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Sissejuhatus 
 

Stabiilsed isotoobid on ühe elemendi variatsioonid – võrdse hulga prootonite ja 

elektronide, kuid eri arvu neutronitega aatomid. Erinevad kehad ja ained sisaldavad 

vaid neile omases koguses stabiilseid isotoope, mis teeb võimalikuks isotoopide 

liikumise jälgimise aineringides. Sellest ajast saati, kui stabiilsete isotoopide meetod 

1970ndate lõpul arheoloogias ja ökoloogias esmakordselt laiemalt kasutusele võeti, on 

sellest kujunenud efektiivne ja mitmekülgne abivahend uurimaks laia hulka teemasid, 

nende hulgas muistset toitumist, muutuvaid toitumisharjumusi ja -eelistusi, sotsiaalset 

ja soolist kihistumist inimrühmades ning paleokeskkonda ja kliimamuutusi. 

Stabiilsete isotoopide meetod on oma olemuselt loodusteaduslik, mis tähendab et 

analüüsitulemusi on vaja osata õigesti n.-ö. lugeda, et neist hankida uurijale vajalikku 

infot. Sellal kui radiosüsinikdateeringud vajavad kalibreerimist, eeldab 

isotoopväärtuste tõlgendamine head arusaama mehhanismidest, mis määravad 

isotoopide jaotumise aineringluses. Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks ongi 

vaadelda isotoopilist varieeruvust põhjustavate tegurite avaldumist ning mõju 

näidisuuringuks valitud paleozooloogilisel materjalil. Enne veel, kui pöördun lähemalt 

antud töö temaatika juurde, soovin tutvustada stabiilsete isotoopide uurimise ajalugu. 

Stabiilsed isotoobid keemilise nähtusena olid tuntud juba varasemast ajast 

(esimene isotoop 
22

Ne tuvastati 1912. aastal J. J. Thomsoni poolt (de Bièvre et al. 

1984)), kuid nende kasutusvõimaluse arheoloogias avastas esmakordselt N. J. van der 

Merwe 1970ndatel. Van der Merwe pani tähele, et mõningad luusäilmed eristusid 

teistest omapärase keemilise koostise poolest – neis oli hoopis erinev kogus süsiniku 

stabiilseid isotoope. Samuti oli ta teadlik sellest, et kahel peamisel taimede rühmal, 

C3- ja C4-tüüpi taimedel (neid eristab üksteisest spetsiifiline fotosünteesi mehhanism, 

vt. rohkem lk. 13) on erinevad isotoopkoostised, s.t. nad erinevad süsiniku stabiilsete 

isotoopide vahekorra poolest. Ta otsustas testida hüpoteesi, kas üleminek maisi (mis 

on C4-tüüpi taim, erinevalt enamikust teistest kultiveeritud liikidest) laialdasele 

viljelemisele Uues Maailmas on tuvastatav inimjäänuste koostises. Koos kolleegidega 

(Vogel & van der Merwe 1977) avastatigi selge seos 
13

C isotoobi hulga ja 

radiosüsiniku vanuse vahel: matused vanemast perioodist, mil valdavalt 

püügimajanduslikus ühiskonnas maisi veel ei kultiveeritud, eristusid selgelt keemilise 

(isotoopilise) koostise poolest noorematest luustikest. 
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Stabiilsete isotoopide kasutamine arheoloogilises uurimistöös põhinebki printsiibil, et 

keha koe (peamiselt luu, aga ka hamba, küüne, juuksekarva jmt.) isotoopiline koostis 

peegeldab konkreetse ajaperioodi jooksul (luu puhul umbkaudu isendi viimased 

kümme eluaastat) tarbitud toidu isotoopilist signaali. Praeguseks on kindlaks määratud 

põhiliste toidurühmade just neile omane isotoopkoostis. Sealjuures tehti esmased 

avastused sageli just tähelepanelikul kvantitatiivse andmestiku läbitöötamisel. 

Sarnaselt van der Merwe’i juhtumile avastas H. Tauber 1980ndate alguses Taani meso- 

ja neoliitiliste matuste 
14

C dateeringuid ja 
13

C isotoobi sisaldust võrreldes, et paljudel 

vanematel matustel on märksa suurem stabiilse isotoobi määr kui noorematel. Tauber 

(1981) seostas korrektselt selle nähtuse üleminekuga merelistel ressurssidel põhinevalt 

püügimajanduselt viljelusele ja karjakasvatusele toetuvale püsivamale asustusviisile. 

Väljakutsed isotoopsignaali kompleksseks ning põhjalikuks tõlgendamiseks on 

aina aktuaalsemaks muutunud. Viimased 30 aastat püsivat uurimistööd on tõestanud, et 

algselt M. J. DeNiro ja S. Epsteini (1978) poolt sõnastatud isotoopanalüüside 

põhiväide „Sa oled, mis sa sööd“ („You are what you eat“) on liialt lihtsustatud. Mis 

peamine, see ei hõlma tervet omavahel tihedalt seotud faktorite ja mehhanismide 

võrgustikku, mis määrab ära luude isotoopilise koostise. Väide „Sa oled, mis sa sööd“ 

kajastab ideaalset mudelit, mille järgi saab imetajad nende süsiniku isotoopilise 

koostise järgi jagada kas C3- ja C4-tüüpi taimedest või maistest ja merelistest 

ressurssidest toitujateks. 

Samuti saab levinud teooria järgi lämmastiku isotoopide hulga põhjal kindlaks 

määrata isendi paiknemise toiduahelas ning imetajate puhul eristada taimtoidulisi 

loomi kiskjatest. Kuigi me teame, et lämmastiku raskema isotoobi (
15

N) kogus kehas 

suureneb biokeemiliste protsesside läbi iga toiduahela astmega, on selle mehhanismi 

täpsemad põhjused ja mõjutegurid jäänud endiselt mõnevõrra ähmaseks. Reaalsuses 

varieeruvad vastavad isotoopnäidud suuresti nii ühe toiduahela piires kui ka erinevate 

astmete vahel ning teinekord on keeruline leida tulemustele rahuldavaid seletusi. 

Tänapäeva loomadel on läbi viidud mitmeid laiaulatuslikke uurimusi (vt. nt. 

DeNiro & Epstein 1978, Schoeninger & DeNiro 1984 ning Ambrose & DeNiro 1986), 

et täpsemalt vaadelda isotoopilise varieeruvuse ilmnemist erinevate liikide ja 

indiviidide puhul. Arutluse alla on jõudnud küsimused sellest, kuidas mõjutavad 

faktorid nagu mulla koostis, keskmine õhutemperatuur, kõrgus maapinnast, maastiku 

avatus jmt. peamise toiduallika poolt kindlaks määratud isotoopsignaali. Ka ei olda 
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siiani täiesti kindlad, mil määral avaldavad individuaalsed erinevused soos, vanuses ja 

füsioloogias mõju isendi kudede (luu) lõplikule keemilisele koostisele. 

Teadmatus mainitud tegurite võimalikust mõjust isotoopväärtustele aga soodustab 

ekslikke tõlgendusi, sest toiduallika signaal võidakse segamini ajada mõne muu faktori 

omaga. Tekib oht interpreteerida isotoopanalüüsi tulemusi sobitades neid 

ootuspärastesse või mugavatesse kategooriatesse ilma süüvimata potentsiaalselt 

olulisse taust- ja lisainformatsiooni. Kõrvalekaldeid normist võidakse pidada 

anomaaliateks või ebaõnnestunud proovideks. Kuigi ka viimast tuleb kindlasti ette, ei 

tohiks välistada võimalust, et konkreetse isotoopsignaali põhjuseks on spetsiifilised 

ökoloogilised või individuaalsed tegurid, millega uurija ei pruugi osata arvestada. 

Sellal, kui mujal maailmas on stabiilsete isotoopide analüüsist kujunenud 

lahutamatu osa osteoloogiast ning interdistsiplinaarsest arheoloogiast, on Eestis ja 

laiemalt Baltikumis käesoleva meetodi rakendamine luusäilmete uurimiseks veel 

endiselt lapsekingades. Üks paremaid (aga kahjuks ka väheseid) selleteemalisi 

uurimusi on Läti Zvejnieki kiviaegse matusepaiga inim- ja loomaluude peal tehtud 

põhjalik analüüs (Eriksson et al. 2003). Ka Eesti meso- ja neoliitilisel luulisel 

materjalil on sooritatud mõned 
13

C stabiilse isotoobi analüüsid, seda tolleaegsete 

inimeste toiduressursside kindlaks tegemiseks (Lõugas et al. 1996). Seoses kohalike 

kiviaegsete matuste dateerimisega on hiljuti avaldatud ka osade luuproovide süsiniku 

isotoopväärtused (Kriiska et al. 2007). Lisaks on mõned Eesti mammuti hambaleiud 

kaasatud isotoopilisse uurimusse Soome piirkonna hilisjääaegsest loomastikust (Arppe 

et al. Ilmumas). 

Senised Eesti materjalil tehtud isotoopanalüüsid on peaaegu alati valminud 

koostöös välismaiste uurimispartnerite või -asutustega ning selliseks jääb olukord 

ilmselt veel pikaks ajaks. Olukorras, kus kohapeal puuduvad spetsiaalselt varustatud 

laborid ning kimbutab ressursside ja uurijate nappus, on rahvusvahelistest kontaktidest 

ja koostööst saanud stabiilsete isotoopide analüüsi üks eeltingimusi. Just sel põhjusel 

otsustasin ka mina aastaks välismaale suunduda. Minus tärganud huvi selle meetodi 

vastu tekkis algselt soovist uurida mineviku inimese toitumist ja elukeskkonda 

osteoloogilise materjali põhjal ning viis mind lõpuks Hollandisse, kus ma veetsin 

2009.-2010. õppeaasta Leideni ülikoolis, muuhulgas tutvudes ka isotoopanalüüside 

metoodikaga. 

Leideni ülikooli juures viibides avanes mul võimalus lisaks teoreetilistele 

teadmistele stabiilsete isotoopide analüüsist saada ka reaalseid praktilisi oskusi ning 
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käesolev magistritöö põhineb paljuski Hollandis omandatud kogemustel ning allikatel. 

Otsustasin juba varakult valida peamiseks uurimisküsimuseks mõnevõrra teoreetilise 

probleemi isotoopväärtuste varieeruvuse ulatusest ja mõjuteguritest ning seda kahel 

põhjusel. Esiteks kindlasti seetõttu, et läbi kirjanduse läbitöötamise ja 

kirjutamisprotsessi viia end põhjalikult kurssi isotoopväärtusi mõjutavate faktoritega, 

millest mul enne Hollandisse minekut vähe aimu oli. Teisalt leidsin, et teoreetilistel 

järeldustel on tulevikku silmas pidades suurem kaal, sest neid saab kasutada lisaks töö 

näidisuuringu tulemuste tõlgendamisel ka edasiste isotoopanalüüside puhul. Nagu 

eelnevalt välja tõin, on Eestis võimalused stabiilsete isotoopide analüüside 

sooritamiseks limiteeritud ning puudub ka küllaldane kogus võrreldavatest 

keskkondadest pärit varem teostatud mõõtmisi, mille najal vaadelda isotoopilise 

varieeruvusega seotud probleeme. Seetõttu põhineb magistritöö näidisuuring mulle 

Leidenis analüüsida antud kohalikul materjalil. 

Woerden on paleozooloogilise ainese poolest rikas leiukoht Kesk-Hollandis, kus 

on valdavalt esindatud Euroopa Pleistotseeni suurimetajad. Isendite rohkuse ning 

mitmekesisuse tõttu on antud kompleks sobilikuks algmaterjaliks, mille põhjal otsida 

vastust käesoleva töö peamisele probleemile, millele olen eespool juba vihjanud. 

Täpsemalt on esmane uurimisküsimus järgmine: kas ja millises ulatuses esineb 

näidisuuringuks valitud loomade isotoopkoostistes erinevusi sama liigi esindajate 

hulgas ning laiemalt liikide vahel? Toetudes kirjandusele ning võrdlevale materjalile 

püüan ka kindlaks teha täheldatud erinevuste põhjused. Uurimisprobleemi 

lahendamisel tehtud järeldused loovad eelduse vastamaks töö teisele küsimusele, mida 

avan järgnevalt. 

Magistritöö teine probleem on seotud Woerdeni allikmaterjali dateerimisega. 

Nimelt on osteoloogilise materjali hankimise eripära tõttu (luud pumbatakse koos 

muude setetega järvepõhjast üles) analüüsiks valitud loomaluude täpne stratigraafiline 

päritolu teadmata. Seetõttu ei ole ka võimalik töös vaadelda ajaliste variatsioonide 

olemasolu või põhjuseid. Teisalt ei tohiks allikmaterjali puuduvat dateeringut võtta kui 

takistavat seika, vaid pigem kui väljakutset. Interdistsiplinaarsus seisnebki erinevate 

meetodite kaasamises loomaks väikestest infokildudest võimalikult terviklikku lõpp-

pilti. Antud juhul saab katsetada, kui palju suudavad stabiilsed isotoobid pakkuda 

lisainformatsiooni olukorras, kus arheoloogiline taustteave on erisugustel põhjustel 

piiratud või ebatäielik. Sõltub ju isendi (nii looma kui inimese) toiduvalik suuresti 

ressursside kättesaadavusest tema elukeskkonnas, seega võib uuritud imetajate 
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isotoopväärtuste baasil üritada taastada nendeaegset paleoökoloogiat ja olustikku. See 

omakorda võib anda kasulikke vihjeid nende ajalise päritolu väljaselgitamiseks. 

Käesoleva töö teine uurimisküsimus ongi, kas isotoopanalüüsi andmete põhjal on 

võimalik rekonstrueerida keskkonda, kust näidismaterjal pärineb, ning selle abil 

täpsemini dateerida Woerdeni leide. 

Struktuuriliselt on töö jaotatud kolme suuremasse peatükki, millest esimest alustan 

sissejuhatusega stabiilsete isotoopide keemiasse ja põhimõtetesse. Seejärel tutvustan 

kahe peamise käesolevas uurimuses vaadeldava elemendi – süsiniku ja lämmastiku – 

isotoopide jaotumist looduses ning organismides. Põhjalikult käsitlen tähtsamaid 

faktoreid, mis teadaolevalt mõjutavad isotoopväärtuste kujunemist looma ja inimese 

kudedes (luudes) nagu toiduallikas, kliima, keskkond jmt. Antud peatükk moodustab 

töö teoreetilise aluse, kus annan ka üldiseid arusaamu ning juhtnööre, kuidas 

tõlgendada analüüsi teel saadud isotoopväärtusi. Lisaks on välja toodud informatsioon 

potentsiaalselt kasulik ka tulevastele uurijatele, kelle jaoks on isotoopanalüüside 

tulemuste tõlgendamise võimaluste mitmekülgsus ning komplekssus parema ülevaate 

saamiseks koondatud ühte kohta. 

Magistritöö teist osa võib vaadelda kui sissejuhatust uurimistemaatikasse. Et 

näidisuuring põhineb Pleistotseeni loomastikul, annan esmalt ülevaate uurimusse 

hõlmatud imetajate toitumis- ning keskkonnaeelistustest. Seejärel viin lugeja kurssi 

allikmaterjali leiukoha Woerdeniga. Ma püüdsin uurimusse kaasata võimalikult laia 

valiku imetajaid eelnevalt kohalike tudengite poolt taksonoomiliselt kindlaks määratud 

liikide seast – antud selekteerimisprotsessi kriteeriumid ning lõpliku kogumi tutvustus 

on samuti selles peatükis ära toodud. Lõpuks olen kirjeldanud ka isotoopanalüüside 

endi metoodikat, mis põhineb minu käikudel Groningeni ülikooli isotooplaborisse, kus 

tegin läbi kõik analüüsi etapid alates luude ettevalmistamisest kuni proovide masinasse 

asetamiseni. 

Viimane peatükk sisaldab Woerdeni paleozooloogilise materjali stabiilsete 

isotoopide analüüsi tulemuste esitlust ning sellele järgnevat arutelu. Sõltuvalt 

püstitatud uurimisprobleemist ning toetudes esimeses peatükis tutvustatud 

teoreetilisele taustale, üritan kindlaks teha isotooptulemuste seas täheldatud 

variatsioonide ulatust ja põhjuseid. Lisaks peamisele, rohkem teoreetilisemale 

uurimisküsimusele, otsin lahendust ka Woerdeni näidisuuringuga seotud 

probleemidele. Oma töös püüan läbi viia kompleksse isotooptulemuste analüüsi, mis 

arvestaks tulemuste tõlgendamisel erinevate võimalike seletustega. Arutluse käigus 
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selgub, et ka stabiilsete isotoopide meetod ei suuda alati pakkuda üheselt mõistetavaid 

ja lihtsaid vastuseid, seda paljuski just tõlgendusvõimaluste mitmekesisuse tõttu. Kuigi 

isotoopanalüüside ettevõtmise ja tulemuste tõlgendamise keerukust ning piiranguid ei 

tohiks kindlasti ignoreerida, tahan samas ka rõhutada antud meetodi haaret ja 

võimalikku infoküllust juhtudel, kus see on edukalt rakendatav mõne arheoloogilise 

probleemi lahendamisel. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on lisaks püstitatud uurimisküsimuste 

vastamisele tekitada ning suurendada huvi sedavõrd põneva ja potentsiaalselt inforikka 

meetodi vastu, nagu seda on stabiilsete isotoopide analüüs. Tegu on Eesti arheoloogias 

esimese selleteemalise lõputööga, mis koondab ühte kirjutisse ülevaate peamisest 

isotoopide-alasest kirjandusest, metoodika tutvustuse ning erinevad 

tõlgendusvõimalused arheoloogiliste luuleidude analüüsimisel, aidates loodetavasti 

niimoodi kaasa tulevikus juba puhtalt Eesti materjalil põhinevate isotoopanalüüside 

valmimisele. 

 

Lisaks töö kahele juhendajale ei oleks käesolev magistritöö valminud ilma Leideni 

ülikoolis saadud toe ning nõuta. Eriti tahan tänada Thijs van Kolfschotenit ja Hans van 

der Plichti, kes tutvustasid mulle vastavalt Pleistotseeni ning stabiilsete isotoopide 

maailma ning kohapeal aitasid orienteeruda nii Woerdeni materjalis kui ka hilisemate 

isotoopanalüüside läbiviimisel. Suure tänu võlgnen ka Groningeni ülikooli 

isotoopuuringute keskuse tehnikutele, kes juhatasid ja abistasid mind proovide 

ettevalmistamise ja töötlemise protsessis. 
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1. Stabiilsed isotoobid paleoökoloogias 
 

Magistritöö esimene peatükk moodustab käesoleva töö teoreetilise aluse, kus annan 

ülevaate stabiilsete isotoopide keemiast, nende paiknemisest looduses ja aineringluses 

ning peamistest teadaolevatest teguritest, mis võivad põhjustada isotoopilist 

varieeruvust. Puudutan ka isotoopväärtuste tõlgendamisega seotud probleeme. Ilma 

alusteadmisteta isotoopide mehhanismidest on võimatu mõista analüüsi teel saadud 

väärtusi, seega on järgnev tutvustus oluline eelkõige hilisema arutelu jälgimiseks. 

Esitatud informatsioon on potentsiaalselt kasulik ka tulevastele uurijatele, kellele võiks 

käesolev ülevaade olla orientiiriks isotoopanalüüside tulemuste tõlgendamisel. 

1.1. Stabiilsed isotoobid 

 

Isotoobid on ühe elemendi aatomi tüübid, millel on võrdne hulk prootoneid ja 

elektrone, kuid erinev arv neutroneid. Mõiste “isotoobid” tuleneb kreeka keelest ning 

koosneb kahest tüvest: „isos“ („võrdne“) ja „topos“ („koht“), viidates samale kohale, 

mida ühe elemendi isotoobid hõlmavad perioodilisustabelis. Sõltuvalt nende 

lagunemise kiirusest võib isotoobid jagada stabiilseteks ja ebastabiilseteks (ehk 

radioaktiivseteks). Termin „stabiilne“ on sealjuures suhteline, sest isegi n.-ö. stabiilsed 

isotoobid lagunevad aja jooksul, kuid niivõrd aeglaselt, et ei oma arheoloogilises 

ajaskaalas suurt tähtsust (Dawson & Brooks 2001; Hoefs 2009). 

Keemiliste elementide seas on tuvastatud ligi 300 stabiilset isotoopi, kuid 

paleoökoloogia ja arheoloogia seisukohast on kõige tähtsamad süsiniku (C), 

lämmastiku (N), hapniku (O), strontsiumi (Sr) ja vesiniku (H) isotoobid. Neist kaks 

esimest on ka käesolevas töös põhjalikuma vaatluse all. Elementidel on reeglina kaks 

või rohkem isotoopi, millest üks on tavaliselt looduses ülekaalus, sellal kui teised 

esinevad vaid üliväikestes kogustes. Süsinikul on näiteks kolm isotoopi: radioaktiivne 

14
C ja stabiilsed isotoobid 

13
C ja 

12
C. Suurem osa süsinikust Maa peal aga esineb 

12
C 

isotoobi kujul. Ometi on just haruldasemad isotoobid uurijate jaoks kõige 

väärtuslikumad, sest nende võrdlemisi fikseeritud kogus erinevates orgaanilistes ja 

anorgaanilistes ühendites teeb võimalikuks nende liikumise jälgimise ökosüsteemis 

(Hoefs 2009; Schoeninger & Moore 1992; Dawson & Brooks 2001). 

Iga elemendi keemilised omadused on ära määratud tema elektronide arvu poolt. 

Seetõttu käituvad ka kõik ühe elemendi isotoobid keemilistes reaktsioonides sarnaselt. 
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Teisalt annavad neutronid ja prootonid aatomile tema massi. Et isotoobid erinevad just 

neutronite arvu poolest aatomituumas, ei ole ka nende mass identne. See tähendab, et 

kuigi isotoobid käituvad keemilistes reaktsioonides ühtemoodi, kulgevad need 

reaktsioonid väikeste massi-erinevuste tõttu erinevate isotoopide puhul erineva 

kiirusega (Schoeninger & Moore 1992). 

Molekulid, mis sisaldavad raskemat isotoopi (süsiniku puhul 
13

C), moodustavad 

võrdlemisi stabiilseid keemilisi sidemeid, mille lõhkumiseks on vaja üsna suurt hulka 

energiat. Massiliselt kergemate isotoopide (
12

C) vahelised sidemed on aga nõrgemad 

ning ühtlasi on ka nendevahelisi sidemeid kergem purustada. Selle tulemusena 

reageerivad kergemad isotoobid keemilistes reaktsioonides efektiivsemalt kui 

raskemad isotoobid, mis on ka peamiseks põhjuseks, miks just kergem isotoop on 

looduses ülekaalus (ibid). 

Seda teoreetilist mudelit võiks iseloomustada süsiniku isotoopide jagunemisega 

vastavalt õhus ja vees. Nimelt, süsiniku liikumisel ookeanist atmosfääri purunevad 

sidemed 
12

C isotoopi sisaldavate molekulide vahel tõhusamalt kui 
13

C isotoopi 

kätkevad sidemed. Seetõttu on atmosfäärilises süsihappegaasis (CO2) 
13

C/
12

C suhe 

väiksem kui see on ookeanis – merevees on suhteliselt rohkem 
13

C isotoopi kui 
12

C 

isotoopi (ning õhus vastupidi). Seda protsessi, kus massist sõltuvad reaktsioonid viivad 

püsivamate sidemete loomiseni raskemate isotoopide vahel ning vastupidi kergemate 

isotoopide puhul, tuntakse isotoopide fraktsioneerumisena (isotopic fractionation). Just 

isotoopiline fraktsioneerumine on põhjuseks, miks organismides on erinevaid isotoope 

varieeruval hulgal. Ühtlasi moodustab see nähtus aluse isotoopide kasutamisele 

ökoloogilises ja arheoloogilises uurimistöös (Schoeninger & Moore 1992; Dawson & 

Brooks 2001; Hoefs 2009). 

Fraktsioneerumise ulatust on võimalik tuvastada massispektromeetria abil. Uuritav 

materjal või ühend (kollageen, luu mineraalne osa (apatiit), taimne materjal jne.) 

muudetakse gaasiks – süsiniku ja lämmastiku puhul vastavalt CO2 ja N2 – ning 

massispektromeeter tuvastab iga isotoobi täpse hulga gaasis. Seejärel võrreldakse 

analüüsitud gaasi rahvusvahelise standardväärtusega ning tulemus väljendatakse delta 

väärtuses, mis on defineeritud kui δ = (Rproov/Rstandard – 1) x 1000‰, kus R on raskema 

ja kergema isotoobi suhe (süsiniku puhul 
13

C/
12

C ja lämmastikul 
15

N/
14

N). 

Traditsiooniliselt on lämmastiku standardiks atmosfääriline N2 ning süsinikul teatud 

mereline lubjakivi PDB (PeeDee Belemnite Carbonate) (Mook 2006). Delta (δ) 

väärtuseid väljendatakse promillides (‰) ning positiivne δ väärtus osutab, et proov on 



 12 

võrreldes standardiga rikastatud, s.t. ta sisaldab rohkem raskemat isotoopi kui standard. 

Enamik organisme sisaldab vähem 
13

C isotoopi kui PDB, mistõttu on δ
13

C väärtused 
1
 

reeglina negatiivsed (Dawson & Brooks 2001; Sealy 2001). 

1.2. Stabiilsed isotoobid looduses 

 

Stabiilsed isotoobid ümbritsevad meid kõikjal: planeedi hüdroloogilises süsteemis, 

geoloogilistes formatsioonides ning toiduvõrkudes. Fraktsioneerumise tõttu on 

erinevatel ühenditel ja kehadel vaid neile iseloomulik isotoopsignaal. See signaal 

kajastub ka elusorganismides ning mõõtes nende stabiilsete isotoopide vahekorda on 

võimalik hankida infot nii toitumiseelistuste kui ka elukeskkonna kohta. Järgnevalt 

annan põgusa ülevaate kahe peamise käesolevas magistritöös käsitletava elemendi 

(süsiniku ja lämmastiku) isotoopide esinemisest ja jaotumisest looduses. 

1.2.1. Süsinik 

 

Sarnaselt radioaktiivsele isotoobile 
14

C, esinevad ka süsiniku kaks stabiilset isotoopi, 

13
C ja 

12
C, kõigis elusorganismides. Siiski on 

12
C neist kindlasti kõige levinum – ligi 

98,89% kogu süsinikust maailmas eksisteerib just selle isotoobina (West et al. 2006). 

Kõigi maapealsete taimede peamiseks süsiniku allikaks on atmosfääriline 

süsihappegaas CO2. Süsihappegaasi δ
13

C väärtus õhus on umbkaudu -7‰, kuid see 

väheneb järjepidevalt kaasaegsete fossiilsete kütuste (millel on palju negatiivsem δ
13

C) 

lisandumise tõttu atmosfääri. Veel umbes viiskümmend aastat tagasi oli CO2 δ-väärtus 

-7‰ asemel -5‰ kuni -6‰ (Schoeninger & Moore 1992; Peterson & Fry 1987). 

Nii atmosfääriline süsinik kui ka süsinik merevees siseneb bioloogilistesse 

süsteemidesse peamiselt läbi taimede fotosünteesi ning süvamere-organismide ja 

bakterite kemosünteesi. Mõlemal juhul siseneb kergem 
12

C isotoop organismidesse 

kiiremini kui raskem isotoop 
13

C, jättes taimesse võrreldes algse süsiniku allikaga 

rohkem 
12

C isotoopi. Siin on tegu järjekordse fraktsioneerumisprotsessiga, mille 

tulemusel on taimedes vähem 
13

C kui õhus ning nende δ
13

C väärtused on ligi 20‰ 

madalamad (Schoeninger & Moore 1992). 

Iga taime 
13

C/
12

C vahekorra määrab kindlaks tema konkreetne fotosünteesi rada 

ehk tüüp. Sõltuvalt viisist, kuidas toimub CO2-e fikseerimine, võib taimed jaotada 

                                                 
1
 Siin ja edaspidi on mainitud δ -väärtused loomade kohta saadud luu kollageenist, kui ei ole tekstis 

mainitud teisiti 
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kolme tüüpi: C3, C4 ja CAM. C3-tüüpi taimede hulka kuulub suurem osa maapealseid 

taimi, sealjuures enamik teravilja- ning puu- ja marjaliike. Nad levivad valdavalt 

kõrgematel laiuskraadidel, parasvöötme kliimas ning mägedes ja metsades. Selliste 

taimede δ
13

C väärtused jäävad vahemikku -21‰ kuni -34‰ (keskmiselt -27‰) 

(Ambrose & DeNiro 1986). 

Ekvaatorile lähemal domineerivad kuuma ja kuiva kliimaga paremini kohastunud 

C4- ja CAM-tüüpi taimed. Esimeste hulka kuuluvad mitmed troopilised kõrrelised ja 

rohttaimed, aga ka mais, hirss ja suhkruroog. Neil on vastavad δ-väärtused -8‰ ja -

16‰ vahel (keskmiselt -13‰). CAM-tüüpi taimed on võimelised vastavalt vajadusele 

kasutama emba-kumba peamist fotosünteesirada ning olenevalt rakendatud 

mehhanismist on ka nende δ
13

C väärtused sarnased kas C3- või C4-tüüpi taimede 

omadele. CAM-tüüpi taimede hulka kuulub aga vähe toiduks kõlbulikke taimi (üheks 

on näiteks ananass), seega ei oma need arheoloogilistes uuringutes nii suurt tähtsust 

(Ambrose & DeNiro 1986; Schoeninger & Moore 1992; Sealy 2001). 

Loomad omastavad süsinikku teistmoodi kui taimed, s.t. mitte läbi 

hingamissüsteemi, vaid läbi tarbitud toidu. Valdavalt C3-tüüpi taimedest toituvatel 

rohusööjatel on δ
13

C väärtused keskmiselt -22‰ ringis võrreldes -27‰-ga, mis on 

iseloomulik taimedele, millest nad toituvad. Troopilistest C4-tüüpi kõrrelistest 

toituvatel savanniloomadel on aga iseloomulik kollageeni δ
13

C sisaldus keskmiselt -

8‰. Seda erinevust δ
13

C väärtustes toiduallika ja sellest toituva organismi vahel 

nimetatakse ka toidu-kollageeni nihkeks (diet-to-collagen shift), mis on täheldatud 

olevat keskmiselt u. -5‰. Väiksemate loomade puhul on nihe vastavalt väiksem, -1‰ 

ja -3‰ vahel. Toidu-kollageeni nihe on ilmne just taimtoiduliste loomade puhul. 

Sealjuures on kiskjate δ
13

C hulk enamasti lähedane nende endi toiduallikale, kuigi on 

täheldatud kuni 1‰ suurust tõusu ühe toiduahela ehk troofilise astme kohta 

(Schoeninger & Moore 1992; Peterson & Fry 1987; Sealy 2001). 

Mereline ökosüsteem moodustab omaette rühma, sest sealsete organismide süsinik 

pärineb mitmetest allikatest ning kõigele lisaks toimub meres pidev süsiniku ioonide ja 

ühendite vahetus ja fraktsioneerumine, mis üldpilti veelgi komplitseerib. Vetikatel ja 

teistel merelistel taimedel on δ
13

C väärtused lähedased C4-tüüpi taimedele, samas kui 

plankton sarnaneb C3-tüüpi taimedele või jääb kuskile kahe tüübi vahepeale. 

Väärtused ühtlustuvad sedavõrd, mida kõrgemale mööda merelist toiduahelat liikuda. 

Mõõduka temperatuuriga vetes on merelistest ressurssidest toituvate kalade ning 
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loomade keskmine δ
13

C -16‰. Mageveekogude kaladel ja neist toituvatel imetajatel 

on aga veelgi negatiivsemad väärtused (kuni -26‰) (Sealy 2001). 

1.2.2. Lämmastik 

 

Sarnaselt süsinikule esineb ka lämmastik kahe stabiilse isotoobina (kuigi tal puudub 

radioaktiivne teisend) –
 15

N ja 
14

N. Neist kergem on ühtlasi ka levinum (ligi 99,63% 

kogu lämmastikust) (West et al. 2006). Suurem osa Maa lämmastikust on kas seotud 

N2 gaasina atmosfääris või lahustunud maailmamerre. Paljud taimed fikseerivad N2 

gaasi otse atmosfäärist ja nende δ
15

N väärtused varieeruvad -2‰ ja +2‰ vahel, 

sarnanedes N2-le iseloomuliku 0‰-ga. Mõningad teised taimed omastavad 

lämmastikku alternatiivsetest allikatest, mistõttu võivad neil olla laialt varieeruvad 

δ
15

N väärtused (alates -8‰-st kuni +10‰-ni), mis sõltuvad spetsiifilistest 

keskkondadest ja tingimustest (Peterson & Fry 1987; Schoeninger & Moore 1992). 

Näiteks on kaunviljadel selliseks alternatiivseks allikaks lämmastikku siduvad 

bakterid, misõttu on neil madalamad δ
15

N väärtused kui taimedel, mis kasutavad 

anorgaanilise päritoluga lämmastikku (Ambrose & DeNiro 1986). Kokkuvõtvalt on 

organismi spetsiifiline lämmastiku koostis ära määratud tema algse lämmastiku allika 

isotoopsignaalist. 

Iga toiduahela astmega suureneb 
15

N isotoobi hulk elusorganismi kudedes. Ka selle 

nähtuse taga on isotoopilise fraktsioneerumise mehhanismid. Kergemate isotoopide 

(
14

N) vahelised sidemed lagunevad ainevahetuse käigus tõhusamalt kui sidemed 

raskemate isotoopide (
15

N) vahel. Nii toimub taimtoiduliste loomade kehades raskema 

isotoobi 
15

N rikastumine võrreldes 
14

N isotoobiga, mistõttu on neil rohkem positiivne 

15
N/

14
N suhe (ehk δ

15
N) kui taimedel, millest nad toituvad. Sarnane protsess leiab aset 

ka kiskjate ja nende saaklooma, aga ka inimküttide ja kiskjate ning isegi rinnalaste ja 

neid imetavate emade vahel. Toiduahela kõige kõrgemal astmel olevad isendid 

sisaldavad seega enim 
15

N isotoopi (Schoeninger & Moore 1992). 

Mitmed põhjalikud uurimused (nt. Schoeninger & DeNiro 1984; Ambrose & 

DeNiro 1986) andsid juba varakult tunnistust selle kohta, et iga troofilise astme kohta 

rikastuvad organismi koed +2‰ kuni +5‰ (keskmiselt +3‰). Põhimõtteliselt on 

võimalik isendi δ
15

N väärtust teades tuvastada tema asukoht toiduahelas. Siiski tuleb 

meeles pidada, et maistest ja merelistest toiduahelatest pärinevaid organisme ei saa 

omavahel võrrelda, seda nii nende erineva algse lämmastiku allika, aga ka mereliste 
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toiduahelate märkimisväärsema pikkuse tõttu. Nii on kalade ja nendest toituvate 

imetajate δ
15

N hulk keha kudedes märksa positiivsem (kuni +25‰) kui 

maismaaloomadel (Sealy 2001; Schoeninger & Moore 1992; Peterson & Fry 1987). 

1.3. Peamised isotoopväärtusi mõjutavad tegurid 

 

Isotoopanalüüside võlu arheoloogide ning ökoloogide jaoks on ilmne. See on meetod, 

mis suudab täpselt ära määrata uuritava looma või inimese peamise toiduallika. Mis 

oleks lihtsam, kui lasta sooritada osteoloogilisel materjalil põhinevad vajalikud 

analüüsid ning saadud δ-väärtustele pilku heites kindlaks määrata, kas isend toitus 

taimedest või lihast, merelistest või maistest toiduressurssidest? 

Ometi ei ole tulemused alati nii üheselt mõistetavad ning harvad ei ole juhud, kus 

uurijale näib, et tema kogumisse on sattunud mõni karnivoorne lammas või 

taimtoiduline lõvi.
2
 Aina tugevamini on kinnistunud tõdemus, et isotoopide 

toimemehhanismid on keerulisemad ja mitmetahulisemad, kui algselt postuleeritud 

põhimõte „Sa oled, mis sa sööd“ väidab. Selle asemel eksisteerib komplitseeritud 

füsioloogiliste ning ökoloogiliste tegurite võrgustik, mille kõik osapooled mõjutavad 

organismi lõpliku isotoopkoostise väljakujunemist. Nendest teguritest informeeritud 

olemine ning nendega arvestamine on peamiseks eelduseks isotoopanalüüside 

tulemuste edukale tõlgendamisele arheoloogilises uurimistöös. Järgnevalt annangi 

ülevaate peamistest faktoritest ning nende mõjust isendi kehas ja kudedes sisalduvate 

13
C ja 

15
N isotoopide hulgale. 

1.3.1. Loomulik liigisisene variatsioon 

 

Enne kui hakata võrdlema ühe liigi esindajate isotoopväärtusi ning otsima põhjusi 

erinevuste või sarnasuste kohta, tahan tutvustada loomuliku liigisisese variatsiooni 

põhimõtet. Pikaajalised tulemused on andnud tunnistust selle kohta, et mitte ühelgi 

kahel sama liigi esindajal, kel on ühtelangev sugu, vanus, elukeskkond ja toitumus, ei 

ole täiesti identseid isotoopkoostisi. Teatav varieerumine on igati loomulik ja oodatav. 

Seda toetab M. J. Schoeninger’i ja M. J. DeNiro uurimus (1984) rohkem kui 100 

looma isotoopväärtustest, kus leiti 22 liigi esindajate hulgas keskmiseks 

varieeruvuseks 1,8 ± 1,2‰ δ
15

N puhul ning 1,9 ± 2,4‰ δ
13

C puhul. Keskmisest 

                                                 
2
 Publitseerimata andmed, suuline info Hans van der Plichtilt, mai 2010 
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suuremat varieeruvust ühe liigi ulatuses võiks seega pidada põhjustatuks kas 

individuaalsetest eripäradest ja eelistustest või keskkonnast tingitud teguritest, mis 

kõik järgnevalt ka vaatluse alla tulevad. 

1.3.2. Sugu ja vanus 

 

Palju arutelu on tekitanud küsimus, kas ja millises ulatuses mõjutab isendi sugu või 

vanus tema kudede isotoopilist koostist. Tihti on teatud vanusegruppidega seotud 

distinktiivsed, ülejäänud rühmast eristuvad isotoopväärtused. Näiteks ei tasu 

üllatuslikult kõrgeid δ
15

N väärtusi ühe kogukonna sees ülepeakaela tõlgendada kui 

kannibale, kes toitusid oma kaaslastest. Demograafilise taustinfo olemasolu võib 

sellistel juhtudel enamasti anda tõestust, et tegu oli imikutega, kes toitusid rinnapiimast 

(vt. nt. Eriksson et al. 2003). 

Väikelaste ja täiskasvanute vahelisi erinevusi isotoopväärtustes on teadaolevalt 

tekitanud ka kultuurilised tavad. Nii M. A. Katzenberg (1990) kui J. C. Sealy ja N. J. 

van der Merwe (1988) täheldasid sedasorti erinevusi vastavalt varajaste põlluharijate 

ning Holotseeni küttide-korilaste hulgas. Esimese juhtumi puhul kasutati kogukonnas 

peamise rinnapiimast võõrutamise toiduna maisi, mis põhjustas märgatava kõikumise 

väikelaste ja täiskasvanute δ
13

C väärtuste vahel. Teisel juhul tarbisid täiskasvanud 

valdavalt merelise päritoluga toitu, mis aga täiesti puudus laste toidulaualt. Siiski ei ole 

imetajate peal tehtud piisavalt pika-aegseid, kontrollitud tingimustega uurimusi, et 

täielikult välistada muude, siiani veel teadmata tegurite mõju luu kollageeni 

isotoopkoostise kujunemisele. 

Ka soo puhul ei ole seni veel suudetud tõestada korrelatsiooni olemasolu 

isotoopväärtustega. Mitmed uurimused, kus analüüsitud on identse toitumuse peal 

kasvatatud isendeid (nt. DeNiro & Schoeninger 1983), ei ole näidanud erinevust emas- 

ja isasloomade vahel, ei δ
13

C ega δ
15

N väärtuste puhul. Soo-spetsiifilisi variatsioone 

täheldatakse enamasti vaid juhtudel, kus meestel ja naistel eksisteerivad ka reaalsed 

erinevused toitumisvalikutes (näiteks kui meestel on ligipääs kõrgema 

energiaväärtusega toitainetele nagu lihale või kalale) (Sealy & van der Merwe 1988). 

1.3.3. Toitumus 

 

Toiduallikas on põhiline faktor, mis määrab ära imetaja süsiniku ja lämmastiku 

isotoopilise koostise luu kollageenis. Levinumad tüüpväärtused liha-, taime- ja 
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meretoiduliste loomade puhul on eelnevalt juba välja toodud. Siiski võivad erinevate 

ökoloogiliste faktorite kaasmõjud ning looduslike toiduvõrkude omapärad tihti 

raskendada orienteerumist pealtnäha lihtsas süsteemis, kus kõik isendid peaksid justkui 

jagunema C3- ja C4-taimede tarbijate või taimtoiduliste ja lihatoiduliste loomade 

vahel. Olukord komplitseerub veelgi, kui ühte uurimusse on hõlmatud isendid 

eraldiseisvatest toiduahelatest või ökosüsteemidest. Lisaks ei arvesta lihtsustatud 

mudelid omnivooride ja raipesööjatega, kes toituvad samaaegselt mitmel troofilisel 

astmel. 

Järgnev valik juhtumuuringutest võiks eelkõige illustreerida konkreetsest 

toitumisvalikutest tingitud isotoopväärtuste ulatuslikku varieeruvust, aga kindlasti olla 

ka abiks edasiste analüüsitulemuste interpreteerimisel. Kui ei ole mainitud teisiti, on 

käesolevas alapeatükis kasutatud andmeid Schoeninger’i ja DeNiro artiklist „Nitrogen 

and carbon isotopic composition of bone collagen from marine and terrestrial 

animals“ (1984). 

Schoeninger ja DeNiro püüdsid oma mahukas uurimistöös tuvastada isendite 

toitumisharjumisi, kasutades vaid nende luu kollageeni isotoopväärtusi. Selgelt 

eristusid loomad, kelle toidulaual paiknesid valdavalt maise päritoluga ressursid (δ
15

N 

väärtused väiksemad kui +9‰), ning loomad, kelle peamised toiduallikad olid 

merelise päritoluga (rohkem kui +15‰). Kui aga testitud isendi luu kollageeni δ
15

N 

väärtus jäi vahepealsesse vahemikku (+9‰ ja +15‰ vahele), ei saanud täie kindlusega 

kindlaks määrata tema põhilise toiduallika päritolu ilma täiendavate andmeteta looma 

elukeskkonna ning üldiste söömisharjumuste kohta. 

Sarnaselt lämmastikule õnnestus ka δ
13

C väärtuste põhjal enamjaolt eristada ainult 

maise komponendiga (keskmiselt -20‰) ning ainult merelise komponendiga 

(keskmiselt -13‰) toitumusi. Siiski sattusid mõned maismaaloomad vahepealsesse 

vahemikku (-16,5‰ kuni -12‰), kus nad osaliselt kattusid ka merepõhise toitumusega 

isendite väärtustega. Lähem inspektsioon tuvastas kattuvasse vahemikku jäänud 

loomadena liigid (muuhulgas kodustatud kalkun, kodusiga, teatud närilised), kes 

toituvad valdavalt C4-tüüpi rohttaimede seemnetest. Teadagi on C4-tüüpi taimede δ
13

C 

väärtused rohkem positiivsemad ning ühtlasi hästi eristatavad ülejäänud loomade, kes 

toitusid valdavalt C3 taimedest, isotoopkoostisest. 

See tõdemus viis Schoeningeri ja DeNiro järeldusele, et δ
13

C sisalduse põhjal saab 

teha vahet kas valdavalt merelistest või maistest ressurssidest toitumisel vaid siis, kui 

välistada C4-tüüpi taimede tarbimine. Ilma küllaldase infota testitud looma 
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elukeskkonna ning seal kasvava taimestiku kohta on reaalne oht süsiniku 

isotoopsignaalide sarnasuse tõttu C4-tüüpi taimede tarbija ning merelistest 

ressurssidest toituja omavahel segi ajada. Euroopa mastaabis ei ole aga sedasorti 

tõlgendusohtudel nii suurt kaalu kui mõne muu maailmajao puhul, sest toiduks 

kõlbulikud C4-tüüpi taimed on siinmail vähe levinud. 

Merelistes ökosüsteemides suudeti luu kollageeni δ
15

N väärtuste põhjal eristada 

peamiselt selgrootutest nagu molluskid toituvad loomad (δ
15

N vähem kui +13‰) 

nendest, kes tarbisid selgroogseid nagu kalad (δ
15

N rohkem kui +16,5‰). Kuid nagu 

selgub, on merelise päritoluga selgrootutest (näiteks molluskid) toituva looma 

isotoopsignaal sarnane maiste ressursside tarbija omale (s.t. madalam kui muudel 

kaladel ja mereloomadel). Seega, kui isendi täpsemad keskkonna- või toitumisalased 

eelistused on teadmata, ei ole tegelikult võimalik kindlaks teha, kas loom toitus 

valdavalt molluskite laadsetest mere-selgrootutest või maistest kiskjatest. Siin 

ilmnevad taaskord eelnevas lõigus mainitud korrelatsiooniprobleemid mereliste ja 

maiste toiduahelate vahel (illustreeritud joonisel 1). 

δ
13

C signaali on laialdaselt kasutatud madalamatel laiuskraadidel nn. rohusööjate 

(grazers) ja lehesööjate (browsers) eristamiseks. Enamik puid ja põõsaid kasutavad 

fotosünteesiks C3 rada, samas kui suurem osa troopilisi rohttaimi on C4-tüüpi. Savanni 

rohumaade imetajate hulgas on täheldatud, et rohusööjatel liikidel on keskmised δ
13

C 

väärtused -8,8‰ juures, ühildudes nende C4-tüüpi kõrreliste-rikka toiduga. Teisalt on 

lehesööjatel liikidel vastav hulk -19‰, mis on kooskõlas nende peamiselt C3-tüüpi 

taimede lehtede söömisega. Nende kahe rühma isotoopväärtused kattuvad reeglina 

väga vähe või üldse mitte, mistõttu võib seda meetodit ühe ökosüsteemi piires 

kasutada üsna usaldusväärse indikaatorina. Vahepealsete väärtustega isendid olid kas 

äärmiselt mitmekesise toitumusega või pärinesid mägistelt või metsastunud aladelt. 

Metsastunud ja mägiste piirkondade tähtsus luu kollageeni isotoopkoostise kindlaks 

määramisel tuleb ühes järgnevas alapeatükis veel lähema vaatluse alla. 

Mõnikord võib spetsiifilise keskkonna ja toiduallika koosmõjul kujuneda isendil 

üsna omapärane isotoopkoostis, mis ei pruugi alati vastata algsetele ootustele. 

Võrdlemisi unikaalset kooslust väga madalatest δ
15

N ja väga kõrgetest (positiivsetest) 

δ
13

C kollageeni väärtustest on täheldatud mitmetel loomadel, kes elavad korallrahude 

süsteemi lähedal ning toituvad eranditult vaid mereressurssidest. Korallrahud 

moodustavad omaette ainulaadse ökosüsteemi, kus madalates vetes elavaid kõrge δ
13

C 

hulgaga koralle kasutatakse toiduahela alumistel astmetel laialdaselt toiduks. Samuti 
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esineb korallrahudes sinivetikaid, mis on tuntud lämmastiku sidumise poolest. 

Lämmastiku sidumine on looduslik protsess, kus õhulämmastik muudetakse organismi 

poolt mõneks muuks ühendiks. Teadaolevalt aga toimub korallrahude ökosüsteemis 

lämmastiku sidumine efektiivsemalt kui muudes merelistes keskkondades, mistõttu 

jääb vetikatesse suhteliselt vähem 
15

N isotoopi (sest suurt osa lämmastikust 

kasutatakse selle muutmiseks mõneks teiseks ühendiks) ning selle madal δ
15

N tase 

kantakse mööda toiduahelat üles kaladeni ja neist omakorda toituvate imetajateni. 

Sarnaselt mainitud vetikatele on ka suurem osa kaunvilju lämmastikku siduvad 

organismid ning omavad madalamat 
15

N isotoobi hulka, kui teised samas keskkonnas 

kasvavad taimed. S. H. Ambrose ja M. J. DeNiro (1986) seostasid selle nähtuse oma 

uurimistöös savanni rohusööjatest teatud loomaliikide erakordselt madalate 

lämmastiku isotoopväärtustega. Nendeks liikideks oli rühm Aafrika paavianeid, kelle 

toitumisharjumuste lähemal uurimisel ilmnes, et suure osa nende toidusedelist 

moodustavad just kaunviljad. Lämmastikku siduvaid taimi on teisigi (näiteks lepp) 

ning anomaalselt madala 
15

N sisalduse interpreteerimisel võiks just seda nähtust 

kaaluda ühena esimestest. 

Joonis 1. Süsiniku ja lämmastiku stabiilsete isotoopide jaotus maistes ning merelistes 

toiduahelates. Schoeninger’i ja Moore’i (1992, 257) järgi 
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1.3.4. Pinnas 

 

Eelnevalt olen üritanud rõhutada põhimõtet, et iga isendi (looma või inimese) süsiniku 

või lämmastiku δ-väärtus on eelkõige ära määratud tema toiduahela baasist. Sellal kui 

taime δ
13

C on defineeritud läbi tema spetsiifilise fotosünteesi raja (tüübi), siis tema 

lämmastiku signaal on otseses seoses pinnasega, millest taim toitaineid omastab. 

Lämmastik siseneb ökosüsteemi peamiselt läbi lämmastikku siduvate bakterite, mis 

elavad iseseisvalt mullas või taimedega sümbioosis. Taoliste bakterite lämmastiku 

sidumise võime on piiratud pinnase kuivuse ja ekstreemsete temperatuuride korral, 

mistõttu on troopilisemate ja kuivemate keskkondade muldades kõrgemad δ
15

N 

väärtused (kuni +15‰). Seevastu jahedates ja niisketes metsaalustes muldades toimub 

lämmastiku sidumine suuremal määral, millele vastavad ka madalamad δ
15

N hulgad 

(kuni -5‰) (Ambrose 1991). Teatud mõju omab ka pinnase soolsus –  soolased mullad 

on reeglina kõrgema 
15

N sisaldusega kui mitte-soolased pinnased (Karamanos et al. 

1981). 

Mullaprofiilide lähemal uurimisel on täheldatud ka sügavusega kasvavat raskema 

isotoobi hulka. Nii δ
15

N kui δ
13

C suurenesid pinnases mööda vertikaalset gradienti 

(kuigi kasv oli märkimisväärsem lämmastiku puhul), nagu tõendasid analüüsitud 

kõdukihi ja erinevate mullakihtide proovid (Ponsard & Arditti 2009). Sügavamates 

muldades suureneb raskemate isotoopide hulk läbi erinevate mineralisatsiooni 

protsesside – 
15

N hulk kuhjub sügavusega. See gradient hõlmab ka pinnasele langevaid 

lehti, millel on võrdlemisi väiksemad δ
15

N väärtused (Peterson & Fry 1987; Ponsard & 

Arditti 2000). Veel üht sarnast lämmastiku isotoopide koostises avalduvat pinnase 

gradienti on täheldatud mägede ja küngaste nõlvadel. C. T. Garten (1993) pani tähele, 

et sellal kui orupõhjades on väga kõrged δ
15

N väärtused, siis nõlvadel ja seljandikel on 

need märgatavalt madalamad. 

Mitmesugused ökoloogilised ja looduslikud tegurid võivad mõjutavad pinnase 

lämmastiku isotoopide hulka. Seetõttu on võimaluse korral kasulik lasta sooritada 

lisaks osteoloogilisele ja paleobotaanilisele materjalile isotoopanalüüse ka 

arheoloogilist leiukohta ümbritsevast pinnasest. Just mullastik moodustab toiduahela 

baasi (seda küll peamiselt lämmastiku puhul), millega on läbi fraktsioneerumise 

protsesside otseses seoses kõrgema astme imetajate isotoopväärtused. Kuigi suhtelised 

erinevused δ
15

N väärtustes eri troofiliste astmete, näiteks taimtoiduliste ja 

lihatoiduliste isendite vahel jäävad konstantseks, võivad pinnase eripärast tingitud 
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kõikumised absoluutväärtustes põhjustada tulemuste väärtõlgendamist (Ponsard & 

Arditti 2000). 

1.3.5. Kõrgus merepinnast 

 

Ka taimede δ
13

C isotoopväärtustes on täheldatud kõrgusega kasvavat trendi, kuid selle 

nähtuse taga on hoopis teised mehhanismid, kui need, mis määrasid ära lämmastiku 

isotoopide gradiendi pinnases. Seos maapinna absoluutse kõrguse ning taime δ
13

C 

vahel seisneb taimede füsioloogilistes kohastumustes kõrgusega muutuvatele 

kasvutingimustele ning osalisele atmosfäärilise CO2 rõhule. Siiski on tegu võrdlemisi 

väikese trendiga – kõigest 1,3‰ kuni 1,5‰ iga 1000 meetri kohta, mistõttu on see 

kehtiv vaid juhtudel, kui ümbritsevas keskkonnas esineb märkimisväärseid 

kõrguserinevusi (Stevens et al. 2006; Hobson et al. 2003). 

H. Bocherens et al. (2006) täheldasid lämmastiku puhul eksisteerivat vastupidist 

trendi, kus taimede δ
15

N väärtused kahanesid kasvava kõrgusega. See peegeldab 

eelnevas alapeatükis kirjeldatud tähelepanekuid orupõhjade mullastikus leiduvatest 

kõrgematest lämmastiku isotoophulkadest võrreldes pinnasega mäenõlvadel. 

1.3.6. Keskmine õhutemperatuur 

 

Aastase keskmise õhutemperatuuri ja δ
13

C või δ
15

N vahelisi võimalikke korrelatsioone 

on üritatud kindlaks teha mitmetel kordadel. Kui G. J. van Klinken et al. (1994) uurisid 

varasemalt kogutud δ
13

C väärtuste andmebaasi, avastasid nad taimede (peamiselt 

puidust ja söest võetud proovid radiosüsinikdateerimiseks) juures trendi Loode-

Euroopast Lõuna-Euroopasse: δ
13

C suurenes väheneva laiuskraadiga. See muster 

ilmnes ka luu kollageenist sooritatud isotoopanalüüsides. Nähtuse tõenäoliseks 

põhjuseks pakuti süsiniku sidumisega kaasnevat klimaatilistest erinevustest tingitud 

13
C/

12
C suhet (süsiniku δ-väärtust). Samas T. Heaton (1999) tunnistas küll 

potentsiaalset seost kahe teguri vahel, kuid ei näinud sellel kindlat teoreetilist alust. 

Teatud üldist geograafilist seaduspära on täheldatud ka ülemaailmsetes muldade 

(ning vastavalt ka taimede) δ
15

N väärtustes, mis näivad süstemaatiliselt kahanevat 

suureneva aastaringse sademetehulga ning väheneva keskmise aastaringse 

temperatuuriga (Amundson et al. 2003). R. E. Stevens’i et al. (2006) uurimistöö toetas 

seda hüpoteesi, kui mitut eraldiseisvat Euroopa punahirve populatsiooni analüüsides 

jõuti tulemusele, et Šotimaalt pärinevatel rühmadel oli väiksem δ
15

N kui Lõuna-
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Inglismaalt ja Põhja-Poolast pärit isenditel. Seda korrelatsiooni on seletatud kui 

temperatuurist tekitatud erinevust mulla δ
15

N väärtustes ning see on kooskõlas ka 

teesiga, et jahedamates ja niiskemates muldades on suurenenud lämmastiku sidumise 

tõttu väiksem 
15

N sisaldus. 

1.3.7. Võrastiku efekt 

 

Juba pikemat aega (vt. nt. Vogel 1978) on olnud uurijad teadlikud omalaadsest 

nähtusest – võrastiku efektist (ka kupli efekt, ingl. k. canopy effect), mis jätab 

metsastunud aladelt pärinevatele organismidele äärmiselt negatiivse δ
13

C. Võrastiku 

efektile on pakutud kahte alternatiivset seletust, mis ei pruugi teineteist ka välistada. 

Esimene neist on seotud süsihappegaasi (CO2) fotosünteetilise taaskasutamisega, mille 

kutsub taimedes esile mahalangenud lehtede kõdunemine metsaalusel. See protsess 

suurendab süsihappegaasi kontsentratsiooni ja vähendab ühtaegu selle δ
13

C taset. 

Teine seletus on seotud valguse intensiivsuse hulgast tingitud mehhanismide 

osavõtuga. Metsaalustes paikades, mis ei saa piisavalt päikesevalgust, suureneb CO2 

sisaldus lehtede rakkudevahelistes õhuruumides, jättes taimele negatiivsema δ
13

C 

väärtuse võrreldes avatud maastikul kasvavate taimedega (van der Merwe & Medina 

1991; Noe-Nygaard et al. 2005). 

Baieri metsadest hangitud materjali põhjal leiti võrastiku ja värskelt langenud 

lehtede δ
13

C olevat keskmiselt -28‰, sellal kui metsaalusel kõdukihil oli see -31,5‰ 

(Vogel 1978). Võrdluseks Euroopa parasvöötme metsadega olid näiteks Amazonase 

piirkonnast kogutud proovide seas keskmised isotoopväärtused vastavalt -31‰ ja kuni 

-37‰ (Medina & Minchin 1980). Tõenäoliselt esineb taoline vertikaalne δ
13

C gradient 

enamikus tihedates metsades, kuid mulla hingamisest tingitud suurenenud CO2 

tootmisega metsad (näiteks troopilised vihmametsad) omavad kogu skaala ulatuses 

tunduvalt negatiivsemaid väärtusi (van der Merwe & Medina 1991). 

Kaasaegsetel Aafrika imetajatel läbi viidud uurimuses (Ambrose & DeNiro 1986) 

ilmnes samuti võrastiku efekti olemasolu. Peamiselt metsas elavatel loomadel oli 

madalam δ
13

C kui kõikidel teistel liikidel – teinekord lausa 5‰ rohkem negatiivsem 

kui avatud maastiku isenditel. Teatud liikidel aga, kes teadaolevalt elavad 

puuvõrastikes (näiteks mõned ahvid ja ronidamaanid (Dendrohyrax)), olid δ
13

C 

väärtused sarnased ülejäänud savanniloomadele. See on kooskõlas eelmainitud 

vertikaalse gradiendiga metsaalusest pinnast üles võrastiku tippu. 
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Võrastiku efekti tekkemehhanismide paremaks mõistmiseks viisid N. J. van der Merwe 

ja E. Medina läbi ulatusliku uuringu (1991), kus analüüsiti Amazonase 

vihmametsadest erinevatel kellaaegadel ning varieeruvalt kõrguselt kogutud õhu ja 

lehtede näidiseid. Nad avastasid, et maapinnalähedane õhukiht sisaldas kõige vähem 

δ
13

C nimelt päikesetõusu ajal (isotoopväärtused jäid vahemikku -13,4‰ kuni -14,5‰). 

Päikeseloojangul, s.t. pärast terve päev kestnud aktiivset fotosünteesi, oli aga õhus 

rohkem 
13

C isotoopi (δ
13

C väärtused keskmiselt -12‰). Kuigi ka õhu näidistes oli 

võimalik täheldada δ
13

C väärtustes tagasihoidlikku tõusu maapinnast ladvani (-13,4‰-

st kuni -13‰-ni), ei ole see piisav, et täielikult selgitada, miks alustaimestiku ja ladva 

lehtedel on ligi 6‰-ne erinevus. Seega tuleb järeldada, et fraktsioneerumise täpsemad 

tegurid ja mehhanismid vajavad tulevikus veelgi lähemat uurimist. 

Lisaks vertikaalsele gradiendile ulatub võrastiku efekti mõju ka metsast väljapoole 

lagendikele. Sedasorti horisontaalne kalle tuleb ilmsiks, kui võrrelda vihmametsade 

lagendikutaimede δ
13

C isotoopväärtusi alates metsa servast (keskmiselt -33,2‰) kuni 

lagendiku keskpaigani (-28,5‰). Metsaaluses kõdukihis toimuva CO2 taaskasutamise 

ja päikesevalguse intensiivsuse hulga mõju kinnitati kontrollides neid samu 

lagendikutaimede liike, mis kasvasid täiesti avatud maastikel (δ
13

C keskmiselt -26‰) 

(van der Merwe & Medina 1991). 

Võrastiku efekt on väärtuslik vahend hindamaks looma või inimese individuaalset 

kasvu- ja toitumiskeskkonda ning võib osutuda muude teguritega seletamatute 

isotoopväärtuste varieeruvuse põhjuseks. Lõuna-Skandinaavias avastasid N. Noe-

Nygaard et al. (2005) selge lahknevuse kõige hilisemate tarvaste ja kõige varasemate 

koduveiste süsiniku stabiilsete isotoopide väärtustes, mis peegeldab erinevusi 

toitumisstrateegias. Sellal, kui esimesed koduveised toitusid rohumaadel, lagendikel 

ning rannaniitudel, hankisid samast perioodist pärit tarvad oma söögi peamiselt 

metsadest, kust nad omandasid võrastiku efekti tõttu rohkem negatiivsema δ
13

C luu 

kollageeni koostise, mis avaldus ka stabiilsete isotoopide analüüsi tulemustes. 

Kuigi võrastiku efekti kasulikkus arheoloogiliste ja paleoökoloogiliste probleemide 

uurimisel on märkimisväärne, tahan tähelepanu pöörata asjaolule, et eelkõige on tegu 

siiski idealiseeritud mudeliga ning mitte alati ei pruugi metsas elamisega kaasneda 

distinktiivne süsiniku isotoopsignaal. Mitmete Euroopa kaasaegsete punahirve 

populatsioonide hulgas ei täheldatud mingeid märgatavaid erinevusi metsastunud ning 

avatud maastike isendite δ
13

C väärtustes (Stevens et al. 2006). Selle põhjuseks võib 

näiteks olla Euroopa metsade suhteline hõredus võrreldes rohkem tihedamate 
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troopiliste vihmametsadega, kus võrastiku efekt on tunduvalt väljapaistvam. 

Alternatiivne seletus võib peituda punahirve käitumuslikus ökoloogias. Kuigi see 

hirveliik võib elada nii avatud kui suletud maastikel, näivad nad eelistavat tihedatele 

metsadele võsaseid tihnikuid. Selletõttu ei pruugi nende toidusedeli põhiosa 

moodustavad taimed olla niivõrd mõjutatud võrastiku efektist ning see ei kajastu ka 

hirvede endi kudede isotoopkoostises (ibid). 

Nagu selgub, on metsas elamisel ja metsas toitumisel oluline vahe, mistõttu ei 

pruugigi kõikidel „metsaelanikel“ olla madal δ
13

C. See aga omakorda raskendab 

analüüsi tulemuste interpreteerimist, eriti kui puudub täpne informatsioon uurimise all 

oleva liigi või isendi täpsema elukeskkonna ja toiduallikate kohta. 

1.3.8. Aastane sademetehulk 

 

Heaton koos kolleegidega (1986) pakkus esmakordselt välja seose ariidse (kuiva) 

kliima ja aastase sademetehulga ning 
15

N isotoobi sisalduse vahel. Lõuna-Aafrika 

kaasaegset faunat uurides täheldasid nad märgatavat varieeruvust teatud 

loomarühmade δ
15

N väärtustes. Näiteks analüüsitud elevantide luu kollageeni δ
15

N 

kõikus hämmastavalt +2,6‰ ja +14,6‰ vahel. +15‰ ületab isegi karnivoorse looma 

normväärtuse ning küündib lausa merelistest ressurssidest toituvate isendite valda. 

Uurimise all olevad elevandid omasid erinevaid toitumisallikaid, mis kajastus nende 

δ
13

C ulatuslikus kõikumises – seda põhjustas ootuspäraselt C4-tüüpi taimede 

olemasolu mõnedes piirkondades. Kuid peamisest toiduallikast tingitud erinevused ei 

suutnud selgitada mõne isendi anomaalset lämmastiku signaali, sest kahe teguri vahel 

ei õnnestunud tuvastada mingit korrelatsiooni. 

Välistades toiduallikast tuleneva erinevuse, otsiksin mina järgmise sammuna 

seletust spetsiifilistest keskkonnateguritest. Tõepoolest, põhjalikumal uurimisel näis 

kõrgendatud δ
15

N kokku langevat suurenenud ariidsuse ehk sademetevaesusega. Paljud 

analüüsitud liikidest olid rändava eluviisiga (k.a. elevandid), mistõttu peegeldas isendi 

lämmastiku signaal tema pärinemist mõnest spetsiifilisest Lõuna-Aafrika keskkonnast. 

Nii oletati, et  taimtoidulised loomad, kelle luu kollageeni δ
15

N hulk oli kõrgem kui 

+10‰, võisid pärineda piirkondadest, mille aastane sademetehulk jäi alla 400 mm 

(ibid). 

Antud teemat põhjalikumalt uurides panin aga tähele, et hilisemates uurimistöödes 

on ilmnenud tõsiasi, et sedasorti seos luu kollageeni lämmastiku isotoopväärtuse ja 
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sademetehulga vahel on kehtiv vaid võrdlemisi ekstreemsetes keskkondades, kus 

aastane sademetehulk on tõepoolest väike (ei ületa 400 mm). Analüüsides sarnast 

Lõuna-Aafrikast pärinevat materjali, leidsid Sealy et al. (1987), et kõigest 244 mm 

aastase sademetehulgaga alal jäid loomade δ
15

N väärtused vahemikku +11,8‰ ja 

+16,3‰. Samas ei ületanud 815 mm aastase sademetehulgaga piirkonnas 

taimtoiduliste isendite δ
15

N +5,4‰. Ka eespool juba mainitud uurimuses Euroopa 

punahirve populatsioonidest, kus analüüsitud loomad pärinesid keskkondadest, mille 

aastane sademetehulk varieerus 660 mm ja 2700 mm vahel, ei täheldatud seost kahe 

teguri vahel (Stevens et al. 2006). 

Siiski jäi mind vaevama küsimus: miks mõjutab sademetehulk isotoopkoostist vaid 

teatud piirini? Miks ei ole tegu proportsionaalselt kasvava või kahaneva trendiga, kui 

ilmselgelt on seos kõrbeliste kliimade ja äärmiselt positiivse lämmastikusignaali vahel 

olemas ning dokumenteeritud? Äkki see pole mitte keskkond ise, vaid organismi 

reaktsioon ekstreemsele keskkonnale, mis muudab kehas lämmastiku isotoopilist 

koostist? Levinud teooria järgi on see fenomen tõenäoliselt seotud just individuaalse 

lämmastiku ringlusega kehas ning tuleb järgnevalt vaatluse alla eraldiseisva 

protsessina. 

1.3.9. Lämmastiku eritamine 

 

On fakt, et kuivast ja/või kuumast kliimast pärit isenditel on kõrgemad δ
15

N väärtused 

kui mõõdukamast kliimast pärinevatel sama liigi esindajatel. Eelnevas alapeatükis 

selgus, et see fenomen ei sõltu peamise toiduallika lämmastiku koostisest ning on vaid 

osaliselt seotud piirkonna aastase sademetehulgaga. Sedasorti isotoopilise varieeruvuse 

taga näib olevat ligipääs veele (või pigem selle puudumine). Imetajate vee kokkuhoiu 

mehhanismides ja neerude talitluses laiemalt on suur roll uureal. Uurea on lämmastiku 

ainevahetuse jääkprodukt, mida sünteesitakse maksas organismile teatud koguses 

kahjulikust ammoniaagist, ning mis hiljem väljastatakse neerude kaudu. Uureal on ka 

võime vett siduda. Selleks, et kuumades tingimustes kehas vett säästa, tuleb üleliigset 

uureat kehast väljastada suuremates kogustes kui tavaliselt. Sedasorti veekaotuse 

vähendamine neerudes läbi uurea koguhulga (uurea kontsentratsiooni uriinis) 

suurendamise on imetajatel üsna loomulik reaktsioon ülekuumenemisele ja 

vedelikupuudusele.  (Ambrose & DeNiro 1986; Sealy et al. 1987; Ambrose 1991). 
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Kõrbelistes tingimustes elavatel loomadel tuleb tihti ette kõrgendatud δ
15

N väärtusi, 

seda eriti nn. põuakindlate liikide hulgas. Selle nähtuse olemasolule jõudsid jälile ka 

Ambrose ja DeNiro (1986), kes analüüsisid 43 erineva loomaliigi esindajate süsiniku 

ja lämmastiku isotoopsignaale Ida-Aafrika mitmekülgsetest elukeskkondadest. 

Muuhulgas ilmnes, et nn. põuakindlatel rohusööjate liikidel või neil, kes suudavad 

elada teatud perioode väga vähese veehulgaga, on δ
15

N ligi 2-4‰ kõrgem kui samast 

keskkonnast pärit herbivooridel, kes peavad eluspüsimiseks regulaarselt vett tarbima. 

Viimaste hulka kuulusid peamiselt rohusööjad nagu veised ja sebrad, samas kui põuda 

taluvad liigid olid valdavalt lehesööjad või kahe tüübi vahelised, nn. segatoidulised 

(näiteks gasellid). 

Uureas on suhteliselt vähem 
15

N isotoopi kui looma poolt tarbitavas toidus. 

Teisisõnu on uurea 
14

N isotoobi poolest rikastatud. Et veepuuduse korral eritatakse 

kehast suurtes kogustes kõrgelt kontsentreeritud (
14

N rikast) lämmastikku (uureat), 

peavad selle seisundi all kannatavad isendid tarbima proteiini-rikast toitu, et säilitada 

keha normikohane lämmastiku tase ning vältida tõsist dehüdratsiooni. Sellal kui 

rohusööjad tarbivad peamiselt C4-tüüpi lämmastiku-vaeseid kuivi rohttaimi, toituvad 

lehesööjad proteiini-rikkamatest C3 taimedest nagu on enamik kaheidulehelisi taimi. 

Nii suudavad lehesööjad kuivadel perioodidel palju tõhusamalt säilitada keha 

lämmastiku tasakaalu ning paremini põuda taluda. Mis aga veel tähtsam – lehesööjad 

suudavad oma uriini kontsentreerida suuremas ulatuses kui rohusööjad. Seega eritavad 

nad rohkem 
15

N isotoobi poolest vaest uureat – niimoodi väljastatakse kehast rohkem 

14
N isotoopi, jättes loomale kõrgema 

14
N/

15
N vahekorra (δ

15
N) (Ambrose & DeNiro 

1986; Sealy et al. 1987; Ambrose 1991; Sealy 2001) . 

Dehüdratsiooniga kaasnevad muutused keha lämmastiku ringluses ei ole seotud 

vaid savannis elavate kabjaliste ja sõralistega. Ka teatud tüüpi rottidel on täheldatud 

kõrgemaid δ
15

N väärtusi kui teistel sarnasest keskkonnast pärit maismaa herbivooridel. 

Mõned näriliste liigid nagu tavakeksik (Dipodomys) (δ
15

N +8,4‰) ja metsrott 

(Neotoma) (δ
15

N +9,2‰) tarbivad teadaolevalt väga väikestes kogustes vett ning on 

võimelised elatuma peaaegu täiesti kuivtoidul, sünteesides sellest vett otse. Selline 

tegevus seab piirangud nende sisemisele lämmastiku ringlusele, millega samuti 

kaasneb suurtes kogustes 
15

N isotoobi kogunemine kehasse (sest suhteliselt rohkem 

14
N isotoopi väljub kehast uurea kujul). See füsioloogiline võime varieerub nii 

populatsiooniti kui liigiti ja näib olevat kindlaks määratud looma vahetust 

elukeskkonnast. Näiteks ühe teise analüüsitud puuroti δ
15

N oli vaid +2,4‰, seega võis 
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too konkreetne isend pärineda paigast, kus tal oli parem ligipääs veevarudele 

(Schoeninger & DeNiro 1984). 

Lämmastiku eritamise mehhanismi rakendamist arheoloogiliste järelduste 

tegemisel tahaksin illustreerida Marillac’ koopa juhtumuuringu näol (Fizet et al. 1995). 

Selles Prantsusmaa Hilis-Pleistotseeni arheoloogilises leiukohas ilmnesid stabiilsete 

isotoopide analüüsi järel ühest kindlast kihist pärinevatel loomadel (nende seas 

hobused, põhjapõdrad, piisonid ja hundid) silmatorkavalt kõrged δ
15

N väärtused. 

Analüüsi tulemused viisid autorid arvamusele, et see konkreetne kiht vastab perioodile, 

mil kliima oli külmem ja kuivem kui tavaliselt (antud järeldust toetasid ka 

paleoklimaatilised uuringud). Seega kehtivad sarnased füsioloogilised 

kohastumuslikud strateegiad veepuudusega toimetulekuks nii troopiliste kui 

parasvöötme kliima imetajate puhul. Seetõttu leian ma, et seda faktorit ei tohiks 

välistada ka kõrgematelt laiuskraadidelt pärinevate looma ja inimeste stabiilsete 

isotoopide analüüsi tulemuste interpreteerimisel. 

1.4. Isotoopväärtuste tõlgendamine 

 

Eelnev ülevaade tähtsamatest teguritest, mis teadaolevalt mõjutavad imetajate luu 

kollageeni isotoopväärtuste kujunemist, andis tunnistust stabiilsete isotoopide 

komplitseeritud jaotumisest ökosüsteemides, toiduahelates ning individuaalsetes 

organismides. Peamised imetajate isotoopilist varieeruvust põhjustavad faktorid olen 

kokku võtnud järgnevalt: 

 

 Loomulik liigisisene variatsioon 

 Toiduallikas 

 Võrastiku efekt 

 Keskkond ja kliima 

 Individuaalne lämmastiku metabolism kehas 

 

Joonisel 2 on kujutatud lihtsustatud skeem olulisematest teguritest ja tingimustest. 

Nagu näha, on kõige negatiivsem δ
13

C koostis tihedatest metsadest pärinevatel 

taimedel ja loomadel (nn. võrastiku efekt), aga ka mageveekaladel ning nende 

tarbijatel. Vahepealsed väärtused kuuluvad parasvöötme loomadele ning soojemate 

piirkondade lehesööjatele, kelle toitumisest moodustab enamuse C3-tüüpi taimed. 
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Mereliste ning C4 taimede-rikaste troopiliste keskkondadega kaasnevad kõige 

positiivsemad δ
13

C väärtused. δ
15

N kogus kasvab iga troofilise astmega ning on eriti 

tähelepanuväärne kõrgeima järgu kiskjate ning mereloomade seas. Samuti on δ
15

N 

kõrgendatud väga kuivades ning soolastes keskkondades, aga ka isendite puhul, kes 

kannatavad vedeliku- aga ka toitainepuuduse käes. Madalamad väärtused on omased 

piisava sademetehulgaga parasvöötme loomadele, kes ei tarvita toiduks merelisi 

ressursse. 

Joonis 2. Lihtsustatud ülevaade peamistest teguritest, mis põhjustavad isotoopilist varieeruvust 

δ
13

C ja δ
15

N väärtuste hulgas 

 

Lõpuks tahan rõhutada mõningaid tähelepanekuid ning piiranguid, mis võivad 

kaasneda eespool mainitud faktorite kasutamisel paleotoitumuse ja -keskkonna 

rekonstrueerimiseks. Piisab vaid veel kord joonis 2 vaatamisest, et tähele panna, kuidas 

mitme eri teguriga on seostatav sarnane isotoopsignaal. See teeb arheoloogilisest 

kontekstist pärit materjali analüüsitulemuste tõlgendamise keeruliseks ning raskendab 

mistahes paleoökoloogiliste järelduste tegemist pelgalt isotoopandmete põhjal. Siiski 

ei ole tegu võimatu ülesandega ning lisaks suurendavad sedasorti takistused veelgi 

enam vajadust isotoopide jaotumise mehhanismide paremaks mõistmiseks. 

Mõnikord võib üks spetsiifiline faktor välistada teise. Näiteks kaasneb nii valdavalt 

merelistest ressurssidest toitumise kui ka kuiva kliima ja/või veepuudusega sarnased 
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Merelised organismid 

                                     Vee- ja toitainepuudus  

                                     Kuiv ja kuum keskkond     

 

(Maised) karnivoorid 

 

 

Herbivoorid                                                           

                                    (Niisked) metsad, mägised piirkonnad 

                                    Parasvöötme kliima 

Taimed                                    

                     

 

 

                                   

                     Mageveekalad                                                     Mereline toit 

         Metsaalused    Puuvõrastikud                       Avatud maastikud  

                                                              C3-taimed                C4-taimed 
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δ
15

N koostised, kuid enamasti teeb esimene tegur teise võimatuks (erandiks on näiteks 

ookeanide ääres paiknevad kõrbed, mis esinevad pigem lõunapoolkeral). Olenevalt 

proovide pärinemise kontekstist võib seega eelistada emba-kumba tõlgendust. Rohkem 

segadusi võib tekkida siis, kui ka reaalselt mõjutab rohkem kui üks faktor uurimise all 

olevat isendit. Problemaatilise rühma moodustavad siin näiteks segatoidulised ning 

raipe- ja kõigesööjad loomad, kes hangivad endale kehakinnitust rohkem kui ühest 

allikast (näiteks ühtaegu merelistest ressurssidest ning maismaataimedest), mistõttu 

võib olla raske nende isotoopsignaali objektiivselt tõlgendada. 

Omaette tähtsusega on võimaluse korral kaasata analüüsi proove kohalikust 

taimestikust ja pinnasest, et teha kindlaks, kas indiviidide isotoopväärtustes esinevad 

muutused ja/või anomaaliad pärinevad toiduahela põhjast või on need tingitud 

individuaalsetest, füsioloogilistest erinevustest. Nagu ilmneb, ei ole tulemuste 

interpreteerimine kaugeltki lihtne, kuid tasub meeles pidada, et isotoopsignaal ise ei 

valeta kunagi. Tuleb lihtsalt teada, mida see signaal peegeldab. 

Olen seisukohal, et tulevaste analüüside tulemuste edukaks tõlgendamiseks on 

vajalik sooritada veelgi rohkem laiaulatuslikke uuringuid, et teha täpseid järeldusi 

taimestiku ja loomastiku hulgas täheldatud isotoopilise varieeruvuse põhjuste kohta. 

Paratamatult kerkib siinkohal küsimus, et kas on põhjendatav kasutada kaasaegsete 

proovide analüüsimisel tehtud järeldusi arheoloogilisest kontekstist pärit isendite 

tulemuste interpreteerimisel. Arvan, et tähtis pole siin mitte kaasaegsete ning ammu 

surnud isendite isotoopkoostiste võrdlemine, vaid oskus näha kontrollitud tingimustes 

läbiviidud uuringute tulemustes kindlaid seaduspärasusi ja trende, selleks, et sarnaseid 

mustreid ja tegureid ära tunda ka arheoloogilises kogumis, olgu selleks siis inim- või 

loomaluud. 
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2. Materjal ja meetodid 
 

Käesolev peatükk on sissejuhatuseks antud magistritöö juhtumuuringusse jääaja 

loomastiku isotoopväärtustest. Eelnevalt rõhutasin vajadust omada piisavat 

informatsiooni analüüsitava isendi toitumuse ja elukeskkonna kohta, et paremini 

mõista tema isotoopstruktuuri mõjutavaid tegureid. Selle jaoks annangi ülevaate 

uurimusse kaasatud imetajate toitumis- ning keskkonnaeelistustest. Seejärel tutvustan 

allikmaterjali päritolu ja leiukonteksti ning stabiilsete isotoopide analüüsi jaoks välja 

valitud luude selekteerimisprotsessi ning lõplikku kogumit. Viimaks on esitatud ka 

isotoopanalüüside metoodika detailne kirjeldus. 

2.1. Euroopa Hilis-Pleistotseeni loomastik 

 

Hilis-Pleistotseenis, s.t. umbkaudu 126 000 kuni 11 000 aastat tagasi, mil Eesti ala oli 

valdavalt jääkatte all, laius suures osas jäävabas Euroopas ulatuslik tundralaadne 

keskkond, mida mõnikord kutsutakse ka mammuti-stepiks (mammoth steppe). R. D. 

Guthrie (2001) järgi oli tegu omapärase liustike äärealal paikneva ökosüsteemiga, 

millele tänapäeva maailmas vastet enam ei leidu. Erinevalt tänapäevastest tundratest ja 

taigadest, mida iseloomustab niiskus, järve- ja soorikkus ning enamikele loomadele 

toiduks kõlbmatud puud-põõsad, oli mammuti-stepp palju kuivem ning vähese 

pilvkatte tõttu suurema aastase päikesehulgaga. Peamiseks taimestikuks olid madalad 

rohttaimed, mille poolest sarnanes keskkond osalt ka Aasia steppidega. Mammuti-

stepp oli palju produktiivsem kui nüüdisaegsed tundrad ning suutis seetõttu ülal pidada 

suurel hulgal antud keskkonnale spetsialiseerunud rohusööjaid. Nii Euroopast, Siberist 

kui Alaskalt on leitud samast kihist pärinevaid mammutite, karvaste ninasarvikute ja 

piisonite säilmeid, osutades faktile, et need loomad olid kohastunud koos elama, ning 

et mammuti-stepp oli tõepoolest piisavalt viljakas, et sedasorti suurimetajatele elatust 

pakkuda. 

Järgnevalt annan põgusa ülevaate mõnedest viimasel jääajal rohkem levinud 

imetajatest ning nende toitumisharjumustest ja ökoloogilistest kohastumistest, toetudes 

sealjuures B. Kurténi teosele „Pleistocene mammals of Europe“ (2007). Kõige 

paremini iseloomustab Hilis-Pleistotseeni faunat loom, kelle järgi on jääaja keskkond 

endale ka nime saanud – karvane mammut (Mammuthus primigenius). Olles kõige 

suurem tolleaegsetest maismaaimetajatest ja tõenäoliselt ka kõige paremini uuritud, on 
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ta alati pakkunud nii uurijatele kui üldsusele huvi ning põnevust. Karvane mammut oli 

Euroopas laialt levinud kahel viimasel jääajal, kuid palju soojema, Eemi jäävaheaja 

veetis ta tõenäoliselt Põhja-Euroopas. Peamiselt Siberist leitud ligi kahekümne viie 

külmunud mammuti korjuse põhjal teame, et neil oli sooja hoidmiseks paks rasvakiht, 

tihe karvkate ning väikesed kõrvad. Toiduks tarvitasid nad valdavalt erinevaid 

rohttaimi. 

Lisaks mammutitele oli jääaegses Euroopas laialt levinud karvane ninasarvik 

(Coelodonta antiquitatis). Kuuludes tänapäevase Sumatra ninasarviku eellaste hulka, 

kes saabusid Kesk-Pleistotseenis Aasiast Euroopasse, oli ta oma liigikaaslastest kõige 

paremini kohastunud karmi jääaja kliimaga. Paksu karvkatte tõttu suutis ta elada 

külmades tundrates otse jääliustiku piiril, aga sai hakkama ka soojema kliimaga 

rohumaadel (näiteks Hispaanias). Keha suhtes madalal paiknevad pea ning kael 

annavad tunnistust tema spetsialiseerumisest rohusöömisele. 

Ürg- ehk stepipiison (Bison priscus) oli ulatuslikult levinud Inglismaast ja 

Hispaaniast kuni Siberini terve Hilis-Pleistotseeni vältel ning sarnaselt mammutile ja 

ninasarvikule kadus ka see liik koos jääaja lõpuga. Suurte sarvede tõttu ei saanud ta 

elada metsades, mistõttu olid mammuti-stepi avarused talle sobivaks elukeskkonnaks. 

Erinevalt stepipiisonist oli tarvas (Bos primigenius) Hilis-Pleistotseenis võrdlemisi 

haruldane. Ta ei olnud sama liikuva eluviisiga kui piison ning võis elada ka kõrgema 

taimestikuga maastikul, kuid eelistas elamiseks siiski tõenäoliselt avatud rohumaid. 

Alles tükk aega hiljem, kui mammuti-stepi ökosüsteem Holotseenis kadus, taandus 

tarvas metsadesse, kus viimane tema liigi esindaja suri 1627. aastal Varssavi lähedal. 

Hilisjääajal kuivas Euroopas kokku ka ulukhobuse (Equus ferus) populatsioon, mis 

Hilis-Pleistotseenis oli lisaks eelnevatele üks levinumaid avatud mammuti-stepi 

rohusööjaid. 

Tänapäeval Euraasia ja Põhja-Ameerika parasvöötme metsades elav punahirv 

(Cervus elaphus) on väga kohanemisvõimeline liik ning oli laialt levinud kogu Hilis-

Pleistotseeni aegses Euroopas. Ta toitus peamiselt lehtedest, oksadest, viljadest ja 

rohttaimedest, talvel ka puukoorest ja lahtisest samblikust. Külma kliimaga oli 

kohastunud ka ligi 4-meetrise sarvelaiusega ürghirv (Megaloceros giganteus), kes 

püsis Lääne-Euroopas elus veel kuni noorema drüüaseni (u. 10 800 – 10 000 aastat 

tagasi). Veel üks levinud hirvlane oli põder (Alces alces). Ta oli suurem kui 

nüüdisaegsed põdrad ning toitus erinevatest rohttaimedest, samblikest, seentest ja 

marjadest. 



 32 

Sellal kui eelnevad hirvlased võisid elada nii avatud maastikel kui ka rohkem 

metsastunud piirkondades, oli põhjapõder (Rangifer tarandus) mammuti-stepiga vast 

kõige paremini kohastunud. Viimasel jääajal ulatus tema leviala Hispaaniast Lõuna-

Venemaani ning Holotseenis sai temast kaasaegsete arktiliste tundrate peamiseid 

loomi. Suvel toituvad põhjapõdrad lehtedest ja rohttaimedest, talvel aga valdavalt 

samblikest. 

Et mammuti-steppis elas suures koguses spetsialiseerunud rohusööjaid, pidi 

eksisteerima ka nišš kiskjatele, kes neile jahti pidasid. Euroopas oli väga levinud 

koopalõvi (Panthera (Leo) spelaea), kes ületas kasvult tänapäevaseid lõvisid. 

Koopalõvi pidas jahti rühmades, et tõhusamalt tabada suuri rohusööjaid nagu 

stepipiison ja tarvas. Hilis-Pleistotseeni hunt (Canis lupus) oli samuti suurem kui tema 

nüüdisaegsed liigikaaslased ning luuleidude põhjal Euroopas väga tavaline. Huntidel 

on kõrge klimaatiline taluvus ning nad suudavad elada nii tundrates kui metsades, 

steppides ja kõrbetes. Viimasel jääajal oli huntide peamiseks toiduallikaks erinevad 

hirvlased. Hilis-Pleistotseeni koopaleidudes on üsna ootuspärased veel koopakaru 

(Ursus spelaeus) luud. Koopakaru oli endeemiline Euroopa liik ning tõenäoliselt 

eksklusiivselt taimtoiduline. Samaaegselt elas Euroopas ka pruunkaru (Ursus arctos), 

kuigi mandril oli ta koopakaruga võrreldes vähemuses (vaid Inglismaal oli pruunkaru 

ülekaalus). Samuti oli ta väiksem kui temaga üheaegne koopakaru ning võis elada nii 

metsades kui avatud tundrates. Pruunkaru on teatavasti omnivoor, süües sõltuvalt 

kättesaadavusest kõike alates sipelgatest ja marjadest kuni väiksemate imetajateni. 

Sealjuures elasid paljud mainitud imetajad Pleistotseeni soojematel perioodidel 

ning viimase jääaja lõpus, mil liustiku piir ei olnud nii kaugel lõunas, ka Baltikumis. 

Sellest annavad tunnistust Eesti alalt avastatud 32 karvase mammuti hamba- ja 

luuleidu 26st leiukohast (Lõugas et al. 2002; Ukkonen et al. 2011), üks karvase 

ninasarviku leid ning kaks stepipiisoni sarvejätket (Lepiksaar 1992). Mooste lähedalt 

kruusakaevandist leitud mammuti purihamba dateering viitab sellele, et umbes 30 000 

aastat tagasi võis siinne piirkond olla (ajutiselt) jäävaba (Lõugas 2001). Hilis-

Pleistotseeni lõpus saabusid jää taandudes lagedatele avamaastikele põhjapõder ja 

stepipiison, tõenäoliselt ka ulukhobune ja ürghirv, kuigi viimastest puuduvad otsesed 

luuleiud (Kukk et al. 2000). 
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2.2. Hollandi Woerdeni leiukoha näiteuuring 

 

Eestis on võimalused stabiilsete isotoopide analüüside sooritamiseks piiratud. Samuti 

puudub piisav kogus võrreldavatest keskkondadest pärit varem teostatud mõõtmisi, 

mis võimaldaksid vastata käesoleva magistritöö uurimisküsimusele isotoopilise 

varieeruvuse ulatuse ja põhjuste kohta erinevate loomaliikide piires ja vahel. Seetõttu 

põhineb töö Hollandi materjalil. 

Analüüsitud kogum pärineb Woerdeni leiukohast Utrechti provintsis, Kesk-

Hollandis. Juba aastaid on sealsest järvest kaevandatud pumpade abil liiva ja kruusa, 

milles leidub lisaks paleoliitilistele artefaktidele ka rikkalikult paleozooloogilist 

materjali. Sealne materjal, mida on peamiselt kogunud amatöörarheoloogid, on olnud 

aluseks mitmele kohalikule magistritööle (vt. nt. van der Jagt 2005, Beeren 2008, 

Argiti 2009). Geoloogia andmeil on selles piirkonnas Pleistotseeni-aegsed setted 

kaetud u. 6-8 meetri paksuse Holotseenist pärineva savi ja turba kihiga, mis eemaldati 

enne kaevandamise algust, mistõttu võib välistada nooremate säilmete esinemise (van 

Kolfschoten et al. Ilmumas). Et kaevandamine kohapeal endiselt kestab, puudub täielik 

ülevaade kogu Woerdeni osteoloogilise materjali kohta. 

Woerdeni paleozooloogiline kogumis on leide erinevatest kihistustest ja 

perioodidest. Seda põhjusel, et hoolimata järves paikneva imitoru fikseeritud 

sügavusest langevad puuraugus mõned leiud ülemistest kihtidest allapoole, mistõttu on 

üksikute luude stratigraafilise päritolu kindlaks tegemine keeruline. Luumaterjal on 

iseenesest hästi säilinud, kuid nende liikumine läbi maksimaalselt 30 sentimeetrise 

läbimõõduga torude jätab pinnases tervena säilinud luud fragmentaarseks, seda eriti 

suurte mammutiluude puhul (ibid). 

Woerdeni senised paleozooloogilised uurimused on viidanud nii külmalembeliste 

(põhjapõder, karvane ninasarvik ja karvane mammut) kui soojalembeliste (Sumatra 

ninasarviku eellane Dicerorhinus, metssiga (Sus sp), Euroopas elanud elevandi eellane 

(Elephas antiquus)) liikide olemasolule. Lisaks neile on tuvastatud suurel hulgal 

hirvlaste sugukonna esindajaid (punahirv, põder, põhjapõder, ürghirv). Enamik 

materjalist võib suure tõenäosusega pärineda viimasest jääajast, kuid kogumis esineb 

ka vanemaid liike nagu eelpoolmainitud Dicerorhinus ning karvase mammuti eellane 

stepimammut (Mammuthus trogontherii) (van der Jagt 2005). 

2010. aasta seisuga oli vaid ühest Woerdeni luuleiust tehtud radiosüsinikdateering 

– põhjapõdraluust (GrN-30858), mis andis vanuseks 30 280 ± 450 BP (33 250-32 590 
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eKr). Samas nentis I. van der Jagt (2005) oma uurimistöös Woerdeni põhjapõtradest, et 

need isendid olid äärmiselt saledad, ning pakkus nende omapärase kehaehituse 

põhjustajaks äkilisi klimaatilisi muutusi. Selle põhjal dateeris ta Woerdeni põhjapõdrad 

ajavahemikku umbes 60 000 kuni 50 000 aastat tagasi – perioodi, mida iseloomustas 

külmemate ja soojemate perioodide järsk kõikumine. Kõike eelnevat arvesse võttes, 

kui just isotoopväärtused ise ei näita üles äärmuslikke erinevusi, lähtun ma tulemuste 

tõlgendamisel oletusest, et uuritud loomad pärinevad kõik samast perioodist (viimasest 

jääajast). 

2.3. Materjali valik 

 

Kuigi Woerdeni materjali puhul puudub analüüsitud luudel nii absoluutne kui enamasti 

suhteline dateering, on antud kompleks sobilik käesoleva töö peamise 

uurimisküsimuse (stabiilsete isotoopide varieeruvuse ulatus ja põhjused liikide vahel ja 

sees) lahendamiseks, sest pakub suures koguses erinevate liikide osteoloogilist 

materjali ühest leiupaigast. Uurimise alla otsustasin võtta üsna laiahaardelise kogumi 

taimtoidulisi imetajaid. Sealjuures on iga rühm esindatud vähemalt nelja isendiga. 

Lisaks kaasasin ka väikese grupi karnivoorseid loomi, et jälgida isotoopilisi 

variatsioone kahe erineva toiduahela astme vahel. 

Osteoloogiline allikmaterjal oli juba varasemalt liigiliselt määratud Leideni 

ülikooli arheoloogia teaduskonna paleozooloogia osakonna üliõpilaste ja teadurite 

poolt.
3
 Luude fragmenteerituse ja segunemise tõttu oli täpse liigi määramine tihti 

keeruline. Märkimisväärne osa imetajate jäänustest on senini kindlaks tegemata, kui 

välja arvata rohkem diagnostilisemad luuosad (ning hirvlaste sarved), mille puhul oli 

võimalik täpsem liigiline identifikatsioon. Karnivoorsed loomad olid sageli eristatavad 

just hammaste põhjal, mistõttu mitmed proovid pärinevad lõualuu fragmentidest. 

Valides analüüsiks sobilikku materjali, pidin arvestama veel sellega, et eelnevalt juba 

säilitusainetega töödeldud luid ei saanud valimisse võtta, sest teatud konservandid 

võivad mõjutada isotoopanalüüsi tulemusi. 

Lõplikus nimekirjas on kokku 40 isendit, nende hulgas 33 herbivoori ja 7 

karnivoori (vt. tabel 1). Need esindavad kaheksat taksonoomilist sugukonda (hirvlased, 

hobuslased, ninasarviklased, veislased, elevandilised, koerlased, karulased, kaslased) 

ja vähemalt kümmet eri liiki (põhjapõder, punahirv, ürghirv, karvane mammut, 

                                                 
3
 Publitseerimata materjal 
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karvane ninasarvik, ulukhobune, stepipiison, koopalõvi, hunt, karu). Tabelis on ära 

toodud ka luuproovidele hiljem antud laborinumbrid. 

Tabel 1. Stabiilsete isotoopide analüüsi jaoks valitud Woerdeni luuproovid 

Jrk. 
nr. 

Proovi 
nr. Isend Analüüsitud osa Lisainfo

4
 Märkused 

1. 49461 Põhjapõder Sarv Märts/apr. 2009, 36m   

2. 49462 Põhjapõder Luu (õlavarreluu) Märts/apr. 2009, 36m   

3. 49463 Punahirv Sarv Märts/apr. 2009, 36m   

4. 49464 Põhjapõder Luu (pöialuu) 7 okt. 2008, 24(c)m Noor isend 

5. 49465 Põhjapõder Luu (kämblaluu) 7 okt. 2008, 24(c)m Noor isend 

6. 49466 Ninasarvik Luu (kodarluu) 17 märts 2009, 36m   

7. 49467 Ninasarvik Luu (vaagnaluu) 26-27 nov. 2008, 36m   

8. 49468 Ninasarvik Luu (selgroolüli) 23 märts 2009, 36m   

9. 49469 Ninasarvik Luu (jäsemeluu) Märts/apr. 2009, 36m   

10. 49470 Põhjapõder Luu (sääreluu) 31 märts/3 apr. 2008   

11. 49471 Põhjapõder Luu (sääreluu) 1.märts.09   

12. 49472 Ürghirv Luu (ülalõualuu) 13.sept.07   

13. 49473 Piison Luu (kolju) 22-24 okt.   

14. 49474 Piison Luu (reieluu) Nov.-dets. 2003   

15. 49475 Piison Luu (kämblaluu) Juuli/aug. 2004 Võimalik saastumise oht 

16. 49476 Piison/tarvas Luu (kämblaluu) Juuli/aug. 2004   

17. 49477 Piison Luu (alalõualuu) 12-16 apr. 2004   

18. 49478 Piison Luu (varbalüli) 7-15 jaan. 2004   

19. 49479 Hobune Luu (pöialuu) 27-30 sept. 2004   

20. 49480 Hobune Luu (vaagnaluu) 27-30 sept. 2004   

21. 49481 Hobune Luu (kandluu) 27-30 sept. 2004   

22. 49482 Hobune Luu (kodarluu) Märts-juuni 2004   

23. 49483 Hobune Luu (jäsemeluu) Märts-juuni 2004   

24. 49484 Mammut Luu (jäsemeluu) Nov.-dets. 2003   

25. 49485 Mammut Luu (selgroolüli) 7-10 mai 2007   

26. 49486 Mammut Luu 12.apr.07   

27. 49487 Mammut Luu (alalõualuu) 21-24 mai 2007   

28. 49488 Mammut Luu (kolju) 24-27 märts 2008   

29. 49489 Ninasarvik Luu (abaluu) 18.mai.06   

30. 49490 Ninasarvik Luu (kodarluu) Nädal 19, mai 2007   

31. 49491 Ninasarvik Luu (küünarluu) Nädal 19, mai 2007   

32. 49492 Põder/ürghirv Sarv 18.veebr.08   

33. 49493 Punahirv Sarv nov.07   

34. 49494 Koopalõvi Luu 23.apr.07   

35. 49495 Karu Luu (jäsemeluu) apr.00   

36. 49496 Hunt (?) Luu (alalõualuu) aug.99   

37. 49497 Kiskja Luu (lõualuu) nov.07   

38. 49498 Hunt Luu (lõualuu) 21.juuni   

39. 49499 Kiskja Luu 2.veebr.04   

40. 49500 Koopalõvi/karu Luu (jäsemeluu) juuli.01   

 

                                                 
4
 Luuleiuga kaasnenud info üles korjamise aja ning võimalusel puuraugu sügavuse kohta luu kogumise 

hetkel 
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Paljud stabiilsete isotoopide teoreetilisemate probleemidega tegelevad uurimused on 

olnud üsna mahukad, analüüsides teinekord üle 100 proovi, et teha üldistatud järeldusi 

isotoopilise signaali seaduspärasuste kohta. Käesolevas töös kasutatud 40-isendiline 

andmerühm on aga tingitud nii magistritöö mahu piirangutest kui ka isotoopanalüüside 

suhtelisest (aja- ning ressursside) kulukusest. 

2.4. Meetodid 

 

Pärast stabiilsete isotoopide analüüsiks väljavalitud 40 luujäänuse dokumenteerimist, 

eraldasin igaühest väikese, umbes sõrmeotsa suuruse tüki, misjärel viisin proovid 

Groningeni ülikooliga seotud isotooplaborisse CIR (Centre for Isotope Research). 

Isotoopanalüüside läbiviimisel juhendasid mind kohapeal sealsed tehnikud lähtuvalt 

üldlevinud metoodikast (vt. nt. Aerts-Bijma et al. 2001). Iga proov sai ametliku koodi, 

pärast mida tuli luutükid asetada 4%-lisse vesinikkloriidhappesse (HCl), kus need 

umbkaudu kahe nädala jooksul ajapikku dekaltsineerusid. Sel moel eemaldatakse luust 

kogu anorgaaniline ehk mineraalne aines ning alles jääb vaid orgaaniline koostis. 

Seejärel puhastasin proovid destilleeritud veega ning töötlesin neid 

naatriumhüdroksiidiga (1%-line NaOH), et eemaldada võimalikke saastavaid aineid 

nagu huumushapped ja lipiidid. 

Allesjäänud orgaanilist fraktsiooni – peamiselt kollageeni – oli vaja korra veel 

puhastada ning siis tuli proovid asetatada kuumutuskappi, kuhu need jäid 90° juures 

kümneks kuni kaheteistkümneks tunniks. Järgmise etapina külmkuivatasin kollageeni 

ning eraldasin saadud pulbri edasiseks analüüsiks fooliumist kapslitesse. Süsiniku ja 

lämmastiku jaoks mõõtsin kapslitesse vastavalt 5 mg ja 1 mg kollageeni, mille järel 

tuli kapslid õhukindlalt sulgeda. Kollageeni sisaldavad fooliumkapslid asetati lõpuks 

elemendi analüsaatorisse, kus need aurustati 1000° juures. Gaasikromatograafiline 

kolonn eraldas gaasid (vastavalt CO2 ja N2) ning massispektromeeter mõõtis vastavad 

isotoobi hulgad.
5
 

Enne isotoopanalüüsi tulemuste juurde asumist pidin läbi viima nn. kvaliteedi 

kontrolli, sest arheoloogiliste luude keemiline koostis on pinnases muutustele aldis. 

Orgaanilise materjali (käesoleval juhul kollageeni) kvaliteedi kindlaks määramisel 

toetun van Klinken’i artiklile „Bone collagen quality indicators for palaeodietary and 

radiocarbon measurements“ (1999), kus on selleks välja toodud kolm peamist viisi. 

                                                 
5
 Vaata Lisa 1 fotosid luuproovide analüüsiks ettevalmistamise protsessist Groningeni isotooplaboris. 
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Esimene kvaliteedi näitaja on süsiniku ja lämmastiku sisaldus ehk kontsentratsioon 

kollageenis. Käesoleval juhul on süsiniku ja lämmastiku sisaldus väljendatud kui 

vastava elemendi protsentuaalne osakaal elemendi analüsaatoris aurustatud kollageeni 

fragmendis. Hästi säilinud orgaanika puhul on süsiniku kontsentratsioon 35% ringis. 

Kõrgem osakaal võib viidata täiendava (s.t. mõnest muust allikast pärineva) 

orgaanilise süsiniku olemasolule proovis, samas kui tulemus alla 30% võib osutada 

võimaliku anorgaanilise aine kohalolule. Lämmastiku kogus hästi-säilinud kollageenis 

jääb enamasti 11% ja 16% vahele. Vähem kui 10%-lise lämmastiku sisaldusega proovi 

võib pidada ebaõnnestunuks ning see tuleks edasisest analüüsist välja jätta. 

Teine faktor kvaliteedikontrollis on atomaarse süsiniku-lämmastiku vahekord 

(C:N). See arvutatakse analüüsitud kollageenis sisalduva süsiniku ja lämmastiku 

protsentuaalse osakaalu põhjal, mille suhe korrutatakse atomaarse massi koefitsiendiga 

(atomic mass ratio): 

C:N = 
12

14

%

%


N

C
 

Valdavalt aktsepteeritud atomaarne süsiniku-lämmastiku suhe on ligikaudu 3,0. 

Siiski rõhutavad erinevad autorid varieeruvaid vahemikke. Kuigi Schoeninger et al. 

(1989) väidab selleks olevat 2,6 kuni 3,4, siis DeNiro (1985) kinnitusel jääb 

kvaliteetsete proovide atomaarne C:N suhe vahemikku 2,9 ja 3,6. Nii Ambrose (1990) 

kui ka Bocherens & Drucker (2003) viitavad viimasele ulatusele kui usaldusväärsele 

ning lähtuvad oma proovide kvaliteedi kindlaks määramisel just DeNirost. Van 

Klinken (1991) kasutab märgatavalt kitsamat vahemikku (3,1 kuni 3,5), et otsustada 

proovide seisundi üle. Käesolevas töös kasutan ma DeNiro (1985) ja Ambrose’i (1990) 

poolt rakendatud vahemikke, kuid aktsepteerin ka väärtusi, mis jäävad Schoeninger et 

al. (1989) välja pakutud ulatusse (kuigi suhtun neisse proovidesse teatava 

reservatsiooniga). 

Kolmas tegur, mida jälgida kollageeni kvaliteedi kontrollimisel, on isotoopide 

hulgad ise. Usaldusväärse tõlgenduse jaoks on vaja kindlaks teha, kas märgatavad 

erinevused isotoopväärtustes on tõepoolest põhjustatud ökoloogilistest teguritest või 

hoopis saastunud proovist. Parasvöötmes, mitte-merelistes ja mitte-C4 taimede rikastes 

keskkondades jäävad oodatavad luu kollageeni δ
13

C väärtused vahemikku -19 kuni -

22‰. Sellest kõrgemad väärtused võivad olla põhjustatud kas pinnases paiknevate 

huumushapete mõjust luu keemilisele koostisele või hoopis võrastiku efektist või  

mageveekalade tarbimisest (vt. peatükk 1.3). Huumushapete mõju on tihti võimalik 
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tuvastada olukordades, kus kõrge C:N suhe esineb koos äärmiselt negatiivse δ
13

C-ga, 

seda eriti juhtudel, kui on välistatud esimesed kaks madala 
13

C isotoobi sisalduse 

põhjustajat (võrastiku efekt ja mageveeressursid). 

On oluline võtta arvesse kõiki kolme faktorit, sest teinekord võivad ka ebaharilikult 

madala süsiniku ja lämmastiku kontsentratsiooniga proovid omada hästi-säilinud 

kollageenile iseloomulikku C:N vahekorda. Seda võib põhjustada soolade või muude 

anorgaaniliste jääkide teke, eriti kui luu demineraliseerumisel ei suudetud täielikult 

eraldada proovist happeid (Ambrose 1990). Kui kõik kolm näitajat viitavad 

ebakõladele, võib proovi lugeda mittekvaliteetseks ning tuleks kaaluda korduvanalüüsi 

sooritamist. 
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3. Tulemused ja arutelu 
 

Kolmas peatükk koosneb Woerdeni paleozooloogilise materjali stabiilsete isotoopide 

analüüsi tulemuste esitlusest ning sellele järgnevast arutelust. Otsin vastust töö 

peamisele uurimisküsimusele, kas ja kui suuri kõikumisi isotoopväärtustes esineb 

valitud imetajate liikide piires ning eri liikide vahel. Pakun välja ka erinevaid 

põhjendusi täheldatud variatsioonide selgitamiseks. Lõpuks üritan isotoopandmete 

ning eelneva arutelu põhjal rekonstrueerida keskkonda, kust Woerdeni luuleiud 

pärinesid, ning selle abil täpsemalt dateerida antud arheoloogilist leiukompleksi. 

3.1. Tulemused 

 

Tabelis 2 on esitatud Groningeni laboris läbi viidud 
13

C ja 
15

N stabiilsete isotoopide 

analüüsi tulemused. Kollageeni oli säilinud kõigis neljakümnes proovis, mis on 

materjali fragmentaarset loomust ning võimalikku kõrget vanust arvestades hea 

tulemus. Nagu eelnevalt kirjeldatud, pidin andmete peal läbi viima kolme-astmelise 

kvaliteedikontrolli. Selle käigus selgus, et kaks tulemust ei ole piisavalt 

usaldusväärsed, et neid kaasata edasisse analüüsi. 

Proovi nr. 49469 puhul oli liiga vähe kollageeni, et välja selgitada antud luu δ
13

C 

väärtus. Süsiniku tulemuse puudumise tõttu ei olnud võimalik kindlaks teha ka proovi 

atomaarset C:N suhet, mis on peamine kvaliteedi näitaja. Kõigele lisaks ilmnes δ
15

N 

puhul liialt madal lämmastiku sisaldus. Teisel juhtumil (nr. 49466) oli nii süsiniku kui 

lämmastiku osakaal kollageenis tavatult väike, mistõttu tundsin olevat vajaliku 

kindluse mõttes ka see proov lõplikust kogumist eemaldada. Mõlemad luud kuulusid 

karvasele ninasarvikule ning vähemalt esimesel juhul ebaõnnestus analüüs kollageeni 

ebapiisava koguse tõttu. 

Peaaegu kõigi allesjäänud kolmekümne kaheksa proovi atomaarne C:N suhe jäi 2,9 

ja 3,6 vahele, mida peetakse hästi-säilinud kollageenile omaseks vahemikuks (vt. 

DeNiro 1985; Ambrose 1990). Vaid ühel karvasele mammutile kuulunud luul (nr. 

49485) oli madalam vahekord (2,7). Ometi olid antud proovi süsiniku ja lämmastiku 

sisaldus ning vastavad δ-väärtused normi piires, mistõttu otsustasin selle siiski 

arutlusse kaasata. 
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Tabel 2. Woerdeni osteoloogilise materjali 
13

C ja 
15

N stabiilsete isotoopide analüüsi tulemused 

 

Isotoopanalüüsi tulemustest parema ülevaate saamiseks olen taimtoidulised loomad 

jaotanud kuude tinglikku rühma: põhjapõdrad, hirvlased (v.a. põhjapõdrad), hobused, 

karvased ninasarvikud, stepipiisonid ja karvased mammutid. Asetasin põhjapõdrad 

teistest hirvlaste sugukonna liikidest nagu punahirv ja ürghirv eraldi gruppi peamiselt 

Nr. Liik 

Proovi 
nr. 

laboris δ
13

C ‰ C % δ
15

N ‰ N % C:N Otsus 

1 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49461 -19,62 43,6 2,79 15,5 3,3 Sobib 

2 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49462 -18,96 44,9 3,93 15,2 3,4 Sobib 

3 Punahirv (Cervus elaphus) 49463 -21,22 44,0 5,36 15,3 3,3 Sobib 

4 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49464 -19,42 46,6 3,3 16,0 3,4 Sobib 

5 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49465 -19,61 47,6 1,65 15,6 3,5 Sobib 

6 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49466 -23,34 21,5 9,8 7,5 3,3 Ei sobi 

7 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49467 -21,13 47,8 4,98 16,6 3,3 Sobib 

8 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49468 -21,52 43,8 4,18 14,8 3,4 Sobib 

9 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49469     - - 5,37 4,6 - Ei sobi 

10 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49470 -18,56 43,4 2,74 16,1 3,1 Sobib 

11 Põhjapõder (Rangifer tarandus) 49471 -17,94 44,9 4,24 14,6 3,6 Sobib 

12 Ürghirv (Megaloceros sp.) 49472 -20,43 41,8 4,12 15,2 3,2 Sobib 

13 Piison (Bison priscus) 49473 -20,16 43,7 3,97 14,8 3,4 Sobib 

14 Piison (Bison priscus) 49474 -20,79 44,3 4,13 15,2 3,4 Sobib 

15 Piison (Bison priscus) 49475 -19,85 44,3 6,7 14,8 3,5 Sobib 

16 Veislane (Bos/Bison) 49476 -21,08 42,0 6,72 15,0 3,3 Sobib 

17 Piison (Bison priscus) 49477 -20,17 45,3 5,26 15,9 3,3 Sobib 

18 Piison (Bison priscus) 49478 -20,07 42,5 7,03 15,5 3,2 Sobib 

19 Hobune (Equus ferus) 49479 -20,91 40,4 5,45 15,0 3,1 Sobib 

20 Hobune (Equus ferus) 49480 -21,35 43,5 4,08 15,1 3,4 Sobib 

21 Hobune (Equus ferus) 49481 -21,83 41,3 5,88 15,5 3,1 Sobib 

22 Hobune (Equus ferus) 49482 -20,2 45,1 3,01 15,0 3,5 Sobib 

23 Hobune (Equus ferus) 49483 -20,46 43,3 5,97 15,3 3,3 Sobib 

24 Mammut (Mammuthus primigenius) 49484 -21,08 40,5 8,08 15,9 3 Sobib 

25 Mammut (Mammuthus primigenius) 49485 -22,14 36,9 6,79 15,9 2,7 Sobib 

26 Mammut (Mammuthus primigenius) 49486 -21,51 40,8 6,96 14,5 3,3 Sobib 

27 Mammut (Mammuthus primigenius) 49487 -20,87 39,7 2,57 13,6 3,4 Sobib 

28 Mammut (Mammuthus primigenius) 49488 -20,84 43,5 7,14 15,9 3,2 Sobib 

29 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49489 -19,9 40,8 5,64 14,9 3,2 Sobib 

30 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49490 -21,07 40,6 4,47 14,8 3,2 Sobib 

31 Ninasarvik (Coelodonta antiquitatis) 49491 -20,06 42,4 2,06 15,0 3,3 Sobib 

32 Hirvlane (Megaloceros/Alces) 49492 -20,88 42,8 5,15 14,1 3,5 Sobib 

33 Punahirv (Cervus elaphus) 49493 -21,84 36,4 5,92 14,8 2,9 Sobib 

34 Lõvi (Panthera leo) 49494 -22,46 31,1 5,57 10,5 3,4 Sobib 

35 Karu (Ursus sp.) 49495 -18,72 41,7 8,92 14,9 3,3 Sobib 

36 Hunt (Canis lupus) 49496 -19,09 42,7 6,69 15,6 3,2 Sobib 

37 Kiskjaline 49497 -20,17 32,2 6,44 10,5 3,6 Sobib 

38 Hunt (Canis lupus) 49498 -20,58 29,4 8,14 10,8 3,2 Sobib 

39 Kiskjaline 49499 -21,78 43,1 4,27 14,9 3,4 Sobib 

40 Kiskjaline (Panthera/Ursus) 49500 -19,27 44,7 8,55 15,7 3,3 Sobib 
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Rangifer taranduse säilmete rikkaliku hulga tõttu. Ühtlasi on põhjapõder Woerdeni 

materjali hulgas paleozooloogiliselt kõige põhjalikumalt uuritud liik (vt. nt. van der 

Jagt (2005), Beeren (2008), Argiti (2009)), mis kindlasti aitab kaasa antud rühma 

isotoopväärtuste tõlgendamisele. Kiskjalised ning omnivoorid nagu karu olen 

sõltumata liigist koondanud ühte kategooriasse, sest nad kõik esindavad 

taimtoidulistest loomadest kõrgemal paiknevat toiduahela astet. 

Esmane pilk isotoopanalüüsi tulemustele viitab sellele, et Woerdeni fauna pärines 

mõõduka kliimaga, tõenäoliselt avatud keskkonnast, kus domineerisid C3-tüüpi 

taimed. δ
13

C väärtuste ülempiir on -17‰ juures, mis välistab mereliste ressursside ja 

C4-tüüpi taimede märkimisväärse osakaalu testitud loomade toitumuses. See on ka 

igati ootuspärane. 

Woerdeni imetajate δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-23 -22 -21 -20 -19 -18 -17

δ13C (‰)

δ
1
5
N

 (
‰

)

Põhjapõder Hirvlane Ninasarvik Piison Hobune Mammut Kiskjaline

 

Joonis 3.  Analüüsitud isendite individuaalsed δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Tabelis 2 esitatud andmed on koondatud joonisel 3 olevale graafikule, kus 

horisontaalteljel on luuproovide δ
13

C ja vertikaalteljel δ
15

N isotoopväärtused. Joonisel 

3 torkavad esmajoones silma kaks nähtust. Esiteks, erinevate liikide esindajad ei 

paikne enamasti läbisegi ja hajusalt, vaid mitmelgi juhul on loomarühmad selgelt 

grupeerunud mõnda kindlasse graafiku osasse. Teiseks on ilmne nii süsiniku, aga 

veelgi enam lämmastiku isotoopväärtuste märkimisväärne kõikumine (δ
15

N puhul 

vahemikus +1‰ kuni +9‰). Teoreetiliselt on antud uurimuses vaid kahe troofilise 
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astme esindajad, kuid δ
15

N väärtuste ulatuse põhjal võiks neid olla kolm. Kindel on 

see, et lihtsustatud mudelite abil ei õnnestu Woerdeni imetajate isotoopkoostisi 

rahuldavalt seletada. Selleks, et lähemalt uurida, mis põhjustab liikide isotoopväärtuste 

n.-ö. grupeerumist, on kasulik alustuseks vaadelda iga loomarühma eraldi. 

3.2. Isotoopväärtuste erinevused loomarühmade piires 

 

Woerdeni tulemuste analüüsimisel ning tõlgendamisel olen paljuski toetunud 

võrdlevale materjalile. Sinna hulka kuuluvad mitmed Lääne-Euroopa ja Põhja-

Ameerika autorite poolt läbi viidud uuringud, kus on esitatud järgnevate isendite 

isotoopväärtused: Ida-Aafrika nüüdisaegne loomastik (Ambrose & DeNiro 1986), 

Euroopa tänapäevased punahirve populatsioonid (Stevens et al. 2006), Lõuna-

Inglismaa Hilis-Pleistotseeni imetajad (Bocherens et al. 1995), Eemi jäävaheaja 

loomastik Belgiast (Bocherens et al. 1999), nüüdisaegne Poola metsaloomastik 

(Bocherens & Drucker 2003), Prantsusmaa hilispaleoliitiline fauna (ibid), Marillac’ 

koopa paleozooloogiline materjal Hilis-Pleistotseeni aegselt Prantsusmaalt (Fizet et al. 

1995) ning lai valik tänapäevaseid liike kogu maailmast (Schoeninger & DeNiro 

1984). Võrdlusmaterjalina kasutatud isotoopandmestik on detailsemalt esitatud Lisas 

2. 

3.2.1. Põhjapõder 

 

Alustan liikide-sisest analüüsi põhjapõdrast, kui Woerdeni arheoloogilise 

leiukompleksi ühest paremini esindatud üksusest. Kuue testitud põhjapõdraluu 

isotoopväärtused moodustavad teiste liikidega võrreldes üsna eraldiseisva rühma ning 

samuti on nende tulemused oma liigi piires küllaltki homogeensed (vt. joonis 4). Tasub 

märkida, et põhjapõtradel on terve kogumi kõige kõrgemad süsiniku ja kõige 

madalamad lämmastiku väärtused. Rühma keskmine δ
13

C on -19,02‰ (± 0,67) ja δ
15

N 

vastavalt +3,11‰ (± 0,93). Sarnaseid väärtusi on varasemalt dokumenteeritud ka 

mitmete Prantsusmaa Hilis-Pleistotseeni põhjapõdraleidude puhul: δ
13

C on jäänud 

vahemikku -19,1‰ kuni -19,6‰ ning δ
15

N +3,5‰ kuni +4,7‰ (Fizet et al. 1995; 

Bocherens & Drucker 2003). 

Süsiniku isotoopväärtuste koondumine ühte graafiku nurka lubab oletada, et kõik 

analüüsitud Woerdeni põhjapõdrad pärinesid analoogsest keskkonnast. Kajastab ju 
13

C 

isotoop toiduahela põhjas oleva taimestiku isotoopkoostist. Lisaks julgen oletada 
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käesolevate tulemuste märgatava sarnasuse tõttu Prantsusmaa Hilis-Pleistotseeni 

põhjapõtrade andmetega, et Woerdeni põhjapõdrad pärinesid samuti mainitud 

ajavahemikust. 

Woerdeni põhjapõtrade δ
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C ja δ
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 Joonis 4. Woerdeni põhjapõtrade δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Kuigi madalaid δ
15

N väärtusi (alates +3,5‰ kuni +4,7‰) on dokumenteeritud ka 

teistel viimase jääaja põhjapõtradel (Fizet et al. 1995; Bocherens & Drucker 2003), on 

Woerdeni keskmine tulemus +3,1‰ mõnevõrra väiksem. Ka siin võib kõige 

tõenäolisemat põhjust otsida toiduahela alumiselt astmelt. See tähendab, et antud 

põhjapõtrade toitumus pidi eeldatavalt koosnema taimedest, mille δ
15

N isotoopkoostis 

jäi 0‰ kuni -1‰ vahele (seda juhul, kui võtta troofilise astme nihke jaoks tavakohaselt 

levinud 3‰). 

3.2.2. Hirvlased 

 

Järgmises rühmas, kuhu kuuluvad kõik ülejäänud hirvlased peale põhjapõtrade, olen 

eristanud kahte punahirvena tuvastatud isendit ja ühte ürghirve. Neile lisandub neljas 

luuproov, mis võis kuuluda kas ürghirvele või põdrale, ning millele on joonisel 5 

viidatud laiemalt kui hirvlasele. Woerdeni hirvlaste δ
13

C tulemused paiknevad 

võrdlemisi lähestikku ning erinevused δ
15

N väärtustes jäävad loomuliku liigisisese 

variatsiooni piiresse. Seega järeldaksin käesoleva info põhjal, et analüüsitud 
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hirveliikide isotoopkoostis oli tõenäoliselt ära määratud lähedaste faktorite (sarnane 

toit, keskkond jne) poolt. 

Nüüdisaegsetel Poola punahirvedel mõõdeti δ
13

C hulgaks -23,1‰ ja lämmastiku 

puhul +1,9‰, samas kui Hilis-Pleistotseeni Inglismaa hirvlastel olid vastavad 

väärtused -22,6‰ ja +5,3‰ ning samast perioodist Prantsusmaa punahirvedel -20,3‰ 

ja +2,6‰ (Bocherens & Drucker 2003; Bocherens et al. 1995). Woerdeni hirvlaste 

keskmine δ
13

C on -21,09‰ (± 0,59), mis on võrreldav publitseeritud andmetega jääaja 

hirvedest ning ootuspäraselt erinev tänapäevastest hirvedest, kelle elukeskkond on 

märksa metsastunum. 

Woerdeni hirvlaste δ
13

C ja δ
15
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Joonis 5. Woerdeni hirvlaste δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Analüüsitud hirvlaste keskmine δ
15

N on +5,13‰ (± 0,75), sarnanedes kõige enam 

Inglismaa Hilis-Pleistotseeni hirvedega. Mingil põhjusel on Prantsusmaa jääaegsete 

hirvede lämmastiku tulemus märkimisväärselt madal, olles lähedasem pigem 

tänapäevastele hirvedele. Sellest hoolimata lähtun ka siin põhimõttest, et 

isotoopväärtuste täheldatud sarnasus viitab tõenäoliselt samalaadsele elukeskkonnale, 

mistõttu leiab ka Woerdeni hirvlaste puhul kinnitust nende tõenäoline pärinemine 

Hilis-Pleistotseenist. 
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3.2.3. Karvane ninasarvik 

 

Pärast kahe ebaõnnestunud proovi kõrvaldamist jäi lõplikku analüüsi viis karvase 

ninasarviku luujäänust, kelle isotoopväärtused on välja toodud joonisel 6. Nagu näha, 

paiknevad kolm proovi graafikul äärmiselt lähestikku, sellal kui ülejäänud kaks asuvad 

rohkem hajali. Mõlemal neil on δ
13

C teistest ligi 1‰ kõrgem (mida võiks aga siiski 

pidada osaks loomulikust liigisisesest variatsioonist), kuid eriti paistab silma proov nr. 

49491 oma väga madala δ
15

N väärtuse poolest. See on ligi 2‰ väiksem kui 

ninasarvikute rühma aritmeetiline keskmine ning on Woerdeni andmestiku põhjal 

iseloomulik pigem põhjapõtradele. Ometi oli antud luu C:N suhe ning süsiniku ja 

lämmastiku sisaldus normaalses vahemikus, mis lubab mul arvata, et mõned muud 

tegurid võisid põhjustada täheldatud madala väärtuse. Olles seda öelnud, saab proovi 

kvaliteetsuse lõplikult kinnitada või ümber lükata vaid korduvanalüüs samast luust. 

Woerdeni ninasarvikute δ
13
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Joonis 6. Woerdeni karvaste ninasarvikute δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Woerdeni ninasarvikute keskmine δ
13

C on -20,73‰ (± 0,71). See on madalam kui 

põhjapõtradel, kuid kõrgem võrreldes mammutitega, jäädes enam-vähem graafiku 

keskossa. Võrdleva materjali põhjal on Hilis-Pleistotseeni karvastel ninasarvikutel 

täheldatud δ
13

C väärtusi vahemikus -20,7‰ kuni -21,1‰ (Bocherens et al. 1995; 

Bocherens & Drucker 2003), mis läheb hästi kokku Woerdeni andmetega. 
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Ninasarvikute kohta saadud keskmine δ
15

N väärtus on +4,26‰. Kõrge standardhälbe 

(1,35) põhjustajaks on eelpool mainitud teistest eristuv proov nr. 49491. Pleistotseeni 

karvaseid ninasarvikuid puudutavas võrdlusmaterjalis esinevad aga veidi suuremad 

väärtused, keskmiselt +5,2‰ (ibid). Isegi siis, kui välistada see üks eraldiseisev proov, 

oleks Woerdeni keskmine vaid +4,8‰. Terve rühma suhteliselt madalad δ
15

N hulgad 

(ja miks mitte ka nr. 49491 veelgi väiksem tulemus) võrreldes näiteks mammutitega 

võiks pakkuda edaspidiseks mõtteainet, eriti arvestades tõsiasja, et kahe liigi toitumus 

pidi tõenäoliselt olema väga sarnane. 

3.2.4. Stepipiison 

 

Veislaste sugukonna luuproovidest kuulus viis stepipiisonile, sellal kui kuues võis olla 

kas piison või ürgveis ehk tarvas. Joonisel 7 on viimasele viidatud laiemalt kui 

veislasele. Kuigi käesoleva rühma δ
13

C väärtused jäävad üsna kitsasse vahemikku, on 

nende δ
15

N tulemused märgatavalt suurema kõikumisega (+4‰ kuni +7‰).  

Woerdeni veislaste δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-23 -22 -21 -20 -19 -18 -17

δ13C (‰)

δ
1
5
N

 (
‰

)

Piison Veislane

 

Joonis 7. Woerdeni veislaste δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Piisonite süsiniku isotoopväärtused on keskmiselt -20,35‰ (± 0,47). See on väga 

sarnane Woerdeni ninasarvikutega (-20,73‰) ning igati võrreldav Prantsusmaa Hilis-

Pleistotseeni veislaste tulemustega, mille keskmised väärtused jäid vahemikku -19,9‰ 

kuni -20,3‰ (Bocherens & Drucker 2003; Fizet et al. 1995). Andmed tänapäevase 
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kodustatud lehma (Bos taurus) kohta Süüriast (δ
13

C väärtusega -20,6‰) (Schoeninger 

& DeNiro 1984) lubavad järeldada, et Pleistotseeni ja nüüdisaegsete veislaste 

isotoopkoostistes ei pruugi olla suuri erinevusi, senikaua kuni nende üldised 

toitumisharjumused jäävad samaks. Heaks võrdluseks võib siinkohal tuua Ida-Aafrika 

materjali hulgas analüüsitud veised, kelle keskmine δ
13

C oli vaid  -7,4‰, viidates C4-

tüüpi taimede ülekaalule soojemates kliimades (Ambrose & DeNiro 1986). 

Et süsiniku isotoopväärtuste põhjal on varasemalt suudetud eristada tarvaid ja 

kodustatud veiseid (vt. Noe-Nygaard et al. 2005), tahan kindlaks teha, kas sarnane 

lähenemisviis tuleks kõne alla ka Woerdeni piisonite ja võimaliku tarva puhul. Guthrie 

(1990) sõnul olid stepipiisonid kohastunud elama avatud rohumaadel, samas kui tarvad 

võisid elada ka rohkem metsastunud aladel. Proov nr. 49476, mis võis kuuluda kas 

tarvale või piisonile, on kogu rühma madalaima δ
13

C väärtusega. Sellest hoolimata ei 

ole kõne all oleva luu süsiniku isotoopväärtus (-21,08‰) piisavalt negatiivne, et 

eeldada võrastiku efekti mõju. Seega ei ole antud juhul võimalik isotoopväärtuste 

põhjal kindlaks teha, kas tegu oli stepipiisoniga või hoopis tarvaga, kelle elukeskkond 

ja toitumine ei erinenud suuresti samaaegsete piisonite omast. 

Eelnevalt juba jõudsin mainida märgatavat kõikumist piisonite δ
15

N väärtuste 

hulgas, mis kohati lausa ületab harjumuspäraselt tunnustatud vahemiku ühe toiduahela 

astme kohta (u. 3‰). Ka võrdlusmaterjalis ilmneb Hilis-Pleistotseeni piisonite 

isotoopväärtuste sarnane mitmekesisus ning ulatus (Bocherens & Drucker 2003; Fizet 

et al. 1995). Kuuest Woerdeni veislase luust kolmel on δ
15

N lähedane +7‰-le, mis on 

ootuspärane tulemus pigem kiskjaliste puhul. Käesoleva töö esimeses peatükis 

puudutasin mitmeid põhjuseid, mis on teadaolevalt tekitanud taimtoidulistes loomades 

kõrgeid δ
15

N väärtusi. Mõned Woerdeni piisonid võisid kogeda vee- või 

toitainenappust, kuid see ei seletaks rahuldavalt nii antud kogumis kui ka 

võrdlusmaterjalis esinevat tulemuste vaheldusrikkust. 

Teisalt on suur 
15

N isotoobi sisaldus iseloomulik ka mereorganismidele. Näiteks on 

Põhja-Hollandist teada üks Holotseenist pärinev tarvaluu, mille δ
15

N oli lausa 

+12,28‰ (δ
13

C oli tal sealjuures -20,54‰). Mainitud loom pärines rannikulisest 

keskkonnast, kus ta võis toituda taimedest, mille isotoopkoostis pidi olema mõjutatud 

merepritsmetest.
6
 Viimasel jääajal oli aga Euroopa rannajoon hoopis teistsugune kui 

tänapäeval, mistõttu ei saa ka eelnevat põhjendust pidada väga tõenäoliseks. Kuigi 

                                                 
6
 Publitseerimata andmed, suuline info Hans van der Plichtilt, mai 2010 
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Woerdeni piisonite tulemused ei ole sedavõrd ekstreemsed nagu mõnede teiste 

dokumenteeritud juhtumite puhul, on kindlasti vaja edaspidi hankida ning läbi töötada 

rohkem andmeid, et välja selgitada antud rühma δ
15

N väärtuste mitmekesisuse 

täpsemad tagamaad. 

3.2.5. Ulukhobune 

 

Joonisel 8 on näha viie analüüsiks valitud ulukhobuse luuproovide tulemused, mis 

paiknevad graafikul võrdlemisi hajusalt. δ
15

N jääb vahemikku +3‰ kuni +6‰ ning 

δ
13

C on hobuseliste kohta ootuspärane (-22‰ kuni -20‰) ning kõige lähedasem 

Woerdeni ninasarvikutele. 
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Joonis 8. Woerdeni hobuste δ
13

C and δ
15

N isotoopväärtused 

 

Woerdeni hobuste keskmine δ
13

C väärtus on -20,95‰ (± 0,65). See tulemus on 

äärmiselt sarnane teiste Hilis-Pleistotseeni hobustega, sellal kui Belgia jäävaheaegsetel 

isenditel oli see keskmiselt -22,4‰ (Bocherens et al. 1995; Bocherens et al. 1999; 

Bocherens & Drucker 2003; Fizet et al. 1995). Seda väikest, ent märgatavat erinevust 

jääaegsete ja jäävaheaegsete hobuste vahel ei saaks seletada võrastiku efektiga, s.t. 

rohumaade asendumisega metsadega. Seda põhjusel, et hobused on üldiselt 

kohastunud elama avatud keskkondades (Guthrie 1990). Kuigi teoreetiliselt ei ole 
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võimalik eristada jääaegseid ulukhobuseid jäävaheaegsetest, võin vähemalt tõdeda, et 

Woerdeni hobuste δ
13

C isotoopväärtused on kõige sarnasemad just Hilis-Pleistotseeni 

võrdlusmaterjaliga. 

Ka hobuste δ
15

N väärtustes esineb suur mitmekesisus, mida peegeldab ka kõrge 

standardhälve (1,28). Samasugune kõikumine tuleb välja ka võrdlevast andmestikust 

Pleistotseeni hobuste kohta, mille järgi jäävad keskmised lämmastiku isotoopväärtused 

vahemikku +2,4‰ kuni +6,5‰ (Bocherens et al. 1995; Bocherens & Drucker 2003; 

Fizet et al. 1995). Tulemuste suur varieeruvus on ilmne ka soojematest perioodidest, 

s.t. jäävaheajast ning tänapäevast pärinevate hobuste puhul (Ambrose & DeNiro 1986; 

Bocherens et al. 1999; Bocherens & Drucker 2003). Sedavõrd ulatuslikud liigisisesed 

erinevused, mis ei näi olevat sõltuvad klimaatilistest faktoritest, võivad olla tekitatud 

rohkem individuaalsematest teguritest, mille põhjuste väljaselgitamiseks oleks 

tõenäoliselt vaja omaette uurimust. 

3.2.6. Karvane mammut 

 

Mammutite rühma tulemused on üsna silmatorkavad, sest nende δ
15

N väärtused on 

tunduvalt kõrgemad kui teistel liikidel – lausa kuni +8‰ (vt. joonis 9). Ainsaks 

erandiks on siin tavatult madala tulemusega (+2,57‰) proov nr. 49487. 

Süsiniku isotoopväärtused on suhteliselt homogeensed ning samuti koondunud 

graafiku ääre lähedale. Keskmine tulemus -21,28‰ (± 0,54) on mõnevõrra 

negatiivsem kui teistel käesoleva kogumi liikidel. Euroopast ja Põhja-Ameerikast 

pärinevate mammutite δ
13

C väärtused jäävad vahemikku -20‰ kuni -21‰ ning 

Venemaa leidude puhul kuni -22,8‰ (Bocherens 2003). See on kooskõlas Woerdeni 

mammutite tulemustega. Hoolimata sellest, et kõigi analüüsitud loomarühmade hulgas 

on mammutitel kõige madalam keskmine δ
13

C, on erinevused teiste suurte 

rohusööjatega siiski suhteliselt väikesed, olles vaid 1-2‰ ringis.  

Mammutite individuaalsed δ
15

N väärtused jäävad samasse vahemikku mitme 

Woerdeni kiskjalisega, kuid eelpoolmainitud anomaalse proovi tõttu ei kajastu see 

antud rühma aritmeetilises keskmises, mis on +6,3‰ (± 2,14). Mammutite 

ebatavaliselt kõrged δ
15

N väärtused võiksid olla tavajuhul üllatavad, kuid sama trend 

on läbiv ka võrdlusmaterjaliks valitud allikates. Bocherens’i (ibid) järgi esinesid 

kõrgeimad δ
15

N väärtused (+10‰ ja enam) Venemaalt pärinevates mammutiluudes, 

sellal kui Alaska, Kanada ning Belgia mammutite tulemused jäid vahemikku +6‰ 
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kuni +8‰. Isegi kui välja jätta mainitud eraldiseisev proov, oleks Woerdeni 

mammutite keskmine δ
15

N +7,2‰, seega lähedasem Euroopa ning Põhja-Ameerika 

materjalile. Mammutite kõrge lämmastiku isotoopkoostise põhjuste juurde tulen veel 

tagasi, kuid kõige madalama tulemusega isend võib vajada korduvanalüüsi, et enne 

edasiste tõlgenduste välja pakkumist välistada proovi saastumine. 

Woerdeni mammutite δ13C ja δ15N isotoopväärtused 
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Joonis 9. Woerdeni mammutite δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

3.2.7. Kiskjad 

 

Käesolevaks uurimuseks välja valitud seitse karnivoorset looma esindavad vähemalt 

kolme liiki (koopalõvi, karu, hunt), millele lisanduvad laiemalt kiskjalisena tuvastatud 

isendid. Lihatoidulistel imetajatel peaksid olema kõrgemad δ
15

N väärtused kui 

herbivooridel, kellest nad toituvad, kuid Woerdeni tulemustes kajastub see vaid 

osaliselt (vt. joonis 10). Kahel kõige madalama lämmastiku isotoopkoostisega loomal 

on huvitaval kombel ka rühma kõige negatiivsemad δ
13

C väärtused. Kiskjaliste δ
13

C on 

keskmiselt -20,29‰ (± 1,41), mis on võrreldav Woerdeni hobuste ning veislastega. 

Hilis-Pleistotseeni kiskjate kohta ei ole piisavalt publitseeritud andmeid, kuid Belgia 

jäävaheaegsetel karnivooridel (nende hulgas lõvi, hunt ja tähniline hüään) oli δ
13

C 

keskmiselt -20,2‰ (Bocherens et al. 1999). 

Woerdeni kiskjate keskmine δ
15

N on +6,94‰. Seda suhteliselt madalat tulemust 

iseloomustab veel suur standardhälve (1,69). Eelnevalt mainitud jäävaheaegsed 
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karnivoorid olid tunduvalt rohkem rikastunud 
15

N isotoobi poolest, omades keskmist δ-

väärtust +8,9‰ (ibid). Käesoleva uurimuse kiskjate suhteliselt madalaid väärtusi saab 

ühtlasi omistada ka nende peamise toiduallika vastavatele väärtustele, mis võiksid 

jääda keskmiselt vahemikku +3‰ kuni +4‰. Sinna ulatusse mahuksid kõige paremini 

põhjapõdrad, vähemal määral ka hobused, hirvlased ja ninasarvikud. Hoolimata sellest, 

mis on mammutite kõrgete δ
15

N väärtuste taga, peaks nende isotoopsignaal ikkagi 

edasi kanduma neist toituvatele organismidele. Seetõttu võtan suuremate kui +10‰ 

lämmastiku isotoopväärtuste puudumist Woerdeni kiskjate hulgas vihjena sellele, et 

ükski analüüsitud karnivooridest ei kasutanud tõenäoliselt mammuteid peamise 

toiduallikana. 

Woerdeni kiskjaliste δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused
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Joonis 10. Woerdeni kiskjaliste δ
13

C ja δ
15

N isotoopväärtused 

 

Käesolev rühm sisaldab mitut üsna eripärast liiki, mistõttu on kasulik vaadata 

mõningaid isendeid põhjalikumalt. Alustaksin koopalõvina identifitseeritud proovist 

nr. 49494, millel oli kõikide analüüsitud loomade kohta kõige madalam δ
13

C väärtus (-

22,46‰) ning samuti suhteliselt väike δ
15

N (+5,57‰). Ühel Belgiast pärineval Eemi 

jäävaheaegsel koopalõvil olid δ
13

C ja δ
15

N väärtused vastavalt -19,2‰ ja +10,3‰, mis 

on äärmiselt erinevad Woerdeni lõvist (Bocherens et al. 1999). Hilis-Pleistotseeni lõvil 

De Groote Wilelen’ist, Den Boschi linna lähedalt olid need väärtused -19,28‰ ja 
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+6,25‰ δ
13

C ja δ
15

N kohta.
7
 Kuigi on mõnevõrra ootamatu, et kaks Hollandi 

Pleistotseeni koopalõvi ei olnud sarnase süsiniku isotoobi hulgaga, on neil mõlemal 

ebaharilikult madal δ
15

N. Väljatoodud andmete põhjal julgen teoretiseerida, et antud 

koopalõvi võis peamiselt küttida hirvlaste sugukonda kuuluvaid isendeid, kellel oli 

punahirvedele iseloomulik negatiivne δ
13

C ja/või põhjapõtradele omane madal 

lämmastiku isotoopkoostis. 

Kõigi 40 analüüsitud looma kohta esines kõige kõrgem δ
15

N ühel karuna 

identifitseeritud kiskjalisel (proov nr. 49495). Vaatamata sellele, et karusid peetakse 

üldiselt omnivoorideks, kes tihti toituvad peamiselt taimedest, näib Woerdeni karu 

joonis 13 põhjal paiknevat toiduahelas justkui kõrgemal positsioonil kui eelnevalt 

mainitud koopalõvi. Antud karu tulemus +8,92‰ on märgatavalt kõrgem kui Eemi 

jäävaheaja koopa- ja pruunkarudel, kelle väärtused jäid vahemikku +3‰ kuni +4,5‰, 

kuid mitte nii kõrge kui ühel Hilis-Pleistotseeni pruunkarul: +12,6‰ (Bocherens et al. 

1995; 1999). Viimast kirjeldab Bocherens et al. (1995) kui looma, kelle toitumus pidi 

suures osas koosnema väikestest imetajatest. Samas tundub võrdlusmaterjali uurides, 

et Eemi jäävaheaegsed karud on olnud rohkem taimtoidulisemad kui nende külma 

perioodi liigikaaslased. See oleks ka loogiline, sest soojemale kliimale iseloomulikud 

liigirikkad metsad pakuksid karudele mitmekülgsemaid (taimseid) toiduallikaid, kui 

seda suutis stepilaadne mammuti-tundra. Eelneva informatsiooni põhjal julgeksin 

Woerdeni karu täpsemalt identifitseerida mitte koopakaruna, vaid rohkem 

karnivoorsema pruunkaruna. 

Ka selle sama karu δ
13

C väärtus oli silmapaistev. -18,72‰-ga oli see paari 

põhjapõdra järel üks kõrgemaid tulemusi. Hilis-Pleistotseeni pruunkaru δ
13

C oli -20‰, 

samas kui jäävaheaegsetel koopakarudel oli vastav väärtus keskmiselt -23,2‰ ning 

kahel samaaegsel pruunkarul -18,6‰ and -22‰ (Bocherens et al. 1995; 1999). 

Tuginedes üsna piiratud hulgaga võrdlusmaterjalile, ei ole siinkohal võimalik eristada 

jääaegseid ja jäävaheaegseid isendeid. Küll aga võib täheldada, et pruunkarudel on 

keskmiselt kõrgemad väärtused kui koopakarudel. Ilma konkreetseid järeldusi 

tegemata tahan vaid rõhutada fakti, et Woerdeni karu δ
13

C on palju positiivsem kui 

teistel dokumenteeritud karudel, ning on sealjuures kõige lähedasem (jäävaheaegsest 

keskkonnast pärit) pruunkarule. See ühtib eelmise lõigu lõpus tehtud oletusega antud 

looma täpsema taksonoomilise päritolu kohta. 

                                                 
7
 Publitseerimata andmed, suuline info Hans van der Plichtilt, mai 2010 
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Kaks liigi Canis lupus esindajat omasid üsna sarnaseid tulemusi: proov nr. 49496 (-

19,09‰ ja +6,69‰) ning nr. 49498 (-20,58‰ ja +8,14‰). Eemi jäävaheaegse hundi 

vastavad väärtused olid -20,2‰ ja +7,6‰ (Bocherens et al. 1999) ning Prantsusmaa 

Hilis-Pleistotseeni hundid jäid oma isotoopilise koostise poolest vahemikku -18‰ kuni 

-19‰ δ
13

C puhul ning +8‰ kuni +10‰ δ
15

N puhul (Bocherens & Drucker 2003; Fizet 

et al. 1995). Poolast pärit tänapäevastel huntidel olid keskmised tulemused süsiniku ja 

lämmastiku kohta -21,8‰ ja +6,1‰ (Bocherens & Drucker 2003). Nii Woerdeni 

andmete kui ka võrdlusmaterjali hulgas väärib tähelepanu isotoopväärtuste märgatav 

mitmekesisus. Selletõttu ei ole kahjuks käesolevate andmete põhjal võimalik teha 

kindlapiirilisi järeldusi jääaegsete huntide ökoloogiliste ja toitumuslike eelistuste kohta 

või neid kuidagi eristada jäävaheaegsetest (k.a. nüüdisaegsetest) liigikaaslastest. 

Lõpuks tahan lähemalt vaadelda üht kindla määranguta kiskjalise proovi (nr. 

49499), mille δ
15

N väärtus on kõigest +4,27‰. Kas selle info alusel oleks võimalik 

antud isendit täpsemalt identifitseerida? Kui võtta aluseks, et iga toiduahela astmega 

rikastub luu 
15

N isotoobi poolest keskmiselt 3‰ võrra, siis tarbis see loom tõenäoliselt 

toitu, mille δ
15

N pidi olema keskmiselt +1‰ ringis. Tõepoolest, ühe analüüsitud 

põhjapõdra lämmastiku isotoopkoostis oli +1,65‰ (proov nr. 49465). Põhjapõder oli 

teatavasti levinud saakloom jääaegsetele karnivooridele, eriti huntidele. Samas võis 

tegu olla ka omnivoorse kiskjaga, näiteks koopakaruga, kelle toitumine taimedest 

kajastunuks ka tema madalas δ
15

N väärtuses. Seega pean tõdema, et isotoopväärtuste 

tõlgendusvõimaluste keerukuse tõttu ei ole antud küsimust võimalik pelgalt 

käesolevate tulemuste najal lahendada. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kiskjaliste rühma vaheldusrikkad tulemused on 

peamiselt seletatavad faktiga, et ühte tervikusse on koondatud erinevatest 

taksonoomilistest üksustest pärit isendid. Nendel kiskjatel ja omnivooridel olid 

tõenäoliselt individuaalsed ja liigi-spetsiifilised toiduallikad, küttimisstrateegiad ning 

kohastumuslikud eelistused, mis on täheldatud isotoopväärtuste ulatusliku kõikumise 

taga. 

3.2.8. Tähelepanekuid isotoopväärtuste liigisisese kõikumise kohta 

 

Kiskjalistega lõppeb ülevaade Woerdeni imetajate liigi- ning rühmasisesest 

isotoopväärtuste kõikumisest. Enne kui liigun edasi juba rühmade vaheliste 

variatsioonide juurde, tahan eelnenud analüüsist välja tuua olulisemad tähelepanekud. 
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Senine arutelu käesolevas peatükis on näidanud, et isotoopväärtused on individuaalselt 

üsna varieeruvad, seda nii ühe liigi kui ka laiemalt ühe taksonoomilise sugukonna 

piires. Pelgalt isotoopväärtuste endi põhjal ei õnnestuks enamasti kindlaks määrata 

isendi liigilist kuuluvust, seda eriti suurt kasvu rohusööjate nagu piisonite, hobuste ja 

karvaste ninasarvikute puhul. Küll aga tundus, et võimalik on eristada teatud liike nagu 

näiteks pruunkaru koopakarust. Kuigi mõnede rühmade juures oli liigisisene 

kõikumine väga väike, esines teistel suuremaid varieerumisi. Samas tuleb tehtud 

järeldustesse suhtuda teatava ettevaatusega – analüüsitud koosluse suhtelise väiksuse 

tõttu ei pruugi täheldatud tulemused iseloomustada tervet liiki, vaid esindada üht 

juhuslikku kogumit. 

See probleem võib lisaks Woerdeni näidisjuhtumile sama hästi kehtida ka teiste 

sarnaste uuringute kohta. Kuidas saab üldse kunagi 100% kindel olla, kas analüüsitud 

kogum iseloomustab oma vastava liigi keskmist näitajat? Kas ka Schoeninger & 

DeNiro (1984), kellele ma käesolevas töös tuginesin loomuliku liigisisese variatsiooni 

põhimõtte defineerimisel, said täiesti veendunud olla oma tulemuste paikapidavuses? 

Mille abil tõestada, et nende või kellegi teise statistika põhineb just isenditel, kellel on 

oma liigi kohta igati representatiivsed isotoopväärtused, mis ei ole sealjuures 

mõjutatud muudest teguritest? 

Tõstatatud teoreetilised küsimused vajaksid kindlasti edasist uurimist, sest 

vähemalt mulle tundub, et liigisisese loomuliku variatsiooni kontseptsioon ei ole siiani 

veel piisavalt konkreetselt defineeritud. Võib-olla ei saagi ega peakski liigisisest 

kõikumist hindama iga üksuse puhul sama standardi järgi. Pigem tuleks aktsepteerida 

võimalust, et mõnedel loomarühmadel ja/või liikidel ongi mitmekesisemad toitumis- 

ning elamisharjumised, samas kui teised on jälle väga kindlalt seotud ühe ökosüsteemi 

või toiduallikaga. 

 



 55 

3.3. Isotoopväärtuste erinevused loomarühmade vahel 

 

Jättes praeguseks kõrvale individuaalsed varieerumised Woerdeni loomarühmade 

isotoopväärtustes, ei ole kindlasti lugejale märkamatuks jäänud ka selged erinevused 

(taimtoiduliste) liikide vahel, kes kõik peaksid omama sarnast toitumust ja pärinema 

analoogsest ökosüsteemist. Nüüd on aeg sellesse uurimisprobleemi põhjalikumalt 

süveneda. Järgnevalt võrdlen omavahel mõnede tähelepanuväärsemate loomarühmade 

keskmisi isotoopväärtusi ning otsin täheldatud erinevustele põhjuseid, tehes seda eraldi 

kõigepealt süsiniku ning seejärel lämmastiku puhul. 

Loomarühm Hulk 
Keskmine S.D. Min.; maks. 

δ
13

C δ
15

N δ
13

C δ
15

N δ
13

C δ
15

N 

Põhjapõdrad 6 -19,02 3,11 0,67 0,93  -19,62; -17,94 1,65; 4,24 

Ninasarvikud 5 -20,73 4,26 0,71 1,35  -21,52; -19,9 2,06; 5,64 

Hobused 5 -20,95 4,87 0,65 1,28  -21,83; -20,2 3,01; 5,97 

Hirvlased 4 -21,09 5,13 0,59 0,75 -21,84; -20,43 4,12; 5,92 

Piisonid 6 -20,35 5,63 0,47 1,37 -21,08; -19,85 3.97; 7,03 

Mammutid 5 -21,28  6,3 0,54 2,14 -22,14; -20,84 2,57; 8,08 

Kiskjad 7 -20,29 6,94 1,41 1,69 -22,46; -18,72 4,27; 8,92 

 

Eri liikide ning gruppide paremaks võrdlemiseks olen kõigi seitsme imetajate rühma 

δ
13

C ja δ
15

N väärtuste aritmeetilise keskmise, standardhälbe ning minimaalse ja 

maksimaalse tulemuse koondanud ühte tabelisse (Tabel 3). Tulemused on järjestatud 

kasvavalt keskmiste δ
15

N väärtuste põhjal, sest leian, et antud näitaja illustreerib kõige 

paremini taimtoiduliste liikide vahel eksisteerivaid isotoopilisi erinevusi. Tabelit 3 

täiendab joonis 11, kus graafikule on kantud iga rühma keskmine tulemus ühe 

standardhälbe ulatuses keskväärtusest. Enne edasi liikumist tahan siinkohal veel 

rõhutada, et kuna kiskjate kategooria koosneb mitmest erinevast liigist, ei pruugi selle 

rühma aritmeetiline keskmine iseloomustada kõiki hõlmatud isendeid. Sellest 

hoolimata on kasulik karnivoore vaadelda tervikliku kogumina, mis esindab ühte 

konkreetset toiduahela astet. 

3.3.1. δ13C isotoopväärtuste kõikumine liikide vahel 

 

Kui vaadelda koos kõiki Woerdeni imetajate keskmisi δ
13

C väärtusi, siis jäävad need 

võrdlemisi kitsasse vahemikku, -22‰ ja -19‰ vahele. Sarnane ulatus on ilmnenud ka 

Tabel 3. Woerdeni loomarühmade isotoopväärtuste aritmeetiline keskmine, standardhälve, 

minimaalne ja maksimaalne tulemus. Tulemused järjestatud kasvavalt δ
15

N väärtuste põhjal 
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teistes Euroopa Pleistotseeni loomade peal sooritatud analüüsitulemustes. Nagu 

varasemalt juba mainitud, on sedasorti väärtused iseloomulikud isenditele, kes 

pärinevad mõõduka kliimaga maismaa-ökosüsteemist, mille taimestikus domineerivad 

C3-tüüpi taimed. Kui aga sarnases keskkonnas elamine ning toitumine peaks andma 

kõikidele loomadele samasuguse süsiniku isotoopväärtuse, siis kuidas seletada teatud 

herbivooride grupeerumist, nagu see on nähtav joonisel 11? 

Woerdeni loomarühmade keskmised isotoopväärtused
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Joonis 11. Analüüsitud Woerdeni loomarühmade keskmine tulemus ning ühe standardhälbe 

ulatus keskväärtusest 

 

Käesoleva analüüsi tulemuste põhjal on kõige negatiivsemad süsiniku 

isotoopväärtused mammutitel ning kõige positiivsemad, s.t. kõrgemad põhjapõtradel. 

Nii tänapäevaste kui ka Pleistotseeni-aegsete põhjapõtrade kohta on hulgaliselt 

andmeid nende iseloomulikult kõrgete δ
13

C väärtuste kohta (vt. peatükk 3.2.1). Selline 

erinevus ülejäänud rohusööjate ning eriti teiste hirvlastega on tõenäoliselt põhjustatud 

konkreetsetest toitumisharjumustest. Teatavasti tarbivad nüüdisaegsed põhjapõdrad 

suurel hulgal samblikke, seda eriti talvel. Samblikud aga sisaldavad rohkem 
13

C 

isotoopi kui teised samas keskkonnas kasvavad C3-tüüpi taimed (Guthrie 1990; Fizet 

et al. 1995). Samblike rohke tarbimine võib suurendada põhjapõtrade luu-kollageeni 

δ
13

C väärtust võrreldes teiste herbivooridega, kes ei kasuta samblikke toiduallikana. 

See seletaks ka Woerdeni põhjapõtradele omast süsiniku isotoopkoostist. 
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Lähtuvalt sellest hüpoteesist peaksid ka kõik kiskjalised, kes tarbivad toiduks 

peamiselt 
13

C-rikast põhjapõdra liha, omama sarnaselt kõrgeid δ
13

C väärtusi. Et 

põhjapõdrad olid jääajal üheks peamiseks saakloomaks, on alust järeldada, et ka need 

kolm Woerdeni karnivoori, kelle süsiniku isotoopväärtused kattusid põhjapõtrade 

omadega, võisid paljuski toituda just antud liigi esindajatest. 

Nagu selgus, on põhjapõtrade iseloomulike tulemuste taga samblikest toitumine, 

kuid kas see on piisav, et seletada nii märkimisväärset erinevust põhjapõtrade ja teiste 

hirvlaste sugukonna liikmete isotoopväärtuste vahel? Hirvlaste rühma keskmine δ
13

C 

on mammutite järel kõige negatiivsem ning põhjapõtrade omast ligi 2‰ madalam. 

Sealjuures ei ole kahe grupi vahel ainsatki kattuvat tulemust. Et olen oma töös 

rõhutanud kompleksse ning mitmetahulise tõlgenduse tähtsust, ei tohiks ma siinkohal 

täiesti välistada ka võimalust, et mõned muud tegurid on omakorda langetanud 

hirvlaste süsiniku isotoopväärtusi. 

Eelnevalt olen juba korduvalt maininud peamise madalate süsiniku 

isotoopväärtuste põhjustajana võrastiku efekti. δ
13

C tulemuste põhjal peaks 

teoreetiliselt olema võimalik tuvastada ka Woerdeni hirvede eelistatud keskkonda. 

Bocherens & Drucker (2003) määrasid δ
13

C väärtustele piirmäära -22,5‰, millest 

allapoole jäävate tulemustega (muistsetest populatsioonidest pärit) punahirvede kohta 

võib öelda, et nad toitusid valdavalt metsastunud alal kasvavatest taimedest. Woerdeni 

hirvlaste rühmas oli just kahel punahirvel kõige madalamad δ
13

C väärtused, kahe peale 

keskmiselt -21,5‰. Ometi ei ole see tulemus küllalt negatiivne, et viidata antud 

punahirvede pärinemisele metsastunud elupaikadest. 

Siin ilmneb aga taaskord üks isotoopanalüüside kitsaskohti, milleks on 

tõlgendusvõimaluste paljusus. Antud olukorras väljendub see faktis, et metsas elamine 

ning metsas toitumine on kaks erinevat asja. Seetõttu ei saa võrastiku efekti ilmnemise 

puudumine isotoopväärtustes täielikult välistada analüüsitud loomade pärinemist 

metsastunud, s.t. rohkem suletumast keskkonnast. Siiski, toetudes kõigele sellele, mis 

senini Woerdeni isotoopandmete põhjal on selgunud, kaldun ma tõenäolisemale 

seisukohale, et nii Woerdeni hirvlased kui ka põhjapõdrad asustasid sarnast, vähese 

metsaga avatud maastikku ning igasugused erinevused kahe rühma süsiniku 

isotoopkoostiste vahel on tekitatud põhjapõtrade samblike rohkest toitumusest. 

Kui põhjapõtradel olid rühmana keskmiselt kõige kõrgemad δ
13

C tulemused, siis 

mammutid paiknesid selle skaala teises otsas, omades kõige negatiivsemaid väärtusi. 

Võrastiku efekt, mis võis kõne alla tulla hirvede puhul, tuleks siinkohal esimesena 
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välistada – mammutid suutsid elada vaid lagedatel, avatud maastikel. Bocherens 

(2003) on koondanud arvukalt isotoopväärtusi Siberi, Euroopa ja Alaska mammutite 

kohta, kust samuti peegelduvad nende suhteliselt madalamad δ
13

C tulemused võrreldes 

teiste suurt kasvu rohusööjate nagu ninasarvikute või hobustega. 

Valdav enamus mammuti-stepi herbivoore olid spetsialiseerunud rohusööjad, kelle 

toit koosnes 80-90% ulatuses rohttaimedest (Guthrie 1990; Kurtén 2007). Seega peaks 

arheoloogiliste tõendite põhjal mammutite toitumine olema äärmiselt sarnane teistele 

suurtele rohusööjatele, kuid ometi ilmneb isotoopandmetes vihjeid vastupidisele. 

Woerdeni tulemusi võib ühelt poolt pidada Bocherens’i poolt tehtud tähelepanekute 

kinnituseks. Teisalt aga ei ole erinevused ülejäänud liikidega niivõrd suured (näiteks 

Woerdeni hobuste keskmine tulemus erineb käesoleva kogumi mammutite omast vaid 

0,3‰), et seada kahtluse alla mammutite toidusedelit. 

Eelnevat kokku võttes jõudsin ma süsiniku isotoopväärtuste liigivaheliste 

erinevuste lähemal vaatlemisel järgmistele järeldustele. Esiteks, peamiste mammuti-

stepi rohusööjate hulgas olid tulemused väga sarnased. See on ka loogiline, sest kõik 

need loomad on kohastunud sama ökosüsteemiga ning toitusid peamiselt 

rohttaimedest. Kõikumised rühmade keskmiste tulemuste vahel on liiga väikesed, et 

ilma rohkemate proovide analüüsideta kindlalt väita, et on põhimõttelisi erinevusi 

nende toitumuses või päritolukeskkonnas. Erandiks on siin vaid põhjapõdrad, kelle 

puhul tõin välja samblike osatähtsuse nende toitumises ning iseloomulike tulemuste 

põhjustamises. Võib järeldada, et vaid fundamentaalselt erinev toiduallikas võib 

tekitada märgatavaid kõikumisi süsiniku isotoopväärtustes samast keskkonnast 

pärinevate liikide puhul. Liikide vahel ei täheldanud ma ka spetsiifilisest 

ökosüsteemist tekitatud muutusi isotoopväärtustes, nagu see ilmneks näiteks võrastiku 

efektis. 

3.3.2. δ15N isotoopväärtuste kõikumine liikide vahel 

 

Woerdeni loomarühmade keskmistes lämmastiku isotoopväärtustes ilmneb märgatavalt 

ulatuslikum kõikumine kui vastavates δ
13

C väärtustes, jäädes vahemikku +3‰ kuni 

+7‰. See ei ole ka üllatav, sest uurimuses on rohkem kui ühe toiduahela astme 

esindajaid. Juhuslikkuse baasil valitud Woerdeni kiskjaliste δ
15

N osutus keskmiselt 

+2,4‰ kõrgemaks kui nende toiduallika (taimtoidulised loomad v.a. mammutid) oma. 

See arv on mõnevõrra madalam, kuid üldiselt lähedane mitmetes eelnevates 
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uurimustes saadud tulemustele (vt. nt. Schoeninger & Deniro 1983; Sealy et al. 1987), 

mille järgi on 
15

N isotoobi rikastumismäär ühe troofilise astme kohta ligikaudu 3-4‰. 

Olemasoleva info põhjal tundub ilmne, et võrdlemisi madala toiduahela nihke 

(+2,4‰) põhjus peitub laiemalt δ
15

N väärtuste suures mitmekesisuses kahe troofilise 

astme seas. Ainuüksi herbivooride hulgas esineb isenditel väärtuseid vahemikus +2‰ 

kuni +8‰ ning sarnane lai kõikumine on täheldatav ka seitsme karnivoori hulgas. 

Troofilise nihke suurusjärk kindlasti muutuks, kui võrrelda vaid neid loomi, kes võisid 

reaalselt olla omavahel kiskja-saaklooma suhetes (näiteks hundid-põhjapõdrad). See 

on aga antud uurimuse puhul raskendatud, sest mitte kõiki kiskjate luufragmente ei 

õnnestunud identifitseerida liigi või sugukonna tasandini, mistõttu ei saa kindel olla 

nende peamistes toiduallikates. Ühesõnaga komplitseerib kiskja-saaklooma vaheliste 

suhete kohta üldisemate järelduste tegemist toetumine sedavõrd mitmekülgsele 

loomade valikule. 

Huvitaval kombel paistavad omapäraste lämmastiku isotoopväärtuste poolest silma 

paljuski need samad liigid, mis süsiniku tulemuste puhul. Võtame kas või põhjapõdrad, 

kes juba eelnevalt olid tähelepanu all oma iseloomulike δ
13

C väärtuste tõttu. Nii 

nüüdisaegsetel kui Pleistotseeni põhjapõtradel on täheldatud madalaid δ
15

N väärtusi 

võrreldes teiste samast keskkonnast pärit mäletsejalistega (Fizet et al. 1995). On 

mõningast alust arvata, et lisaks suurenenud 
13

C-sisaldusele on samblikes ühtlasi ka 

võrdlemisi vähe 
15

N isotoopi, mis võib tekitada vaadeldud madala lämmastiku 

isotoopkoostise (Virginia & Delwiche 1982). Teisalt on teada, et tänapäevase 

põhjapõdra neerusäsi (neeru sisemine osa) on väiksem kui teistel rohusööjatel. Selle 

tulemusena on põhjapõdra neeru kontsentratsiooni jõud nõrk ning need loomad 

väljutavad väga madala uurea sisaldusega uriini (Fizet et al. 1995). Selle toimingu 

tagajärjel jääks kehasse märgatavalt vähem 
15

N isotoopi, mida võiks samuti kasutada 

täheldatud isotoopanalüüside tulemuste selgitamiseks. 

Kuigi Euroopa Hilis-Pleistotseenist pärinev võrdlusmaterjal kinnitab Woerdeni 

põhjapõtrade iseloomulikke tulemusi, on publitseerimata andmete põhjal nende Alaska 

liigikaaslased (Põhja-Ameerikas laiemalt tuntud karibuude nime all) hoopis 

ulatuslikuma varieeruvusega. Ligi viiekümne analüüsitud karibuu δ
15

N väärtused 

jaotusid võrdlemisi ühtlaselt 0‰ ja +9‰ vahel, sealjuures nende δ
13

C oli võrreldav 

Woerdeni tulemustega, seega vahemikus -20‰ kuni -17‰.
8
 Nii suur kõikumine ühe 

                                                 
8
 Publitseerimata andmed, suuline info Hans van der Plichtilt, mai 2010 
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liigi piires on hämmastav ning viitab kas karibuude enneolematult mitmekülgsele 

toitumusele või mõnede teiste, siiani veel konkreetsemalt defineerimata tegurite 

olemasolule. 

Ulatuslikemate uuringutega oleks tõenäoliselt võimalik välja selgitada, kas 

Woerdeni (ja laiemalt jääaegse Euroopa) põhjapõtradel võib esineda Alaska 

karibuudele iseloomulikke kõrgemaid ning mitmekülgsemaid isotoopväärtusi, või 

jäävad kõikide kohalike isendite δ
15

N tulemused vahemikku keskmiselt +2‰ kuni 

+4‰. Teine variant tundub mulle siinkohal tõenäolisem, sest kuigi Woerdeni kogumis 

oli analüüsitud põhjapõtru kõigest kuus tükki, olid nende lämmastiku isotoopväärtused 

äärmiselt lähedased ning kõigele lisaks väga sarnased analoogsest perioodist ning 

piirkonnast pärineva võrdlusmaterjaliga. 

Rõhutaksin veel ka seda, et hoolimata mammuti-stepi kui ühtse ökosüsteemi 

ulatumisest Lääne-Euroopast kuni praktiliselt Alaskani välja, on Põhja-Ameerika 

puhul tegu omaette keskkonnaga, kus ainuüksi erinevused aluspinnases, mullastikus, 

hüdroloogias ja kohalikus taimestikus võivad tekitada selgelt määratlemata 

variatsioone karibuude isotoopväärtustes. Selle alusel võiks madalaid δ
15

N tulemusi 

pidada just Euroopa jääaegsetele põhjapõtradele iseloomulikuks nähtuseks. 

Viimaks tahaksin veel korra pöörduda mammutite ebatavaliselt kõrgete, 

maismaakiskjatele sarnanevate δ
15

N väärtuste juurde. Süsiniku väärtuste vaatlemisel 

tõin juba välja, et mammutite toitumus ei erinenud teiste jääaegsete rohusööjate omast. 

Millest on siis põhjustatud nende omapärane lämmastiku isotoopkoostis? Meenutades 

esimeses peatükis antud ülevaadet isotoopväärtuste mõjuteguritest, võiks tõenäolise 

seletusena pakkuda välja vee- või toitainepuudusest tekitatud ainevahetuslikku stressi. 

See aga tähendaks, et sellal kui Pleistotseeni mammutid kannatasid veenappuse käes, 

ei esinenud nende kaasaegsetel ja samast leiukohast pärinevatel imetajatel sarnaseid 

vedelikupuuduse tunnuseid, mis on aga ebatõenäoline. 

Kui analüüsitud mammutid oleksid elanud äärmiselt kuivas kliimas, peaks see 

kajastuma laiemalt ka ülejäänud fauna isotoopväärtustes. Kuigi mitmel Woerdeni 

herbivooril esines oodatavast veidi kõrgemaid δ
15

N väärtusi, ei olnud tegu niivõrd 

ekstreemsete tulemustega, nagu on ilmnenud mõnedes eespool mainitud uuringutes 

(vt. nt. Sealy et al. 1987). Seetõttu ei näe ma ka alust väita, et Woerdeni loomad võisid 

pärineda väga kuivast (ja külmast) keskkonnast.  

Siinkohal võiks otsida põhjuseid mitte otseselt keskkonna eripäradest, vaid pigem 

lämmastiku kehasisestest mehhanismidest. Kuigi ei ole võimalik uurida mammutite 
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sisemist füsioloogiat, võib heaks analoogiks pidada nüüdisaegseid elevante. Oma 

märkimisväärse suuruse tõttu läheb elevantidel toidu seedimiseks kauem aega kui 

teistel taimtoidulistel loomadel (Clauss & Hummel 2005). Et toitained ei jõua nii ruttu 

kudedesse, kogevad elevandid suuremal hulgal metaboolset stressi ning seda isegi 

väga väikese toidu- või veenappuse korral, mis teiste herbivooride puhul mingit 

reaktsiooni ei tekitaks (Kuitems 2009). Sedasorti stress lööks tasakaalust välja keha 

loomuliku lämmastiku tasakaalu ning tõstaks märgatavalt 
15

N isotoobi sisaldust 

organismis (vt. peatükk 1.3.9). 

Nii Heaton et al. (1986) kui Ambrose et al. (1986) seostasid mõnede tänapäevaste 

Aafrika elevantide tavatult suured δ
15

N väärtused (üle +10‰) kuiva kliimaga, 

pakkudes põhjuseks raskendatud ligipääsu toidu- ja veeressurssidele. See lisab kaalu 

järeldusele, et ka mammutite ebaharilikult kõrged väärtused – kuigi kaudselt 

põhjustatud kliimast – võivad tõepoolest olla esile kutsutud nende sisemise füsioloogia 

ja kehaehituse eripärast. 

Nüüd, kui olen lõpetanud ka lämmastiku isotoopväärtuste muutuste vaatlemise, 

võin järeldada, et erinevused tulemustes on tõepoolest üsna märkimisväärsed. 

Enamikel juhtudel õnnestus täheldatud varieerumistele pakkuda ka rahuldavaid 

seletusi. Kuigi varasemalt kindlaks tehtud teooria järgi erinevad kiskjad ja 

taimtoidulised isendid üksteisest u. 3‰, siis nende absoluutsed väärtused võivad 

pealtnäha paikneda täiesti süsteemitult. Seda põhjustab kiskjate peamise saaklooma 

enda δ
15

N, mis kandub edasi neist toituvale karnivoorile. Saaklooma s.t. taimtoiduliste 

loomade lämmastiku isotoopväärtustes aga põhjustab Woerdeni juhtumil liigi-

spetsiifilisi kõikumisi kas konkreetne toiduallikas või sisemised, füsioloogilised 

tegurid (nagu mammutite ja võimalik, et ka põhjapõtrade puhul). Liikidevahelised 

erinevused ei näi olevat siinjuures põhjustatud klimaatilistest teguritest, sest vastasel 

juhul oleksid mõjutatud kõikide isendite/liikide tulemused ning nende suhtelised 

erinevused peaksid teoreetiliselt jääma samaks. 

3.4. Paleoökoloogilisi ja kronoloogilisi järeldusi 

 

Siiani olen lähenenud Woerdeni isotoopväärtuste analüüsimisele isendikesksest 

probleemipüstitusest. Olen vaadelnud tulemuste erinevusi ning toonud välja mitmeid 

võimalikke tekkepõhjuseid nii konkreetsete liikide ja loomarühmade sees kui ka 

laiemate gruppide vahel. Aga käesoleval tööl on ka teine uurimisküsimus – millist 
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infot suudab stabiilsete isotoopide meetod pakkuda Woerdeni kui arheoloogilise 

leiupaiga kohta? Toiduallikad, millele loomad (ja ka inimesed) toetuvad, on enamasti 

ära määratletud ressursside saadavusest ümbritsevas keskkonnas. Peamiselt toitumust 

kajastav isotoopväärtus on seega ideaalne paleoökoloogia indikaator. Keskkonna 

rekonstruktsiooni põhjal võib omakorda teha üldistavaid järeldusi osteoloogilise 

materjali suhtelise dateeringu kohta. 

Peamised paleoökoloogilised vihjed, mida saab isotoopväärtustest tuletada, on 

üldine klimaatiline keskkond ning maastiku avatus vs. suletus. Maastiku avatusest on 

võrdlemisi palju juttu olnud. Sellal kui võrastiku efekt kinnitab tihedalt metsastunud 

alade olemasolu, ei pruugi selle efekti puudumine isotoopandmetes automaatselt 

välistada metsade esinemist muistsel maastikul. Käesoleva uurimuse allikmaterjali aga 

moodustavad valdavalt loomad, kes on tuntud oma kohastumuse poolest mammuti-

stepi ökosüsteemiga. Eriti suuremad rohusööjad suutsid elada vaid lagedatel, tasastel 

maastikel. Woerdeni imetajate poolt asustatud keskkonnas pidid olema ülekaalus C3-

tüüpi taimed, mille hulgas erinevad madalad rohttaimed (ning põhjapõtrade puhul 

samblikud) moodustasid tähtsama osa herbivooride toitumusest. Orgude ning jõgede 

kallastel võis kasvada ka kõrgemat taimestikku, mida tarbisid toiduks punahirved, 

võib-olla hankides just sealt oma veidike kõrgemad süsiniku isotoopväärtused. 

Kui on miski, mida stabiilsete isotoopide meetod hästi suudab tabada, siis on need 

klimaatilised ja ökoloogilised äärmused. Kuivemad (ja külmemad) perioodid 

mõjutavad otseselt kogu fauna lämmastiku isotoopväärtusi, nagu on ilmnenud eespool 

välja toodud näidetes (vt. peatükk 1.3.9). Et Woerdeni materjalis puuduvad niivõrd 

kõrged lämmastiku tulemused (mitte arvestades mammuteid ja kiskjalisi, kelle puhul 

on suuremad väärtused seletatavad muude teguritega) kui mõnede teiste andmestike 

hulgas, ei pärinenud analüüsitud loomad tõenäoliselt viimase jääaja kõige külmematest 

(ja ühtlasi kuivematest) perioodidest, mil ressursside nappuse tõttu oleks nende keha 

pidanud taluma tõsist vedelikupuudust. Sealjuures ei julgeks ma täiesti välistada 

võimalust, et osad herbivoorid (nt. mõned käesoleva uurimuse stepipiisonid) võisid 

aeg-ajalt kogeda ressursside piiratusest või veidi karmimast kliimast tingitud 

veenappust, mis nende lämmastiku isotoopkoostist veidi tõstis. 

See isotoopandmete põhjal rekonstrueeritud keskkond tundub olevat ideaalne 

peamistele mammuti-stepi rohusööjatele, aga kuidas sobituvad sellesse liigid, kes on 

Pleistotseeni vältel elanud ka soojematel perioodidel ja/või rohkem metsastunud 

piirkondades? Mitmed neist liikidest nagu punahirv ja hunt on väga suure 
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kohastumisvõimega, mis on ilmselt ka põhjuseks, miks nad suutsid edukalt läbida 

ülemineku Holotseeni. Võrdlevas materjalis panin tihti tähele selgeid erinevusi 

erinevatest perioodidest (jääaegne, jäävaheaegne, Holotseeni-aegne) pärit isendite 

vahel. Tõsiasi, et enamikel juhtudel olid Woerdeni isotoopväärtused kõige sarnasemad 

just Lääne-Euroopa Hilis-Pleistotseeni paleozooloogilisel materjalil tehtud analüüside 

tulemustega, on tugev argument antud kogumi dateerimisel just sellesse ajastusse. Veel 

enam, ma julgeks välja pakkuda, et kõik käesoleva töö jaoks analüüsitud imetajad 

võisid olla enam-vähem samaaegsed, mis tähendaks et Woerdeni Hilis-Pleistotseeni 

kihistused on tekkinud võrdlemisi kitsa ajavahemiku jooksul ning ei esinda kogu 

perioodi selle täies ulatuses. 

Esiteks räägib selle teooria kasuks δ
13

C ja δ
15

N väärtuste suhteline homogeensus 

terves kogumis, mis lubab arvata, et enamik imetajaid pärineb sarnaste ökoloogiliste 

tingimustega ajastust. Samuti oleks alusetu väita, nagu ei saaks kogu analüüsitud 

Woerdeni fauna sedavõrd mitmekülgsete liikide olemasolu tõttu kuidagi olla asustanud 

sama ajaperioodi. Nimelt on Guthrie (1990) järgi piisavalt andmeid selle kohta, et 

vähemalt 23 000 – 14 000 aastat tagasi kooselutsesid Euroopas mammutid, hobused ja 

stepipiisonid selliste liikidega nagu koopalõvi, karvane ninasarvik, põhjapõder ja 

punahirv. Et ka ülejäänutel Woerdeni hirvlastel ei olnud metsaelanikele iseloomulikke 

isotoopkoostisi, toitusid ka nemad avatud maastikel ning neid võib pidada kuuluvaks 

ühtsesse mammuti-stepi ökosüsteemi. Sama võib öelda ka tänapäeval metsades elavate 

kiskjaliste ja omnivooride kohta nagu hunt ja karu. 

Lõpuks tasub meenutada, kuidas van der Jagt (2005) dateeris Woerdeni 

põhjapõdrad kehaehituse ning muude osteomeetriliste tunnuste põhjal ajavahemikku 

ligikaudu 60 000 kuni 50 000 aastat tagasi. Sealjuures tõi ta välja, et kõik Woerdeni 

põhjapõdrad esindavad tõenäoliselt ühte homogeenset rühma, mis pärineb võrdlemisi 

konkreetsest ajaperioodist Hilis-Pleistotseeni teises pooles. Kas on alust laiendada seda 

oletust ka mõnedele teistele Woerdeni liikidele? Vähetõenäoline, et mõni analüüsiks 

valitud isenditest pärineks Kesk- või Vara-Pleistotseenist, seda kas või pelgalt nende 

liigilise kuuluvuse poolest, mis seob enamiku neist (kui mitte kõik) vältimatult 

viimase, Weichseli jääajaga. Siinjuures on stabiilsete isotoopide analüüsi tulemused ise 

selles küsimuses osutunud kõige paremaks indikaatoriks, sest sarnased 

isotoopväärtused viitavad üldjuhul pärinemisele lähedastest ökoloogilistest 

tingimustest. 
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Kuigi van der Jagt’i poolt välja pakutud vanus ei ühti siiani ainsa Woerdeni kogumist 

pärit (põhjapõdra) luu peal tehtud radiosüsinikdateeringuga (u. 30 000 aastat vana), on 

see kooskõlas teooriaga, et käesoleva arheoloogilise kogumi Hilis-Pleistotseeni 

osteoloogilised säilmed on ladestunud võrdlemisi lühikese ajavahemiku jooksul. 

Samuti tahan siinkohal veel osutada faktile, et märgatav osa jääaegsest 

võrdlusmaterjalist, millega Woerdeni tulemused kõige enam sarnanesid, pärines 

konkreetsemalt Hilis-Pleistotseeni lõppjärgus paiknevast hilispaleoliitikumist. Seega 

võib kokkuvõtvalt järeldada, et antud magistritöö näidisuuringu jaoks valitud luuline 

kogum pärineb stabiilsete isotoopide analüüsi, võrdlusmaterjali ning erinevate 

paleozooloogiliste ja osteomeetriliste uuringute põhjal Hilis-Pleistotseeni teisest 

poolest, tõenäoliselt perioodist ca. 60 000 kuni 30 000 aastat tagasi. 
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Kokkuvõte 
 

Kuigi Woerdeni osteoloogilise kogumi näol ei olnud tegu just ideaalse 

allikmaterjaliga, pakkudes kohati rohkem küsimusi kui vastuseid, on käesolev 

magistritöö täitnud oma eesmärgi demonstreerides stabiilsete isotoopide meetodi 

mitmekülgseid rakendusvõimalusi erinevate arheoloogiliste probleemide lahendamisel. 

Woerdeni loomaluude isotoopanalüüs pakkus uut infot antud leiupaiga 

paleokeskkonna taastamiseks ning kinnitas mitmeid varasemalt tehtud tähelepanekuid 

Pleistotseeni loomade ökoloogia ning isotoopväärtuste mõjutegurite kohta. 

Püstitatud uurimisküsimustele vastamiseks vaatlesin isotoopväärtuste kõikumisi 

loomarühmade piires ning vahel. Nagu selgus, varieerusid tulemused ühe liigi või 

laiemalt sugukonna raames erinevas ulatuses – kord vähem, kord rohkem. Teistest 

tähelepanuväärselt eraldiseisvaid väärtusi ühe rühma sees esines vaid paaril juhul – 

kontrollanalüüs saaks kinnitada, kas tegu oli ebaõnnestunud prooviga või oli 

konkreetne tulemus tekitatud individuaalsetest erinevustest toitumises või keskkonnas. 

Kõige suuremad kõikumised isotoopväärtustes ilmnesid kiskjate rühmas, mis on aga 

hõlpsasti selgitatav asjaoluga, et antud grupp sisaldas mitut üsna erinevat liiki. 

Erinevaid loomarühmi omavahel võrreldes panin tähele, et mitme liigi esindajate 

isotoopväärtused grupeeruvad graafikul lähestikku ning teistest veidi eraldi. Sellal kui 

peamistel mammuti-stepi rohusööjatel nagu ulukhobusel, karvasel ninasarvikul ja 

hirvlastel olid keskmiselt väga sarnased tulemused, eristus neist pisut stepipiison ning 

täiesti omaette paiknesid mammut ning põhjapõder. Põhjapõtradele iseloomulikku 

isotoopkoostist põhjustas peamiselt nende spetsiaalne toiduallikas (samblikud), samas 

kui omapärane füsioloogia ja kehaehitus oli tõenäoliselt vastutav mammutite 

silmatorkavate isotoopväärtuste eest. 

Tõdemus, et mitmetel taimtoidulistel loomadel on just neile omane isotoopkoostis, 

lubab tulevastes analüüsides kindlaks teha potentsiaalseid toiduallikaid selliste karni- 

või omnivooride puhul nagu hundid, karud, aga ka muistsed inimesed. Kiskja-

saaklooma vahelisi suhteid uurides selgus, et Woerdeni karnivoorid võisid toituda 

valdavalt rohusööjatest nagu põhjapõdrad, hirvlased ja ulukhobused. Üldisemate 

järelduste hulgas jõudsin mõistmisele, et lämmastiku isotoopväärtuseid ei saa 

vaatamata levinud teooriale pidada alati usaldusväärseks toiduahela astme 
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indikaatoriks, sest paljudel suurt kasvu rohusööjatel olid kiskjatele omased väärtused 

ning vastupidi. 

Stabiilsete isotoopide meetod ei ole oma piirangute ning ohtudeta ning see selgus 

ka antud töös. Olin sunnitud möönma, et ilma piisava taustinfota uuritava isendi 

elukeskkonna ja/või toitumisharjumuste kohta, on tihti raske teha konkreetseid 

järeldusi pelgalt isotoopväärtuste endi baasil. Seda peamiselt põhjusel, et mitmed eri 

tegurid võivad tekitada sarnast isotoopsignaali. Näiteks ei õnnestunud mul kindlaks 

määrata ühe kiskjana tuvastatud looma täpsemat liigilist kuuluvust, sest tema 

isotoopkoostise põhjal oleks võinud tegu olla nii taimedest toituva omnivooriga kui ka 

karnivooriga, kes toitus omapärase (madala) isotoopkoostisega rohusööjatest. Teisalt 

aga oli olukorras, kus sai arvestada märkimisväärse lisainfoga, vähemalt teoreetiliselt 

võimalik eristada pruunkaru koopakarust. 

Käesolevas töös tehtud tähelepanekud Woerdeni loomade isotoopväärtuste kohta 

kinnitavad, et need isendid pärinesid tõepoolest mammuti-stepi ökosüsteemist. Nende 

poolt asustatud keskkond oli tõenäoliselt vähese metsaga, avatud ning tasase 

maastikuga, kus leidus ohtralt erinevaid C3-tüüpi taimi, sealhulgas samblikke. 

Hoolimata sellest, et stabiilsete isotoopide analüüsi jaoks olid luud valitud üsna 

juhuslikult ning teadmata nende täpset stratigraafilist päritolu, olid tulemused väga 

ühtlased. See võib toetada järeldust, et enamus Woerdeni isendeid pärinesid 

lähedasest, võrdlemisi kitsast ajaperioodist. Isotoopanalüüsi tulemused ise olid kõige 

sarnasemad võrdlusmaterjaliks valitud Euroopa Hilis-Pleistotseeni ja Hilis-

Paleoliitikumi loomade isotoopväärtustega. Võttes arvesse seni veel ühtainsat 

radiosüsinikdateeringut ja varasemat osteomeetrilist analüüsi (van der Jagt 2005) ning 

toetudes isotoopanalüüsi tulemustele (nii Woerdeni omadele kui võrdlusandmetele) 

oletasin, et näidisuuringuks valitud loomastik võib pärineda Hilis-Pleistotseeni teisest 

poolest, umbes 60 000 kuni 30 000 aastat tagasi. 

Lõpuks tahan meelde tuletada, et oma töös rajasin isotoopanalüüsi tulemuste 

tõlgendamise eeldusele, et uuringuks valitud isendid pärinevad tõenäoliselt kõik 

lähedasest ajaperioodist. Isotoopväärtuste sarnasus nii omavahel kui ka 

võrdlusmaterjaliga ei lükanud seda oletust ümber. Sellest lähtuvalt pean kokkuvõtvalt 

tõdema, et isotoopanalüüsid töötavad kõige paremini just interdistsiplinaarsetes 

uurimustes, kus seda meetodit saab edukalt kasutada muude allikate põhjal tehtud 

järelduste kinnitamiseks või ümber lükkamiseks. 
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Stable isotopes as indicators of paleoecology among 

paleozoological material from The Netherlands 

Summary 

 

Stable isotopes are atoms of the same element that have an equal amount of protons 

and electrons but a different amount of neutrons. Every substance and organism has a 

specific isotopic composition (the heavier-to-lighter isotope ratio) which makes it 

possible to track the movement of certain stable isotopes in the ecosystem. Since the 

first application of stable isotopes in archaeology in the 1970’s, this method has 

evolved into a valuable tool for studying various topics such as paleodiet, social status, 

paleoenvironment and past climate. 

Many factors determine the specific isotope composition of each plant, animal and 

human. It is commonly thought that the main food source is responsible for the isotope 

signal, but numerous studies (e.g. Schoeninger & DeNiro 1984; Ambrose & DeNiro 

1986) have shown that the situation is more complicated than the originally postulated 

statement „You are what you eat“ claims. Individuals consuming the same diet can 

have extremely different isotope values, not to mention the differences that appear 

when comparing animals from different trophic levels (herbivores vs. carnivores), 

ecosystems (marine vs. terrestrial), climates (tropical vs. temperate) and so on. In order 

to fully use the potential of stable isotope analysis, it is important to be aware of all 

these factors and their influence on the final isotopic composition to avoid 

misinterpretation of data. 

This thesis will attempt to use the stable isotope method as a tool to reconstruct a 

Pleistocene environment. On a more theoretical level, it will look in detail at the 

variation in isotope values between different species and animal groups and try to 

determine the causes behind these variations among common Ice Age mammals. Since 

the stable isotope method is still relatively new in Estonia and there is a lack of 

resources and previously published data, the case study of this thesis is based on 

material from the Netherlands. The site of Woerden has a rich collection of 

paleozoological finds. The osteological material is however mixed and fragmented, 

because the remains are dredged up from a lake. This also means that the 

stratigraphical origin of the bones is unknown. However, due to the large amount of 
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species represented, this is an adequate source collection to look at some of the more 

theoretical problems of isotope analysis. 

This thesis has in fact two research questions, the first one being: What is the 

extent of variation in isotope values among and between species and animals on 

different trophic levels and what is the cause behind these variations? The second 

research question is: How can the stable isotope analysis results help reconstruct the 

paleoecology of Woerden and thus help to more precisely date the archaeological 

material under study? The case study and research questions are more fully dealt with 

in the third chapter of this thesis. Before that, the first part gives an introduction to the 

topic of stable isotopes, while the second chapter presents the case study, source 

material and methods of the completed laboratory work. 

In order to understand the use of stable isotopes as indicators of paleoecology, a 

basic overview of the science of isotopes is necessary. Carbon and nitrogen are two 

main elements that have isotopes that can be used in archaeological and 

paleoecological research (and also in this thesis). Both elements have two stable 

isotopes (
12

C and 
13

C; 
14

N and 
15

N). The exact ratio of these isotopes (expressed as 

δ
13

C or δ
15

N) differs in nature due to a process called isotopic fractionation which is 

caused by slight differences in the mass of the isotopes of the same element (Hoefs 

2009; Dawson & Brooks 2001). 

The δ
13

C of plants is determined by their specific photosynthetic pathway. C3-

plants have δ
13

C values around -21‰ to -34‰, while C4-plants, more common in the 

tropics, have values between -8‰ and -16‰. Herbivores consuming either of these 

types of plants will have isotope values that correspond to their diet: around -22‰ for 

C3- and around -8‰ for C4-plant consumers. Marine plants can not rely on 

photosynthesis alone, thus values for marine organisms and of mammals feeding on 

marine resources are different, in average -16‰. This value is even higher for river 

and lake ecosystems where δ
13

C values can reach up to -26‰ (Ambrose & DeNiro 

1986; Schoeninger & Moore 1992; Sealy 2001). 

Nitrogen isotopes are distributed in the ecosystem on a different basis than carbon. 

Due to fractionation processes δ
15

N increases by about 2 to 4‰ with every trophic 

level. Since most plants have δ
15

N values around 0-3‰, herbivores have common 

values between 3 and 5‰ and carnivores in turn have values in average 3‰ higher. 

Since there are more steps in the marine food chain, δ
15

N values over 10‰ are usually 
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present in fish and marine mammals (Schoeninger & Moore 1992; Peterson & Fry 

1987). 

In addition to their main food source, there are many other factors that have an 

influence on the isotopic composition of an organism. This makes the previously 

described system only an ideal scheme. To bring some examples, the nitrogen isotopic 

composition of plants is to a large extent determined by the soil where the plants grow. 

In drier and more tropical environments, soils have higher δ
15

N values compared to 

more cooler, moist and shaded soils (Ambrose 1991). Also more saline soils are 

known to have higher δ
15

N values than non-saline soils (Karamanos et al. 1981). 

Another factor is the canopy effect, which causes plants and animals from dense 

forests to have highly negative δ
13

C values, around -30‰ (van der Merwe & Medina 

1991). In areas with minimal rainfall and poor access to water, animals are known to 

have very elevated δ
15

N values due to nitrogen metabolism in the body. This process 

occurs during times of dehydration and results in excreting large amounts of 
14

N 

enriched urea, leaving the body with more 
15

N and consequently a higher δ
15

N value 

(Sealy et al. 1987; Heaton et al. 1986; Ambrose & DeNiro 1986). 

This overview of the main factors causing isotopic variability forms the framework 

for understanding the discussion related to the current case study. From the 

osteological collection of Woerden, Netherlands, I chose 40 bone samples which 

represent at least 7 taxonomical families and 10 species of mammals to fully explore if 

any variation in isotope values exists between different animal groups. The source 

material originates from an ice-age ecosystem called the mammoth-steppe – an open, 

tundra-like environment which was able to support a large amount of herbivores such 

as mammoth, woolly rhinoceros, steppe bison, horse, reindeer and others. Additionally 

some carnivorous species are included in the study, including wolf, bear and cave lion. 

The bone samples were taken to the isotope laboratory in Groningen University. There, 

with guidance from the local technicians, I conducted the sample treatment and 

preparation processes of the bones in order to complete the stable isotope analysis. 

Of the 40 samples, 38 could be considered as successful and thus were included in 

the following analysis. The results of the stable isotope analysis fall in the range of -

18‰ to -23‰ for δ
13

C and +1‰ to +9‰ for δ
15

N. Based on this data alone, it can be 

said, that all the animals originated from an environment where C3-plants dominated. 

Also, none of the animals consumed substantial amounts of marine resources. The 

results were further organized into 7 groups: reindeer, cervids (excluding reindeer), 
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woolly rhinoceros, steppe bison, horse, woolly mammoth and carnivores. This 

revealed that some animal groups distinctively stand out from the rest. 

The reindeer had average values of -19,02‰ (± 0,67) for δ
13

C and +3,11‰ (± 

0,93) for δ
15

N. These are the highest carbon and the lowest nitrogen values of all 

Woerden species. Their specific carbon isotope composition is most likely caused by 

their diet – reindeers eat a lot of lichen, especially in winter conditions. Lichen is in 

fact more enriched with 
13

C than other C3 plants (Fizet et al. 1995) which can account 

for the high carbon isotope values of this species. Their extremely low δ
15

N can also 

be caused by eating lichen (Virgina & Delwiche 1982) or is determined by the small 

size of a reindeer kidney which reduces nitrogen excretion (Fizet et al. 1995). 

Woerden cervids (including two red deer, one giant deer and one elk or giant deer) had 

average values of -21,09‰ (± 0,59) for carbon and +5,13‰ (± 0,75) for nitrogen. It is 

presumed that deer with δ
13

C values below -22,5‰ can be considered originating from 

a closed (forested) environment (Bocherens & Drucker 2003), but since no Woerden 

cervids had such negative values, it can be said that these deer fed on plants from open 

habitats. 

The woolly rhinoceros isotope results are characterized by three very similar 

values and two that are more distinct. Their average δ
13

C is -20,73‰ (± 0,71) and δ
15

N 

is +4,26‰ (± 1,35). Of the Woerden bovids, five samples belonged to steppe bison, 

while the sixth could have been either a steppe bison or an aurochs. This group is 

characterized by a rather noticeable variation in their nitrogen values from +4‰ to 

+7‰ (in average 5,63‰ with a standard deviation of 1,37). Their average δ
13

C is -

20,35‰ (± 0,47). Aurochs are known to prefer more closed environments compared to 

steppe bison but on this data alone it is not possible to fully distinguish between the 

aurochs and the bison isotope signal and to more precisely identify this bone sample. 

The horses have δ
15

N values between +3‰ and +6‰ and δ
13

C values from -22‰ to -

20‰. Horses have rather noticeable variation in their individual values and unlike 

some other species do not seem to group together on the plot. 

Mammoths have the highest δ
15

N values of all herbivores, going up to +8‰, 

except for one anomalously low sample with +2,57‰. Their carbon values are in 

average -21,28‰ (± 0,54) which is somewhat more negative than in other species in 

this study. High nitrogen isotope values for mammoths have been reported in many 

other studies done on Late-Pleistocene material. This phenomenon where mammoths 

have greater δ
15

N values than many other carnivores can not be caused by food source 
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since mammoths have the same diet as horses and rhinoceros. Instead, the real cause 

may lie in the mammoths’ physiological differences. It is known that because of their 

substantial size, modern elephants need more time to digest food (Clauss & Hummel 

2005). If this also applies for mammoths, then even the slightest periods of 

dehydration can cause metabolic stress and alter the natural nitrogen balance in the 

body (Kuitems 2009). 

For the seven carnivore bone samples the average δ
13

C is -20,29‰ (± 1,41) and 

+6,94‰ (± 1,69) for δ
15

N. The large standard deviation is likely caused by the fact that 

there are more than one species included in this group. The nitrogen values are 

relatively low, especially considering the fact that this figure represents the trophic 

level and the main item of prey. Since the isotope composition of carnivores should be 

in average 3‰ enriched than its diet, the predators under study most likely consumed 

reindeer and to a lesser extent also horses, other cervids and woolly rhinoceros. 

Because of the lack of very high (over +10‰) δ
15

N values, it is unlikely that any of the 

carnivores hunted mammoth as the main source of food. 

One cave lion in this study had a relatively low δ
15

N (+5,57‰) which makes it 

reasonable to presume that its main diet had to consist of herbivores with equally low 

values, such as reindeer. The highest δ
15

N of all tested animals (+8,92‰) was a bone 

identified as belonging to a bear. Brown bears are known to be more omnivorous than 

cave bears (which mostly eat plant food) thus this Woerden bear can be also associated 

with a brown bear. The two sampled wolf bones had rather similar results (19,09‰; 

+6,69‰ and -20,58‰; +8,14‰), typical for carnivores. There was also a carnivore 

bone lacking a more precise identification which had a δ
15

N value of only +4,27‰. 

This animal could have consumed either animals with equally low values (such as 

reindeer) or plants – unfortunately it is impossible to more precisely identify this bone 

sample based on this data alone. 

The trophic level fractionation of δ
15

N for Woerden herbivores (excluding 

mammoth) and carnivores is +2,4‰ which is somewhat smaller than the expected 

average of 3‰. This figure also reflects the relatively low values of Woerden predators 

and the generally wide variation in nitrogen isotope values for all animals under study 

(ranging from +2‰ to +8‰ among herbivores alone). The great amount of variation 

among Woerden animals is most likely caused by individual, species-specific dietary 

and ecological preferences. Because of the rather homogenous carbon isotope values, 
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the variations are probably not caused by environmental differences. From this it is 

possible to assume that all the animals originated from a similar habitat.   

Stable isotopes are excellent indicators of paleoecology because the food source 

that animals (and people) rely on is mostly determined by available resources. These in 

turn reflect the overall environment and habitat where the individuals under study 

originated. Based on the results of Woerden animals, their environment was mostly 

open, dominated by C3-plants but also lichen, with little woodland. The absence of 

extremely high δ
15

N values seems to imply that they did not live in the most arid and 

cold periods of the Last Ice Age. The close similarity of the results to Late Paleolithic 

comparative data and the relative homogeneity of the Woerden results themselves can 

be used to propose that all animals under study come from a fairly narrow and fixed 

time period of the Late Pleistocene. 

There is thus far only one radiocarbon date for Woerden material – a reindeer bone 

(GrN-30858) that produced a result of 30 280±450 BP (33 250-32 590 BC). In 

addition to that, a recent study by van der Jagt (2005) proposed that on the basis of 

osteometrical data all the Woerden reindeer come from a time period of about 60 000 

to 50 000 years ago. It seems likely to extend this assumption to other Woerden 

animals as well. Taking into account all the various data, it can be concluded that the 

Woerden animals inhabited fairly similar ecological conditions and originate from the 

second half of Late Pleistocene, probably between about 60 000 to 30 000 years ago. 

To sum up, this thesis has offered several paleoecological and paleodietary 

implications related to specific animal groups and species but also helped to achieve a 

better understanding of the site-history and osteological material of Woerden. The 

stable isotope method itself, although not without its faults, has proven to successfully 

supply answers to archaeological questions. While the results of the analysis by itself 

might seem difficult to interpret, combining the data with supportive information 

gathered from other sources makes the stable isotope method a powerful tool in 

interdisciplinary studies. I am hopeful that this thesis will encourage more local studies 

that incorporate this scientific method and take full advantage of the potential richness 

of information stable isotope analysis can provide. 
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Lisa 1 

Fotod luuproovide ettevalmistamisest stabiilsete isotoopide analüüsi jaoks Groningeni 

ülikooli isotooplaboris. 

 

 

 

Foto 1. Woerdeni luuproovid dekaltsineerumas vesinikkloriidhappes. Sõltuvalt luu 

suurusest ja ehitusest kestab antud protsess 1‒3 nädalat. 
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Foto 2. Pärast dekaltsineerumist jääb alles vaid luu orgaaniline osa, kollakas vedeliku 

taoline ühend. Siin on see jäädvustatud pärast puhastamist ning kuumutamist. 

 

 

Foto 3. Sügavkülmutamine muudab orgaanilise materjali tahkeks, kristallilaadseks 

pulbriks, nii et seda on lihtsam toimetada spetsiaalsetesse purkidesse. 
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Foto 4. Woerdeni luuproovidest on alles jäänud vaid peamiselt kollageenist koosnev 

orgaaniline materjal, milles sisalduvat isotoopide hulka mõõdetaksegi 

 

 

Foto 5. Stabiilsete isotoopide analüüsiks on vajalik väga väike kogus kollageeni, mille 

valmis mõõtmine nõuab õiget varustust ja täpsust. 
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Foto 6. Orgaanilise materjali välja mõõtmiseks on digitaalne täppiskaal. Sellesse 

fooliumkapslisse läheb maksimaalselt 5 mg kollageeni. 

 

 

Foto 7. Vajalik kogus käes, tuleb fooliumkapsel ettevaatlikult õhukindlalt sulgeda. 
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Foto 8. Omaette väljakutse oli pintsettide abil (kätega proove ei puututa ning kõik 

tööriistad ja pinnad puhastatakse pärast iga proovi valmis mõõtmist, et ei oleks 

saastumise ohtu) vormida fooliumkapsel ümmarguseks ning sellisel kujul asetatakse 

proovid ka elemendi analüsaatorisse. 

 

 



Lisa 2 

Võrdlusmaterjalina kasutatud isotoopandmed ning nende allikad. 

Isend n δ
13

C S.D. δ
15

N S.D. Dateering Päritolu, leiukoht Allikas 

Lõvi (Panthera leo) 1 -5,7   9,8   Kaasaeg Ida-Aafrika Ambrose & DeNiro 1986 

Sebra (Equus burchelli) 12 -8,3 1,2 6,7 0,9 Kaasaeg Ida-Aafrika Ambrose & DeNiro 1986 

Veis (Bos taurus) 24 -7,4 0,8 6,4 1,1 Kaasaeg Ida-Aafrika Ambrose & DeNiro 1986 

Elevant (Loxodonta africana) 1 -16,7   10,6   Kaasaeg Ida-Aafrika Ambrose & DeNiro 1986 

Hobune (Equus sp.) 1 -21,2   3,4   Kaasaeg Süüria Schoeninger & DeNiro 1984 

Veis (Bos taurus) 1 -20,6   3,4   Kaasaeg Süüria Schoeninger & DeNiro 1984 

Punahirv (Cervus elaphus) 25 -22,8 0,3 2,9 0,7 Kaasaeg Šotimaa Stevens et al. 2006 

Punahirv (Cervus elaphus) 25 -22,8 0,2 4,2 0,5 Kaasaeg Šotimaa Stevens et al. 2006 

Punahirv (Cervus elaphus) 25 -23,9 0,5 5,7 1,5 Kaasaeg Lõuna-Inglismaa Stevens et al. 2006 
Punahirv (Cervus elaphus) 25 -23,3 0,4 4,6 1 Kaasaeg Poola Stevens et al. 2006 
Punahirv (Cervus elaphus) 54 -22,5 0,6 3,8 0,8 Kaasaeg Šotimaa Stevens et al. 2006 
Hobune (Equus caballus) 22 -20,6 0,6 5,1 1,4 45-40 000 a.t. Prantsusmaa, Marillac' koobas Fizet et al. 1995 

Põhjapõder (Rangifer tarandus) 20 -19,6 0,4 4,7 1,6 45-40 000 a.t. Prantsusmaa, Marillac' koobas Fizet et al. 1995 
Piison (Bison priscus) 6 -20 0,3 6,7 0,9 45-40 000 a.t. Prantsusmaa, Marillac' koobas Fizet et al. 1995 

Hunt (Canis lupus) 3 -18,6 0,1 10,3 1,5 45-40 000 a.t. Prantsusmaa, Marillac' koobas Fizet et al. 1995 

Hobune (Equus sp.) 1 -21,2   8,4   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 

Karvane ninasarvik (Coelodonta sp.) 1 -20,6   3,7   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Karvane ninasarvik (Coelodonta sp.) 1 -20,6   5,9   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Karvane ninasarvik (Coelodonta sp.) 1 -20,6   4,4   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Karvane ninasarvik (Coelodonta sp.) 1 -21,2   6,6   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Karvane ninasarvik (Coelodonta sp.) 1 -22,5   6,7   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 

Keskmine (Coelodonta sp.) 5 -21,1 0,9 5,2 1,4 40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Hirvlane (Cervidae) 1 -21   5,1   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Hirvlane (Cervidae) 1 -23,3   5,3   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
Hirvlane (Cervidae) 1 -23,4   5,5   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 
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Keskmine (Cervidae) 3 -22,6 1,4 5,3 0,2 40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 

Pruunkaru (Ursus arctos) 1 -20   12,6   40-30 000 a.t. Lõuna-Inglismaa, Kent's Cavern Bocherens et al. 1995 

Hobune (Equus (caballus)) 1 -25,1   5,6   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Hobune (Equus (caballus))* 1 -20,5   5,3   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Hobune (Equus (caballus))* 1 -23,1   7,9   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Hobune (Equus (caballus))* 1 -21,1   4,9   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Keskmine (Equus (caballus)) 4 -22,4 1,8 5,9 1,2 130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Koopakaru (Ursus spelaeus) 1 -23,3   3,7   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Koopakaru (Ursus spelaeus) 1 -23,1   3   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Koopakaru (Ursus spelaeus) 1 -23   3,3   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Koopakaru (Ursus spelaeus) 1 -23,6   4,5   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Keskmine (Ursus spelaeus) 4 -23,2 0,2 3,6 0,6 130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Pruunkaru (Ursus arctos) 1 -18,6   4,8   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Pruunkaru (Ursus arctos) 1 -22   4,7   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Koopalõvi (Panthera (Leo) spelaea) 1 -19,2   10,3   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 
Hunt (Canis lupus) 1 -20,2   7,6   130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Erinevad kiskjad (hunt, lõvi, hüään) 5 -20,2 0,6 8,9 1 130-120 000 a.t. Belgia, Scladina koobas Bocherens et al. 1999 

Punahirv (Cervus elaphus) 6 -23 0,4 1,9 0,7 Kaasaeg Poola Bocherens & Drucker 2003 

Hunt (Canis lupus) 5 -22 0,5 6.1 0,3 Kaasaeg Poola Bocherens & Drucker 2003 

Hobune (Equus sp.) 3 -21 0,1 4,2 0,2 16 000 a.t. Prantsusmaa, Saint-Germain-la-Riviere Bocherens & Drucker 2003 

Põhjapõder (Rangifer tarandus) 3 -19,1 0 3,5 0,3 16 000 a.t. Prantsusmaa, Saint-Germain-la-Riviere Bocherens & Drucker 2003 

Piison/tarvas (Bovidae) 3 -20,1 0 5,5 0,5 16 000 a.t. Prantsusmaa, Saint-Germain-la-Riviere Bocherens & Drucker 2003 

Hunt (Canis lupus) 1 -19   8,7   16 000 a.t. Prantsusmaa, Saint-Germain-la-Riviere Bocherens & Drucker 2003 

Hobune (Equus sp.) 4 -21,1 0,2 2,4 0,9 19 000 a.t. Prantsusmaa, Les Jamblancs Bocherens & Drucker 2003 

Põhjapõder (Rangifer tarandus) 5 -19,6 0,1 3,9 1,1 19 000 a.t. Prantsusmaa, Les Jamblancs Bocherens & Drucker 2003 

Punahirv (Cervus elaphus) 1 -20,3   2,6   19 000 a.t. Prantsusmaa, Les Jamblancs Bocherens & Drucker 2003 

Piison/tarvas (Bovidae) 3 -19,9 0,1 4,7 0,4 19 000 a.t. Prantsusmaa, Les Jamblancs Bocherens & Drucker 2003 

Hunt (Canis lupus)* 1 -18,9   8,9   19 000 a.t. Prantsusmaa, Les Jamblancs Bocherens & Drucker 2003 

 

* - isotoopanalüüsi jaoks on kollageen saadud mitte luust, vaid hambast 


