otstarbega esemetele leitud vaste just etnograafilisest materjalist, kus sama ese oli sarnasel 
kujul säilinud kaasajani välja? 
 
Tänapäevaste põlisrahvaste uurimine võib välja tuua mitmeid paralleele minevikus 
eksisteerinud sarnaste ühiskondadega. Etnograafia ütleb meile, et kõige algelisem toidu 
hankimise viis on korilus – looduses vabalt kätte saadavate ressursside tarbimine. Küttimine-
korilus oli meie alal veel kuni neoliitikumini valdav elatusvorm ja kuigi me teame mõningate 
kiviaegsete asulakohtade loomaluude analüüsidest, et meie esivanematele maitsesid põdrad ja 
koprad ja hülged, ei pruugi see meile palju rääkida tolleaegsetest toitumisstrateegiatest või 
inimese ja looduse omavahelistest suhetest. 
 
Kaasaegsete loodusrahvaste uurimise käigus on sõnastatud mitmeid seaduspärasusi, mida 
saaks üle kanda ka minevikku. Näiteks kui toetutakse suure, liikuva karja küttimisele, siis 
tekivad ka suuremad sotsiaalsed ühendused, sest sedasorti jaht eeldab meeskonnatööd. Kui 
aga looduses taolist liikuvat karja ei esine ning jaht on pigem individuaalne tegevus, siis ei ole 
ka sotsiaalsed rühmitused enamasti suuremad kui üks pere. (Layton 2007, 161) 
Paleozooloogilise ja paleoökoloogiliste andmete kaasabil saab rekonstrueerida mineviku 
keskkonna koos tolleaegse floora, fauna ning kliimaga. Otsides sellele rekonstrueeritud 
keskkonnale paralleele tänapäevast, oleks võimalik kanda vastavad karakteristikud nagu 
kogukonna keskmine suurus, üldine asustusmudel, individualiseerituse aste sõltuvalt 
toiduhankimise meetodist jmt üle minevikku. 
 
Siin ilmneb aga selle lähenemisviisi tõeline komistuskivi. Kas me saame tegelikult võrrelda 
kaasaegseid kütte-korilasi kiviaegsetega, kui nad elasid täiesti erinevates maailmades? 
Aafrika bushmenid ja Alaska eskimod võivad ju elada primitiivset elu, aga sellest hoolimata 
on nad mingisuguses kontaktis kaasaegse arenenud maailmaga või vähemalt sellest teadlikud. 
Lisaks tegutsesid kauges minevikus pea kõik inimesed korilusega ning seda väga erinevates 
keskkondades. Kaugeltki mitte kõik neist keskkondadest polnud nii karmid kui need, milles 
tegutsevad tänapäevased loodusrahvad. Kaasajal on korilus elatusviisina jäänud püsima just 
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neil aladel, kus see on efektiivsem kui põlluharimine (kõrbed, vihmametsad, arktilised 
tundrad). Tänapäevane korilus on tahtlikult langetatud valik ning oleks vale väita, nagu 
oleksid taolised loodusrahvad ignorantsed põllumajanduse tehnoloogia ja tsivilisatsiooni 
hüvede suhtes. Minevikus oli see majandusvorm ainuke ellujäämisvõimalus ning just seetõttu 
ei saa me omistada tänapäevaste loodusrahvaste toitumisstrateegiaid esiajaloolistele küttidele. 
(Ember & Ember 1993, 85) 
 
Käitumuslikud mudelid 
 
Etnograafiline materjal on ebapiisav, et täielikult mõista tuhandeid aastaid tagasi elanud 
inimeste toitumisharjumusi. Isegi arvestades kultuurirelativismi argumentidega, pole ta üks-
üheselt võrreldav mineviku kultuuriga. Oleks vaja tungida kiviaegse inimese mõtetesse ning 
pöörata pilk käitumuslikule-psühholoogilisele lähenemisviisile. Uurides inimkäitumist 
iseseisvana mingist spetsiifilisest ajast või kohast, tuleks teha järeldusi inimloomuse üldiste 
seaduspärasuste kohta. Need järeldused peaksid kehtima nii mineviku korilastele kui ka 
tänapäevastele loodusrahvastele, et olla usaldatavad. Seetõttu võib järgnevat lähenemisviisi 
pidada biheivioristliku arheoloogia kahe viimase strateegia raamidesse mahtuvaks.  
 
Käitumismudeleid on laialdaselt rakendatud zooloogias, kus biheiviorismi on kasutatud 
loomade käitumise seletamiseks. Näiteks hakati huvi tundma selle vastu, kuidas teavad 
mesilased, kuhu minna toitu hankima, ning kuidas nad teavad õigesti tagasi tarru minna. 
Selgus, et mesilased ei liigu ringi juhuslikult ega kasuta esimest toiduallikat, mis ette juhtub. 
Pigem tegutsevad nad kindla strateegia järgi ja teavad alati, kuhu seekord toitu koguma 
lendavad. (Kelly 2000, 64) 
 
Kui juba mesilastel on oma kindlad toiduhankimise strateegiad, siis miks ei võinud neid olla 
esiajaloolistel inimestel? Tõenäoliselt hakkasid taolised strateegiad kujunema juba kaua aega 
tagasi, kui inimene tegi otsustava sammu herbivooride seast omnivooride hulka. Et oma 
loomult on inimesed taimetoitlased, pole neil kiskjatele omaseid kõrgelt arenenud 
meeleelundeid ega kaitsemehhanisme nagu kihvu ja küüniseid. Samuti ei suuda nad üldiselt 
ka oma saagist kiiremini liikuda. Kui inimene tahtis liha süüa, pidi ta hakkama saaklooma üle 
kavaldama. Ta valmistas relvi, mis tõhustas küttimisvõimet, ja jälgis keskkonda, mis õpetas 
talle varitsema allatuult. Ning sama oluline oli ka õppida tundma saaklooma käitumist. 
 
Käitumine on teatav reageering ümbritsevale keskkonnale. Kui teada subjektist ning 
keskkonnast piisavalt, on võimalik käitumist teatud määrani ette ennustada. See lubab juba 
planeerida teatava vastukäitumise. Kui mingi tegevusplaan tagab õnnestunud toiduhankimise, 
kinnistubki see pika aja jooksul strateegiaks. Jahi puhul ei saanud lihtsalt hakata ühes suunas 
kõndima ja oodata, mil loom vastu tuleb. Selline küttimisviis oleks olnud äärmiselt ebatõhus. 
Tundub loogiline järeldada, et kiviaegsetel küttidel, kelle ellujäämine sõltus otseselt saagist, 
olid kujunenud kindlad toitumisstrateegiad, mille järgi nad igapäevaelus tegutsesid. 
  
Selliste strateegiate tundmaõppimiseks võib abi otsida evolutsionaarse ökoloogia allharust 
biheivioristlikust ökoloogiast. See uurib organismide kohastumist keskkonnaga ja läbikäimist 
loodusega, kasutades selleks nii loodusliku valiku seisukohti, ökoloogilisi faktoreid kui ka 
käitumist (OFT). Biheivioristliku ökoloogia teooria pakub võimaluse seletada, miks teevad 
inimesed just selliseid valikuid toidu hankimise ning tarbimise vallas, nagu see avaldub 
materiaalses kultuuris või arheoloogilises leiumaterjalis. (Kelly 2000, 65) 
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Biheivioristlik ökoloogia kasutab optimaalse kogumise teooriat (optimal foraging theory), 
mille abil proovitakse ennustada, kuidas korilaste kogukonnad võiksid kasutatada 
potentsiaalseid toiduresursse erinevates keskkonna tingimustes. Optimaalse kogumise 
mudelid koosnevad neljast komponendist: eesmärk, valuuta, piirangud, valikud. Tüüpiliselt on 
eesmärgiks maksimeerida koriluse efektiivsust. Valuuta on tavaliselt energia mõõt, näiteks 
kalorid. Piirangud on igasugused limiteerivad faktorid nagu näiteks ajahulk, mis toidu 
otsimisele on võimalik pühendada. Ning valikud on korilase ette seatud variandid, mida ja kui 
palju ühest konkreetsest kohast koguda. (OFT) Vastavat infot hangitakse nii eksperimentidest 
kui etnograafilistest paralleelidest (Kelly 2000, 65). 
 
Teooria põhineb lihtsal skeemil, kus kütt-korilane suundub igal hommikul oma elupaika 
ümbritsevasse piirkonda toitu hankima. Ta teab, et teda ootab ees mingi hulk toiduressursse, 
kuid samas pole ta kindel, kus täpselt need ressurssid paiknevad. (Layton 2007, 163) 
Optimaalse kogumise teooria üritab välja selgitada, kuidas toiduotsija antud keskkonnas 
käituks, kui ta eesmärk oleks võimalikult efektiivselt sööki hankida. Kas ta peaks minema 
põtra jahtima, jõe äärde kalastama või hoopis lagendikule marju korjama? Otsuse 
langetamiseks tuleks kaaluda mõlema valiku kulu ja tulu. (ibid, 164) 
 
Iga ressursi kasu sõltub sellest, kas selle hankimiseks ja valmistamiseks kulutatud energia 
kompenseerib selle söömisest saadava energia. Suure saaklooma jahtimine on küll 
toiteväärtuslikult tulusam, kuid tema omandamine on ebakindel. Samal ajal annavad marjad ja 
muud taimsed ressursid vähem energiat, kuid neid ei pea püüdma ega taga ajama, mis teeb 
neist palju usaldusväärsemad toiduallikad. (ibid) Kõrgelt hinnatud saagi järele minnakse igal 
juhul, isegi kui seda reaalselt kätte saadakse harva. Madala toiteväärtusega saaki aga enamasti 
ei vaevuta koguma isegi siis, kui seda on ümberringi külluses. Alles siis, kui kõrgema 
toiteväärtusega ressursid on ammendatud, pöördutakse madalama väärtusega substantside 
poole nagu seemned, juured ja marjad. Optimaalsuse seisukohast jätaks kütt-korilane madala 
toiteväärtusega ressursside piirkonna külastamise päeva lõppu. Kuigi igasugused seemned ja 
marjad pole just kõige toitvamad, on nad hea alternatiiv tühjale kõhule, mis võib kaasneda 
ebaõnnestunud jahiga. (ibid, 166) 
 
Optimaalse kogumise teooria lubab meil seletada paljusid aspekte inimkäitumisest. Üks neist 
keerleb küsimuse ümber, miks ei kasuta inimesed ära kogu seda suurt valikut toitu, mis neid 
looduses ümbritseb, nagu näiteks linnud, roomajad, tõrud jmt. (Boone 2002, 8) Aga miks nad 
peaksidki, kui metsloomi on külluses või jõekallas kihiseb kaladest? Seega paljastab korilase 
menüü ökoloogilise olukorra, mis oli valdav tema elukeskkonnas. Kui mingi kogukond 
keskendub vaid ühele toidugrupile, jättes teised ressursid täiesti kasutamata, viitab see 
peamise toiduliigi kõrgele toiteväärtusele ja/või külluslikule esinemissagedusele. Näiteks ei 
pidanud Põhja-Ameerika tasandikurahvad keskenduma teiste toiduliikide hankimisele, sest 
piisoneid oli külluses saadaval. (Layton 2007, 164)  
 
Ökoloogiliste faktorite suurest osatähtsusest hoolimata seisab optimaalse koriluse teooria taga 
siiski inimeste reaalne käitumine. Mudeleid võib kohandada lähtuvalt iga küti või korilase 
isiklikust eesmärgist. Sealjuures ei pruugi alati eesmärgiks olla hankida võimalikult palju toitu 
võimalikult vähese energiakuluga, mistõttu ei pruugi ka kõige tulusam strateegia olla 
optimaalseim valik. See võib olla ka midagi muud, näiteks saada vaid nii palju toitu, kui on 
vaja selleks üheks lõunasöögiks või hankida ükstapuha millist toitu võimalikult kiiresti, et 
jääks rohkem vaba aega tööriistade valmistamiseks või pere seltsis olemiseks. Seega valib 
igaüks just sellise toiduhankimise strateegia, mis kõige paremini täidab nende eesmärke. 
(Kelly 2000, 66) 
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Optimaalse koriluse mudelid ei oma vaid teoreetilist väärtust. 1970ndatel sai alguse 
biheivioristliku ökoloogia teooriate rakendamine arheoloogias. Ühes taolistest töödest väitis 
Frank Bayham (vt 1979), et väikeste loomaliikide suhteline küllus dieedis viitab otseselt 
suuremate liikide ehk kõrge toiteväärtusega saagi puudumisele. Mida rohkem kõrge 
toiteväärtusega saaki on leiukogumis, seda efektiivsem on korilus olnud. Suure saagi langus 
dieedis võib viidata ressursside vähenemisele, kui just pole tegu keskkonna teguritega. 
(Broughton 2002, 62) Kõigepealt kasutatakse ära kodule kõige lähemal olevad alad, kus 
teatakse kindlalt ressursse paiknevat. Kui need alad on ammendatud, liigutakse kaugematese 
piirkondadesse. Et aga kaugemal pole varem käidud, on seal tõenäoliselt kõrge 
toiteväärtusega saaki külluses. Seega võib ressursside tühjenemisest märku anda ka ajutine 
tõus külluslikuma saagi osas. (ibid, 63) Taolise analüüsi puhul mängib muidugi suurt rolli 
zooloogiline materjal. Selle puudumise korral saaks edukalt kasutada ka isotoopuuringuid. 
Loomset liha, mida seostatakse kõrge toiteväärtusega söögiga, saab ju eristada madalama 
toiteväärtusega marjadest-taimedest, mis sisaldavad rohkelt strontsiumi. 
 
Kuid optimaalse koriluse teooria ei ole jäänud ilma kriitikata. Seda arheoloogilise 
leiumaterjali peal rakendades tuleb meeles pidada, et zooloogline leiukogum üldiselt ei 
kajasta üksikisiku toiduvalikuid, vaid mingi suurema inimhulga omasid sadade või rohkemate 
aastate jooksul (Kelly 2000, 63). Samuti heidetakse biheivioristliku ökoloogia teooriatele ette 
nende vähest arvestamist kultuuriliste faktoritega toiduvalikute kujunemisel. Näiteks võivad 
mõnedes kogukondades osad liigid olla tabud. Ka võib nii taimseid kui loomseid ressursse 
koguda toidu asemel toormaterjaliks. (OFT) Selliseid nüansse aga ei pruugi olla võimalik 
avastada ei arheoloogilisest leiumaterjalist ega ka käitumuslikest mudelitest. Igal juhul on 
selge, et ka käitumuslik ökoloogia ei suuda vastata rahuldavalt kõikidele küsimustele, mis 
tema ette heidetakse. 
 
Inimene ja loodus 
 
Kuidas saaks veel tõlgendada muutusi ja variatsioone toidusedelis? Muistne inimene oli 
loodusega nii tihedalt seotud, et suurem osa tema käitumisest oli reaktsioon loodusele. Kui ta 
käitumine muutus, siis tõenäoliselt just seetõttu, et keskkond ta ümber muutus samuti. Kui 
keskkond püsib aga muutumatuna, pole ka põhjust muuta hästi funktsioneerivat käitumist või 
strateegiat. Interaktsioonist loodusega sõltus ellujäämine. Suutes ökojäänuste ja muude 
leidude abil rekonstrueerida mineviku inimese keskkonda, aitab see meil seletada tema 
toiduvalikuid ning ka vastupidi – toitumise seaduspärasuste kindlaks tegemine viitab 
omakorda spetsiifilistele keskkonna mõjuritele. 
 
Kui muutus elatuse hankimise viis, pidi midagi muutuma ka välistes tegurites. Üks tähtsamaid 
muutusi inimese toitumisharjumustes oli neoliitiline revolutsioon, üleminek koriluselt 
viljelusmajandusele. See pidi olema muutus ümbritsevas keskkonnas, mis sundis tuhandeid 
aastaid sama strateegiat järginud inimesi ühtäkki kogu oma maailmapilti muutma. Miks see 
juhtus vaid üksikutes kohtades Maa peal? Austraalia aborigeenidel ei olnud maaviljelust välja 
kujunenud isegi selleks ajaks, kui eurooplased uue mandri avastasid. Mõnedesse paikadesse, 
kuhu viljelus hiljem levis, jäi korilus ikkagi püsima, sest kohalikud elanikud suutsid end 
endise majandusvormiga väga hästi ülal pidada. (Kottak 1991, 169) 
 
Koriluselt maaviljelusele ülemineku uurimine on tõenäoliselt üks põnevamaid teemasid 
toitumisuuringutes, sest see ei valgusta mitte lihtsalt mingit spetsiifilise aja ja kohas elanud 
inimeste toitumiseelistusi ja –strateegiaid, vaid annab võimaluse toitumise abil seletada ja 
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põhjendada tõeliselt laiaulatuslikke protsesse. Just selle uurimisteema juures mängib 
ökoloogiline seisukoht eriti tähtsat rolli. Üleminekuga maaviljelusele hakkas inimene rohkem 
kui kunagi varem muutma ümbritsevat loodust. Samuti ei olnud ta enam loodusest sõltuv, sest 
vili ei saa samamoodi ammenduda kui saak. Võib ju loota, et muutunud keskkond ning 
teistsugune looduse-inimese vaheline suhe avaldub ka milleski selles, mis arheoloogide kätte 
ükskord jõuab. Isegi, kui meil pole piisavalt andmeid, et teha järeldusi, kui palju ja mil määral 
muutus inimesi ümbritsev keskkond ajal, mil toimus otsustav üleminek koriluselt 
maaviljelusele, ei ole asi lootusetu. Eelnevalt ju sai tõdetud, et toitumine, keskkond ja 
inimeste käitumine on omavahel nii tugevalt seotud, et ühe komponendi puudumisel saab teha 
selle kohta järeldusi kasutades teisi lähenemisviise. 
 
Kuidas võiks uurida Eesti alal toimunud üleminekut maaviljelusele? Miks mitte kasutades 
neid samu biheivioristliku arheoloogia strateegiaid ning nendest lähtuvaid erinevaid 
lähenemisviise, mis käesolevas töös on leidnud tutvustamist? Loomulikult eeldab selline 
uurimisprojekt sobiva osteoloogilise materjali olemasolu, sest reaalsed säilmed minevikust on 
ilma kahtlusteta parim infoallikas. Isotoopanalüüse pole meil veel toitumise uurimise 
eesmärgil inimluude peal rakendatud, mistõttu on praegusel hetkel raske proovida ette näha 
võimalikke tulemusi. Tõenäoliselt oli meso- ja neoliitiliste küttide-korilaste menüüs valdav 
lihatoit, rannikul ka merelised resurssid nagu kalad ning hülged. Käitumuslikust aspektist 
vaadates võiks järeldada, et kui muistsed asukad tegutsesid optimaalsuse põhimõtteid 
järgides, ümbritses neid üsnagi külluslik keskkond, mis lubas neil tarvitada kõrge 
toiteväärsusega ressursse. Muidugi kui isotoopuuringud peaksid paljastama dieedi suurema 
mitmekülgsuse või märgatavama toetumise taimsetele ressurssidele, tähendaks see 
põhjalikumat süvenemist taolise dieedi erinevuste põhjustesse. 
 
Ida-Euroopa neoliitikumi omapära on see, et klimaatiliste ja looduslike tingimuste tõttu oli 
küttimine-korilus siin viljelusele parem alternatiiv (Dennell 1992, 73). Esmane maaviljelus oli 
väike lisand küttide-korilaste toidusedelile, mis leidis aset ammu pärast keraamika 
kasutuselevõtmist. Pole teada, kas sissetulnud viljeluskogukonnad asendasid kohalikke või 
assimileerusid nendega. (ibid, 87) Maaviljeluse lõplik omaksvõtmine meie alal võib olla 
seotud tradtsioonilise saagi, näiteks hüljeste arvukuse kokku kuivamisega (ibid, 92). 
 
Viljelusega tegelevad inimesed võtsid uue elatusvormi üle tasahaaval, seega peaks olema 
ajalises plaanis märgatav toidusedeli järk-järguline muutumine erinevast perioodist pärit 
luustike keemilises koostises. Kui viljeluse võidukäigule tõesti eelnes traditsioonilise 
saaklooma arvukuse vähenemine, võib samuti osteoloogilises materjalis peegelduda 
toidusedeli mitmekesistumine – kasutusele võetakse toidutagavarad, mida muidu ei tarvitatud. 
Teisalt võiks toitumisstrateegiate ja -valikute muutumise uurimine tõestada ka seda, et 
tegelikult toimus muutus inimeste maailmapildis, mitte keskkonnas. Nõuab ju esiteks 
maaharimine palju rohkem aega ja vaeva. Samuti oli korilus vähemalt tolle hetkeni osutunud 
piisavalt efektiivseks ellujäämisstrateegiaks ning kindlasti olid meie aladel juba mitu tuhat 
aastat elanud põliselanikud teadlikud saaklooma ammendumise ohust ning oskasid pidada 
pideva ringiliikumise abil saaklooma arvukust arvestatavates piirides. Kas üleminek 
maaharimisele oli tõesti adaptiivne ellujäämisstrateegia või oli see tahtlik valik, mis kaasnes 
uue, võõrsilt saabunud mõttemaailmaga? Vastust sellele ei pruugi me kunagi teada saada,  
kuid me võime proovida seda probleemi lahendada ning toitumisuuringute kasutamine on üks 
viisidest, kuidas me võiks astuda sammu lähemale finiši suunas.  
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Kokkuvõtteks 
 
Mineviku inimeste toitumisharjumuste, -valikute ja -strateegiate uurimine pakub 
arheoloogidele võimalust paremini mõista esiajaloolist elukeskkonda ning inimkonditsiooni. 
See ei hõlma pelgalt luude põhjal ühe isiku või kogukonna toidumenüü kindlaks tegemist. 
Erinevad uurimisstrateegiad, mis käesolevas töös on laenatud biheivioristliku arheoloogia 
teooriast, lubavad toitumise probleemile läheneda erinevatest külgedest, kasutades erinevaid 
subdistsipliine, nagu paleozooloogia, etnoloogia ja käitumuslik ökoloogia. Kindlasti on 
lähenemisviise toitumise uurimisel veelgi ning ega siingi esitatud pole ilma oma negatiivsete 
külgede ning puudustega, kuid erinevaid uurimismeetodeid ühendades saaks kindlasti välja 
töötada mitmekülgse ning kompleksse strateegia mineviku inimese toitumise uurimiseks.  
 
 
 
Kasutatud kirjandus 
 
 
Bayham, Frank E. 1979. Factors Influencing the Archaic Pattern of Animal Exploitation. – 
Kiva, 44, 219-235. 
Binford, Lewis R. 1978. Nunamuit Etnoarchaeology. New York. 
Boone, James L. 2002. Subsistence Strategies and Early Human Population History: an 
Evolutionary Ecological Perspective. – World Archaeology, 34(1), 6-25. 
Broughton, Jack M. 2002. Prey Spatial Structure and Behavior Affect Archaeological Tests 
of Optimal Foraging Models. – World Archaeology, 34(1), 60-83. 
Dennell, Robin W. 1992. The Origins of Crop Agriculture in Europe. – The Origins of 
Agriculture. Washington, 71-100. 
Dobrovolskaja, Maria V. 2005. Upper Paleolithic and Late Stone Age Human Diet. – 
Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science, 24, 433- 438. 
Ember, Carol R. & Ember, Melvin. 1993. Cultural Anthropology. New Jersey. 
Katzenberg, M. Anne, Goriunova, Olga & Weber, Andrzej. 2009. Paleodiet 
Reconstruction of Bronze Age Siberians from the Mortuary Site of Khuzhir-Nuge XIV, Lake 
Baikal. – Journal of Archaeological Science, 36, 663-674. 
Kelly, Robert L. 2000. Elements of Behavioral Ecological Paradigm for the Study of 
Prehistoric Hunter-Gatherers. – Social Theory in Archaeology. Salt Lake City, 63-78. 
Kottak, Conrad P. 1991. Anthropology: The Exploration of Human Diversity. New York. 
Layton, Robert. 2007. An Introduction to Theory in Anthropology. Cambridge. 
Schiffer, Michael B. 1976. Behavioral Archaeology. New York. 
Schulting, Rick J. & Richards, Michael P. 2001. Dating Women and Becoming Farmers: 
New Paleodietary and AMS Dating Evidence from the Breton Mesolithic Cemeteries of 
Téviec and Hoëdic. – Journal of Anthropological Archaeology. 20, 314-344. 
 
Archaeological Theory. http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_theory [26.06.2009] 
OFT = Optimal Foraging Theory. http://smutheory.oft.googlepages.com [26.06.2009]. 
 


