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Mis õn arheõfauna? 

Arheõfauna mõõdustavad arheõlõõgilises leiuaineses 

esinevad lõõmad ja/võ i lõõmaru hmad luude võ i   

muude sa ilinud ja a nuste kujul.  

Mis õn taksõnõõmia? 

Taksõnõõmia ehk su stemaatika õn õrganismide     

liigitus (klassifikatsiõõn, ru hmadeks võ i tu u pideks 

jaõtus) ja liigitamisega (taksõnitesse u hendamisega) 

tegelev teadusharu.   

Mis õn arheõfauna taksõnõõmia? 

Arheõfauna taksõnõõmia õn arheõlõõgias                

kasutatav liigitus/ru hmitus lõõmaluude ma a ramisel, 

mille tulemusel selgub luuleiu taksõnõõmiline ja 

anatõõmiline ru hm ehk milliselt lõõmaliigilt võ i  

ru hmalt luu pa rineb ning millise luuga võ i luu õsaga 

õn tegemist. 

Kui ta pselt saame arheõfaunat ma a rata kasutades eluslõõduse taksõnõõmiat? 

Kõ ikide luuleidude puhul ei suuda me ta pset lõõmaliiki ma a rata, vaid peame leppima mingi muu ru hmitamisega ja la htuma kas lõõma mõrfõlõõgiast (nt suurimetaja, pisiimetaja 

vms), liikumisaparaadi eripa rast (nt ungulaat) ja/võ i tõitumise eripa rast (nt ruminant). Arheõlõõgiliste lõõmaluude ma a ramisel õn u heks võ imaluseks ja a da ka liigist kõ rgema   

taksõni (perekõnd, sugukõnd, selts, klass) juurde.  

Arheõlõõgiliste lõõmsete ja a nuste taksõnõõmiline ma a ramine 

Arheõlõõgiliste lõõmaluude taksõnõõmilisel ma a ramisel õn kõ ige levinumaks meetõdiks luuleidude võ rdlemine kaasaegsete lõõmade skelettidega, mille ta pne lõõmaliik õn teada. 

Selle kaudu kasutavad arheõzõõlõõgid/zõõarheõlõõgid nii nagu zõõlõõgidki liikide nimetamisel kõ rvuti emakeelsega binaarset ladinakeelset nõmenklatuuri. Tundub justkui lihtne, 

kuid peab tõ dema, et arheõlõõgilises materjalis kõhtab va ga harva terveid ja ha sti võ rreldavaid luid – enamasti õn need suuremad võ i va iksemad luu– ja hambafragmendid. Seetõ ttu 

põlegi alati võ imalik kindlaks teha, milliselt lõõmaliigilt luu pa rineb.  

Vana DNA ja ZõõMS 

Lõõmade taksõnõõmiline su steem ei õle pa ris valmis – see muutub pidevalt, eriti kaasajal, mil u heks tõ husaks vahendiks lõõmade su stematiseerimisel õn DNA uuringud.                

Ka lõõmaluude liigilisel ma a ramisel õn sellest tehnikast suur abi. Luudes sa ilinud vana DNA analu u sid võ imaldavad na iteks eristada liigi kõdustatud võrmi tema metsikust 

la htevõrmist, ra a kimata eri liikide endi tuvastamisest. 

 Teiseks mõlekulaarseks meetõdiks liikide ma a ramisel õn ZõõMS tehnõlõõgia (Zooarchaeology by Mass Spectrometry). See põ hineb luurakkudes peituva kõllageeni peptiidide 

massi ma a ramisel. Kuna peptiidide mass õn eri lõõmaliikidel võ i ru hmadel erinev, saab luuprõõvist mõ õ detud tulemust võ rrelda teada õlevate liikide va a rtustega. ZõõMS             

metõõdikat saab rakendada ka arheõlõõgilises materjalis tihti esinevate va ga va ikeste luufragmentide ma a ramisel. ZõõMS õn end tõ estanud na iteks lamba ja kitse               

eristamisel. Meetõdi miinuseks õn aga see, et õsaliselt ei õle lõõmaru hmade siseselt võ imalik liiki ma a rata. Na iteks hirvlaste puhul ei saa eristada põ tra ja punahirve – ku ll aga  

eristub neist põ hjapõ der. Samuti ei saa eristada kõduveist tema eellasest tarvast ja ka eurõõpa piisõnist. 
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Enamasti õn tervemate luude ma a ramine lihtne, eriti kui neil esineb teatud   

liigiõmaseid tunnuseid. Lamba, sea, kõduveise ja põ dra alalõ ualuud ning   

hambad õn arheõlõõgilises materjalis tavapa rased ja kergesti ma a ratavad. 

Skeleti põõlest sarnaste liikide 

luid ja hambaid õn juba ma rksa 

raskem ma a rata. Kõdulõõmade 

puhul õn tavapa rane prõbleem 

eristada õmavahel lamba ja 

kitse luid. Kuigi mõrfõlõõgili-

selt õn seda õsade skeleti-

elementide põ hjal võ imalik 

teha, õn siinkõhal suureks abiks 

ZõõMS tehnõlõõgia.  

Rõided kui u ks arvukaim   

skeletielement lõõma kehas 

õn arvukas ka arheõlõõgilises 

materjalis. Paraku saab nende 

puhul tihti ja a da vaid lõõma 

suuruse ma a ramise juurde.  

 

Keskaegne arheõfauna—mis liigid õn siin esindatud? 
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