
Abstrakt 

 Historia badań mobilności ssaków w oparciu o skład izotopowy Sr w mineralnym 

składniku tkanki szkieletowej sięga lat 80-tych. Rozwój metod analitycznych jaki nastąpił 

w ciągu ostatnich dekad (np. zastosowanie ablacji laserowej do badań bio-apatytu) umożliwił 

pozyskanie zapisu składu izotopowego Sr ze szkliwa w wysokiej rozdzielczości i zbadanie jego 

sezonowego zróżnicowania. Celem pracy była rekonstrukcja sezonowej migracji 

plejstoceńskich ssaków w oparciu o skład izotopowy Sr i O szkliwa zębów w kontekście badań 

histologicznych mających na celu określenie czasu trwania i tempa mineralizacji. Materiał 

badawczy pochodził z dwóch stanowisk zlokalizowanych w południowej Polsce: Jaskini 

Borsuka, miejsca najstarszego rytualnego pochówku na ziemiach Polskich, i stanowiska 

Kraków Spadzista - obozu łowców mamutów z  kultury graweckiej. Analizy przeprowadzono 

w szkliwie, tkance o wysokiej odporności na zmiany składu post mortem i podlegającej 

mineralizacji w regularnej sekwencji czasowej, która może zostać odtworzona po śmierci 

zwierzęcia. Do pomiarów składu izotopowego Sr zastosowano ablację laserową (LA) 

sprzężoną z wielokolektorowym spektrometrem masowym z indukcyjnie wzbudzaną plazmą 

(MC ICPMS). Pomiary koncentracji pierwiastków śladowych za pomocą LA sprzężonej 

z kwadrupolowym spektrometrem masowym z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICPMS) 

posłużyły do określenia stanu zachowania pierwotnego, biologicznego składu szkliwa 

oraz do identyfikacji alternatywnych wskaźników mobilności ssaków. 

Podczas wykopalisk prowadzonych w Jaskini Borsuka, znajdującej się w Dolinie 

Szklarki, w plejstoceńskiej warstwie VI odkryto 6 zębów dziecka oraz zawieszki wykonane 

z zębów dużych roślinożerców, które kiedyś prawdopodobnie były częścią naszyjnika. Cztery 

zawieszki wykonane z siekaczy łosia zostały poddane badaniom. Pomiary histologiczne 

ujawniły, że mineralizacja szkliwa w siekaczach łosia obejmuje okres około 1 roku (360-390 

dni). Wartość dobowego wzrostu szkliwa jest stała wzdłuż całej wysokości korony i wynosi 

około 5 µm/dzień, podczas gdy tempo mineralizacji spada w kierunku korzenia. Szkliwo 

badanych zębów nosi ślady zmian post mortem w postaci uszkodzeń mechanicznych 

wypełnionych przez cząsteczki gleby lub osadu oraz obejmujących bardziej rozległe obszary, 

gdzie modyfikacja składu czystego szkliwa jest najprawdopodobniej wynikiem procesów 

diagenetycznych. Zmiany te jednak nie wpłynęły znacząco na skład izotopowy Sr in vivo. 

Pomiary LA MC ICPMS wykazały, że jeden z badanych osobników prowadził osiadły tryb 

życia, podczas gdy trzy przemieszczały się pomiędzy pastwiskami. Wszystkie analizowane 

siekacze charakteryzują te same bądź bardzo zbliżone wartości 87Sr/86Sr w zakresie 0,7085-

0,7093 wskazując na pokrywające się lub przylegające obszary żerowania łosi. Obszary te nie 



pokrywały się jednak z lokalnym tłem izotopowym Jaskini Borsuka pozyskanym z zębów 

niemigrujących gryzoni. Zamiast tego łączą się z obszarami położonymi na granicy 

Austriacko-Słowackiej i w północnych Węgrzech, znajdującymi się około 250 km od miejsca 

znalezienia artefaktów. Jest więc prawdopodobne, że artefakty zostały przyniesione przez ludzi 

migrujących z południowej strony Karpat bądź trafiły tam w wyniku wymian prowadzonych 

w sieciach handlowych ok. 30-27 ka cal BP. 

 Na górnopaleolitycznym stanowisku Kraków Spadzista zidentyfikowano kości co 

najmniej 112 osobników mamuta włochatego (Mammuthus primigenius Blum.). Materiał 

badawczy stanowiły kompletne zęby trzonowe oraz ich fragmenty z bardzo dobrze 

zachowanym szkliwem, co wykazały szczegółowe analizy pierwiastków śladowych. Pomiary 

histologiczne przeprowadzone w niestartej płytce zębowej wykazały zbliżoną wartość 

dobowego przyrostu szkliwa (~4 μm/dzień) wzdłuż całej korony, podczas gdy tempo 

mineralizacji ulega stopniowej redukcji wraz ze zbliżaniem się do korzenia co zaobserwowano 

również w przypadku innych gatunków mamutów i słoni. Tempo wzrostu szkliwa mamuta 

włochatego jest pośrednie pomiędzy dwoma gatunkami o mniejszym (Palaeoloxodon 

cypriotes) i większym (mamut kolumbijski; Mammuthus columbi) rozmiarze ciała, których 

pomiary opublikowano w literaturze. Czas mineralizacji szkliwa w niestartej płytce zęba 

trzonowego wynosi 11 lat i jest niemal identyczny jak w płytce zęba trzonowego mamuta 

kolumbijskiego, jednakże ze względu na szybsze tempo mineralizacji u tego drugiego gatunku 

osiąga ona większą wysokość. Czas wzrostu całego zęba M6 okazał się być zbliżony do czasu 

mineralizacji długich płytek i dla kompletnego trzonowca wynosił 15 lat. 

W pierwszym etapie prac na materiale ze stanowiska Kraków Spadzista 

przeprowadzono analizy składu izotopowego Sr szkliwa kolejnych płytek w fragmencie zęba 

trzonowego. Uzyskany zapis charakteryzuje się cykliczną zmiennością 87Sr/86Sr w zakresie 

od 0,7108 do 0,7124. Analogiczną zmienność wykazał również zapis koncentracji Sr i U. 

Na  tej podstawie wyodrębniono do 11 cykli, których częstotliwość zwiększa się wraz 

ze zbliżaniem się do korzenia, co koreluje się z danymi histologicznymi wskazującymi 

na redukcję tempa mineralizacji z czasem. Cykliczna zmienność stosunków izotopowych Sr 

oraz towarzysząca im zmienność koncentracji U i Sr wskazują na regularną migrację osobnika 

pomiędzy regionami o zróżnicowanym regionalnie składzie izotopowym Sr. Migracja ta 

obywała się sezonowo o czym świadczy pozytywna korelacja pomiędzy δ18O i 87Sr/86Sr.  

W celu zbadania jak kształtowały się zwyczaje migracyjne populacji mamutów z tego 

stanowiska, do szczegółowych analiz wybrano 6 okazów zębów trzonowych lub ich 

fragmentów. Niemal równoczesna mineralizacja szkliwa w kolejnych płytkach pozwoliła 



na przeprowadzenie pomiarów w wybranych warstwach szkliwa. Wartości 87Sr/86Sr niemal 

wszystkich zębów zawierają się w zakresie 0,7108-0,7124. W dwóch zębach zakres ten jest 

nieco szerszy i wynosi 0,7102-0,7126 oraz 0,7105-0,7121. Zróżnicowanie składu izotopowego 

Sr ma postać cyklicznych zmian 87Sr/86Sr w których wyodrębniono od 1 do 13 cykli. Tylko 

w jednej, najkrótszej płytce brak jest wyraźnej cyklicznej zmienności. Zbliżony skład 

izotopowy Sr diety mamutów wskazuje, że najprawdopodobniej migrowały one pomiędzy tymi 

samymi obszarami, wyjątkowo odstępując od ustalonego wzorca. Podróż ta odbywała się 

sezonowo co potwierdza cykliczna zmienność składu izotopowego tlenu. Zestawienie 

dotychczas opublikowanych wartości lokalnych, biologicznych sygnatur 87Sr/86Sr posłużyło 

do określenia możliwych kierunków migracji mamutów. Skład izotopowy szkliwa zębów łączy 

kierunki wędrówek z kilkoma potencjalnymi lokalizacjami. Naturalnie, jednym z głównych 

rejonów odwiedzanych przez zwierzęta były okolice stanowiska Kraków Spadzista o czym 

świadczy zgodność pomiędzy 87Sr/86Sr szkliwa trzonowców, a lokalną sygnaturą izotopową Sr 

uzyskaną przez pomiary zębów nie migrujących gryzoni. Drugim celem wędrówek mamutów, 

charakteryzującym się wysokoradiogenicznymi stosunkami 87Sr/86Sr, najprawdopodobniej był 

obszar północnej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The history of studies on the mobility of mammals based on the isotope composition of 

Sr in the mineral component of skeletal tissue dates back to the 1980s. The development of 

analytical methods that took place in the last decades (e.g. the use of laser ablation in bio-apatite 

studies) made it possible to obtain a record of the Sr isotope composition of the enamel in high 

resolution and to study its seasonal variation. The aim of the study was to reconstruct 

the seasonal migration of Pleistocene mammals based on the Sr and O isotopic composition of 

tooth enamel in the context of histological studies aimed at determining the duration and rate 

of mineralization. The research material was originally excavated at two sites located 



in southern Poland: the Borsuk Cave, the site of the oldest ritual burial in Poland, and 

the Kraków Spadzista site - the Gravettian mammoth hunters' camp. The analyses were 

performed in enamel, a tissue highly resistant to post mortem composition changes and 

mineralized in a regular time sequence that can be reconstructed after animal death. Laser 

ablation (LA) coupled to a multi-collector inductively induced plasma mass spectrometer (MC 

ICPMS) was used to measure the isotope composition of Sr. Measurements of trace element 

concentrations using LA coupled with an inductively induced plasma quadrupole mass 

spectrometer (ICPMS) were used to determine the preservation of the primary biological 

enamel composition and to identify alternative indicators of mammalian mobility.  

During the excavations carried out in the Borsuk Cave, located in the Szklarka Valley, 

6 child's teeth and pendants made of large herbivores' teeth were discovered in the Pleistocene 

layer VI. Four pendants made of elk incisors were selected for  the study. Histological 

measurements revealed that enamel mineralization in elk incisors takes about 1 year (360-390 

days). Enamel daily secretion rate is constant along the entire length of the crown (about 5 

µm/day), while the mineralization rate decreases towards the root. The enamel of the examined 

teeth shows post mortem changes in the form of mechanical damages filled with soil or 

sediment particles as well as more extensive areas where the modification of the pristine enamel 

composition is most likely the result of diagenetic processes. However, these changes did not 

significantly affect the in vivo Sr isotopic composition. Laser ablation MC ICPMS 

measurements showed that one of the examined individuals led a stationary lifestyle, while 

three others moved between pastures. All analysed incisors are characterised by the same or 

very similar values 87Sr/86Sr ratios ranging from 0.7085 to 0.7093, indicating either overlapping 

or adjacent feeding areas. These areas, however, do not coincide with the Sr isotope signature 

of the Borsuka Cave determined using the teeth of non-migrating rodents. Instead, they connect 

to areas on the Austrian-Slovak border and northern Hungary, approximately 250 km from area 

where the artefacts were found. It is therefore probable that the artefacts were brought by people 

migrating from the southern side of the Carpathians or they were brought to Borsuka Cave by 

a network of exchange, so far never reported in the time range 32.5–28.8 ka cal BP 

for  Southern Poland. 

In the Upper Paleolithic site of Kraków Spadzista, bones of at least 112 woolly 

mammoths (Mammuthus primigenius Blum.) have been identified. The research material 

consisted of complete molars or their fragments with a very well-preserved enamel, as 

demonstrated by detailed analyses of trace elements. Histological measurements carried out 

in unworn tooth plate showed a similar value of the enamel daily secretion rate (~ 4 μm/day) 



along the entire crown, while the enamel extension rate gradually decreases as it approaches 

the root, which was also observed in the case of other species of mammoths and elephants. 

The growth rate of woolly mammoth enamel is intermediate between two species with smaller 

(Palaeoloxodon cypriotes) and larger (Columbian mammoth; Mammuthus columbi) body size. 

The enamel mineralization time in an unworn molar plate is 11 years and is almost identical 

to that in a Columbian mammoth molar. However, due to the faster mineralization rate 

in the latter species, it reaches a greater height. The growth time of the entire M6 molar turned 

out to be similar to the mineralization time of its longer plates and the complete tooth 

mineralization was estimated to be 15 years. 

Detailed measurements of Sr isotopic composition in a single molar revealed a cyclic 

variability of 87Sr/86Sr ranging from 0.7108 to 0.7124. Similar variability was also observed 

for  Sr and U concentrations. On this basis, up to 11 cycles were distinguished, the frequency 

of which increases while approaching the root, which correlates with the histological data 

indicating a reduction in the mineralization rate with the progressing tooth growth. The cyclical 

variability of the isotope ratios of Sr and the accompanying variability of the concentration of 

U and Sr indicate regular migration of an individual between regions with regionally different 

Sr isotopic and trace element composition. Migration was seasonal, as evidenced by the positive 

correlation between δ18O and 87Sr/86Sr. In order to investigate the migration habits of 

the mammoth population from this site, 6 specimens of molars or their fragments were selected 

for  detailed analyses. The 87Sr/86Sr values of nearly all teeth are in the range of 0.7108-0.7124. 

In two teeth, this range is slightly wider, from 0.7102 to 0.7126 and from 0.7105 to 0.7121. 

Only in one, the shortest plate, there is no clear cyclic variability. The similar Sr isotopic 

composition of the mammoths' diet indicates that they most likely migrated seasonally between 

the same areas, exceptionally deviating from the established pattern. The compilation of 

the previously published values of the local, biological 87Sr/86Sr signatures was used 

to determine the possible directions of mammoths’ mobility. Naturally, one of the main areas 

visited by the animals was the vicinity of the Kraków Spadzista site, as evidenced by 

the compliance between 87Sr/86Sr of the molar enamel and the local Sr isotope signature 

obtained by measuring the teeth of non-migrating rodents. The second destination of 

mammoths, characterized by highly radiogenic 87Sr/86Sr ratios, most likely was the area of 

northern Poland. 

 


