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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Wstęp 

Postępujący rozwój metod badawczych pozwala na  uzyskanie nowych danych 

na  temat mobilności ssaków, które następnie mogą zostać skonfrontowane z wiedzą jaką 

dostarczają m. in. wykopaliska. O możliwościach zastosowania analiz składu 

izotopowego Sr mineralnego składnika tkanki szkieletowej do badania aspektów życia 

pisał już Ericson (1985). W kolejnych dekadach metoda znajdująca dotychczas szerokie 

zastosowanie w naukach geologicznych została z sukcesem zaadoptowana przez 

archeologów. Znalazła ona zastosowanie zarówno w studiach obejmujących badania 

mobilności ludzi (np. Alt et al., 2014; Cavazzuti et al., 2019; Lugli et al., 2019; Müller et 

al., 2003) jak i fauny (np. Britton et al., 2009; Hoppe et al., 1999; Sillen et al., 1998). 

Materiał badawczy stanowiły tkanki kostne gatunków, które słyną ze spektakularnych 

migracji jak łososie czy renifery (Britton et al., 2011; Koch et al., 1992) oraz tych, 

których zwyczaje migracyjne nie są znane np. żubra pierwotnego (Julien et al., 2012), 

mamuta kolumbijskiego (Esker et al., 2019; Pérez-Crespo et al., 2016). Tylko w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat opublikowano szereg prac angażujących badania składu 

izotopowego Sr jako narzędzia do badania przeszłości  (m. in. Błaszczyk et al., 2018; 

Depaermentier et al., 2020; Marciniak et al., 2017; Marsteller et al., 2017; Noche-Dowdy, 

2015; Pryor et al., 2020; Retzmann et al., 2020; Schroeder et al., 2019; Schuh 

i Makarewicz, 2016; Snoeck et al., 2016; Szczepanek et al., 2018; Toncala et al., 2017). 

Działanie metody opiera się na  braku frakcjonacji izotopowej Sr w sieciach 

pokarmowych, dzięki czemu stosunek 87Sr/86Sr mineralnego składnika tkanki 

szkieletowej jest odzwierciedleniem lokalnej sygnatury obszaru na  którym zwierzę 

przebywało w czasie mineralizacji tej tkanki. Większość dotychczasowych badań była 

prowadzona przy pomocy metod konwencjonalnych. W celu przeprowadzenia pomiarów 

konieczne jest zebranie określonej ilości materiału co wiąże się to z relatywnie niską 

rozdzielczością uzyskanych danych oraz dużym ubytkiem bądź czasem całkowitym 

zużyciem badanego fragmentu tkanki szkieletowej. Materiał do analiz wykonywanych tą 

metodą, na  przykład szkliwo zębów, jest pobierane przy pomocy wiertła diamentowego. 

Jednakże rozwój metod umożliwiających mikroanalizę do jakich należy ablacja laserowa 

(np. Horstwood et al., 2008; Müller i Anczkiewicz, 2016), umożliwił uzyskanie danych 

w wysokiej rozdzielczości. Zastosowanie ablacji laserowej do badania szkliwa zębów, 

które jest tkanką podlegającą mineralizacji w określonej sekwencji, umożliwia 

uchwycenie sezonowych zmian składu izotopowego bioapatytu wiążących się 
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z mobilnością osobnika. W badaniach na  materiałach pochodzących ze stanowisk 

archeologicznych to właśnie szkliwo jest uważane za materiał, który opiera się zmianom 

składu post mortem. Nie podlega ono przebudowie w czasie życia zwierzęcia i dzięki 

wysokiej zawartości składnika mineralnego znacznie lepiej zachowuje skład izotopowy 

in vivo niż kość.  

W ramach niniejszej dysertacji zastosowano pomiar składu izotopowego Sr za 

pomocą ablacji laserowej (LA) sprzężonej z wielokolektorowym spektrometrem 

masowym z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (MC ICPMS). Metoda ta pozwoliła 

na uzyskanie sub-sezonowej rozdzielczości czasowej w szkliwie zębów mamuta 

włochatego (Mammuthus primigenius) oraz łosia (Alces alces). Analizy składu 

izotopowego Sr zostały uzupełnione analizami zawartości pierwiastków śladowych, 

składu izotopowego tlenu oraz badaniami histologicznymi. Zasadniczą część badań 

wykonano na materiale pochodzącym z dwóch stanowisk archeologicznych: 1) Jaskini 

Borsuka, gdzie badania były zorientowane na określenie proweniencji zębów łosia 

oraz 2) Kraków Spadzista, gdzie badania były zorientowane na ustalenie potencjalnej 

mobilności mamuta włochatego.  

Przeprowadzone analizy koncentracji pierwiastków śladowych oraz składu 

izotopowego Sr pokazały, że mimo, iż szkliwo zębów nie ustrzegło się całkowicie przed 

zmianami post mortem, to są one znikome. Biologiczny skład szkliwa został więc 

zachowany. Ponadto pomiary histologiczne wykazały związek pomiędzy składem 

izotopowym Sr oraz tempem mineralizacji bioapatytu. Analizy przeprowadzone 

w szkliwie zębów trzonowych mamuta stworzyły również podstawę do strategii 

projektowania przyszłych analiz izotopowych w zębach trzonowych tych zwierząt. 

Mamut włochaty był bowiem gatunkiem występującym powszechnie w epoce 

plejstocenu (Lister et al., 2005; Lister i Bahn, 2007). 

 

2. Budowa zębów ssaków 

Zęby ssaków charakteryzują się dużym zróżnicowaniem budowy, która wiąże się 

z adaptacją do odpowiedniej diety (Hillson, 2005). Efektywne pobieranie i przetwarzanie 

pokarmu determinują przetrwanie osobnika, stąd wyspecjalizowane uzębienie pozwala 

skutecznie pobierać i rozdrabniać pokarm roślinny, chwytać i zabijać ofiarę, porcjować 
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mięso i oddzielać je od kości, czy łamać twarde elementy szkieletu (Hillson, 2005). Zęby 

trzonowe roślinożerców, dzięki obecności wypukłych bruzd zbudowanych ze szkliwa 

umiejscowionych na powierzchni żującej, umożliwiają efektywne rozdrabnianie materii 

roślinnej (Hillson, 2005). Siekacze gryzoni, które rosną w czasie całego życia zwierzęcia, 

buduje głównie zębina, a szkliwo pokrywa cienką warstwą tylko zewnętrzną (wargową) 

powierzchnię zęba (Kuijpers, Van De Kooij i Slootweg, 1996). Na stanowiskach 

archeologicznych zęby często są oddzielone od innych elementów szkieletowych, 

ale cechy ich budowy są tak charakterystyczne, że możliwa jest identyfikacja gatunku 

ssaka do którego należały (Hillson, 2005).  

Zęby ssaków tworzą cztery klasy: siekacze (I), kły (C), zęby przedtrzonowe (P) 

i trzonowe (M) (fig. 2.1.a). U większości ssaków obecne są dwie generacje uzębienia: 

zęby mleczne, które zwierzę traci w początkowych latach życia, oraz zęby stałe. Różne 

typy zębów ułożone w szczęce i żuchwie tworzą uzębienie i formują łuki zębowe. Zęby 

rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach szczęki i względem osi długiej są swoim 

lustrzanym odbiciem (fig. 2.1.a). Według systemu łacińskiego nazewnictwa autorstwa 

Mühlreitera (1870) zęby znajdujące się po lewej stronie oznacza się skrótem sin (łac. 

sinister) natomiast po prawej dex (łac. dexter; fig. 2.1. a). Przednią płaszczyznę zęba, 

graniczącą z zębem położonym bliżej peryferycznej części szczęki określa się mianem 

mezjalnej, natomiast tylną, skierowaną ku dalszej części szczęki, mianem dystalnej (fig. 

2.1.a, b). Płaszczyzna zęba skierowana do wnętrza łuku zębowego to płaszczyzna 

językowa, natomiast przeciwna – policzkowa. W zębach zlokalizowanych w przedniej 

części szczęki wyróżnia się powierzchnię wargową (fig. 2.1.a). Rozcieranie pokarmu 

odbywa się na powierzchni żującej (zęby trzonowe), natomiast w zębach ostro 

zakończonych, takich jak siekacze, jest ona określana mianem powierzchni siecznej (fig. 

2.1.b., Ferretti, 2003; Hillson, 2005). 

 

a 
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Fig. 2.1. a) Budowa łuku zębowego na przykładzie kreta (Talpa) wraz z oznaczeniem 

powierzchni zębów;  b) Oznaczenie powierzchni z zębie na przykładzie siekacza. 

Na  szaro zaznaczono korzeń zęba, a na biało koronę (za Hillsonem, 2005). 

  

 Pomimo dużej zmienności struktur i funkcji, zęby ssaków łączy podobna budowa 

ogólna obejmująca dwie części: 1) korzeń, który mocuje ząb w kości, 2) koronę 

wznoszącą się ponad linię dziąsła (fig. 2.2.). Rdzeń zęba tworzy zębina, którą w obrębie 

korony otacza warstwa twardego, wysoko zmineralizowanego szkliwa. Wewnątrz zęba 

znajduje się jama zęba, którą zajmuje unaczyniona i unerwiona miazga zawierająca 

komórki zębiny. Korzeń, oraz w przypadku większości gatunków również korona, 

pokryte są cementem (fig. 2.2.). Miejsce w którym korona i korzeń spotykają się nosi 

miano szyjki zębowej (za Hillsonem, 2005). 

 

Fig. 2.2. Budowa ogólna zęba ssaka (za Hillsonem, 2005). 
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Szkliwo jest najbardziej zmineralizowaną tkanką w organizmie. Dojrzałe szkliwo 

składa się w 96 – 98 wt% (procentach wagowych) ze składnika mineralnego, którym jest 

hydroksyapatyt. Pozostałą część stanowi woda oraz składnik organiczny reprezentowany 

głównie przez białka (Elliott, 2002). Szkliwo budują krystality bioapatytu o długości 

1600 nm. Krystality łączą się w wiązki, tzw. pryzmaty o szerokości 4 – 12 µm (Hillson 

2005). Pryzmaty otaczają osłonki, w obrębie których znajduje się niewielka ilość białek. 

Zębina składa się w 70 wt% z hydroksyapatytu. Pozostała część to składnik organiczny 

głównie kolagen oraz woda (Elliott, 2002). Ta część zęba ma postać rurek o przekroju 1 

– 3 μm i w przeciwieństwie do szkliwa jest tkanką żywą. Długie i wąskie komórki zębiny 

(odontoblasty) zlokalizowane są na granicy zębiny i miazgi zębowej. Krystality 

w zębinie są krótsze niż w szkliwie (10 - 100 nm). Ważną cechą zębiny jest obecność 

włókien kolagenu na których mineralizowane są krystality. Trzeci komponent zęba 

to przypominający składem kość cement, który tworzy warstwę o grubości od 20 μm 

do kilku mm. Składnik mineralny cementu jest na poziomie 65 wt%, podczas gdy 

organika, głównie w postaci kolagenu, stanowi 25 wt%. Pozostałe 10 wt% to woda 

(LeGeros, 1991). W cemencie znajdują się żywe komórki, tzw. cementocyty (Hillson, 

2005). 

Mineralny składnik tkanki szkieletowej nosi miano bioapatytu (LeGeros, 1991). 

Podstawę jego składu chemicznego stanowi hydroksyapatyt o wzorze chemicznym 

Ca10(PO4)6(OH)2. Charakterystyczną cechą tego biominerału jest wysoka tolerancja 

na różnego rodzaju podstawienia do których należą głównie: CO3
2-, Mg2+ i HPO4

2- 

(Elliott, 2002). Anion CO3
2- może podstawić anion OH- (podstawienie typu A) bądź grupę 

PO4
3- (podstawianie typu B) (Elliott, 2002; LeGeros, 1991). Węglan może zostać 

zaadsorbowany również na powierzchni kryształów apatytu bądź zostać wbudowany 

w obszarach o mniejszym stopniu uporządkowania sieci krystalicznej. Ten drugi rodzaj 

węglanu znacznie łatwiej ulega rozpuszczaniu i zmianom niż jego stabilniejsza, 

strukturalna wersja (Betts et al., 1981; Camacho et al., 1999; Rey et al., 1991, 1989; 

LeGeros, 1981). Woda w bioapatycie występuje zarówno w postaci zaadsorbowanej 

na powierzchni krystalitów jak też może zajmować określoną pozycję w strukturze 

minerału (Yoder et al., 2012). Jon Ca2+ może zostać również podstawiony przez 

pierwiastki, których zawartości w bioapatycie są śladowe, np. Ba2+, Sr2+ lub Pb2+ 

(LeGeros et al., 1969). Niewielkie rozmiary krystalitów zapewniają dużą powierzchnię 
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umożliwiając uwalnianie określonych pierwiastków w zależności od zapotrzebowania 

organizmu (Catherine i Skinner, 2000). Ilość i rodzaj tych podstawień decydują 

o właściwościach bioapatytu. Na  przykład wyższe zawartości węglanu korelują się 

pozytywnie z rozpuszczalnością (Elliott, 2002). Ze względu na wysoką elastyczność 

sieci krystalicznej, która umożliwia wbudowywanie różnych pierwiastków, bioapatyt jest 

nazywany „śmietnikiem natury” (Pan i Fleet, 2002; Keenan, 2016).  

 

3. Metody 

3.1. Pomiary histologiczne 

Pomiary histologiczne bazują na przebiegu procesu mineralizacji szkliwa, którego 

etapy zaznaczają się w budowie tej tkanki. Proces tworzenia szkliwa (amelogenezę) 

prowadzą komórki szkliwotwórcze tzw. ameloblasty. Rozpoczyna się on od korony 

i postępuje w kierunku korzenia (fig. 3.1.1.). W czasie pierwszej fazy amelogenezy, tzw. 

fazy wydzielniczej (inaczej sekrecyjnej), ameloblasty przy pomocy tzw. wypustek 

Tomesa tworzą sieć zbudowaną z białek. Stanowi ona stelaż, na którym wzrastają 

krystality bioapatytu (Travis i Glimcher, 1964; Jessen, 1968; Hillson, 2005). Na  tym 

etapie powstaje około 30% składnika mineralnego (Robinson et al., 1978). Jeden 

ameloblast tworzy jeden pryzmat (fig. 3.1.1.), pomiędzy nimi znajduje się tzw. szkliwo 

międzypryzmatyczne. Przestrzenne rozmieszczenie pryzmatów w szkliwie może być 

bardzo zróżnicowane i jest cechą gatunkową (Rensberger, 1999; Ferretti, 2003; 

Koenigswald, Holbrook i Rose, 2011). W fazie wydzielniczej krystality osiągają swoją 

końcową długość określając tym samym teksturę szkliwa. Podczas sekrecji szkliwa 

ameloblasty mogą znacząco zmieniać kierunek w wyniku czego pryzmaty ułożone są 

w warstwy rozmieszczone względem siebie pod kątem ~90o (Koenigswald, Holbrook 

i Rose, 2011) tworząc pasma Huntera Schregera (ang. Hunter Schreger bands, skrót: 

HSB; Hunter, 1778; Schreger, 1800). Zróżnicowany rozkład pryzmatów wzmacnia 

strukturę szkliwa i zabezpiecza je przed propagacją pęknięć, które, jeśli wystąpią, często 

mają przebieg równoległy do granicy szkliwa z zębiną (Lin i Douglas, 1994; Bechtle et 

al., 2010).  
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Fig. 3.1.1. Schemat procesu mineralizacji szkliwa (za Higgins, 2013). 

 

W czasie mineralizacji szkliwa odontoblasty wykazują regularne zmiany 

aktywności metabolicznej. Zmiany najniższego rzędu są widoczne wzdłuż pryzmatu 

w postaci prążkowania (ang. cross striations; fig. 3.1.2.). Odcinek pryzmatu obejmujący 

jasny i ciemny prążek reprezentuje ilość szkliwa zmineralizowanego w czasie 24h 

(Schour i Poncher, 1937). Rozmiar dobowego wzrostu w zębach ssaków jest bardzo 

zróżnicowany np. w zębach ludzkich wynosi od 2 do 5 µm (Hillson, 2014; Nava et al., 

2017), natomiast u kopytnych około 19 µm (Nacarino-Meneses et al., 2017). Drugi typ 

linii to tzw. linie Retziusa (ang. striea of Retzius; fig. 3.1.2.), które reprezentują 

postępujący front mineralizacji szkliwa i względem siebie są równoległe (Hillson, 2005; 

Retzius, 1837). Szkliwo wzdłuż linii Retziusa podlegało mineralizacji  w tym samym 

czasie linie te są więc liniami izochronicznymi. Miara kąta pomiędzy liniami Retziusa, 

a granicą szkliwo-zębina (ang. enamel-dentine junction, w skrócie EDJ) wskazuje 

na tempo sekrecji szkliwa. Niska miara kąta koresponduje z szybkim tempem 

mineralizacji (Kierdorf i Kierdorf, 1997; Hoppe, Koch i Furutani, 2003). Linie Retziusa 

odznaczają się z regularną częstotliwością, która jest jednakowa dla danego osobnika, 

ale w zależności od gatunku mogą wahać się w zakresie od 7 do 11 dni (Reid i Dean, 

2006; Reid i Ferrell, 2006; Tafforeau et al., 2007). Ameloblasty są komórkami bardzo 

wrażliwymi na oddziaływanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych takich jak 

zmiana diety, niedobory pokarmowe, schorzenia czy stres. Wystąpienie takich sytuacji 

znajduje odzwierciedlenie w zaburzeniu rytmu sekrecji szkliwa, co przejawia się 

w obecności dodatkowych, mocno zaznaczających się linii (Eli, Sarnat i Talmi, 1989; 

Schwartz et al., 2006). Przykładem takiego procesu jest powstanie linii neonatalnej 

(inaczej porodowej) w zębach mlecznych w wyniku przyjścia na świat noworodka, co 
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wiąże się z nagłą zmianą środowiska i diety (Kronfeld i Schour, 1939; Schour i Hoffman, 

1939; Massler, 1941). Jednak do powstania takich linii mogą przyczyniać się mniej 

znaczące wydarzenia jak np. drobne kontuzje (Schwartz et al., 2006).  

  

Fig. 3.1.2. a) Schemat budowy szkliwa w zębie trzonowym ssaka wraz z oznaczeniem 

kolejności mineralizacji poszczególnych warstw (za Reid et al., 1998); b) Szkliwo 

w zębie człowieka z widocznymi przyrostami 24h (nawias kwadratowy obejmuje 4 

dobowe prążki) i liniami Retziusa (białe strzałki), obraz z mikroskopu optycznego 

z zastosowaniem filtra λ (Smith i Tafforeau, 2008). 

 

Kiedy faza sekrecji dobiega końca, amelogeneza przechodzi w fazę przejściową. 

W tym czasie ma miejsce rozkład organicznego matriks, w którego składzie dominują 

białka, równocześnie nie występuje wzrost objętości składnika mineralnego (Kirkham et 

al., 1988). Zawartość wody oraz magnezu i fluoru w postaci jonowej wzrasta w kierunku 

końca tej fazy (Robinson et al., 2007). Pierwsze etapy mogą trwać nawet rok zanim 

komórki przejdą do tzw. fazy maturacji, czyli dojrzewania (Hillson, 2005). Etap ten 

w pierwszej kolejności obejmuje szkliwo znajdujące się w pobliżu granicy z zębiną, 

a następnie postępuje w kierunku zewnętrznej powierzchni szkliwa (Robinson et al., 

1978; Suga, 1979). W fazie dojrzewania większość białek i wody zostaje usunięta 

osiągając swoją końcową zawartość na poziomie około 2 – 4 wt% (Passey i Cerling, 

2002). Usunięcie składnika organicznego umożliwia krystalitom bioapatytu wzrost 

na grubość i szerokość (Robinson et al., 2007). Po obumarciu ameloblastów tempo 

dojrzewania szkliwa zwalnia, lecz proces ten trwa nadal zarówno w czasie wyrzynania 

się zęba jak i po jego pełnej erupcji (Hillson, 2005). 

Sekwencja mineralizacji szkliwa (bardzo odpornego na zmiany wtórne), zostaje 

utrwalona w jego strukturze, dzięki czemu może zostać odtworzona po śmierci 

a 

20 μm 

b 
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zwierzęcia poprzez pomiary histologiczne. Odtworzenie procesu mineralizacji szkliwa 

pomaga w interpretacji sygnatur chemicznych i izotopowych zapisanych w czasie 

trwania tego procesu, które z kolei pozwalają na rekonstrukcję historii życia osobnika.  

Struktura szkliwa jest stosunkowo dobrze widoczna w płytkach cienkich 

w mikroskopie optycznym. Dla celów badań przedstawionych w kolejnych rozdziałach 

płytki cienkie zostały wykonane w Pracowni Preparatyki Geologicznej w Instytucie 

Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) w Ośrodku Badawczym 

w Krakowie. z zębów zostały wycięte fragmenty w płaszczyźnie wargowo–językowej 

(siekacz) bądź dystalno–mezjalnej (ząb trzonowy). Grubość preparatu została 

zmniejszona stopniowo do około 100 µm przy pomocy papierów ściernych 

oraz wypolerowana z użyciem tlenku glinu. Dokumentację fotograficzną wykonano przy 

pomocy mikroskopu optycznego Axioscop firmy Zeiss.  

Czas mineralizacji szkliwa w siekaczu łosia określono adaptując metodę opisaną 

przez Deana (2012) dla zęba ludzkiego, którego budowa i rozmiary są zbliżone 

do siekaczy łosia. W pierwszym etapie wykonywany jest pomiar szerokości przyrostów 

dobowych wzdłuż całej wysokości korony (DSR ang. daily secretion rate; fig. 3.1.3.). 

Następnie zostaje wyznaczona linia AA’ reprezentująca odległość mierzoną od EDJ 

wzdłuż pryzmatu do przecięcia się z linią Retziusa (odcinek AA’ fig. 3.1.3.). Długość 

odcinka wyznaczonego wzdłuż pryzmatu (AA’, BB’, CC’ itd.) była zbliżona w całej 

koronie. Długość pryzmatu zostaje podzielona przez DSR dostarczając czas jego 

mineralizacji. Następnie od przecięcia pryzmatu z linią Retziusa (punkt A’) 

poprowadzona zostaje linia wzdłuż tejże izochrony aż do jej spotkania z EDJ w punkcie 

B (fig. 3.1.3). Czas mineralizacji wzdłuż wyznaczonego pryzmatu (AA’) jest przystający 

do czasu mineralizacji szkliwa wzdłuż EDJ na odcinku AB. W tym punkcie wyznaczony 

zostaje kolejny odcinek biegnący wzdłuż pryzmatu do linii Retziusa i procedura zostaje 

powtórzona. W ten sposób, zaczynając od górnej części zęba i podążając w kierunku 

korzenia, uzyskuje się czas mineralizacji szkliwa w koronie zęba (ang. crown for mation 

time skrót CFT; fig. 3.1.3.).  
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Fig. 3.1.3. Pomiar czasu mineralizacji szkliwa w koronie zęba ssaka według metody 

opisanej przez Deana (2012); a) Wyznaczanie linii pomiarowych w szkliwie, odcinki 

AA’, BB’ itd. wytyczają odległość od EDJ do linii Retziusa wzdłuż pryzmatu (linia 

przerywana żółta), odcinki AB, BC itd. reprezentują kolejne odcinki pomiarowe 

wzdłuż EDJ, niebieską linią przerywaną oznaczono linię Retziusa wzdłuż której 

wykonano pomiar, szarą linią przerywaną oznaczono dalszy przebieg linii Retziusa 

w kierunku zewnętrznej powierzchni szkliwa, schemat został wykonany w oparciu 

o figurę 2b w publikacji Dean 2012; b) Powiększenie fragmentu szkliwa 

z widocznymi przyrostami 24h wzdłuż pryzmatu (obraz z mikroskopu optycznego 

w świetle przechodzącym, spolaryzowanym). 

 

Pomiary histologiczne w szkliwie zęba trzonowego mamuta włochatego 

przeprowadzono według metody Deana (2012) przedstawionej na figurze 3.1.3 

z modyfikacjami opisanymi przez Dirks et al., (2012). Modyfikacje te zaadaptowały 

metodę do potrzeb pomiarów czasu mineralizacji szkliwa zębów mamuta, które 

charakteryzują znacznie większe rozmiary oraz bardziej zróżnicowane ułożenie 

pryzmatów niż ma to miejsce w zębach łosia. W szkliwie zęba mamuta włochatego 

wyznaczanie linii pomiarowych rozpoczęto od dolnej części płytki według schematu 

opisanego przez Dirks et al. (2012) dla pomiarów w szkliwie mamuta kolumbijskiego. 

W pierwszej kolejności podąża się wzdłuż wybranej linii Retziusa od EDJ 

aż do momentu gdy linia zanika (fig. 3.1.4. a). W tym miejscu zostaje wyznaczony 

odcinek biegnący wzdłuż pryzmatu od zakończenia linii Retziusa do EDJ – na figurze 

3.1.4. a jest to odcinek UU’. Lokalne wartości DRS wyznaczano indywidualnie dla 

obszarów ograniczonych liniami pomiaru i w jego pobliżu, a następnie przez podzielenie 

długości pryzmatu przez DRS oblicza się czas mineralizacji szkliwa (fig. 3.1.4. a, b). 

Sumując czasy uzyskane dla kolejnych odcinków szkliwa otrzymuje się całkowity czas 

a 

b 
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jego mineralizacji. Na  odcinkach pomiędzy pomiarami gdzie linie Retziusa nie były 

widoczne np. ze względu na ułożenie pryzmatów, czas mineralizacji określano w oparciu 

o średnie tempo mineralizacji w sąsiadujących sekcjach (za Dirks et al. 2012). Zdjęcia 

wykonano w świetle przechodzącym, spolaryzowanym w powiększeniach x25, x100 

i x200. Pomiary czasu mineralizacji szkliwa przeprowadzono na zdjęciach przy pomocy 

programu ImageJ2 (Rueden et al., 2017; Schindelin et al., 2012). 

 

Fig. 3.1.4. Schemat przeprowadzania pomiarów histologicznych w szkliwie zęba 

trzonowego mamuta włochatego (a) wraz z oznaczeniem dobowych przyrostów 

z liczbą dni w odcinku ograniczonym zielonymi liniami (b) oraz przykładowych linii 

Retziusa. Pomarańczowa cyfra 4 oznacza numer zdjęcia w powiększeniu x 200 (a), 

czarne cyfry oznaczają liczbę dobowych przyrostów (b). Obraz z mikroskopu 

optycznego, w świetle przechodzącym, spolaryzowanym. 
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3.2. Pomiary LA MC ICPMS składu izotopowego Sr 

Pomiary składu izotopowego Sr w szkliwie zębów ssaków z zastosowaniem ablacji 

laserowej sprzężonej z wielokolektorowym spektrometrem masowym z indukcyjnie 

wzbudzaną plazmą (LA MC ICPMS) wykonane zostały w Laboratorium Geochronologii 

i Geochemii Izotopów w Centrum Badawczym ING PAN w Krakowie. Do analiz użyto 

laser ekscymerowy (ArF, 193 nm) RESOlution M-50 (Applied Spectra) wyposażony 

w dwuobjętościową komorę M50 (ang. two-volume cell, Laurin Technic) o wymiarach 5 

x 5 cm, która na późniejszym etapie prac została zastąpiona komorą S155 (Laurin 

Technic) o wymiarach 15 cm x 10 cm. Kontrola ustawień lasera, projektowanie analiz 

i wykonywanie dokumentacji fotograficznej odbywało się przy użyciu oprogramowania 

GeoStar μGIS™ (Norris Software). Laser był połączony z wielokolektorowym 

spektrometrem masowym MC-ICPMS Neptune (Thermo Fisher Scientific). Metoda 

pomiarowa została opisana przez Müllera i Anczkiewicza (2016), a jej najważniejsze 

elementy zostały streszczone poniżej. 

Podczas pomiarów na spektrometrze MC-ICPMS Neptune osiem kolektorów (klatek 

Faradaya) wyposażonych w rezystory 1011 Ω pracowało w trybie statycznym według 

konfiguracji zawartej w tabeli 3.2.1. Przygotowanie instrumentu (ang. tune) 

przeprowadzono przy użyciu standardów NIST616 i NIST612 wykonując ablację wzdłuż 

ciągłej linii. Standard NIST616 posłużył do ustawienia warunków pozwalających 

na uzyskanie stabilnego i wysokiego sygnału pomiarowego, przy równoczesnym 

zapobiegnięciu akumulacji Rb dzięki niskiej zawartości tego pierwiastka. Tlenki 

mierzone stosunkiem ThO+/Th+ ustawiono na poziomie ≤ 0,2%, a 232Th/238U około 1-

0,93. Do sprawdzenia tych parametrów został wykorzystany standard NIST612, który 

charakteryzuje wyższa zawartość U i Th niż NIST616. Ustawienia obejmowały szereg 

parametrów m. in. przepływy gazów w instrumencie oraz w komorze ablacyjnej. 
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Tabela. 3.2.1. Ustawienia kolektorów w spektrometrze MC ICPMS Neptune podczas 

pomiarów szkliwa in situ wraz z głównymi interferencjami według Müllera 

i Anczkiewicza (2016). 

  

Kolektor L3 L2 L1 C H1 H2 H3 H4 

Pierwiastek/ 
izotop 

82 83.5 84 85 86 86.5 87 88 

Sr   84Sr  86Sr  87Sr 88Sr 

Rb    85Rb   87Rb  

Kr 82Kr  84Kr  86Kr    

REE2+ 

  168Yb2+ 170Yb2+ 172Yb2+ 173Yb2+ 174Yb2+ 176Yb2+ 

164Er2+ 167Er2+ 168Er2+ 170Er2+     

xxCa40Ar, 
xxCa40Ca 

42CaAr 
42CaCa 

 
44CaAr 
44CaCa 

 
46CaAr 
46CaCa 

  
48CaAr 
48CaCa 

CaPO       40Ca31P16O 40Ca31P17O 

 

Po przygotowaniu parametrów instrumentu przeprowadzano tzw. pre-ablację 

materiałem próby. Analiza szkliwa zębów in situ wiąże się z występowaniem szeregu 

interferencji, które wpływają na dokładność pomiaru składu izotopowego Sr (tab. 3.2.1.). 

Pomiar tła o długości 2 x 90 s tzw. on-peak zeroes wykonywany jest tuż przed ablacją 

próby. Ma on na celu wprowadzenie poprawki na sygnały pochodzące od tła 

oraz interferencje izobaryczne pochodzące od Kr (interferencja 84Kr z 84Sr oraz 86Kr 

z 86Sr; tab. 3.2.1.). Masy połówkowe w kolektorach L2 i H2 służą monitorowaniu 

obecności podwójnie naładowanych jonów REE++ (głównie Er i Yb), które interferują 

na izotopach Sr (tab. 3.2.1.). Zawartość tych pierwiastków w szkliwie zębów 

współczesnych i kopalnych gatunków utrzymuje się jednak na poziomie rzędu ppb 

i poniżej, co sprawia, że ten rodzaj interferencji w wielu przypadkach nie występuje lub 

zaznaczają się one w niewielkim stopniu (Müller i Anczkiewicz 2016). Szkliwo zębów 

charakteryzuje się raczej wysoką zawartością Rb. Eksperymenty na mieszaninach Rb-Sr 

pokazały, że poprawka stosująca wyznaczoną wartość 85Rb/87Rb = 2.5348 ± 15 jest 

wiarygodna nawet przy stosunkach Rb/Sr znacznie wyższych od tych obserwowanych 

w szkliwie zębów (Müller i Anczkiewicz 2016). 

Kontrola jakości pomiarów odbywała się poprzez regularne pomiary szkliwa 

zębów współczesnego rekina, które zawiera Sr odzwierciedlający swym składem 

izotopowym skład dzisiejszej wody morskiej. Według McArthura (2010) stosunek 
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87Sr/86Sr dzisiejszej wody morskiej wynosi ~0.709175. W czasie pomiarów uzyskano 

wartości 87Sr/86Sr = 0,709182 ± 23 oraz 84Sr/86Sr = 0,056493 ± 39 (n=52) (fig. 3.2.1.). 

Stosunki 84Sr/86Sr, w granicach błędu oznaczenia, jest zgodny ze stosunkiem mierzonym 

metodą tradycyjną w materiałach referencyjnych i próbach. Pomiary standardów i prób 

były zbierane w cyklach składających się z 4 integracji o długości 1,05 s. Pomiary 

wykonywano w wewnętrznej warstwie szkliwa w pobliżu EDJ wzdłuż ciągłego trawersu 

od powierzchni żującej w kierunku korzenia. Pomiary wykonano w kolejnych warstwach 

szkliwa bądź w szkliwie pokrywającym przeciwległe strony zęba (mezjalną i dystalną lub 

językową i wargową). Warunki pomiaru zawarto w tabeli 3.2.2.  

 

 

Fig. 3.2.1. Zestawienie wszystkich wyników pomiarów 87Sr/86Sr i 84Sr/86Sr w szkliwie 

zęba współczesnego rekina. W przypadku uzyskania pomiarów składu izotopowego 

Sr odbiegających od wartości referencyjnej pomiary prób nie były przeprowadzane. 
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Tabela 3.2.2. Warunki pomiaru koncentracji pierwiastków śladowych i składu 

izotopowego Sr in situ. Przepływy He wskazane dla dwóch rozmiarów komór: a) 

komora M50, b) komora S155. 

 

Parametr Pierwiastki śladowe 
Skład izotopowy 

Sr 

System ablacji laserowej RESOlution M-50 

Długość fali 193 nm [ArF] 

Długość pulsu [ns] 20 

Gęstość wiązki [J/cm2] 7-8 

Spektrometr masowy 
ICP MS XSeriesII / 

ICPMS Agilent 7500ce/cs 
MC ICP-MS 

Neptune 

RF power [W] 1400 1250 

Przepływ sample gas Ar 
[l/min] 

0,8 - 0,9  0,8 - 0,9  

Przepływ cool gas Ar [l/min] 13 15 

Przepływ auxiliary gas Ar 
[l/min] 

0,8 - 0,9  0,8 - 0,9  

Przepływ N [ml/min] 5 - 10 5 – 10 

Przepływ He [l/min] 0,85-0,98a/~0,3b 0,85-0,98a/~0,3b 

Pomiar tła [s] 120 180 

Wymywanie sygnału [s] 350  

 Pre-ablacja (clean) Pomiar 
ząb 

rekina 
zęby 

ssaków 

Częstotliwość [Hz] 25 15 - 18 10 20-25 

Średnica wiązki [µm] 74 - 80 44 - 67 60 - 67 110 - 120 

Prędkość stolika [mm/min] 4,8 - 7 2 0,5 0,5 - 1,5 

 

Podczas pomiarów monitorowano wartości stosunków izotopowych 84Sr/86Sr 

w szkliwie badanych zębów, które wynosiły około 0,0565 i są zgodne ze stałą wartością 

tego stosunku 0.056500±40 uzyskaną dla szkliwa zębów rekina oraz 0.056494 ± 37 

uzyskane dla pomiarów SRM987 z zastosowaniem suchej plazmy (Müller 

i Anczkiewicz, 2016). Tylko w jednym przypadku (fragment szkliwa znajdujący się 

pobliżu korzenia w zębie trzonowym mamuta) w zarejestrowano lokalnie występujący 

wzrost wartości 84Sr/86Sr sięgający 0,0585. Pomimo tego odchylenia nie zaobserwowano 

fundamentalnego wpływu na zapis 87Sr/86Sr co potwierdza skuteczność zastosowanej 

metodyki. 

 

3.3. Pomiary LA ICPMS zawartości pierwiastków śladowych 

Skład chemiczny szkliwa jest ustalany w czasie życia zwierzęcia podczas 

mineralizacji tkanki. Jednakże niektóre pierwiastki podlegają akumulacji po śmierci 
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organizmu (Kohn, Schoeninger i Barker, 1999; Carvalho et al., 2004; Dauphin 

i Williams, 2004; Kohn, 2008). Analiza składu chemicznego szkliwa pozwala na ocenę 

zachowania jego biologicznego składu oraz stopnia wpływu środowiska na kompozycję 

bioapatytu post mortem. Pomiary koncentracji pierwiastków śladowych przeprowadzono 

w Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów w Ośrodku Badawczym ING 

PAN w Krakowie oraz w laboratorium ablacji laserowej w Department of Earth Sciences 

Royal Holloway University of London w Egham w Wielkiej Brytanii (RHUL). System 

ablacji laserowej RESOlution M-50 połączony był ze spektromentrami kwadrupolowymi 

ICPMS XSeriesII (ThermoFisher; ING PAN) lub ICPMS Agilent 7500ce/cs (RHUL). 

W czasie sesji pomiarowych wraz z próbami wykonywano pomiary standardu NIST612 

adaptując wartości z Jochuma et al. (2011). NIST612 jest standardem zewnętrznym 

i służy do kalibracji uzyskanych danych względem wartości rekomendowanych, 

natomiast stechiometryczna zawartość Ca w bioapatycie (37%) pełniła rolę standardu 

wewnętrznego. Pomiar szkieł MPI-DING (w oparciu o wartości z Jochuma et al., 2011 

oraz bazy GeoReM, Jochum et al., 2005) posłużył jako kontrola jakości uzyskanych 

wyników. Zastosowane standardy wybrane zostały ze względu na brak certyfikowanego 

apatytu. Warunki pomiarów znajdują się w tabeli 2.3.1. Przed każdym pomiarem 

wykonywano pre-ablację, która miała na celu usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni 

próbki. Redukcję danych wykonano w programie Iolite v. 2.31 (Hellstrom et al., 2008; 

Paton et al., 2011; Woodhead et al., 2005), który funkcjonuje w środowisku IGOR Pro 

(WaveMetrics, Inc.).  

 

3.4. Konwencjonalne pomiary składu izotopowego Sr 

Pomiar konwencjonalny (tzw. „metodą mokrą”) zastosowano w przypadku analiz 

niewielkich ilości szkliwa małych gryzoni oraz skał. Pomiar tych prób nie był bowiem 

możliwy metodą ablacji laserowej. Ponadto dodatkowo posłużył do zbadania 

dokładności pomiaru. Metoda konwencjonalna polega na całkowitym rozpuszczeniu 

materiału oraz odseparowaniu frakcji Sr przy pomocy cieczowej chromatografii 

kolumnowej (chromatografii jonowymiennej). 

Zęby gryzoni oczyszczono z osadu w łaźni ultradźwiękowej w wodzie MiliQ® (woda 

ultraczysta uzyskiwana jest przez dwustopniowe oczyszczanie w aparaturze firmy 

MILLIPORE: Milli-RO® Plus i Milli-Q® RG). Następnie przeprowadzono ręcznie 



27 

 

separację szkliwa i zębiny przy pomocy pęsety i igły preparacyjnej. Próby poddano 

dalszemu oczyszczaniu według zmodyfikowanej procedury opisanej przez Lee-Thorp et 

al. (1989) i Müller et al. (2003).  W pierwszym etapie próby zostały poddane 

oczyszczaniu w acetonie, etanolu i wodzie MiliQ® z zastosowaniem ultradźwięków. Po 

każdym etapie próby były przepłukiwane w wodzie ultraczystej MiliQ. Oczyszczone 

zęby trawiono przez kilka godzin w 0,1 M kwasie octowym w łaźni ultradźwiękowej. 

Roztwór odsączono przy pomocy pipety Pasteura, a próbę przepłukano wodą MiliQ®. 

Na  kolejnym etapie próby były trawione w 2 M kwasie octowym przez 24 godziny. 

Zebrany roztwór został poddany dwuetapowemu oczyszczaniu z pomocą chromatografii 

kolumnowej stosując żywicę kationową AG 50W-X8 i żywicę Sr-spec (Eichrom).   

W przypadku prób lessu, około 100 mg uśrednionego (skwartowanego) 

i sproszkowanego lessu, zostało poddane procedurze rozpuszczania opisanej 

w Anczkiewicz i Anczkiewicza (2016). Następnie przygotowano kolejną naważkę lessu 

o masie 100 mg i poddano ją trawieniu w 0,1 M kwasie octowym przez ok. 24 godziny. 

Uzyskany roztwór zebrano i odparowano. Około 100 mg sproszkowanego wapienia 

zalano 3 ml 0,2 M kwasu octowego i pozostawiono na 12 h na płycie grzewczej 

w temperaturze 100ºC. Po odwirowaniu uzyskany roztwór zebrano przy pomocy pipety 

Pasteura. Następnie próbę wapienia zalano 1,5 ml 0,5 M kwasu octowego i umieszczono 

w łaźni ultradźwiękowej na 30 min. Po tym czasie próby zostały odwirowne, a roztwór 

zebrano i odparowano. 

Wszystkie próby poddano dwuetapowej separacji na kolumnach jonowymiennych. 

Pierwszy etap obejmował użycie żywicy kationowej Bio-Rad 50 W-X8. Zebraną frakcję 

strontową poddano dalszemu oczyszczaniu na żywicy Sr-spec (Eichrom). Uzyskaną 

frakcję Sr wysuszono i przed pomiarami rozpuszczono w 2% kwasie HNO3. 

Pomiary składu izotopowego Sr prób zębów gryzoni oraz próbek geologicznych 

wykonano za pomocą MC ICP-MS Neptune w Laboratorium Geochronologii 

i Geochemii Izotopów Centrum Badawczego ING PAN w Krakowie. Próba była 

wprowadzana do spektrometru przy pomocy rozpylacza desolwatacyjnego AridusII 

(Teledyne Cetac). Zastosowanie tego rodzaju systemu wprowadzania próby pozwala 

na uzyskanie wyższej czułości pomiarowej w porównaniu do pomiarów 

z zastosowaniem tzw. SIS (ang. Stable Introduction System). Pomiary przeprowadzano 

w trybie statycznym, konfiguracja kolektorów jest przedstawiona w tabeli 3.4.1. Pomiar 
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tła wykonywano metodą OPZ (ang. on-peak-zero) gdzie sygnał 2% roztworu kwasu 

HNO3 mierzono przed każdą próbą, a następnie odejmowano od sygnału próby, która 

była rozpuszczona w 2% HNO3. Poprawkę na tzw. mass bias przeprowadzono przez 

normalizację do stosunku 86Sr/88Sr = 0.1194 opierając się na prawie wykładniczym 

(Russell et al., 1978). Rolę kontroli jakości uzyskanych danych pełniły regularnie 

wykonywane pomiary standardu SRM987. Zebrane dane zostały przeliczone w trybie 

offline za pomocą arkuszy kalkulacyjnych w programie Excel opracowanych przez 

dr hab. Roberta Anczkiewicza. 

 

Tabela 3.4.1. Konfiguracja kolektorów w spektrometrze MC ICP MS Neptune 

zastosowana do pomiarów składu izotopowego Sr metodą konwencjonalną 

Kolektor L3 L2 L1 C H1 H2 

Masa 83Kr 84Sr 85Rb 86Sr 87Sr 88Sr 

 

3.5. Izotopy stabilne tlenu (δ18O) 

Tlen posiada trzy izotopy, a są nimi: 16O, 17O oraz 18O. W środowisku naturalnym ma 

miejsce frakcjonowanie izotopów tlenu według ich masy, które odbywa się na różnych 

etapach cyklu obiegu wody w środowisku. Rozdział lżejszych i cięższych izotopów ma 

miejsce wraz ze zmianą faz ze stałej do ciekłej i gazowej i vice versa (Darling et al., 

2006). W wyniku frakcjonacji woda deszczowa oraz inne opady są zubożone w ciężki 

izotop 18O w porównaniu do wód oceanicznych i śródlądowych (np. rzek, jezior). 

Współczynnik frakcjonacji wzrasta wraz ze spadkiem temperatury (Dansgaard, 1964). 

Stopień zróżnicowania składu izotopowego tlenu pomiędzy różnymi rezerwuarami 

i w ich obrębie  zmienia się więc wraz z m. in. występowaniem sezonowych zmian 

temperatury, położeniem geograficznym czy zmianą wysokości nad poziomem morza 

(Dansgaard, 1964; Różański, Araguas-Araguas i Gonfiantini, 1992; Różanski, Araguás-

Araguás i Gonfiantini, 2013). U organizmów zdolnych do termoregulacji zmienność 

składu izotopowego tlenu w bioapatycie tkanki szkieletowej łączy się ze składem 

spożytej wody (Longinelli, 1984; Luz i Kolodny, 1985; Kohn, 1996). Badania składu 

izotopowego tlenu w bioapatycie budującym szkliwo zębów ssaków może więc posłużyć 

do rekonstrukcji warunków klimatycznych panujących w przeszłości geologicznej 

i badania sezonowej zmienności temperatury (Balasse et al., 2003; Green et al., 2018).  
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Skład izotopowy tlenu w próbie jest wyrażany w ‰ odchylenia od standardu 

i oznaczany jako δ18O. W roli standardu występuje V-PDB (Vienna Pee Dee Belemnite) 

adoptujący wartości standardu węglanowego NBS19 względem pierwotnego PDB 

(kopalnego belemnita z for macji Pee Dee znajdującej się w Południowej Karolinie 

w USA), którego zasoby uległy wyczerpaniu. Standard został zatwierdzony przez 

Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej (IAEA). Drugim standardem jest 

standaryzowana woda oceaniczna: V-SMOW (ang. Vienna Standard Mean Ocean 

Water), której skład został zatwierdzony przez IAEA w 1968 roku. Skład izotopowy tlenu 

w próbie oblicza się według poniższego wzoru: 

δ18O = ((18O/16O)próba/(
18O/16O)standard -1)*1000‰ 

Pozytywne wartości δ18O próbki wskazują na jej wzbogacenie w 18O względem 

standardu, podczas gdy negatywne δ18O charakteryzują próbki zubożone w 18O 

względem standardu. 

Rekrystalizacja mineralnego składnika tkanki szkieletowej, która ma miejsce post 

mortem może powodować powstanie łatwo rozpuszczalnego, wysoko węglanowego, 

zrekrystalizowanego apatytu. Ten rodzaj węglanu, określany mianem labilnego, nie jest 

związany z określoną pozycją w sieci krystalicznej lecz zostaje zaadsorbowany 

na powierzchni kryształów apatytu bądź wbudowany w mniej uporządkowane obszary 

sieci krystalicznej (Betts, Blumenthal i Posner, 1981; LeGeros, 1981; Rey et al., 1989, 

1991; Camacho et al., 1999). W celu usunięcia tego rodzaju wtórnych zanieczyszczeń 

stosuje się trawienie w słabym kwasie octowym (Koch, Tuross i Fogel, 1997; Garvie-

Lok, Varney i Katzenberg, 2004). 

 

3.6. Przygotowanie prób do analiz δ18O 

Szkliwo zostało oczyszczone z cementu i zębiny przy pomocy pęsety, igły i wiertła 

diamentowego. Z odsłoniętej warstwy szkliwa pobrano serię prób równolegle 

do powierzchni żującej od szczytu płytki w kierunku korzenia. Szkliwo pobrano przy 

pomocy wiertła diamentowego o średnicy 1 mm w interwałach około 1 mm z całej 

grubości warstwy szkliwa (fig. 3.6.1.). Próby poddano oczyszczaniu w laboratorium 

Czystej Chemii stanowiącego część Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów 

w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie według zmodyfikowanej metody 
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opisanej przez Ventresca Miller et al. (2018). Proszki poddano trawieniu w 0,1 M kwasie 

octowym przez 3 h w objętościach 100 µl na 1 mg próby. Próby zostały odwirowane, 

roztwór usunięto i proszki przepłukano kilkakrotnie ultraczystą wodą MiliQ®. Próby 

pozostawiono do wyschnięcia w temperaturze pokojowej w komorze laminarnej. 

Pomiary wszystkich prób wykonano w laboratorium Innsbruck Quaternary Research 

Group na Universität Innsbruck we współpracy z prof. Christophem Spötlem. Skład 

izotopowy tlenu został zmierzony we frakcji węglanowej bioapatytu. Wyniki 

prezentowane są w odniesieniu do standardu V-BPB. 

 

Fig. 3.6.1. Opróbowanie szkliwa w płytce XI w zębie trzonowym mamuta włochatego; 

a) Szkliwo na powierzchni dystalnej płytki w pobliżu powierzchni żującej, strzałki 

wskazują kolejne próby;  b) Fragment zęba trzonowego z oznaczoną lokalizacją prób 

pobranych z dystalnej powierzchni płytki XI, niebieskimi punktami oznaczono 

miejsce pobrania prób 1 i 2, po których ślad nie był widoczny. 
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3.7. Datowania 14C - AMS 

Radiowęgiel czyli 14C jest jednym z trzech izotopów węgla. Dwa z nich: 12C i 13C są 

stabilne podczas gdy radiowęgiel jest izotopem radioaktywnym i podlega rozpadowi 

do 14N z emisją e- (czas połowicznego rozpadu wynosi 5730±40 lat). Izotop 14C w górnej 

atmosferze w wyniku reakcji atomów azotu z neutronami promieniowania kosmicznego 

(Libby, 1961, 1952) według poniższego równania:  

 

𝑛 +0
1 𝑁 →  𝐶 +  𝐻1

1  6
14

7
14  

 

gdzie  𝑛0
1  oznacza neutron, natomiast  𝐻1

1   jest protonem. Rozpad 14C powoduje emisję 

cząsteczki 𝛽−, antyneutrino i powstanie cząsteczki 𝑁7
14 : 

 

𝐶 →  𝑁 +  𝛽−
7

14
6

14 + 𝑣𝑒 + 𝑄 

 

Wraz z rozpadem następuje emisja energii 0,156 MeV (Q). Atomy 14C łączą się 

z tlenem tworząc cząsteczki dwutlenku węgla i zostają rozdystrybuowane w atmosferze 

i oceanie. Cząsteczki 14CO2 zostają wbudowane w tkanki roślinne dzięki absorbcji przez 

korzenie i biorą udział w procesie fotosyntezy (Bowman, 1990). Zwierzęta pozyskują 14C 

przez spożywanie roślinności oraz przez interakcję z atmosferą i wodą. Produkcja 

i rozpad 14C są w równowadze, a więc w każdym żyjącym organizmie utrzymuje się 

niewielka, lecz stała ilość radiowęgla. Po śmierci ustaje wymiana 14C z otoczeniem, więc 

organizm nie jest w stanie utrzymywać stałego poziomu tego izotopu w tkankach, dlatego 

ilość 14C w materii organicznej stopniowo spada w wyniku rozpadu radioaktywnego 

(Bowman, 1990). Gdy znany jest początkowy poziom radiowęgla w żywej tkance, 

aktywność 14C w tkance post mortem posłuży do obliczenia czasu, który upłynął 

od śmierci organizmu i nosi to miano daty radiowęglowej (Bowman, 1990).  

Koncentracja 14C w środowisku nie jest stała w czasie i w przeszłości zmieniała 

się wskutek oddziaływania czynników takich jak aktywność Słońca, zmiany pola 

magnetycznego Ziemi, a współcześnie m. in. spalania paliw kopalnych czy prób 
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jądrowych (Suess, 1955; Craig, 1957; de Vries, 1958; Stuiver, 1961; Stuiver i Quay, 

1980; Goslar et al., 2000). Uzyskany w laboratorium wiek radiowęglowy wymaga więc 

wprowadzenia dodatkowej poprawki, którą wykonuje się z zastosowaniem krzywej 

kalibracyjnej (Reimer et al., 2013). Krzywa ta została skonstruowana w oparciu o dane 

pochodzące m. in z analiz dendrochronologicznych przez porównanie liczby słoi i ich 

wieku radiowęglowego (Friedrich et al., 2004), pomiarów wykonanych w koralowcach 

(np. Fairbanks et al., 2005), oraz naciekach jaskiniowych (Southon et al., 2012). Obecnie 

metoda pozwala na kalibrację datowania materiałów, których wiek sięga 55 000 cal BP 

(gdzie cal BP oznacza wiek kalibrowany/kalendarzowy ang. calibrated/calendar date 

before present, Reimer et al., 2020).  

Datowania kości i zębów przeprowadza się w składniku organicznym – kolagenie. 

Do datowania pobrano kilka gramów zębiny z wewnętrznej części zębów przy pomocy 

wiertła diamentowego. Przygotowanie prób (ekstrakcja kolagenu) oraz datowania zostały 

przeprowadzone komercyjnie w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym metodą 

akceleratorowej spektrometrii masowej (ang. accelerator mass spectrometry skrót: 

AMS), która wykorzystuje pomiar ilość atomów 14C w próbie w relacji do 13C lub 12C. 

Opis metody przygotowania prób i procedury pomiaru znajduje się na stronie 

internetowej laboratorium (Goslar, 2021). Kalibrację uzyskanych dat wykonano przy 

pomocy programu OxCal 4.3.2 (Bronk Ramsey, 2001, 2009; Ramsey i Lee, 2013) 

z zastosowaniem krzywej kalibracyjnej atmosferycznej IntCal13 (Reimer et al., 2013). 

Niekalibrowane daty radiowęglowe podane są w jednostkach BP lub ka BP, gdzie ka 

oznacza tysiące lat, natomiast cal BP lub ka cal BP oznacza daty po kalibracji. 
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4. Proweniencja artefaktów z Jaskini Borsuka jako narzędzie w badaniu 

mobilności człowieka w Górnym Paleolicie 

Poniższy rozdział został opublikowany jako artykuł pt: „Tracing human mobility 

in central Europe during the Upper Paleolithic using sub-seasonally resolved Sr isotope 

record in ornaments” (Kowalik et al., 2020). Rozdział nie jest wierną kopią artykułu.  

 

4.1. Stanowisko Jaskinia Borsuka 

Jaskinia Borsuka znajduje się w Dolinie Szklarki, około 20 km na północny wschód 

od Krakowa (fig. 4.1.1. a-c). Jaskinia została odkryta w czasie prac eksploracyjno-

inwentarzowych prowadzonych w południowej części Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej (Nowak, 2007). Odnalezienie fragmentów kości i zęba trzonowego 

mamuta włochatego (Nadachowski et al., 2011) stało się motywacją do podjęcia prac 

wykopaliskowych, które prowadzono w latach 2008-2010 (Wilczyński et al., 2016, 

2012b, 2012a). W czasie prowadzonych prac zbadano wykop o powierzchni około 12 m2 

i głębokości 2,5 m, w obrębie którego wydzielono VIII warstw (fig. 4.1.1. d, e). 

Reprezentują one dwie sekwencje: holoceńską obejmująca warstwy od I do IV 

oraz późno plejstoceńską na którą składają się warstwy V-VIII (fig. 4.1.1. e; Wilczyński 

et al., 2013). We wszystkich warstwach z wyłączeniem V i VII, odnaleziono bogactwo 

materiału w postaci fragmentów kości, krzemieni i ceramiki, których wiek rozciągał się 

od górnego paleolitu po średniowiecze (Wilczyński et al., 2012b).  

 

a b 

c 
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Fig. 4.1.1. a, b, c) Lokalizacja Jaskini Borsuka, stanowisk kultury pawłowskiej 

i oryniackiej wspomnianych w tym rozdziale (b - google.pl/maps, c - 

miip.geomalopolska.pl); d) Jaskinia Borsuka w czasie eksploracji, wykop został 

wykonany w czasie prac archeologicznych prowadzonych w 2008 roku (fot. Jarosław 

Wilczyński); e) Profil osadów zdeponowanych w Jaskini Borsuka, widok od strony 

zachodniej z wyróżnieniem warstw wraz z oznaczeniem położenia zębów ludzkich 

oraz z zawieszek wykonanych z zębów ssaków, kolorem szarym oznaczono artefakty 

znalezione w szczelinach skalnych (za Wilczyńskim et al., 2016). 

 

Podczas prac na stanowisku natrafiono na unikalne nagromadzenie artefaktów. 

W warstwie VI, na głębokości 150 cm, znajdowało się 112 zawieszek wykonanych 

z zębów łosia (Alces alces) i żubra/tura (Bos priscus/Bos primigenius), którym 

towarzyszyło 6 mlecznych zębów ludzkich należących do dziecka w wieku 12 – 18 

miesięcy (Wilczyński et al. 2016). Datowania radiowęglowe dwóch zawieszek 

dostarczyło wieki: 25150 ± 160 BP (27,6 – 26,8 ka cal BC), 27350 ± 450 BP (30,6 – 28,8 

ka cal BC) odpowiednio dla siekaczy łosia i żubra/tura. Daty te są zbliżone do daty 

uzyskanej z kości stopy (metatarsus) renifera (Rangifer tarandus) pochodzącej 

z warstwy VI, która wynosi 26430 ± 180 BP (29,0 - 28,3 ka cal BC) (Wilczyński et al., 

2016). Pośród zgromadzonego materiału nie znajdowały się narzędzia, które 

umożliwiłyby powiązanie znaleziska z konkretną kulturą paleolityczną. Datowania 

wskazują na związek nagromadzenia artefaktów z kulturą grawecką, a dokładnie z jej 

wczesną fazą - kulturą pawłowską. Jednak zarówno materiał z którego zostały wykonane 

zawieszki, czyli zęby dużych ssaków kopytnych, oraz technika ich wykonania łączy je 

z kulturą oryniacką (Vanhaeren i d’Errico, 2006; Wilczyński et al., 2012b). Kultura ta 

pozostawiła swój ślad na terenie Austrii i Moraw 34 - 29 ka cal BP. Zawieszki z siekaczy 

d e 
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łosia i konia wykonane podobną techniką polegającą na ścienianiu korzenia i wierceniu 

otworów zostały znalezione w Jaskini Mladeckiej (Oliva, 2006). Na  terenie Polski 

obecność kultury oryniackiej zarejestrowano w Jaskiniach Obłazowej i Mamutowej 

gdzie jest datowana na 34 – 30 ka BP (fig. 4.1.1. a; Kozłowski i Kozłowski, 1977; 

Svoboda, 2003; Valde-Nowak, 2015, 2008). 

Zawieszki odnalezione w Jaskini Borsuka wykonano z zębów pochodzących od co 

najmniej 20 osobników. Niektóre z nich mierzyły nawet 4 cm długości (fig. 4.1.2.). 

Pierwotne rozmieszczenie zawieszek zostało zaburzone, ale prawdopodobnie for mowały 

one naszyjnik bądź były przyszyte do odzienia. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, 

aby taka ozdoba była noszona przez małe dziecko, dlatego Wilczyński i współpracownicy 

(2016) skłaniają się ku wyjaśnieniu, że na stanowisku mógł mieć miejsce najstarszy 

na terenach Polski rytualny pochówek dziecka. Prawdopodobnie ciało dziecka zostało 

umieszczone bezpośrednio na podłożu wraz z naszyjnikiem jako darem pogrzebowym. 

Niestety oddziaływanie czynników post-depozycyjnych takich jak działalność zwierząt 

spowodowało, że nie zachowały się żadne inne części szkieletu dziecka (Wilczyński et 

al., 2016).  

 

Fig. 4.1.2. Zawieszki wykonane z zębów łosia i tura/żubra (Wilczyński et al., 2016). 

 

Pochówki, w miejscu których wraz z ciałami zmarłych deponowano dary grobowe, 

zaznaczyły swoją obecność w czasie górnego paleolitu na terenie całego kontynentu 

Europejskiego (Duarte et al., 1999; Vanhaeren i d’Errico, 2003; Einwögerer et al., 2006; 

Svoboda, 2006; Giacobini, 2007; Pettitt, 2010). Wykonanie wielu spośród 

zdeponowanych przedmiotów wymagało znacznego nakładu pracy, co dodatkowo 

podkreślało znaczenie zmarłych (Pettitt, 2010). Pochówki dzieci, takie jak odkryto 

w Jaskini Borsuka są niezwykle rzadkie. Jednak towarzyszące im artefakty i ozdoby 
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sugerują, że już kilkulatkowie, a nawet niemowlęta, traktowano jak pełnoprawnych 

członków społeczności (Duarte et al., 1999; Vanhaeren i d’Errico, 2003; Einwögerer et 

al., 2006; Giacobini, 2007). Analiza towarzyszącym pochówkowi artefaktów jest 

stosowana w momencie gdy stan tkanki szkieletowej nie pozwala na uzyskanie wysokiej 

jakości danych bądź materiał pochodzący z pochówku nie jest dostępny 

do destrukcyjnych analiz. Badania szkliwa zębów łosia, z których wykonano zawieszki, 

dostarczyły informację na temat pochodzenia artefaktów oraz zaprezentowały swój 

potencjał jako narzędzia w śledzeniu mobilności ludzi. W świetle dotychczasowej 

wiedzy na temat rytuałów pogrzebowych w czasie paleolitu znalezisko w Jaskini 

Borsuka stanowi więc istotny wgląd w historię społeczności zamieszkującej regiony 

znajdujące się po północnej stronie Karpat Zachodnich 35 ky– 20 ka BP. 

 

4.2. Materiał badawczy i preparatyka 

Materiał badawczy pochodzi z kolekcji Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk (PAN). Do badań wybrane zostały cztery zawieszki wykonane 

z zębów łosia: jeden lewy środkowy, dolny siekacz (I1sin: B5/949) i trzy prawe, trzecie 

dolne siekacze (I3dex: B6/899, C6/455 i C6/476) należące do 3 lub 4 osobników (fig. 

4.2.1.). Na  koronie zębów znajduje się szereg zmian w postaci przebarwień i pęknięć, 

których większość znajduje się po językowej stronie siekaczy. W dolnej części korzeni 

widoczne są ślady perforacji (fig. 4.2.1.). Grubość korzeni została zmniejszona i otwory 

zostały wykonane przez ostrożne wiercenie z obydwu stron (fig. 4.2.1.). Niewielki 

stopień starcia szkliwa na powierzchni siecznej sugeruje, że zęby należą do osobników 

poniżej 3,5 roku życia (Zaripov, 1964). 

 

Fig. 4.2.1. Badane zawieszki siekaczy łosia. Linią przerywaną oznaczono powierzchnię 

cięcia, strzałka wskazuje połowę wybraną do analiz. 
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Grupa prób z Jaskini Borsuka obejmowała zęby gryzoni z warstwy VI, oraz próby 

lessu i wapieni. Zęby ssaków i less zostały pozyskane podczas wykopalisk, natomiast 

próby wapienia pobrano przy wejściu do Jaskini Borsuka. 

Zęby B6/899, C6/455 i C6/476 zostały przecięte w płaszczyźnie wargowo językowej, 

natomiast siekacz B5/949 został podzielony na dwie części wzdłuż naturalnego pęknięcia 

biegnącego w tej samej płaszczyźnie (fig. 4.2.1.). Połówki zębów wybrane do analizy 

zostały umieszczone w żywicy epoksydowej i wypolerowane z użyciem pasty 

diamentowej. Pozostałą połowę korony zęba B6/899 przeznaczono do wykonania płytki 

cienkiej. 

4.3. Wyniki 

4.3.1. Histologia 

Pomiary histologiczne wykonano w szkliwie pokrywającym wargową 

powierzchnię siekacza, gdzie szkliwo jest o około 50% grubsze niż po stronie językowej, 

a linie Retziusa są tam dobrze widoczne. Linie Retziusa zaznaczają się wyraźnie w górnej 

części korony i stają się rozmyte, a nawet zanikają w pobliżu szyjki zęba. Jeśli linia 

wzdłuż której wykonywany był pomiar zanikała na tym odcinku wyznaczanie jej biegu 

odbywało się w odniesieniu do innej, wyraźnie zaznaczającej się linii Retziusa. Linie 

Retziusa są bowiem równoległe względem siebie. Długość odcinka wzdłuż pryzmatu 

(oznaczana: AA’, BB’, CC’ etc.) była zbliżona wzdłuż całej korony i wynosiła około  

250 μm. Przyrost dobowy (DSR) wzdłuż całej  długości szkliwa siekacza B6/899 wynosił 

około 5 μm na dzień. Początkowe tempo wzrostu ok. 60 – 83 μm/dzień, spada w pobliżu 

szyjki zęba do ok. 8 – 12 μm/dzień. Spadkowi tempa mineralizacji towarzyszy wzrost 

kąta pomiędzy EDJ a liniami Retziusa od około 2º–3º do 25º, który odzwierciedla zmianę 

geometrii sekrecji szkliwa i spowolnienie jej tempa. Pomiar czasu mineralizacji szkliwa 

wykonano trzykrotnie i wynosił on 360 – 390 dni czyli około roku (fig. 4.3.1.1.).  
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Fig. 4.3.1.1. Tempo mineralizacji szkliwa w siekaczu B6/899 

 

4.3.2. Pierwiastki śladowe 

Pomiar koncentracji pierwiastków śladowych w szkliwie badanych zębów miał 

na celu identyfikację stopnia potencjalnych przeobrażeń post mortem oraz ocenę ich 

wpływu na biologiczny skład izotopowy Sr. Analizy obejmowały pierwiastki naturalnie 

występujące w bioapatycie budującym szkliwo (Mg, Zn, Ba, Sr) oraz takie, których 

obecność wskazuje na zaburzenie pierwotnego składu szkliwa w wyniku procesów 

wtórnych (Mn, Fe, Al, U oraz REE reprezentowane w poniższych analizach przez La 

i Yb).  

W szkliwie badanych siekaczy zarejestrowano duże zróżnicowanie koncentracji 

pierwiastków śladowych, zarysowujące się zarówno wzdłuż wysokości korony jak 

i pomiędzy warstwami szkliwa pokrywającego językową i wargową powierzchnię 

siekacza. Najwyraźniej ta zależność zaznacza się w zębie B5/949 (fig. 4.3.2.1. a). 

W profilu wargowym (A) zmienność licznych wahań zawartości Mg korelują się 

negatywnie z koncentracją Ba i U oraz w mniejszym stopniu Zn, a w profilu językowym 

(B) Mg wykazuje jedynie wzrost zawartości w pobliżu szyjki zęba i brak korelacji 

z pozostałymi pierwiastkami. W obszarach charakteryzujących się obecnością 

przebarwień i pęknięć zarejestrowano obecność Mn, Fe i Al, jak również pierwiastków 

ziem rzadkich oraz U. W centralnej części profilu B na znacznym odcinku zaznacza się 
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wyraźny wzrost koncentracji U, któremu towarzyszy wzbogacenie w Fe, Mn i Al. 

Najmniejsze zróżnicowanie pomiędzy szkliwem pokrywającym językową i wargową 

stronę siekaczy charakteryzuje Zn, Ba i Sr. Stront w profilach wargowym i językowym 

wykazuje jednakowy wzrost koncentracji w połowie wysokości korony (fig. 4.3.2.1. a). 

Bardzo podobne zachowanie tego pierwiastka zarejestrowano w zębie B5/455 (fig. 

4.3.2.1. c). Generalnie podobne zapisy koncentracji pierwiastków śladowych uzyskano 

dla pozostałych trzech zębów (fig. 4.3.2.1. b-d). Jednak różnice pomiędzy profilami 

wargowym i językowym zaznaczają się w mniejszym stopniu niż w siekaczu B5/949. 

Wzrost zawartości Mg, Ba i Zn zwykle koreluje się również z obecnością U, REE 

oraz Mn Fe i Al, co zaznacza się wyraźnie w szkliwie siekacza C6/476 (fig. 4.3.2.1. d). 

Różnice koncentracji Sr pomiędzy językową i wargową stroną zęba są niewielkie i nie 

wykazują związku z zawartością pozostałych pierwiastków (fig. 4.3.2.1. b - d). 
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Fig. 4.3.2.1. Skład izotopowy Sr oraz koncentracja: Mg, Ba, Zn, Sr, U, La, Yb, Mg, Fe 

i Al w szkliwie siekaczy łosi:  B5/949 (a), B6/899 (b), C6/455 (c) i C6/476 (d). 

Zestawienie pokazuje porównanie wygładzonych (średnia krocząca o rozpiętości 5) 

wartości 87Sr/86Sr uzyskanych podczas pomiarów uzyskanych z językowej i wargowej 

strony zębów. 

 

4.3.3. Skład izotopowy Sr w siekaczach 

Wyniki analiz in situ LA MC ICPMS składu izotopowego strontu zostały 

przedstawione na figurze 4.3.2.1 wraz z odpowiadającymi im wynikami pierwiastków 

śladowych. Zmienność wartości 87Sr/86Sr w siekaczu B5/949 zawiera się w zakresie 

od 0,7087 do 0,7093 (fig. 4.3.2.1. a). W zębie B6/899 zapis wartości 87Sr/86Sr jest mniej 

zróżnicowany niż w pierwszym z badanych zębów i wynosi od 0,7085 do 0,7088. 

Wartości te częściowo pokrywają się z dolną częścią zakresu wartości 87Sr/86Sr 

zarejestrowanego w szkliwie siekacza B5/949 (fig.4.3.2.1. b). Stosunki 87Sr/86Sr 

w szkliwie zęba C6/455 mają zakres wartości od 0,7087 do 0,7091 (fig. 4.3.3.1. c), 

podobny do wyników uzyskanych dla zęba B5/949 (fig. 4.3.3.1. a). W ostatnim 

z analizowanych siekaczy – C6/476, wartości 87Sr/86Sr wahają się w zakresie od 0,7086 

do 0,7091 (fig. 4.3.2.1. d). 

d 



42 

 

Zapisy składu izotopowego strontu uzyskane z analiz szkliwa pokrywającego 

stronę wargową siekaczy odpowiadają zmiennością i zakresem zapisom uzyskanym 

ze szkliwa pokrywającego stronę językową (fig. 4.3.2.1. a). Jedyny wyjątek stanowi 

niewielki, ok. 3 mm odcinek w zębie B5/949 w pobliżu powierzchni siecznej zęba (fig. 

4.3.2.1. a).  

Stosunek 84Sr/86Sr, który w naturze charakteryzuje się stałą wartością, w szkliwie 

wszystkich badanych siekaczy wykazuje stabilny poziom wzdłuż całej wysokości korony 

(fig. 4.3.2.1.). Wartość tego stosunku jest szczególnie podatna na interferencję od Kr 

i REE2+. Dokładna wartość tego stosunku zmierzona we wszystkich próbach demonstruje 

poprawność zastosowanej metodologii (Müller i Anczkiewicz, 2016). Najważniejsza 

z zastosowanych poprawek dotyczy interferencji 87Rb na 87Sr i związana jest 

z podniesioną wartością 85Rb/86Sr rzędu 0,5 – 4 x 10-3 jaka charakteryzuje badane próby. 

W celu weryfikacji skuteczności tej poprawki wykonano analizę szkliwa przy pomocy 

metody konwencjonalnej (Sr został oczyszczony z Rb i pozostałych pierwiastków). 

z dwóch siekaczy (B6/899 i C6/455), przy pomocy wiertła diamentowego, zebrano ok. 2 

mg szkliwa (na fig. 4.3.2.1. b i c oznaczono próbowany obszar). Analizy dostarczyły 

wartości 87Sr/86Sr wynoszące 0.708520 ±11 i 0.708800 ±11 (niepewność pomiaru to 2 x 

błąd standardowy) odpowiednio dla siekaczy B6/899 i C6/455 (fig. 4.3.2.1. b i c, tabela 

Z. 2.1.). Wartości 87Sr/86Sr uzyskane metodą konwencjonalną odpowiadają zapisowi 

87Sr/86Sr uzyskanemu przez LA MC ICPMS, co potwierdza dokładność pomiarów in situ.  

 

4.3.4. Skład izotopowy Sr w otoczeniu Jaskini Borsuka 

Głównym czynnikiem kształtującym lokalną sygnaturę Sr jest budowa geologiczna. 

Dominującą litologią na stanowisku Jaskinia Borsuka są wapienie, a towarzyszą im osady 

lessowe. Wapień składa się niemal wyłącznie z węglanu wapnia, dlatego analiza 

uśrednionej „całej skały” bardzo dobrze odzwierciedla skład izotopowy Sr uwalnianego 

do gleby i wody. Zmierzone wartości stosunku 87Sr/86Sr dla tych skał mieszczą się 

w zakresie od 0,7072 do 0,7074 (tab. Z.2.1). Wartość 87Sr/86Sr uzyskana metodą „całej 

skały” dla lessu jest znacznie bardziej radiogeniczna i wynosi 0,7330 (tab. Z.2.1). 

W przeciwieństwie do wapieni w skład lessu wchodzi szereg minerałów o zróżnicowanej 

odporności na wietrzenie (krzemiany, węglany, fosforany). Wysoki stosunek 87Sr/86Sr 

związany jest ze stosunkowo słabo rozpuszczalnymi krzemianami, najprawdopodobniej 
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łyszczykami. W celu zbadania składu izotopowego Sr z łatwo rozpuszczalnej frakcji 

lessu wykonano trawienie naważki lessu przy pomocy 0,1 molowego kwasu octowego. 

Zmierzony stosunek 87Sr/86Sr = 0,7116 jest wyraźnie niższy niż sygnatura uzyskana 

w wyniku całkowitego rozpuszczania skały. 

Innym sposobem określenia lokalnego tła składu izotopowego Sr są analizy zębów 

małych, niemigrujących ssaków. Analizowane zęby gryzoni pochodzą z warstwy VI, tej 

samej w której zostały zdeponowane artefakty. Wartości 87Sr/86Sr uzyskane z tych prób 

zawierają się w szerokim zakresie od 0,7094 do 0,7132 (Tab. Z.2.1). Dwa zęby z Jaskini 

Żarskiej dostarczyły wartości wynoszące 0,7125 i 0,7112 (Tab. Z.2.1), natomiast zęby 

ze stanowiska Kraków Spadzista charakteryzują wartości 87Sr/86Sr od 0,7095 do 0,7116 

(tabela Z.2.2.). Oprócz tego wykonane zostały pomiary składu izotopowego Sr w zębach 

gryzoni z dwóch górno-paleolitycznych stanowisk zlokalizowanych po południowej 

stronie łuku Karpat: w Trenčianskich Bohuslavicach na Słowacji i Pilisszántó 

na Węgrzech (fig. 3.1.1. a). Zmierzone w tych stanowiskach stosunki 87Sr/86Sr 

w gryzoniach wynoszą odpowiednio 0,7090 – 0,7092 oraz 0,7089 i 0,7094 (Tab. Z.2.1). 

 

4.4. Dyskusja 

4.4.1. Proces mineralizacji szkliwa w siekaczu łosia 

Dotychczasowe studia mineralizacji szkliwa skupiały się głównie na naczelnych 

(Reid i Dean, 2006; Rozzi i de Castro, 2004; Smith et al., 2010), jednak w ostatnich latach 

w roli materiału badawczego coraz częściej występują zęby należące do innych ssaków 

takich jak konie (np. Bendrey et al., 2015; Hoppe et al., 2004), jeleniowate (np. Iinuma 

et al., 2004), słonie (Dirks, Bromage i Agenbroad, 2012; Metcalfe i Longstaffe, 2012) 

czy nosorożce (np. Tafforeau et al., 2007). Wyniki pomiarów histologicznych 

wykonanych w szkliwie siekacza łosia B6/899 są zgodne z obserwacjami 

przeprowadzonymi w szkliwie innych ssaków. Wartość przyrostów dobowych, która 

w siekaczach łosia wynosi 5 μm/dzień, jest zbliżona do dolnego zakresu wartości tego 

parametru uzyskanego dla koni, gdzie DRS wynosi od 5 (Hoppe et al., 2004) do  

18 μm/dzień (Nacarino-Meneses et al., 2017), podczas gdy u bliżej spokrewnionego 

z łosiem jelenia wschodniego (Cervus nippon) uzyskano wartości 11 μm/dzień (Iinuma 

et al., 2004). Podobnie jak w zębach innych ssaków m.in. koni, słoni oraz naczelnych 
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(Smith et al., 2010; Dirks, Bromage i Agenbroad, 2012; Jordana et al., 2014; Bendrey et 

al., 2015), w siekaczu łosia szkliwo od powierzchni siecznej w kierunku szyjki zęba 

wykazuje spadek tempa mineralizacji. Czas całkowitej mineralizacji szkliwa w siekaczu 

łosia wynosi około 1 roku (fig. 4.3.1), co czyni go odpowiednim materiałem do badań 

sezonowej zmienności jego mobilności. 

 

4.4.2. Zachowanie bioapatytu post mortem 

Analizy składu chemicznego przeprowadzone w szkliwie ujawniły znaczne 

wahania koncentracji Mg i Ba, a w mniejszym zakresie również Zn. Ilość tych 

pierwiastków wbudowanych w strukturę bioapatytu budującego szkliwo jest zależna 

od diety bądź jest kontrolowana fizjologicznie. Zarejestrowany zapis nie jest więc 

wynikiem zmian post mortem lecz reprezentuje zawartości in vivo. Wskazuje na to brak 

zależności zawartości Mg, Ba i Zn od koncentracji pierwiastków wskaźnikowych dla 

zmian wtórnych takich jak Mn, Fe, Al, U czy REE (fig. 4.3.2.1.). Są jednak strefy, gdzie 

taka korelacja istnieje. W szkliwie pokrywającym wargową powierzchnię siekacza 

B5/949 zarejestrowano spadek koncentracji Mg, któremu towarzyszy niewielki, 

ale wyraźny, wzrost zawartości U (fig. 4.3.2.1. a). Śladowe ilości uranu mogą zostać 

inkorporowane w strukturę bioapatytu wraz z pokarmem i wodą pitną, jednak tutaj U 

towarzyszy również wzrost koncentracji Al. W tym samym zębie po stronie językowej, 

U wykazuje wzrost koncentracji na znacznej części środkowego odcinka profilu. 

Towarzyszy mu wzrost zawartości Al, Fe, Mn i Ba, natomiast koncentracja Mg spada 

(fig. 4.3.2.1. a). Charakter zaobserwowanych zapisów składu chemicznego w dwóch 

profilach wydaje się więc różnić. Po stronie wargowej zmiany ograniczone są do raczej 

wąskich stref z zanieczyszczeniami skumulowanymi w mikro spękaniach, podczas gdy 

w profilu językowym obszary, które uległy zmianom są bardziej rozległe i charakteryzują 

się obecnością przebarwień. W tym drugim przypadku obecność licznych uszkodzeń 

szkliwa mogło ułatwić wymianę o charakterze dyfuzyjnym, czego wyrazem jest 

obecność licznych lokalizacji, w których występuje nagły wzrost koncentracji Mn, Fe, 

Al, U oraz REE (Hedges i Millard, 1995; Hedges, 2002; Pike, Hedges i Van Calsteren, 

2002; Dauphin i Williams, 2004; Hoffmann, Paterson i Jonckheere, 2008; Jacques et al., 

2008; Kohn, 2008; Hinz i Kohn, 2010; Maurer et al., 2014). Powyższe typy zmian 

występują również w pozostałych trzonowcach (fig. 3.3.2.1. b-d). z większą 
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częstotliwością zaznaczają się one w profilach językowych, gdzie szkliwo jest cieńsze 

i charakteryzuje się słabszą strukturą (fig. 4.3.2.1.). Na  odcinkach, gdzie szkliwo nie 

zostało zmienione Sr, Ba i Zn odznaczają się niewielkim zróżnicowaniem zawartości, 

natomiast koncentracje Al, Fe, Mn i REE są minimalne, i de facto, utrzymują się 

na poziomie granicy detekcji. Rozbieżność w składzie nienaruszonego szkliwa 

pokrywającego stronę językową i wargową zębów mogą być wynikiem różnic 

w przebiegu procesu mineralizacji.  

 Obecność licznych zmian zdaje się nie mieć wpływu na koncentrację Sr, nawet 

w części szkliwa charakteryzującej się obecnością dość zaawansowanych modyfikacji 

jego składu. Jedynym wyjątkiem jest oznaczający się dużą ilością pęknięć profil 

językowy w zębie C6/476 (fig. 3.3.2.1. d). Jednak nawet w tym przypadku zmiany są 

niewielkie. Oddziaływanie gleby i roztworów w środowisku pogrzebania nie wpłynęło 

znacząco na zawartość Sr. Koncentracja Sr w roztworze glebowym jest bowiem znacznie 

niższa niż w szkliwie i są to zawartości rzędu 0,08 – 1 ppm (np. Poszwa et al., 2004; Tyler 

i Olsson, 2001). Ponadto, nie zaobserwowano zmiany składu izotopowego Sr szkliwa 

zębów w kierunku wartości lokalnych dla Jaskini Borsuka, więc jeśli miało miejsce 

wzbogacenie materiałem lokalnym było ono na tyle znikome, że nie zostało wykryte 

podczas analiz.  

W świetle powyższych obserwacji zmiana koncentracji Sr w trzonowcach B5/949 

i C5/455 reprezentuje biologiczne zawartości i odzwierciedla zmianę pastwiska 

spowodowaną prawdopodobnie lokalnymi zasobami środowiska (3.3.2.1. a i c). Zwierzę 

mogło przemieścić się w inną lokalizację bądź żerować na innych gatunkach roślin 

(Kohn, Morris i Olin, 2013), co jest obserwowane powszechnie u współcześnie żyjących 

łosi. Dieta przedstawicieli tego gatunku w sezonie letnim składa się z liści i owoców, 

natomiast zimą posilają się one zdrewniałymi pędami drzew i krzewów (Renecker 

i Hudson, 1985, 1986).  

 

4.4.3. Zapis 87Sr/86Sr w szkliwie zęba łosia  

Pomimo wystąpienia zmian opisanych powyżej, zdecydowana większość szkliwa 

zachowała biologiczny skład izotopowy, na co wskazuje zgodność zapisu zmienności 

87Sr/86Sr po obu stronach każdego siekacza. Uzyskane dane pokazują nie tylko 
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powtarzalność przeprowadzonych analiz, ale również odzwierciedlają nienaruszony 

skład szkliwa. Wyjątek stanowi jedynie krótki odcinek w pobliżu powierzchni siecznej 

w zębie B5/949, gdzie dane uzyskane z profilów A i B różnią się (fig. 4.3.2.1. a). W tej 

części szkliwa nie zanotowano obecności Al, Fe, Mn ani REE co wskazuje, 

że obserwowana zmiana raczej nie jest wynikiem zmian post mortem. W tej części zęba 

warstwa szkliwa jest cienka co spowodowało nieprecyzyjne wyznaczenie linii ablacji 

szkliwa, która objęła niewielką część zębiny charakteryzującej się bardziej 

radiogenicznymi wartościami (0,7099-0,7105), co tłumaczy zaobserwowaną różnicę 

pomiędzy profilami. 

Porównanie zapisów zmienności 87Sr/86Sr uzyskanych z profili wargowych 

wskazuje, że dwa z nich (B5/949 oraz C6/476) są niemal identyczne (fig. 4.3.2.1. a i c). 

Te dwa siekacze mają różną pozycję w łuku zębowym i ich podobieństwo może wynikać 

z faktu, że zęby pochodzą od jednego osobnika. Po wzięciu pod uwagę czasu 

mineralizacji szkliwa (około 1 roku) zaobserwowana zmienność stosunków izotopowych 

Sr w zębach B5/949 i C6/455 może zostać zinterpretowana jako zmiana pastwiska po 

upływie około 6 miesięcy. Tymczasem jednorodny zapis wartości 87Sr/86Sr w siekaczu 

C6/476 wskazuje, że ten osobnik prowadził osiadły tryb życia bądź jego zasięg był 

ograniczony do lokalizacji o jednorodnym składzie izotopowym Sr (fig. 4.4.3.1. a). 

Zbliżony skład izotopowy trzech siekaczy wskazuje, że osobniki mogły zamieszkiwać 

ten sam region. Zakres wartości stosunków 87Sr/86Sr w siekaczu B6/899 jest niższa 

w porównaniu do zapisów uzyskanych ze szkliwa pozostałych zębów i pokrywa się 

z nimi jedynie częściowo (fig. 4.4.3.1.a). Niemniej jednak znaczny stopień zbieżności 

uzyskanych danych sugeruje, że zasięgi osobnika B6/899 i pozostałych dwóch (bądź 

trzech) łosi pokrywały się tylko przez część roku (np. sezonowo). Interpretacja ta jest 

zgodna z obserwacjami współczesnych łosi, wśród których występują zarówno osobniki 

migrujące jak prowadzące osiadły tryb życia. We współczesnych populacjach 

zaobserwowano, że zwierzęta mogą również zmieniać siedliska sezonowo bądź czasowo 

zaprzestać migracji (Sweanor i Sandegren, 1988, 1989; Joly et al., 2015). Uzyskane dane 

i duży zakres ich zgodności wskazują, że badane osobniki zamieszkiwały obszary 

o podobnej budowie geologicznej, jednocześnie odmiennej od okolic Jaskini Borsuka. 
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Fig. 4.4.3.1. a) Zestawienie wygładzonych profili wargowych (profili A) uzyskanych 

z siekaczy łosia; b) Porównanie składu izotopowego Sr szkliwa zębów łosia (profile 

wargowe) i gryzoni ze stanowisk: Jaskinia Borsuka, Kraków Spadzista, Jaskinia 

Żarska, Trenčianské Bohuslavice (Słowacja) Pilisszántó (Węgry) oraz wapieni i lessu 

z Jaskini Borsuka. 

 

4.4.4. Pochodzenie artefaktu 

Biologicznie dostępny Sr, który jest asymilowany przez organizm zwierzęcia 

wiąże się bezpośrednio z procesami tworzenia gleby i jest przyswajany przez roślinność. 

Określenie lokalnego tła izotopowego przeprowadzano w oparciu o analizę prób skał, 

gleby, wody, roślin, wody, kości czy szkliwa zębów (Price et al., 2004; Ábelová, 2006; 

Prohaska et al., 2006; Gerling et al., 2012; Giblin et al., 2013; Vašinová Galiová et al., 

2013; Vlačiky et al., 2013; Alt et al., 2014; Pryor, Stevens i Pike, 2016; Szczepanek et 

al., 2018). Podczas gdy kości są bardzo podatne na zmiany diagenetyczne, roślinność, 

gleba i woda mogą podlegać wpływom działalności rolniczej i przemysłowej człowieka. 

Ponadto obecność osadów glacjalnych, wraz z możliwym wpływem źródeł 

a 

b 
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antropogenicznych sprawia, że współczesna roślinność nie odzwierciedla tła 

izotopowego w czasie depozycji artefaktów w Jaskini Borsuka ~30000 lat temu. Dlatego 

do zbadania lokalnej sygnatury izotopowej posłużyły próby geologiczne oraz szkliwo 

zębów lokalnych, współczesnych artefaktom, gryzoni. Pomimo różnic w składzie diety 

i zamieszkiwanego terytorium pomiędzy dużymi roślinożercami jakimi są łosie, 

a gryzoniami, użycie ich zębów jest, prawdopodobnie, najlepszą dostępną strategią 

zbadania składu izotopowego w obszarze Jaskini Borsuka. 

Na stanowisku Jaskinia Borsuka mieszanina Sr uwalnianego z rozpuszczania 

wapieni oraz z najłatwiej rozpuszczalnej frakcji lessu pełni dominującą rolę 

w kształtowaniu składu izotopowego Sr, który jest biologicznie dostępny dla biosfery. 

Ze względu na złożone procesy tworzenia gleby i nieznany udział poszczególnych źródeł 

Sr w for mowaniu lokalnego tła izotopowego, nie jest możliwe określenie wartości 

87Sr/86Sr asymilowanego przez zamieszkujące ten teren zwierzęta wyłącznie w oparciu 

o skład izotopowy podłoża geologicznego. Pomimo szeregu ograniczeń, o których była 

mowa powyżej, analiza składu izotopowego szkliwa zębów gryzoni zdeponowanych 

w tej samej warstwie co zawieszki,  co wydaje się być najbardziej wiarygodnym 

szacowaniem lokalnego składu izotopowego Sr okolic Jaskini Borsuka. 

Zęby gryzoni z warstwy VI Jaskini Borsuka charakteryzuje szeroki zakres 

wartości 87Sr/86Sr od 0,7095 do 0,7132, który jest nieco węższy niż ten wyznaczony przez 

skład izotopowy skał i wskazuje na mieszanie się różnych źródeł Sr (fig. 4.4.3.1. b). 

Pomimo, że małe ssaki charakteryzuje ograniczony areał osobniczy, grupa 

analizowanych prób wykazuje duże zróżnicowanie ich składu izotopowego (fig. 4.4.3.1. 

b) i ujawnia jego znaczną zmienność w małej skali, dodatkowo utrudniając rekonstrukcje 

ścieżek mobilności zwierząt pokonujących duże odległości. Kluczowe znaczenie ma fakt, 

że nawet najniższą wartość 87Sr/86Sr uzyskaną z analiz zębów gryzoni cechuje znacznie 

bardziej radiogeniczny stosunek 87Sr/86Sr, wyższy o 0,0002 od najbardziej 

radiogenicznych wartości zmierzonych w szkliwie zębów łosi. Ponadto ta najniższa 

wartość jest odnotowana zaledwie w pojedynczej próbie, podczas gdy zdecydowana 

większość uzyskanych wartości zawiera się w zakresie od 0,7100 do 0,7120 i jest tym 

samym niezgodna ze składem izotopowym Sr uzyskanym z artefaktów (fig. 4.4.3.1. b).  

Niskie wartości 87Sr/86Sr, odpowiadające zapisowi składowi izotopowemu Sr 

w szkliwie zębów łosi, nie są często spotykane w Środkowej Europie, jak pokazuje 
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zestawienie dotychczas opublikowanych biologicznych sygnatur izotopowych Sr 

na figurze 4.4.4.1.  

 

Fig. 4.4.4.1. Lokalne, biologiczne wartości 87Sr/86Sr uzyskane z pomiarów składu 

izotopowego Sr opublikowane w literaturze (Price et al., 2004; Ábelová, 2006; 

Prohaska et al., 2006; Giblin et al., 2009; Gerling et al., 2012; Vlačiky et al., 2013; 

Vašinová Galiová et al., 2013; Nerudová, Nyvltova Fisakova i Míková, 2014; Pryor 

et al., 2016; Lillie et al., 2018; Szczepanek et al., 2018). Dane liczbowe znajdują się 

w tabeli Z.2.3. Mapa geologiczna została skompilowana na podstawie 

opublikowanych danych (Kováč et al., 2017; Schito et al., 2017; Ulrych et al., 2018). 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Jaskini Borsuka, w odległości kilku 

do kilkudziesięciu km, wszystkie znane, lokalne sygnatury są podobne do tych 

uzyskanych z badanych zębów gryzoni i tym samym bardziej radiogeniczne niż zapis 

składu izotopowego Sr szkliwa z zębów łosi (Szczepanek et al., 2018). W Centralnej 

Europie lokalne wartości 87Sr/86Sr zgodne z zapisem uzyskanym z siekaczy łosi zostały 

zarejestrowane jedynie w czterech lokalizacjach, a mianowicie Trenčianské Bohuslavice 

i Tmavá skala na Słowacji (Ábelová, 2006; Vlačiky et al., 2013), Pilisszántó 

na Węgrzech oraz Henzig w Austrii (Price et al., 2004; fig. 3.4.4.1). Na  tej podstawie 

można wnioskować, iż zawieszki zostały wykonane z zębów zwierząt, które nie zostały 

upolowane w rejonie Jaskini Borsuka lecz obecność artefaktów jest związana 

z mobilnością człowieka i mogła być wynikiem np. prowadzenia wymiany handlowej. 

Ten wynik jest w zgodzie z danymi paleogeograficznymi, które pomimo odpowiednich 
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warunków siedliskowych (Willis i Van Andel, 2004) nie potwierdzają obecności tego 

gatunku w regionie Jaskini Borsuka (Stefaniak et al., 2014). Zasięg łosia w okresie 30 – 

27 ka BP obejmował Czechy, Węgry, Mołdawię, Północno-zachodnie Bałkany 

oraz Północne Włochy (Nadachowski i Sommer, 2006). 

 

4.5. Wnioski 

Szczegółowe pomiary histologiczne, analizy koncentracji pierwiastków śladowych 

oraz składu izotopowego Sr miały na celu określenie pochodzenia artefaktów 

wykonanych z zębów łosia zdeponowanych w Jaskini Borsuka w południowej Polsce, 

uważanej za miejsce najstarszego pochówku na ziemiach polskich datowanego na 32,5 – 

28,8 ka cal BP (Wilczyński et al., 2016). Pomiary histologiczne umożliwiły oszacowanie 

czasu mineralizacji szkliwa w siekaczu łosia na około rok. Uzyskany czas mineralizacji 

szkliwa umożliwił zbadanie śród sezonowej zmienności koncentracji pierwiastków 

śladowych i składu izotopowego strontu w wysokiej rozdzielczości dzięki zastosowaniu 

ablacji laserowej. Analizy metodą ablacji laserowej sprzężonej z ICPMS ujawniły dwa 

rodzaje zmian czystego szkliwa: 1) lokalne strefy uszkodzeń mechanicznych w postaci 

pęknięć, które następnie zostają wypełnione przez cząsteczki gleby lub osadu; 2) bardziej 

rozległe obszary szkliwa, gdzie modyfikowanie jego składu jest wynikiem oddziaływania 

procesów diagenetycznych, które lokalnie były pogłębiane przez naruszenie struktury 

szkliwa. Pomimo obecności powyższych zmian, niemal w całej rozciągłości szkliwa 

biogeniczny skład izotopowy Sr został zachowany, który dokumentuje czasowe zmiany 

pastwisk użytkowanych przez łosie, a w przypadku jednego z osobników, osiadły tryb 

życia. Wszystkie analizowane siekacze charakteryzuje te same bądź bardzo zbliżone 

wartości 87Sr/86Sr w zakresie 0,7085-0,7093 wskazując na pokrywające się lub 

przylegające obszary żerowania łosi. Skład izotopowy zębów niemigrujących ssaków 

z Jaskini Borsuka wyklucza lokalne pochodzenie łosi, co również jest w zgodzie 

z danymi archezoologicznymi. Uzyskane podczas analiz dane odpowiadają natomiast 

stanowiskom zlokalizowanym na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Wyniki wskazują, 

że artefakty prawdopodobnie zostały przetransportowane przez ludzi migrujących 

z południowej strony Karpat Zachodnich bądź trafiły do Jaskini Borsuka w wyniku 

wymiany handlowej, która do tej pory nie została potwierdzona w okresie 32,5-28,8 ka 

cal BP w Południowej Polsce. 
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5. Rekonstrukcja sezonowej mobilności mamuta włochatego ze stanowiska 

Kraków Spadzista 

5.1. Mamut włochaty – ogólna charakterystyka gatunku 

Kolebką rodziny słoniowatych (Elephantidae), do której należy mamut włochaty 

(Mammuthus primigenius Blum.), jest Afryka. Najstarsze znaleziska przedstawicieli tej 

rodziny pochodzą ze stanowisk plioceńskich (datowanych na około 7 mln lat) 

znajdujących się w Kenii, Malawi i Republice Południowej Afryki (Aguirre, 1969; 

Arambourg, 1952; Beden, 1983; Maglio, 1973). W obrębie rodziny wyodrębniły się 4 

rodzaje: Mammuthus, Palaeoloxodon, Elephas i Loxodonta, spośród których jedynie dwa 

ostatnie przetrwały do czasów współczesnych. Pierwszy przedstawiciel rodzaju 

Mammuthus – Mammuthus subplanifrons zamieszkiwał tereny położone we Wschodniej 

i Południowej Afryce we wczesnym pliocenie (Maglio, 1973). Mamuty dotarły 

do Europy około 3,5 mln lat temu i pierwszym gatunkiem na tym kontynencie był 

Mammuthus rumanus (Ștefănescu, 1924). 

Obszar Europy zamieszkiwały trzy gatunki mamuta: mamut południowy 

(Mammuthus meridionalis) zaznaczający swoją obecność między 2,6 a 0,7 mln lat temu, 

mamut stepowy (Mammuthus trogontherii) występujący w okresie 0,7 – 0,5 mln lat temu 

oraz najmłodszy mamut włochaty (Mammuthus primigenius), którego populacja żyła 

między 0,35 a 0,01 mln lat temu (Lister i Bahn, 2007). Gatunki te łączy relacja przodek–

potomek dzięki czemu są one określane mianem chronogatunków, których koncepcję 

opisał Simpson (1961). Zmiany ewolucyjne, które spowodowały powstanie kolejnych 

gatunków były związane ze zmianami siedliskowymi. W plejstocenie zbiorowiska leśne 

ustępowały chłodnym, otwartym, trawiastym stepom określanych mianem stepu 

mamutowego (ang. mammoth steppe; Chersky, 1891; Guthrie, 2001, 1982; Nehring, 

1890). Charakteryzowały się one dużą bioróżnorodnością roślin zielnych i praktycznie 

brakiem drzew (Lister i Bahn, 2007). Pomiędzy gatunkami nastąpiło stopniowe skrócenie 

i zwiększenie wysokości czaszki i żuchwy, wzrost wysokości korony zęba trzonowego, 

zwiększenie liczby płytek zębowych oraz zmniejszenie grubości szkliwa (Lister, 1996; 

Maglio, 1973). Mamuty włochate były więc już doskonale przystosowane do życia 

na plejstoceńskim stepie. 

Mamuty włochate przy wysokości około 2,3 – 3,4 m w kłębie osiągały masę do 6 

ton, były nieco mniejsze niż współczesne słonie afrykańskie (Haynes, 1993). Szkielet 
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mamuta cechuje niewielka elastyczność, ale stanowi on doskonałe wsparcie dla ciała. 

Ciężar ciała opiera się na masywnych nogach łączących się z niemal horyzontalnie 

biegnącym kręgosłupem (Haynes, 1993). Na  krótkiej szyi umieszczona jest mało 

mobilna głowa, którą zwierzę może poruszać na boki tylko w ograniczonym zakresie. 

Braki w ruchliwości rekompensuje długa trąba zwiększająca zasięg zwierzęcia o 1 – 2 m 

umożliwiając tym samym efektywne picie i zrywanie roślin (Haynes, 1993). Dieta 

składała się głównie z traw i turzyc, sezonowo uzupełnianej m. in. gałązkami wierzby, 

roślinami zielnymi i mchem (Drucker et al., 2015a; van Geel et al., 2008). Mniejsze niż 

u trąbowców żyjących w cieplejszych siedliskach, uszy i ogon oraz gęste futro 

zapobiegały utracie ciepła (Lister et al., 2005; Maschenko, 2002; Tridico et al., 2014). 

Futro zapewniało izolację termiczną nie tylko w warunkach niskiej temperatury i silnego 

wiatru, ale również, po spożyciu wody (Haynes, 1993). Uważa się, że mamuty piły dużo 

i często, korzystając z wody również w postaci śniegu. Szacuje się, że dzienne ich 

zapotrzebowanie było zbliżone do współczesnych trąbowców i wynosiło 150 - 200 litrów 

dziennie (Fowler i Mikota, 2008).  

W późnym plejstocenie zasięg występowania mamuta włochatego obejmował 

większą część obszaru Europy i Północną część Azji, a północną granicę wyznaczał 

lądolód (fig. 5.1.1.; Álvarez-Lao et al., 2009; Kahlke, 1999). Na  terenie Polski ten 

gatunek zaznaczył swoją obecność od 51,8 do 12,6 tys. lat temu (Nadachowski et al., 

2018, 2011; Pawłowska, 2015). Gatunek ten znany jest z ponad 260 lokalizacji 

w większości z południowej części kraju. Znaleziska koncentrują się głównie w dolinach 

rzecznych (Wisły, Warty, Odry), na terasach i w żwirowniach, a w dalszej kolejności 

w jaskiniach i kopalniach oraz na otwartych stanowiskach (Wojtal, 2007; Lorenc 

i Pawłowska, 2010; Pawłowska, 2015). Dane wskazują, że w tym czasie mamut 

kilkakrotnie wycofał się z obszaru kraju, m. in. w okresach ocieplenia klimatu i rozwoju 

pokrywy leśnej (Mamakowa, 1962; Bałaga, 1982, 1990; Bałaga, Buraczynski 

i Wojtanowicz, 1983; Niedziałkowska et al., 1985; Nadachowski et al., 2011; 

Pawłowska, 2015).   
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Fig. 5.1.1. Maksymalny zasięg występowania (oznaczony szarym cieniowaniem) 

mamuta włochatego w czasie plejstocenu (Kahlke, 2014). 

 

Pomiędzy późnym plejstocenem a holocenem następowało stopniowe 

zmniejszanie się zasięgu lodowca. Zwiększenie wilgotności klimatu i jego ocieplanie 

spowodowało ekspansję lasów i zmniejszanie się otwartych, trawiastych biomów 

stanowiących główne siedlisko mamutów (Lister i Bahn, 2007). Kurczenie się 

i fragmentacja siedlisk doprowadziła do wykształcenia się izolowanych populacji tych 

dużych roślinożerców. Były one szczególnie narażone na działanie niekorzystnych 

warunków środowiskowych włączając w to łowiecką działalność człowieka (Reumer, 

2007). Wymieranie mamuta włochatego było więc procesem stopniowym, dotykającym 

populacje w różnym czasie. Około 12,0 ka BP mamut zniknął całkowicie  z obszaru 

Europy i większej części Azji (Sher, 1997; Stuart, 1991; Stuart et al., 2004, 2002). 

W środkowym holocenie jedyne odpowiednie siedliska zlokalizowane były na Syberii. 

Na  Wyspie Wrangla gatunek przetrwał do 3,9 – 4,2 ka cal BP (Vartanyan et al., 2008). 
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5.2. Budowa zębów mamuta włochatego 

Cechy budowy zębów trzonowych mamuta włochatego są ściśle związane 

z przystosowaniem do życia w siedliskach stepowych. Adaptacje te wiążą się ze zmianą 

diety składającej się np. z miękkich liści drzew i krzewów na taką w której dominowały 

trawy (Lister i Bahn, 2007). Przeżuwanie traw wymaga bowiem znacznie większej mocy 

do rozcierania materii roślinnej i wyższej odporności szkliwa na ścieranie ze względu 

na obecność krzemionki, której zawartość w liściach traw osiąga 2 – 6% suchej masy 

stanowiąc mechanizm obronny roślin przed roślinożercami (Hunt et al., 2008; Quigley 

i Anderson, 2014; Hall et al., 2020). Krzemionka w tkankach roślinnych zlokalizowana 

jest m. in. w ścianach komórkowych i formuje tzw. fitolity (Sangster, Hodson i Tubb, 

2001). Ponadto mamuty, podobnie jak współczesne słonie, często wyrywały kępy traw 

wraz z przylegającą do nich glebą, która przyczyniała się do niszczenia szkliwa (Lister 

i Bahn, 2007).  

Uzębienie mamuta tworzą dwa typy zębów: zęby trzonowe i silnie zmodyfikowane 

górne siekacze – ciosy. Zęby trzonowe są hipsodontyczne, czyli o typowej dla 

roślinożerców wysokiej koronie (Hillson, 2005). Zęby trzonowe budują płytki zębowe 

(łac. lamellae). Płytki składające się z zębiny otoczonej warstwą szkliwa spojone są 

cementem, tworząc powtarzającą się sekwencję szkliwo-zębina-szkliwo-cement (fig. 

5.2.1. a, b, c). Rozmiary i liczba płytek wzrastają w kolejnych generacjach trzonowców 

(Haynes, 1993; Laws, 1966; Maglio, 1973; Maschenko, 2002). z czasem warstwa 

cementu pokrywająca płytki na powierzchni żującej ulega starciu odsłaniając bruzdy 

szkliwa, które umożliwiają rozcieranie pokarmu roślinnego. Szczęki przesuwają się 

do przodu i do tyłu. (fig. 5.2.1. d; Hillson, 2005; Maglio, 1973). 

 

 

a b 
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Fig. 5.2.1. Budowa zewnętrzna zębów trzonowych mamuta; a) Widok z boku (za Ferretti, 

2003); b) Widok powierzchni żującej (Hillson, 2005); c) Schematyczny przekrój zęba 

trzonowego mamuta w płaszczyźnie mezjalno-dystalnej (za Higgins, Potapova 

i Agenbroad, 2012 i  Higgins, 2012); d) Uzębienie w czaszce młodocianego trąbowca, 

strzałki wskazują kierunek przesuwania się zębów trzonowych z kolejnych generacji 

(za Hooijer, 1979). 

 

Mamuty w trakcie życia posiadały 24 zęby trzonowe tworząc 6 generacji 

oznaczanych kolejno od M1 do M6  (fig. 5.2.1. i 5.2.2.; Laws, 1966; Sikes, 1971). 

Niekiedy pojawiała się generacja 7 o mniejszych rozmiarach (Burns et al., 2003). Zwykle 

dwa, rzadziej trzy trzonowce równocześnie pracują w każdej połowie szczęki (fig. 4.2.2. 

b; Haynes, 1993). Wymiana zębów trzonowych odbywa się w płaszczyźnie horyzontalnej 

co oznacza, że zęby z kolejnej generacji nie wzrastają od strony korzenia, jak to ma 

miejsce np. u ludzi, lecz od tylnej części szczęki i stopniowo przemieszczają się 

ku przodowi w płaszczyźnie poziomej.  W trakcie życia zęby trzonowe stopniowo 

ścierają się, korzenie ulegają resorpcji, aż ząb wypada wypchnięty przez trzonowca 

z kolejnej generacji (fig. 5.2.1. i 5.2.2.; Haynes, 1993; Hillson, 2005). Mechanizm 

horyzontalnej wymiany zębów trzonowych zapewnia zwierzętom ciągłość spożywania 

pokarmu aż do podeszłego wieku  (Haynes, 1993). Uważa się, że ta adaptacja jest 

ewolucyjną odpowiedzią na szybki wzrost osobniczy. Zwiększające się z kolejnymi 

generacjami rozmiary zębów trzonowych dopasowują się do szybko rosnących kości 

szczęki (Eltringham, 1982; Haynes, 1993).  

c d 
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Fig. 5.2.2. a) Wizualizacja sześciu generacji zębów trzonowych u słonia afrykańskiego 

wraz z wiekiem słonia w którym zęby są w użyciu; b) Rozmieszczenie zębów 

trzonowych w czaszce słonia afrykańskiego; c) Horyzontalna wymiana zębów 

trzonowych u słonia azjatyckiego (za Schiffmann et al., 2019). 

 

Chronologia wzrostu i następstwo kolejnych generacji zębów trzonowych zostały 

odtworzone przez Lawsa (1966) w oparciu o wiek erupcji i zużywanie się zęba (tab. 

5.2.1.). Pierwsze trzy generacje zębów zostają zużyte w trakcie pierwszych 15 lat życia 

osobnika, podczas gdy kolejne trzy pracują przez resztę życia dorosłego osobnika. Utrata 

ostatnich zębów uniemożliwia pobieranie i rozcieranie pokarmu, zwierzę głoduje 

i następnie pada (Laws, 1966). Poprzez analogię do chronologii wzrostu i zużycia zębów 

a b 

c 
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trzonowych słonia afrykańskiego można więc określić szacunkowy wiek mamuta 

włochatego w momencie śmierci (Haynes, 2017, 1993; Laws, 1966; Stansfield, 2015). 

 

Tabela. 5.2.1. Wiek w jakim u słonia afrykańskiego następuje wzrost, użycie i utrata 

zębów z kolejnych generacji trzonowców. Tabela zawiera wybrane dane z tabeli 1 

wykonanej przez Metcalfe et al. (2010) w oparciu o dane z Laws, (1966). Wiek 

podany jest w latach życia słonia afrykańskiego tzw. AEY (ang. African elephant 

years). 

 

Generacja 

zęba 
M1  M2  M3  M4  M5  M6  

Wzrost 

korony 

[wiek 

w latach] 

okres 

prenatalny 

okres 

prenatalny 

- 2  

okres 

prenatalny - 

3  

3 - 15  13 - 28  26 - 43 

Płytki 

w użyciu 

[wiek 

w latach] 

0 - 1  0,5 - 4 2 - 13 8 - 26 18 - 39 32 - 60  

Utrata 

zęba 

[wiek 

w latach] 

2 4 - 6 15 28 39 - 43 śmierć 

 

W zębie trzonowym tworzenie kolejnych płytek rozpoczyna się z przedniej części 

zęba i postępuje w kierunku jego dystalnej części (Maschenko, 2002). Jako pierwsza 

powstaje zębina, a następnie pokrywające ją szkliwo oraz cement wypełniający 

przestrzenie pomiędzy płytkami. Tworzenie cementu trwa również w czasie gdy ząb jest 

już w użyciu (Maschenko, 2002). Wzrost korzenia rozpoczyna się, gdy wszystkie płytki 

są już obecne i kontynuuje się, gdy korona jest już całkowicie ukształtowana 

(Maschenko, 2002).  

Szkliwo w zębach trzonowych mamuta włochatego charakteryzuje się grubością 

w zakresie od 1,5 do 2,3 mm (Ferretti, 2003). W oparciu o organizację przestrzenną 

pryzmatów w szkliwie zostały wyodrębnione trzy warstwy: zewnętrzna granicząca 

z cementem, środkowa i wewnętrzna od strony EDJ (fig. 5.2.3., Ferretti, 2003; 

Koenigswald i Clemens, 1992). Przy granicy z cementem, która jest silnie pofałdowana 

i tworzy dużą liczbę „zatok”, znajduje się cienka warstwa szkliwa bezpryzmatycznego 
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(fig. 5.2.3.). W zewnętrznej warstwie szkliwa pryzmaty charakteryzuje przebieg 

prostopadły do ECJ. Środkową warstwę szkliwa, zajmującą około 60-70% całej grubości, 

tworzą pryzmaty ułożone równolegle względem siebie i biegnące pod kątem około 60° 

w kierunku powierzchni żującej (fig. 5.2.3; Ferretti, 2003). Zwiększenie udziału 

środkowej warstwy szkliwa u mamuta włochatego w porównaniu do innych gatunków 

np. M. meridionalis, przyczynia się do wzrostu odporności szkliwa na zużycie koniecznej 

przy spożywaniu diety złożonej z traw (Ferretti, 2003). W tej warstwie najwyraźniej 

zaznaczają się linie Retziusa (fig. 5.2.3.; Ferretti, 2003; Hillson, 2005). Wewnętrzną 

warstwę tworzy tzw. szkliwo 3D, w obrębie którego pryzmaty for mują przeplatające się 

pęczki o zróżnicowanej grubości (Ferretti, 2003). Ułożenie pryzmatów w wiązki 

powoduje, że w pobliżu EDJ linie Retziusa zaznaczają się często w niewielkim stopniu. 

W przeciwieństwie do granicy z cementem EDJ ma regularny przebieg (fig. 5.2.3.).  

 

Fig. 5.2.3. Budowa szkliwa w zębie trzonowym mamuta włochatego. Obraz 

z mikroskopu optycznego, światło przechodzące, spolaryzowane. 

 

Ciosy, czyli silnie zmodyfikowane siekacze, posiadały zarówno samce jak 

i samice mamuta. Niekiedy pojawiały się również dolne ciosy o znacznie mniejszych 

rozmiarach (Hillson, 2005). Wzrost ciosów stałych poprzedza wzrost niewielkich ciosów 

mlecznych, które zwierzę traciło około 1 roku życia. Początkowo końce ciosów 
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pokrywała cienka warstwa szkliwa, która ulegała starciu w ciągu kilku lat (Hillson, 

2005). Zęby te, o charakterystycznie zakręconym kształcie, wzrastały przez cały okres 

życia zwierzęcia, nawet o 16 cm rocznie i zbudowane są w całości z zębiny określanej 

mianem kości słoniowej, ang. ivory (Hillson, 2005). W przekroju poprzecznym ciosów 

widoczne są tzw. linie Schregera tworząc charakterystyczny kratkowany wzór (Schreger, 

1800; Espinoza i Mann, 1993), który związany jest z sinusoidalnym biegiem rurek zębiny 

(Miles i White, 1960; Locke, 2008). 

 

5.3. Stanowisko Kraków Spadzista 

Stanowisko Kraków Spadzista położone jest około 3,5 km na południowy zachód 

od krakowskiego Rynku Głównego (fig. 5.3.1.). Nazwa stanowiska pochodzi od dawnej 

ulicy Spadzistej, jaką nosiła podczas rozpoczęcia wykopalisk pod koniec lat 60-tych XX 

wieku dzisiejsza ulica im. Vlastimila Hofmana. Stanowisko położone jest na północnym 

stoku Wzgórza Świętej Bronisławy (inaczej Sikornika), stanowiącego część pasma 

Sowińca. Od strony północnej stanowisko ogranicza skaliste urwisko zbudowane 

z wapienia górnego Oksfordu (jura), który stanowi rdzeń Wzgórza Św. Bronisławy. 

Natomiast od wschodu i zachodu zlokalizowane są wąwozy. Poniżej urwiska znajduje się 

dolina Rudawy. Obozowisko było położone w obrębie krasowej depresji. Obecnie 

północno-wschodni stok Sowińca pokrywa warstwa lessowa, która maskuje i wygładza 

nieregularną powierzchnię jaką tworzy wapień jurajski (Konecka-Betley, 1987; Łanczont 

et al., 2015b, 2015a; Van Vliet, 1975). Centralną część tego obszaru zajmują pozostałości 

XIX w. austriackiego for tu ziemnego znajdującego się poniżej Kopca Kościuszki. 

Pomimo, że budowa for tu była prowadzona w całkowitej niewiedzy o istnieniu 

stanowiska i silnie zmieniła morfologię tego obszaru, to paleolityczne stanowisko zostało 

naruszone jedynie w niewielkim stopniu (Kozłowski et al., 1974; Sobczyk, 1995).  
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Fig. 5.3.1. Lokalizacja stanowiska Kraków Spadzista. Niebieskim punktem oznaczono 

lokalizację Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN na ul. Senackiej 

1 (mapa: miip.geomalopolska.pl). 

 

Stanowisko Kraków Spadzista jest jednym z najciekawszych stanowisk kultury 

graweckiej w Europie. Kultura grawecka, która swoją nazwę zawdzięcza znaleziskom 

z jaskini La Gravette we Francji zaznaczyła swoją obecność w okresie 30  – 20 ka BP 

na większości obszaru Europy z wyłączeniem obszarów pokrytych lądolodem i nie 

przekroczyła granic kontynentu (Kozłowski, 2015; Oliva, 2005). Kultura ta pozostawiła 

po sobie szereg bogatych w znaleziska stanowisk. W Europie Środkowej wiele spośród 

nich zlokalizowanych jest w dolinie Dunaju (np. Krems-Wachtberg, Grub-Kranawetberg, 

Willendorf II w Austrii), na Morawach (np. Dolní Věstonice, Milovice I, Pavlov 

w Republice Czeskiej), na Jurze Szwabskiej (np. Jaskinia Hohle Fels w południowo-

wschodnich Niemczech), w południowej Polsce (np. Kraków Spadzista, Jaksice II) 

i zachodniej Słowacji (np. Moravany Lopata, Trenčianske Bohuslavice). Wiele z tych 

stanowisk łączy obecność kości i zębów mamuta włochatego, ale geneza i charakter tych 

nagromadzeń kostnych jest zróżnicowana, co wskazuje na złożone relacje łączące 

paleolitycznych łowców-zbieraczy i mamuta włochatego (Bárta i Kazior, 2000; Oliva, 

2005; Svoboda, 2007; Nigst et al., 2013; Vlačiky et al., 2013; Kozłowski, 2015; 

Wilczyński et al., 2019; Wojtal et al., 2019). Udział mamuciego mięsa w diecie 

człowieka oprócz licznych szczątków obecnych na stanowiskach archeologicznych 

potwierdzają badania izotopowe kości graweckich łowców (Oliva, 2005; Wojtal 

i Sobczyk, 2005; Bocherens et al., 2015). Proporcje pomiędzy liczbą szczątków (liczba 
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oznaczonych okazów ang. number of identified specimens, skrót: NISP) i osobników 

(minimalna liczba osobników ang. minimum number of individuals, skrót: MNI) mamuta, 

a liczbą szczątków i osobników innych gatunków fauny np. zająca, lisa czy renifera 

na stanowiskach graweckich, są zróżnicowane. W niektórych przypadkach mamuty 

stanowią niewielki procent zidentyfikowanych osobników (3–18% MNI), podczas gdy 

na innych stanowiskach zarówno liczba szczątków jak i liczba osobników jest bardzo 

duża, wskazując na wyraźną specjalizację łowiecką ludności graweckiej (Brugère, 

Fontana i Oliva, 2009; Wojtal i Wilczyński, 2015a). Spośród środkowo-europejskich 

stanowisk dwa wyróżniają się przeważającym udziałem mamuta włochatego są 

to Milovice i (południowe Morawy, Czechy) i właśnie Kraków Spadzista (Svoboda, Péan 

i Wojtal, 2005; Brugère, Fontana i Oliva, 2009; Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 2012; 

Wojtal i Wilczyński, 2015a; Wilczyński et al., 2019). 

Historia badań stanowiska Kraków Spadzista ma swój początek jesienią 1967 

roku, kiedy podczas robót ziemnych przypadkowo odsłonięto nagromadzenie kości 

mamutów. Regularne prace wykopaliskowe rozpoczęły się w maju 1968 roku pod 

kierownictwem prof. dr hab. Janusza Kozłowskiego z Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (fig. 5.3.2.). Wyniki i opracowania materiału z wykopalisk zostały 

zawarte w raporcie pt. „Kraków Spadzista Street an open Palaeolithic site” (Kozłowski, 

1969). Natomiast pierwsza publikacja o międzynarodowym zasięgu opublikowana 

została w czasopiśmie L’Anthropologie (Kozłowski i Kubiak, 1971), a w kolejnym roku 

Kozłowski i Kubiak w czasopiśmie Nature zaprezentowali hipotezę dotyczącą 

konstruowania domostw z kości mamutów (Kozłowski i Kubiak, 1972). Kolejne etapy 

wykopalisk archeologicznych były prowadzone przez Instytut Archeologii UJ i Instytut 

Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z kilkoma przerwami do 2017 roku. Prace 

obejmowały eksplorację w obrębie wykopów oznaczanych literami alfabetu lub literą 

i cyfrą np. B, C bądź B1, C2 itd. (fig. 5.3.3.) i zlokalizowanych w rożnych obszarach 

stanowiska (fig. 5.3.2. i 5.3.3.; Banks, 1996; Escutenaire et al. 1996; Sobczyk, 1995, 

1996; West, 1996; Wilczyński, 2007; Wilczyński, et al. 2015; Wojtal i Sobczyk, 2005). 

Odnaleziony materiał archeologiczny reprezentuje kultury oryniacką, późno-grawecką 

i epigrawecką (Kozłowski, 1968; Kozlowski et al., 1987; Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 

2012).  
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 Fig. 5.3.2. a, b) Wykopaliska na ulicy Spadzistej w latach 70-tych; c) Kości mamuta 

w osadzie w wykopie B1 odsłonięte w 2013 roku; d) Wykop G wykonany w 2017 

roku (Archiwum Wydziału Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Sobczyk 2016; 

Wilczyński, archiwum prywatne).  

 

Do 2012 roku kolejne eksplorowane wykopy traktowano jako oddzielne 

stanowiska (Kozłowski et al., 1987). Jednak najnowsze dane archeologiczne 

i zooarcheologiczne doprowadziły Wilczyńskiego i innych (2012) do wniosku, 

że wykopy znajdują się w obszarach o różnym przeznaczeniu tzw. strefach aktywności 

(ang. activity zones), które są częściami jednego, dużego stanowiska (fig. 5.3.3. a.). 

Według nich w strefie i znajduje się obóz, gdzie wykonywano narzędzia, ozdoby, a także 

zajmowano się przygotowywaniem posiłków o czym świadczą m.in. pozostałości ognisk 

(fig. 5.3.3. a, c). Dotychczas jednak na stanowisku nie znaleziono pozostałości trwałych 

schronień czy jam służących do przechowywania zapasów pożywienia (Wilczyński, 

Wojtal i Sobczyk, 2012). Strefa II to obszar wykonywania narzędzi krzemiennych (tzw. 

pracownia krzemieniarska). Jest to również obszar, w którym zostały znalezione liczne 

szczątki lisów polarnych (Vulpes lagopus). Oprócz pracowni krzemieniarskiej ta część 

stanowiska była wykorzystywana podczas skórowania i oprawiania upolowanych lisów 

polarnych (fig. 5.3.3. a, c). Badania linii przyrostów w cemencie zębów lisów wskazują, 

a b 

c d 
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że zwierzęta zostały upolowane między późną zimą a późną wiosną (Pryor et al., 2020). 

W strefie III, umiejscowionej w północnej części stanowiska, znajduje się 

nagromadzenie szczątków mamutów (fig. 5.3.3.). Na  stosunkowo niewielkim obszarze 

(~170 m2) znaleziono dotychczas ponad 23 000 kości i zębów należących do co najmniej 

112 osobników (Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 2012; Haynes, Klimowicz i Wojtal, 

2018). W pozostałych rejonach stanowiska znaleziono znacznie mniejszą liczbę 

szczątków mamuta co sugeruje, że mamucie kości były stamtąd usuwane i gromadzone 

w północnej części stanowiska (Wojtal i Sobczyk, 2005; Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 

2012; Wojtal i Wilczyński, 2015a). Charakterystyczne uszkodzenia ostrzy krzemiennych 

wykorzystywanych podczas polowań a także ślady na kościach mamucich świadczą, że 

na stanowisku miało miejsce zarówno zabijanie mamutów jak i oprawianie zdobyczy 

(Wojtal i Sobczyk, 2005; Wilczyński et al., 2015; Kufel-Diakowska et al., 2016; Wojtal 

et al., 2019). Jednym z unikalnych znalezisk jest żebro tego zwierzęcia z wbitym 

fragmentem krzemiennego ostrza (Wojtal et al., 2019). Mamuty musiały być zabijane 

i ćwiartowane na lub w bezpośrednim pobliżu stanowiska. Wskazuje na to, między 

innymi, obecność wszystkich elementów szkieletu, również fragmentów nie 

stanowiących żadnej wartości dla łowców na przykład kości gnykowych, kręgów 

ogonowych czy kości stóp (Wojtal i Sobczyk, 2005; Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 2012; 

Haynes i Klimowicz, 2015).  

 

Fig. 5.3.3. a) Plan stanowiska Kraków Spadzista z zaznaczonymi strefami aktywności 

łowców (Kufel-Diakowska et al., 2016); b) Akumulacja kości mamuta w części B 

a b 

c 
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odsłonięta w 2002 roku; c) Widok z lotu ptaka na stanowisko Kraków Spadzista 

z lokalizacją poszczególnych stref oraz wykopów (Haynes et al., 2016, zmienione). 

 

Datowania radiowęglowe ujawniły, że stanowisko było użytkowane pod koniec 

zlodowacenia bałtyckiego – od 25 do 20 ka BP co odpowiada 29 - 23 ka cal BP (Arppe 

i Karhu, 2010; Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 2012; Wilczyński et al., 2020). Większość 

uzyskanych dat zawiera się w zakresie 23 – 24 ka BP (27,0 – 29,4 ka cal BP) co wskazuje 

na zintensyfikowanie polowań na mamuta włochatego w tym przedziale czasowym 

(Wojtal i Sobczyk, 2005; Wojtal i Wilczyński, 2015b). Polowania rozpoczęły się 

w czasie interstadiału GI4 (ang. Greenland interstadial), trwały przez okres stadiału GS4 

(ang. Greenland stadial) (Rasmussen et al., 2014; Wilczyński et al., 2020). 

Mamuty włochate ze stanowiska Kraków Spadzista nie różnią się pod względem 

preferencji pokarmowych od przedstawicieli innych populacji tego gatunku 

zamieszkujących ekosystem stepu mamutowego. Wskazują na   to badania składu 

stabilnych izotopów azotu i węgla w kolagenie (Drucker et al., 2015a). Na  tle innych 

roślinożerców mamuty z krakowskiego stanowiska wykazują najwyższe wartości δ15Ncoll 

oraz najniższe δ13Ccoll (gdzie skrót „coll” oznacza kolagen, z ang. collagen) co jest 

odzwierciedleniem ich upodobania w trawach wzbogaconych w izotop 15N (Drucker et 

al., 2015a). Trawy pobierają nutrienty z głębszych, bogatszych w 15N warstw gleby niż 

ma to miejsce w przypadku krzewów (Wang et al., 2018). Skład izotopowy azotu 

w tkankach roślinnych wiąże się również z aktywnością żyjącymi w symbiozie 

mikoryzowej z krzewami grzybów (mikoryza umożliwia roślinom przyswajanie 

składników koniecznych do prawidłowego wzrostu), które preferują izotop 14N 

oraz korzystaniem przez rośliny z produktów rozkładu ściółki znajdujących się 

w górnych warstwach gleby (Nadelhoffer et al., 1996). Trawy jako główny komponent 

diety zaznaczają się również w rozkładzie mikrostarć (ang. microwear) w szkliwie zębów 

trzonowych (Drucker et al., 2015a).  

Populacja mamuta włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista była okresowo 

poddawana presji środowiska naturalnego. Analizując profil wiekowy zabitych mamutów 

Haynes i Klimowicz (2015) zwrócili uwagę na mniejszą liczbę osobników w grupie 

wiekowej 7-12 lat (na fig. 5.3.4. oznaczonej czerwonym prostokątem) w porównaniu 

do grup wiekowych 0-6, 13-18 oraz 19-24 lata. Według autorów taki wynik sugeruje 

śmierć grupy osobników w młodym wieku, redukcję narodzin bądź kombinację tych 
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dwóch scenariuszy. Przyczyną mogło być np. czasowe pogorszenie warunków 

siedliskowych, które miało miejsce kilka lat przed zdeponowaniem kości i następnie 

znalazło odzwierciedlenie w profilu wiekowym mamutów, których szczątki znalazły się 

na stanowisku (Haynes i Klimowicz, 2015).  

 

Fig. 5.3.4. Rozkład procentowego udziału osobników w poszczególnych grupach 

wiekowych mamutów włochatych ze stanowiska Kraków Spadzista B+B1. Próbę 

stanowiły 72 żuchwy i 10 izolowanych zębów reprezentujące co najmniej 82 osobniki; 

AEY – ang. African elephant years; Czerwonym prostokątem oznaczono grupę 

wiekową o zredukowanej liczebności (za Haynes i Klimowicz, 2015).  

 

O negatywnym wpływie środowiska naturalnego mogą świadczyć również patologie 

(np. zmniejszenie gęstości tkanki kostnej) widoczne na kościach. Nie każda ze zmian ma 

charakter chorobowy, wskazują one jedynie, że zwierzęta znajdowały się pod działaniem 

niekorzystnych warunków środowiskowych np. zmniejszonego dostępu do pokarmu czy 

wyjątkowo surowej zimy (Krzemińska, 2014). Na  niektórych z mamucich kości są 

widoczne ślady zaleczonych patologii, co sugeruje poprawę warunków życia zwierząt. 

Na  podstawie dotychczas przeanalizowanej części materiału osteologicznego nie jest 

jednak możliwe jednoznaczne określenie, czy łowcy celowo wybierali osobniki osłabione 

lub chore na cel polowań (Krzemińska, 2014; Krzemińska i Wędzicha, 2015; 

Krzemińska, Wojtal i Oliva, 2015). 

Wędrówki mamuta mogły być jednym z czynników wywierających wpływ 

na osadnictwo człowieka. Na  stanowiskach wczesno-graweckich takich jak Pavlov i czy 

Dolní Věstonice I, człowiek zamieszkiwał cały rok (Oliva, 2005; Wojtal i Wilczyński, 

2015a). Tymczasem Kraków Spadzista pełniła swoją rolę jako obóz łowiecki jedynie 
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okresowo (Wojtal i Wilczyński, 2015a). Graweccy myśliwi przybywali na stanowisko 

na czas polowania na mamuty oraz późniejszego zabezpieczania zapasów. Potem łowcy 

opuszczali stanowisko na kilka miesięcy lub nawet lat (Wojtal i Wilczyński, 2015a).  

Krajobraz w rejonie stanowiska Kraków Spadzista był typu mozaikowatego 

charakteryzujący się otwartymi przestrzeniami z rozproszonymi drzewami iglastymi 

takimi jak np. świerk oraz jodła (Łanczont et al., 2015b). Drzewa liściaste występowały 

sporadycznie, głównie zajmowały siedliska o większej wilgotności odpowiadające 

na przykład brzozom lub doliny rzeczne, gdzie znajduje się wierzba (Łanczont et al., 

2015b). Na  stanowisku odnaleziono wiele spalonych kości co wskazuje, że były one 

używane jako paliwo w ogniskach (Wojtal i Wilczyński, 2015a). Badania składu 

izotopowego tlenu przeprowadzone w szkliwie zębów mamuta włochatego wskazały, 

że działalność łowców z kultury graweckiej miała miejsce w czasie gdy średnie 

temperatury w regionie były o 4 – 9 ºC niższe niż współcześnie (Pryor et al., 2013). 

Pomimo tych dość surowych i nieprzyjaznych warunków: niskiej temperatury 

oraz niewielkiej ilości drzew nadających się na opał, ludzie aktywnie korzystali 

z lokalnych zasobów środowiska (Łanczont et al., 2015b; Pryor et al., 2013). 

 

5.4. Materiał badawczy 

Przedstawione w niniejszym rozdziale wyniki badań dla pojedynczego trzonowca 

o sygnaturze FI-0937 miały na celu ustalenie metodyki badań zastosowanej następnie 

do większej ilości okazów z tego samego stanowiska. Ząb trzonowy mamuta włochatego 

pochodzi z kolekcji Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. 

(fig. 5.4.1.).  

Ząb FI0937 stanowi większy fragment (fig. 5.4.1.) przedniej części zęba 

trzonowego pochodzącego z ostatniej generacji (M6). Wzrost zębów z tej generacji 

następuje pomiędzy 26 a 43 rokiem życia zwierzęcia (Laws, 1966). W analizowanym 

fragmencie zęba znajduje się 16 płytek spośród których 8 jest w różnym stopniu startych 

od strony powierzchni żującej. Zęby z tej generacji składają się maksymalnie z 27 płytek 

(Maglio, 1973). Zatem liczba brakujących płytek jest nie większa niż 11. Ząb jest bardzo 

dobrze zachowany, z niewielką ilością drobnych pęknięć. Datowanie zęba 

przeprowadzono metodą AMS uzyskując wiek radiowęglowy 24480 ± 180 BP (28896 – 
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28072 cal BP) (Wojtal i Wilczyński, 2015b). Do badań izotopowych z zęba został 

wycięty plaster o grubości około 1 cm, w płaszczyźnie podłużnej (mezjalno-dystalnej), 

a odsłoniętą powierzchnię wypolerowano. Rozmiary zęba trzonowego przekraczają 

wymiary komory ablacyjnej dlatego płytki zostały podzielone na 2 lub 3 części (fig. 

5.4.1.). Pomiary in situ składu izotopowego Sr i koncentracji pierwiastków śladowych 

w szkliwie poszczególnych części płytek były prowadzone w czasie oddzielnych sesji 

pomiarowych.  

 

 

Fig. 5.4.1. Ząb mamuta włochatego FI0937 ze stanowiska Kraków Spadzista; a) 

powierzchnia żująca z oznaczeniem powierzchni cięcia, b) widok zęba od strony 

policzkowej, linią przerywaną oznaczono zbliżony kontur brakującej części zęba, c) 

plaster wycięty z zęba trzonowego w płaszczyźnie mezjalno-dystalnej, linią 

przerywaną zaznaczono płaszczyzny cięcia próby, d) pojedyncza próba obejmująca 

części płytek od powierzchni żującej z oznaczonymi składowymi zęba: cementem, 

szkliwem i zębiną. 

 

Ponadto, dla oszacowania lokalnej sygnatury składu izotopowego Sr stanowiska 

Kraków Spadzista, analizie poddano główne skały (wapień i less) oraz zęby 

d 

b 

c a 



68 

 

niemigrujących gryzoni. Próby wapieni zostały pobrane podczas wykopalisk w 2016 

roku w obrębie wykopu B2. Less pochodzi z wykopu E1 (wykonanego podczas prac 

wykopaliskowych prowadzonych w 2012 roku) z tzw. warstwy kulturowej, w której 

znajdują się kości mamuta włochatego. 

Gryzonie, których szczątki odnaleziono na stanowisku Kraków Spadzista należą 

do 6 gatunków podrodziny Arvicolinae. Ponad 70% liczebności zidentyfikowanych 

szczątków stanowią gatunki związane ze środowiskiem stepowo-tundrowym np. lemingi 

(Miękina, 2015). Rozmieszczenie kości i zębów gryzoni jest równomierne w obrębie 

całego stanowiska wskazując na naturalny charakter akumulacji (Miękina, 2015). 

Na  podstawie siekaczy nie jest możliwe oznaczenie gatunku gryzonia, do którego należy 

ząb, nie mniej jednak ze względu na małą bioróżnorodność małych ssaków, których 

szczątki znaleziono na stanowisku można założyć, że należą one do któregoś 

ze zidentyfikowanych gatunków. W siekaczach gryzoni szkliwo pokrywa jedynie 

językową powierzchnię zęba (fig. 5.4.2.; Hillson, 2005; Kuijpers et al., 1996).  

 

 

Fig. 5.4.2. Budowa zęba gryzonia  na przykładzie siekacza szczura a – przekrój podłużny,      

b – przekrój poprzeczny (rysunek wykonany w oparciu o fig.1 w publikacji Kuijpers 

et al., 1996);   c – fragment siekacza gryzonia. 

 

5.5. Wyniki 

5.5.1. Histologia 

Do wykonania pomiarów histologicznych została wybrana płytka XII. Jest 

to pokrywająca niestartą płytkę kompletna warstwa szkliwa, w której dobowe przyrosty 

i linie Retziusa w szkliwie były dobrze widoczne wzdłuż większości długości warstwy. 

Pomiar czasu mineralizacji wykonywany był jeden raz według najwyraźniej 

a b c 
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zaznaczających się linii Retziusa o najdłuższym przebiegu. Ta strategia pozwoliła 

na uzyskanie maksymalnej ciągłości pomiarów histologicznych wzdłuż płytki. 

Pomiar dobowego wzrostu szkliwa (DRS) wykazuje tempo przyrostu od 2,5 

do 6,4 μm/dzień (średnia 4,3 μm/dzień). Czas mineralizacji płytki XII został oszacowany 

na 4015 dni reprezentujących około 11 lat (fig. 5.5.1.1.). Tempo mineralizacji szkliwa u 

szczytu płytki wynosi 19 mm/rok i stopniowo ulega redukcji wraz ze zbliżaniem się 

do korzenia, gdzie osiąga wartość 8–9 mm/rok. Kąt pomiędzy EDJ a liniami Retziusa 

w pobliżu powierzchni żującej wynosi od 3,7 do 3,9º i zwiększa się stopniowo 

w kierunku korzenia, gdzie miara tego kąta ma wartość 10,7º–13,3º. 

 

Fig. 5.5.1.1. Mineralizacja szkliwa w płytce XII z zęba trzonowego mamuta włochatego 

FI0937, czas mineralizacji wyznaczono jeden raz w oparciu o najwyraźniej 

zaznaczające się linie Retziusa o najdłuższym przebiegu. 

 

5.5.2. Skład izotopowy strontu w szkliwie trzonowca mamuta włochatego 

W trzonowcu FI0937 pomiary składu izotopowego strontu zostały wykonane przy 

pomocy LA MC ICPMS w szkliwie wszystkich kolejnych, płytek zębowych 

rozpoczynając od płytek mineralizowanych najwcześniej znajdujących się najbliżej 

powierzchni mezjalnej w kierunku powierzchni dystalnej, gdzie znajdują się płytki 

mineralizowane w dalszej kolejności (fig. 5.5.2.1.). Linie wzdłuż których wykonywano 

pomiary składu izotopowego Sr zaprojektowano w równowiekowym szkliwie płytki 

znajdującym się po jej części mezjalnej i dystalnej (płytka II), bądź wybierając jedną 

warstwę (mezjalną lub dystalną) kierując się stopniem jej zachowania (płytki od III 
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do XV; fig. 5.5.2.1.). Analizy przeprowadzono w wewnętrznej warstwie szkliwa wzdłuż 

EDJ zaczynając od powierzchni żującej w kierunku korzenia (od najstarszej 

do najmłodszej części szkliwa).  

 

Fig. 5.5.2.1. Plaster wycięty z zęba trzonowego mamuta włochatego FI0937 

ze stanowiska Kraków Spadzista. Niebieskie i czerwone linie oznaczają ścieżki 

wzdłuż których wykonano pomiar LA MC ICPMS składu izotopowego Sr. Zostały 

one zaprojektowane po mezjalnej (linie o kolorze niebieskim) lub dystalnej (linie 

o kolorze czerwonym) stronie płytek. Szerokość linii została zwiększona 

w porównaniu do rzeczywistej średnicy wiązki lasera, która wynosiła od 44 do 120 

μm (tabela 3.2.2.). Czarną, przerywaną linią oznaczono płaszczyzny cięcia płytek. 

Mianem starszych określono płytki, których mineralizacja szkliwa następuje 

w pierwszej kolejności, natomiast młodsze płytki były mineralizowane 

na najpóźniejszych etapach wzrostu szkliwa. 

 

Wyniki analiz pomiarów składu izotopowego Sr w szkliwie płytek zęba trzonowego 

mamuta zostały przedstawione na figurach 5.5.2.2.- 5.5.2.12.  Zestawianie uzyskanych 

danych ujawniło, że zmienność 87Sr/86Sr, poza niewielkimi różnicami, ma tę samą 

charakterystykę w szkliwie kolejnych płytek budujących ząb. W oparciu o tę obserwację 

skład izotopowy Sr został poniżej szczegółowo przedstawiony na przykładzie płytki XII, 
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jednej z najdłuższych z niestartą warstwą szkliwa (fig. 5.5.2.11.). Wartości 87Sr/86Sr 

w szkliwie charakteryzują się, cykliczną zmiennością w zakresie od 0,7107 do 0,7128. 

W szkliwie znajdującym się przy powierzchni żującej zakresy zmian wartości 87Sr/86Sr 

są nieco wyższe niż w pozostałej części płytki. W pierwszych 40 mm od powierzchni 

żującej minimalne wartości 87Sr/86Sr wynoszą 0,7116, a maksymalne 0,7128, podczas 

gdy na pozostałej długości warstwy szkliwa wartości te wynoszą odpowiednio 0,7107 

i 0,7120. W zapisie izotopowym Sr wyodrębniono 11 maksimów, których gęstość 

rozmieszczenia różni się w zależności od części płytki. Odległość pomiędzy maksimami 

spada bowiem z 15 mm przy powierzchni żującej do 2 mm w pobliżu korzenia. Maksima 

stają się również coraz węższe. W płytkach, które są częściowo starte (II-V) odległość 

pomiędzy maksimami jest zbliżona wzdłuż całej długości szkliwa i wynosi 8 – 10 mm 

(fig. 5.5.2.2.-5.5.2.5.) 

 

Fig. 5.5.2.2. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce II z zęba FI0937 wzdłuż ścieżek 

wskazanych na fotografii. Linia F (kolor niebieski) została wyznaczona w warstwie 
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szkliwa od strony powierzchni mezjalnej, natomiast linia E (kolor czerwony) 

od strony dystalnej. Linie zostały wygładzone przez zastosowanie średniej kroczącej 

o kroku 10 dla 87Sr/86Sr i o kroku 20 dla pierwiastków śladowych. Średnia wartość 
84Sr/86Sr podana jest z błędem bezwzględnym 2SE (2 x błąd standardowy) i odnosi 

się do ostatnich znaczących cyfr. 

 

Fig. 5.5.2.3. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce III z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia D oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.4. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce IV z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia B oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.5. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce V z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia D oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.6. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce VI z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia B oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.7. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce VIII z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia D oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.8. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce IX z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia B oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.9. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce X z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem czerwonym. Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.10. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XI z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia E oznaczona kolorem czerwonym). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.11. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XII z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia B oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II (fig. 5.5.2.2.). 
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Fig. 5.5.2.12. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XV z zęba FI0937 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia A oznaczona kolorem niebieskim). Prezentacja danych 

jak w opisie dla płytki II i (fig. 5.5.2.2.). 
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5.5.3. Skład izotopowy Sr skał oraz niemigrujących gryzoni ze stanowiska 

Kraków Spadzista  

Analizy składu izotopowego Sr pokazały, że dwie zbadane litologie różnią się 

znacząco wartościami 87Sr/86Sr. Dane uzyskane dla próbek wapieni z wykopu B2 

dostarczyły wartości stosunków 87Sr/86Sr od 0,7081 do 0,7082, natomiast zakres wartości 

uzyskany dla prób lessów zmierzonych metodą konwencjonalną wynosi od 0,7247 

do 0,7288 (tabela Z.2.2.). Biologiczne wartości uzyskane z 11 zębów gryzoni definiują 

zakres 87Sr/86Sr od 0,7095 do 0,7116 (tabela Z.2.2.).  

 

5.5.4. Skład izotopowy tlenu δ18O 

Serię mikro-prób pobrano ze szkliwa kompletnej płytki XI, w której uprzednio 

wykonano pomiary in situ składu izotopowego Sr (fig. 5.5.2.10. i 5.5.4.1.). W zbadanej 

płytce wartości δ18OV-PDB dla prób szkliwa wynoszą od -12,48‰ do -8,51‰ (fig. 5.5.4.1.) 

Podobnie jak w przypadku składu izotopowego Sr, skład izotopowy tlenu również 

wykazuje cykliczność zmian. W pierwszych 94 mm wyodrębniają się 4 szerokie 

maksima. Za dwoma pierwszymi maksimami, około 65 mm od powierzchni żującej 

występuje najniższy w całej płytce spadek wartości δ18OV-PDB. Maksymalne wartości 

δ18O w tej części płytki są niższe niż maksima w pozostałej części szkliwa, 

a rozdzielająca je dolina to najniższa wartość jaką zarejestrowana została w szkliwie. Od 

105 mm do korzenia wartości δ18OV-PDB wykazują naprzemiennie niższe i wyższe zmiany 

wartości średnio co ok. 10 mm (fig. 5.5.4.1.). Tuż przy korzeniu, około 145 mm 

od powierzchni żującej, zarejestrowano maksymalną wartość δ18OV-PDB uzyskaną z tej 

warstwy szkliwa (fig. 5.5.4.1.).  
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Fig. 5.5.4.1. Skład izotopowy tlenu prezentowany w postaci δ18OV-PDB [‰] zmierzony we 

frakcji węglanowej bioapatytu szkliwa płytki XI z zęba trzonowego FI0937. Liczbami 

oznaczono kolejne numery prób.  

 

5.5.5. Pierwiastki śladowe 

Głównym celem pomiaru koncentracji pierwiastków śladowych w szkliwie była 

ocena potencjalnego wpływu czynników środowiska depozycji post mortem na skład 

chemiczny bioapatytu oraz próba zidentyfikowania innych niż skład izotopowy Sr i tlenu, 

potencjalnych geochemicznych wskaźników zmian środowiskowych. Spośród 28 

mierzonych pierwiastków śladowych wybrane zostały pierwiastki występujące 

w bioapatycie zębów ssaków in vivo oraz takie, które mogą akumulować się post mortem 

w strukturze minerału bądź pojawiają się w postaci wtórnej mineralizacji. Grupa 

najważniejszych omawianych pierwiastków obejmuje Ba, Sr, Mg, Zn, Li, Mn, Al i U 

oraz wybrane pierwiastki ziem rzadkich: Ce (reprezentujący lekkie ziemie rzadkie, skrót: 

LREE) i Yb (reprezentujący ciężkie ziemie rzadkie, skrót: HREE). Zawartość Ba i Sr 

w bioapatycie jest odzwierciedleniem diety (np. Burton et al., 2003; Kohn et al., 2013), 

podczas gdy zawartość Mg i Zn w mineralnym składniku tkanki szkieletowej jest 

kontrolowana przez czynniki fizjologiczne (np. Burton et al., 2003; Dolphin i Goodman, 

2009; King et al., 2000; Martin et al., 2015). Po śmierci organizmu skład chemiczny 

tkanki kostnej może zostać wzbogacony o Mn, Al, U i pierwiastki ziem rzadkich, co 

wskazuje na wpływ środowiska pogrzebania, głównie roztworów glebowych oraz wtórną 
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mineralizację np. w postaci tlenków czy akumulację minerałów ilastych (np. Kohn, 2008; 

Kohn et al., 1999; Suarez et al., 2010; Tütken et al., 2008). 

Analizy LA ICPMS zawartości pierwiastków śladowych w szkliwie ujawniły, 

że Mn, Al oraz REE występują głównie w strefach zlokalizowanych w pobliżu 

dystalnych części płytek – przy powierzchni żującej i w pobliżu korzenia (fig. 5.5.2.2.-

5.2.2.12.). Ich obecność koreluje się z mechanicznymi uszkodzeniami w postaci pęknięć. 

W obrębie pęknięć widoczne jest ciemne zabarwienie, które najprawdopodobniej jest 

związane z wtórną mineralizacją oraz/lub akumulacją drobnych cząsteczek osadu o czym 

świadczy obecność Mn i Al. W środkowej części zęba obszary zmienione występują 

sporadycznie, szczególnie rzadko w najdłuższych płytkach. Część widocznych 

makroskopowo drobnych uszkodzeń powstała najprawdopodobniej w czasie przecinania 

okazu. W szkliwie, w pobliżu korzeni w płytkach VIII do XV oraz przy powierzchni 

żującej w płytkach, które nie są już pokryte cementem, wykryto wzbogacenie w U 

osiągające poziom kilku ppm (fig. 5.5.2.7.-5.5.2.12.). W pozostałej części szkliwa 

zawartość nie przekracza 0,1 ppm, zmienia się cyklicznie wzdłuż całej płytki. Pomiędzy 

maksimami koncentracja U jest na granicy wykrywalności (fig. 5.5.2.2.-5.2.2.12.). 

Zawartość REE na całej długości warstwy szkliwa najczęściej jest poniżej poziomu 

detekcji, z wyjątkiem pęknięć np. w płytce II, gdzie ich obecność koreluje się z Mn i Al 

(fig. 5.5.2.2.). Ze wzrostem zawartości U korespondują cyklicznie zaznaczające się 

maksima koncentracji Sr (fig. 5.5.2.2.-5.2.2.12.) i zawartości tych dwóch pierwiastków 

naśladują cykliczną zmienność stosunków 87Sr/86Sr. 

 

5.6. Dyskusja 

5.6.1. Czas mineralizacji szkliwa w zębie trzonowym mamuta włochatego 

Odtworzenie przebiegu procesu wzrostu szkliwa może przyczynić się 

do ulepszenia interpretacji danych geochemicznych i izotopowych. Wyniki pomiarów 

histologicznych mogą zostać skonfrontowane z wynikami analiz in situ wykonanymi 

w tej samej płytce. Dotychczasowe informacje na temat czasu mineralizacji szkliwa 

pochodzą z pomiarów, które zostały przeprowadzone w zębach trzonowych 

reprezentujących tę samą, ostatnią generację zębów trzonowych (M6), podobnie jak 

badany ząb ze stanowiska Kraków Spadzista (Dirks et al., 2012; Metcalfe i Longstaffe, 
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2014, 2012; Uno et al., 2020). Wykonane pomiary histologiczne dodatkowo umożliwiają 

porównanie czasu mineralizacji szkliwa u osobników różnych gatunków znajdujących się 

na podobnym etapie rozwoju osobniczego. 

Wartości dobowych przyrostów szkliwa wzdłuż pryzmatów w zębie mamuta 

włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista zawierają się w zakresie od 2,5 do 6,4 

μm/dzień (średnia 4,3 μm/dzień) i są zgodne z wartościami uzyskanymi dla dwóch 

innych kopalnych gatunków mamutów: mamuta kolumbijskiego i karłowatego gatunku 

słonia zamieszkującego Cypr (Palaeoloxodon cypriotes), które wynoszą od 2 do 5 

µm/dzień (Dirks, Bromage i Agenbroad, 2012; Metcalfe i Longstaffe, 2012; Uno et al., 

2020). Sugeruje to, że u gatunków spokrewnionych z mamutem włochatym mineralizacja 

szkliwa wzdłuż pryzmatu postępuje w tym samym tempie wynoszącym średnio około 4 

μm/dzień.  

Spadek tempa mineralizacji szkliwa w zębie mamuta włochatego postępujący 

od powierzchni żującej w kierunku korzenia jest spójny z analogicznymi pomiarami 

przeprowadzonymi w zębach mamuta kolumbijskiego i słoni (Dirks, Bromage 

i Agenbroad, 2012; Metcalfe i Longstaffe, 2012; Uno et al., 2020). Mineralizacja szkliwa 

w zębie mamuta włochatego w górnej części korony postępuje w tempie pośrednim 

pomiędzy mamutem kolumbijskim a słoniem karłowatym Palaeoloxodon cypriotes, 

które wynoszą odpowiednio 23 i 13 mm/rok (Dirks, Bromage i Agenbroad, 2012; Uno et 

al., 2020), podczas gdy w pobliżu korzenia płytki w zębie mamuta włochatego tempo 

mineralizacji jest zbliżone do wartości uzyskanych dla P. cypriotes - 9 mm/rok (Dirks, 

Bromage i Agenbroad, 2012). Rozmiary ciała mamuta włochatego są pośrednie 

pomiędzy M. columbi i wyspiarskim P. cypriotes, co znajduje odzwierciedlenie 

w pośrednim tempie mineralizacji szkliwa w płytkach budujących zęby trzonowe tych 

zwierząt (fig. 5.6.1.1.). Szybkie tempo mineralizacji idzie w parze z niską wartością kąta 

zawartego pomiędzy EDJ i liniami Retziusa, który w zębach słonia i mamuta zawiera się 

w zakresie 2,8º – 11,8º (Metcalfe i Longstaffe, 2012; Uno et al., 2020).  

Uzyskany z pomiarów histologicznych całkowity czas mineralizacji szkliwa 

w kompletnej, długiej płytce trzonowca mamuta włochatego ze stanowiska Kraków 

Spadzista obejmuje 11 lat i jest niemal identyczny jak czas mineralizacji szkliwa w zębie 

mamuta kolumbijskiego, który wynosi 10,6 – 11 lat (Dirks et al., 2012; Uno et al., 2020). 

Jednak tempo mineralizacji w zębie tego ostatniego gatunku jest wyższe, a płytka osiąga 
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wysokość około 180 mm (Dirks et al., 2012; fig. 5.6.1.1.), podczas gdy wysokość płytki 

zęba mamuta włochatego wynosi 132 mm. Znacznie mniejsze rozmiary, 51 mm, osiąga 

płytka w zębie P. cypriotes, a czas mineralizacji szkliwa w zębie tego gatunku to 5,9 lat 

(Dirks, Bromage i Agenbroad, 2012). 

 

Fig. 5.6.1.1. Porównanie czasu mineralizacji szkliwa w płytce zębów trzonowych M6 dla 

Mammuthus primigenus, Paleoloxodon cypriotes i Mammuthus columbi. Dane dla 

dwóch ostatnich gatunków za Dirks et al. (2011). 

 

Analizy LA ICPMS ujawniły, że zawartość Li charakteryzuje się szeregiem 

niewielkich zmian koncentracji (fig. 5.6.1.2.). Charakterystyczna anomalia zaznacza się 

wyraźnie w szkliwie wszystkich kolejnych płytek. Pozwala to na wnioskowanie, że ten 

fragment szkliwa podlegał mineralizacji w tym samym czasie. Ta anomalia, oznaczona 

na figurze 5.6.1.2. b czarną strzałką, pełni rolę markera równoczesnego czasu 

mineralizacji we wszystkich płytkach, względem którego skoordynowano profile 

koncentracji Li (maksima w szkliwie kolejnych płytek są ułożone na czerwonej linii fig. 

5.6.1.2. b) oraz zapis 87Sr/86Sr z kolejnych płytek (fig. 5.6.1.2. b). Zestawienie danych 

ujawniło, że w szkliwie zęba trzonowego zarejestrowano w sumie 12 cykli zmian 

87Sr/86Sr, a mineralizacja szkliwa w kolejnych płytkach przebiegała niemal w tym samym 

czasie (fig. 5.6.1.2.). Mineralizacja badanego fragmentu zęba trzonowego FI0937, 

stanowiącego ok. ¾ całego zęba M6, obejmowała więc okres czasu zaledwie o około 1 

rok dłuższy niż mineralizacja szkliwa pojedynczej, długiej płytki. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 2 4 6 8 10 12

Mammuthus primigenius

Paleoloxodon cypriotes

Mammuthus columbi

o
d
le
g
ło
ś
ć
o
d
 p
o
w
ie
rz
c
h
n
i 
ż
u
ją
c
e
j 
[m
m
]

czas mineralizacji [lata]



87 

 

   

Fig.5.6.1.2. a) Schematyczny rzut profili koncentracji Li na przekrój podłużny zęba 

trzonowego; b) Zestawienie zapisu 87Sr/86Sr oraz koncentracji Li w szkliwie z płytek 

z trzonowca FI0937, strzałką oraz czerwoną linią oznaczono położenie punktu 

referencyjnego; czerwonymi kwadratami oznaczono 12 cykli w zapisie 87Sr/86Sr. 

 

5.6.2. Dystrybucja pierwiastków śladowych a zmiany wtórne w szkliwie 

trzonowca mamuta włochatego post mortem 

Makroskopowe cechy szkliwa trzonowca mamuta takie jak ciągłość tkanki i jasna 

barwa oraz koncentracje pierwiastków śladowych wskaźnikowych dla zmian wtórnych 

poniżej poziomu detekcji (Al, Mn, REE) wskazują, że nie uległo ono intensywnym 

zmianom wtórnym. Zwiększona akumulacja U nastąpiła przy korzeniu. Duże rozmiary 

zęba i jego zwarta struktura jak również szybkie pogrzebanie sprawiły, że ząb w dużym 

stopniu oparł się działaniom czynników zewnętrznych oddziaływujących na tkankę 

w środowisku depozycji.   

Niski, ale regularnie pojawiający się wzrost zawartości U pokrywa się 

ze zmiennością koncentracji Sr oraz 87Sr/86Sr. Zawartość i skład izotopowy Sr 

w organizmie, a więc i w bioapatycie szkliwa, nie jest kontrolowana fizjologicznie, lecz 

a b 
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jest zależna od tła geochemicznego siedliska zwierzęcia (Burton et al., 2003; Pors 

Nielsen, 2004). Również pobieranie U wraz z wodą i pokarmem może mieć miejsce 

w czasie życia zwierzęcia (Arruda-Neto et al., 2004; Kurttio et al., 2005; Prado et al., 

2007).  Współwystępujące maksima zawartości U i Sr pozwalają więc wnioskować, 

że zmiana koncentracji tych pierwiastków jest raczej związana z cyklicznie występującą 

zmianą składu diety lub/i lokalizacji niż ze zmianami post mortem. W szkliwie, przy 

korzeniu, gdzie zarejestrowano najwyższe zawartości U, zarówno koncentracja Sr jak 

i 87Sr/86Sr nie wykazują wzrostu bądź spadku wartości w porównaniu do części szkliwa 

w pozostałej części płytki. Wskazuje to na zachowanie składu szkliwa in vivo. 

 

5.6.3. Sezonowa migracja mamuta włochatego 

Cykliczne zmiany wartości 87Sr/86Sr wskazują, że mamut regularnie 

przemieszczał się pomiędzy regionami o zróżnicowanej, lokalnej sygnaturze izotopowej 

Sr i ten wzorzec był kontynuowany przez przynajmniej 12 lat. Świadczy o tym zgodność 

liczby zarejestrowanych maksimów w zapisie składu izotopowego Sr z czasem 

mineralizacji szkliwa w płytce zębowej określonym przez pomiary histologiczne (fig. 

5.5.1.1. i 5.5.2.11.). Ponadto zagęszczenie cykli zmian stosunków izotopowych Sr 

koreluje się ze spadkiem tempa mineralizacji szkliwa, który następuje wraz ze zbliżaniem 

się do korzeni, co zostało udokumentowane na podstawie badań histologicznych w tej 

i innych pracach (Bendrey et al., 2015; Dean i Cole, 2013; Guatelli-Steinberg et al., 2012; 

Kierdorf et al., 2019; Nacarino-Meneses et al., 2017; O’Meara et al., 2018; Reid i Dean, 

2006 oraz rozdział 4). W uzyskanym zapisie oprócz cyklicznej zmienności, 

zarejestrowano niewielką zmianę maksymalnych i minimalnych wartości 87Sr/86Sr 

uwidaczniającą się w płytkach VI – XV (fig. 5.5.2.6-5.2.2.12). W szkliwie tych płytek 

minima 87Sr/86Sr w pobliżu powierzchni żującej wynoszą 0,7114, natomiast przy 

korzeniu 0,7109. Maksymalne wartości 87Sr/86Sr sięgają 0,7126 i 0,7120 odpowiednio dla 

szkliwa przy powierzchni żującej i przy korzeniu. Jest więc prawdopodobne, 

że w pierwszych 3 latach mineralizacji szkliwa skład izotopowy Sr diety mamuta mógł 

się w niewielkim stopniu różnić odzwierciedlając zróżnicowanie regionalnej budowy 

geologicznej obszarów stanowiących cel wędrówek mamuta w kolejnych latach. 

Niemniej jednak za każdym razem pastwiska znajdowały się w regionach o wyższym 

bądź niższym lokalnym 87Sr/86Sr.  
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Analiza składu izotopowego tlenu pozwoliła na zbadanie zależności cyklicznych 

zmian 87Sr/86Sr z potencjalnym cyklem sezonowych zmian temperatury. Skład izotopowy 

tlenu w bioapatycie szkliwa odzwierciedla δ18O wody pitnej, która z kolei wiąże się z m. 

in. z temperaturą. Większość płynów w diecie mamuta stanowi woda pitna, której około 

jedna trzecia zawarta jest w pokarmie roślinnym (Koch, Fisher i Dettman, 1989; Ayliffe, 

Lister i Chivas, 1992). Zwierzęta spożywają wodę w dużej ilości i korzystają z wielu 

lokalnych źródeł takich jak strumienie, rzeki czy stawy i tym samym skład izotopowy 

szkliwa ich zębów bardzo dobrze reprezentuje lokalne warunki (np. Arppe i Karhu, 

2010). Zmienność δ18O w szkliwie sugeruje, że mamut korzystał ze źródeł wody pitnej, 

które są zasilane opadami (np. strumieni) i wartości δ18O ich wód odzwierciedlają 

sezonowe zmiany temperatury (np. Bryant et al. 1996; Dansgaard, 1964; Kohn, 1996; 

Longinelli, 1984; Luz i Kolodny, 1985; Luz, Kolodny i Horowitz, 1984a; Luz, Kolodny 

i Kovach, 1984b; Sponheimer i Lee-Thorp, 1999). Rozkład wartości δ18O umożliwia 

więc wyznaczenie odcinków reprezentujących roczne odcinki czasu (fig. 5.6.3.1.).  

 

Fig. 5.6.3.1. Zestawienie wyników pomiaru stosunków izotopowych Sr in situ i δ18O 

w szkliwie płytki XI z zęba trzonowego FI0937. Wartości 87Sr/86Sr zostały 

wygładzone przy pomocy średniej kroczącej o okresie 10. Czarne, przerywane linie 

wyznaczają odcinki w zapisie δ18OV-PDB, które reprezentują szacunkowy podział 

na lata wyznaczony w oparciu o zmienność składu izotopowego tlenu. 

 

Pozytywna korelacja wartości 87Sr/86Sr i δ18O potwierdza sezonowy charakter 

mobilności mamuta (fig. 5.6.3.1.). Zmienność wartości δ18O w odcinkach oznaczonych 

jako rok 2 i rok 3 jest bardzo podobna do rozkładu wartości 87Sr/86Sr. W dalszej części 

płytki trzy maksima δ18O współwystępują z najwyższymi wartościami 87Sr/86Sr, 

natomiast dwa ostatnie są przesunięte względem maksimów 87Sr/86Sr o 3 – 5 mm 

w kierunku powierzchni żującej (fig. 5.6.3.1.). Te niewielkie niezgodności w relacji 

pomiędzy zapisami izotopowymi Sr i O w szkliwie w pobliżu korzenia 

najprawdopodobniej są związane z różnicą w rozdzielczości opróbowania. Pobieranie 
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szkliwa przy pomocy wiertła diamentowego jest znacznie mniej precyzyjne niż ablacja 

laserowa. Ponadto wolniejsze tempo mineralizacji szkliwa w tej części płytki sprawia, 

że sezonowa zmienność wartości δ18O była niemożliwa do uchwycenia przez technikę 

mikroopróbowania w pobliżu korzenia.  

Pomimo drobnych niezgodności pomiędzy zapisami izotopowymi Sr i O 

opisanymi powyżej, uzyskane dane wskazują, że migracja mamuta miała związek 

z sezonowymi zmianami temperatury oraz wiążącymi się z nimi zmianami warunków 

siedliskowych np. zasobów pokarmowych. Haynes i Klimowicz (2015) sugerują, 

że czynnikiem, który mógł również zmusić zwierzęta do opuszczania regionu były 

wysokie stany wód w rzekach występujące pod koniec zimy i wczesną wiosną. Zwierzęta 

przemieszczały się wtedy na wyżej położone tereny lub podróżowały do innych regionów 

w poszukiwaniu pastwisk. Pomimo, że współczesne słonie unikają wspinaczki to jednak 

są w stanie przekraczać pagórkowate tereny i mamuty z rejonu stanowiska Kraków 

Spadzista również mogły wykazywać podobne zachowania (Haynes i Klimowicz, 2015; 

Haynes, Klimowicz i Wojtal, 2018).  
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6. Kierunki migracji mamuta włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista.   

Badania składu izotopowego Sr i O mamuta włochatego ze stanowiska Kraków 

Spadzista ujawniły, że osobnik ten migrował sezonowo (patrz poprzedni rozdział). 

W celu zbadania jak kształtowały się zwyczaje migracyjne mamutów w obrębie populacji 

z tego stanowiska, wybrano 6 okazów zębów trzonowych lub ich fragmentów 

do szczegółowych analiz. Przedstawione powyżej badania zęba trzonowego FI0937 

ujawniły, że mineralizacja sąsiadujących ze sobą płytek przebiega niemal równocześnie. 

Opierając się na tej obserwacji przyjęto strategię pomiaru, w której analizy były 

prowadzone w szkliwie nie wszystkich, lecz wybranych, najlepiej zachowanych płytek 

zębowych w pobliżu mezjalnej i dystalnej powierzchni zęba oraz w środkowej jego 

części, gdzie płytki są najdłuższe. Analizy przeprowadzono według schematu 

zastosowanego dla zęba trzonowego FI0937 (Rozdział 5). 

 

6.1. Materiał badawczy 

Podobnie jak inne badane okazy, materiał badawczy pochodził z kolekcji 

Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ISEZ PAN). Lista 

prób poddanych badaniom jest przedstawiona w tabeli 6.1.1.  

Tabela 6.1.1. Charakterystyka badanych zębów trzonowych mamuta włochatego. 

Numer próby 

 

Sygnatura 

w kolekcji ISEZ 
PAN 

Wymiary [cm] 

(szerokość x długość x wysokość) 

Stosunek liczby 

płytek startych 

do całkowitej 
liczby płytek 

Informacja o okazie 

2142 I(-I)/2142 6,6 x 4,4 x 7,2-10,9 6/6 
Część płytki przy 

korzeniu 

2393 2393 5,7 x 6,1 x 1,7-6,5 8/8 
Część płytki przy 

korzeniu 

A12 A1-2 4,8 x 3,3 x 0,9-2,2 4/4 
Część płytki przy 
korzeniu 

I3 I3 3,0 x 2,0-3,0 x 13,3 0/2 

Jedna kompletna 

i fragment kolejnej 

płytki, prawdopodobnie 

z dystalnej części zęba 

FI0341 F1-0341 5,1-9,0 x 17,4 x 10,6-19,0 11/19 
Kompletny ząb 
trzonowy górny M6 

BI3224 B1-3224 4,8-8,0 x 15,1 x 6,0-21,0 11/26 
Kompletny ząb 
trzonowy górny M6 
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6.2. Wyniki 

6.2.1. Datowania radiowęglowe AMS 

Wyniki datowań radiowęglowych prezentowane są z błędem 1σ wraz z kalibracją 

o prawdopodobieństwie 68.2% i 95,4% (tab. 6.2.1.1. i fig. 6.2.1.1.).  

Tabela 6.2.1.1. Zestawienie wyników datowań radiowęglowych. 

Nazwa 
próby 

Sygnatura 

laboratoryjna 

w Poznańskim 

Laboratorium 

Radiowęglowym 

Wiek 14C ± 1σ 
[BP] 

Wiek kalibrowany 

Prawdopodobieństwo 

68.2% [cal BP] 

Prawdopodobieństwo 

95.4% [cal BP] 

2393 Poz-86236 17670 ± 100 21553 21204 21713 21030 

A12 Poz-119473 18830 ± 100 22815 22538 22959 22452 

2142 Poz-6231 21710 ± 110 26051 25861 23160 25760 

BI3224 Poz-86233 23370 ± 130 27689 27475 27786 27368 

FI0341 Poz-86232 23570 ± 140 27811 27592 27924 27467 

I3 Poz-86237 23850 ± 200 28103 27721 28389 27604 

 

Wiek bezwzględny trzech z badanych zębów (FI0341, B12224 i I3), wynosi około 

27 – 28 ka cal BP mieści się w zakresie dat 14C uzyskanych dla większości dotąd 

zbadanych szczątków mamutów ze stanowiska Kraków Spadzista datowanych na 27,0 – 

29,4 ka cal BP (Wojtal i Sobczyk, 2005; Arppe i Karhu, 2010; Wilczyński, Wojtal 

i Sobczyk, 2012; Wojtal i Wilczyński, 2015b; Kufel-Diakowska et al., 2016). Trzy 

pozostałe zęby, 2393, A12 i 2142, zostały wydatowane na okres pomiędzy 21,0 a 25,0 ka 

cal BP. Daty te są zbliżone do części dat uzyskanych dla kości i zębów z wykopów B+B1, 

E1 i C2 znajdujących się w trzech różnych strefach stanowiska: akumulacji kości 

mamutów, pracowni i obozowiska (Wojtal i Sobczyk, 2005; Arppe i Karhu, 2010; 

Wilczyński, Wojtal i Sobczyk, 2012; Wojtal i Wilczyński, 2015b). 
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Fig. 6.2.1.1. Zestawienie wyniku kalibracji dat uzyskanych z zębów trzonowych 

mamutów ze stanowiska Kraków Spadzista. W rozkładzie prawdopodobieństwa 

nawiasami kwadratowymi oznaczono zakresy 68.2% i 94,5%. Wykres wygenerowano 

w programie OxCal v 4.3.2.  

 

6.2.2. Pomiary LA MC ICPMS składu izotopowego Sr.  

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki pomiarów składu 

izotopowego Sr wzdłuż wybranych ścieżek ablacji. Na  figurze 6.2.2.1. oznaczono 

warstwy szkliwa, w których przeprowadzono pomiary w największych spośród badanych 

zębów trzonowych M6.  

 

a BI3224 

4 cm 



94 

 

 

 

 

Fig. 6.2.2.1. Przekrój strzałkowy w trzonowcach (M6): BI3224 (a) i FI0341 (b). Kolorem 

niebieskim oznaczono linie pomiaru zaprojektowane po mezjalnej stronie płytki, 

a kolorem czerwonym - po dystalnej stronie. Dla klarowności, linie pomiarowe są 

pogrubione w stosunku do średnicy zastosowanej wiązki laserowej. 

 

W szkliwie niemal wszystkich badanych trzonowców zaobserwowano 

zróżnicowanie składu izotopowego Sr podobne jakościowo i ilościowo do tego 

opisanego w poprzednim rozdziale dla zęba FI0937 (fig. 6.2.2.2.-6.2.2.11.). Ma ono 

postać cyklicznych zmian 87Sr/86Sr występujących na całej wysokości korony. 

Zróżnicowanie stosunków izotopowych dla większości płytek mieści się w przedziale 

od 0,7108 do 0,7124 z wyjątkiem prób BI3224 i I3, gdzie zróżnicowanie 87Sr/86Sr mieści 

się w przedziale odpowiednio 0,7102-0,7126 oraz 0,7105-0,7121 (fig. 6.2.2.2-6.2.2.11). 

Analogicznie jak w zębie FI0937 (Rozdział 5.5.2) występowanie maksimów ulega 

zagęszczeniu w kierunku korzenia. Najwyższą liczbę cykli zarejestrowano 

w najdłuższych płytkach zębów M6, czyli zębach FI0341 i BI3224, gdzie wyodrębniono 

do 13 maksimów (fig. 6.2.2.2-6.2.2.7). Najmniej cykli, bo zaledwie jeden, zaznacza się 

w próbie I3 (fig. 6.2.2.9). Jedynie w zapisie składu izotopowego Sr uzyskanym z próby 

A12 brak jest wyraźnej cyklicznej zmienności i tam uwidacznia się spadek wartości 

87Sr/86Sr po około ⅔ długości szkliwa (fig. 6.2.2.11). 

FI0341 b 

4 cm 
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Fig. 6.2.2.2. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce V z zęba BI3224 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem niebieskim). Linie zostały 

wygładzone przez zastosowanie średniej kroczącej o kroku 10 dla 87Sr/86Sr i o kroku 

20 dla pierwiastków śladowych. Średnia wartość 84Sr/86Sr podana jest z błędem 

bezwzględnym 2SE (2 x błąd standardowy) i odnosi się do ostatnich znaczących 

cyfr. 

0.0560

0.0562

0.0564

0.0566

0.0568

0.0570

0

0

50

100

150

200

0

1000

2000

3000

4000

0

100

150

200

250

300

350

400

0

1

2

3

4

0

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60

0.7100

0.7105

0.7110

0.7115

0.7120

0.7125

0.7130

0

U
C

e
Y

b
[p

p
m

]
M

g
[p

p
m

]

S
r

[p
p

m
]

M
n

[p
p

m
]

A
l
[p

p
m

]
B

a
Z

n
[p

p
m

]

8
7
S

r/
8

6
S

r
8

4
S

r/
8

6
S

r

powierzchnia
żująca

korzeń

BI3224 płytka V linia F

[mm]

0.056549 4

F powierzchnia
żująca

korzeń

2 cm

V

Mn i Al poniżej poziomu detekcji

Yb poniżej poziomu detekcji



96 

 

 

Fig. 6.2.2.3. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XIV z zęba BI3224 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia D oznaczona kolorem czerwonym). Szczegóły 

prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.4. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XVII z zęba BI3224 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem niebieskim). Szczegóły 

prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.5. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce XXV z zęba BI3224 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem niebieskim). Szczegóły 

prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.6. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce III z zęba FI0341 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem niebieskim). Szczegóły 

prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.7. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce IX z zęba FI0341 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (linia F oznaczona kolorem niebieskim). Szczegóły 

prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.8. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce V z zęba 2142 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (lina B oznaczona kolorem czerwonym). Dodatkowy pomiar 

składu izotopowego Sr wykonano wzdłuż ścieżki A oznaczonej na fotografii kolorem 

niebieskim. Szczegóły prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.9. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce II z zęba I3 wzdłuż ścieżki 

wskazanych na fotografii (lina B oznaczona kolorem niebieskim). Dodatkowy pomiar 

składu izotopowego Sr wykonano wzdłuż ścieżki A oznaczonej na fotografii kolorem 

czerwonym. Szczegóły prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.10. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce VI z zęba 2393 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (lina F oznaczona kolorem niebieskim). Dodatkowy pomiar 

składu izotopowego Sr wykonano wzdłuż ścieżki F1 oznaczonej na fotografii kolorem 

czerwonym. Szczegóły prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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Fig. 6.2.2.11. Wyniki pomiarów składu izotopowego Sr oraz koncentracji wybranych 

pierwiastków śladowych zmierzonych w płytce III z zęba A12 wzdłuż ścieżki 

wskazanej na fotografii (lina B oznaczona kolorem niebieskim). Dodatkowy pomiar 

składu izotopowego Sr wykonano wzdłuż ścieżki C oznaczonej na fotografii kolorem 

czerwonym. Szczegóły prezentacji danych zawarto w opisie fig. 6.2.2.2. 
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6.2.3. Skład izotopowy tlenu 

Serię mikro-prób pobrano na całej długości płytki V zęba trzonowego BI3224, 

wykorzystując całą grubość szkliwa. Wyniki uzyskano dla 28 spośród 31 mikro-prób. 

Trzy po przygotowaniu, okazały się zbyt małe dla przeprowadzenia wiarygodnych 

pomiarów. Uzyskane wartości δ18O mieszczą się w przedziale od -12,05 ‰ do -8,78 ‰. 

Podobnie jak w przypadku pomiarów przedstawionych w rozdziale 5.5.4, widoczna jest 

wyraźna cykliczna zmienność δ18O (fig. 6.2.3.1.). Krótszy zapis w porównaniu z płytką 

XI z zęba trzonowego FI0937 jest konsekwencją znacznie mniejszej długości płytki.   

 

Fig. 6.2.3.1. Wyniki analiz składu δ18O w płytce V w zębie BI3224, czerwonym kolorem 

oznaczono linie wzdłuż której wykonano pomiary LA składu izotopowego Sr 

i pierwiastków śladowych. 
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Geochronologii i Geochemii Izotopów w Centrum Badawczym ING PAN w Krakowie. 

Dla prób, których pomiary przeprowadzono w powyższych laboratoriach 

zaprezentowano koncenrację zestawu tych samych pierwiastków co dla zęba FI0937 

(Rozdział 5) z wyjątkiem przedstawicieli REE. W RHUL wykonano pomiary tylko 

lekkich REE, które na diagramach reprezentowane są przez Ce. W laboratorium ING 

PAN wykonano pomiary zarówno lekkich jak i ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, 

które na diagramach są reprezentowane, odpowiednio, przez Ce i Yb. 

Analiza pierwiastków śladowych potwierdza obserwacje makroskopowe 

o generalnie dobrym zachowaniu szkliwa. Rzadkie zmiany wtórne kumulują się wokół 

uszkodzeń, które najczęściej są obecne w pobliżu powierzchni żującej, rzadziej przy 

korzeniu. Tam, gdzie szkliwo zachowało ciągłość i przejrzystą barwę pierwiastki 

wskaźnikowe dla zmian wtórnych (np. Mn, Al, REE), niezależnie od położenia wzdłuż 

korony, wykazują koncentracje poniżej progu wykrywalności (fig. 6.2.2.2.-6.2.2.11.). 

W trzonowcach M6 oraz próbie I3 pęknięcia i/lub ciemne zabarwienie występują lokalnie 

w środkowej części zębów i towarzyszy im obecność Al, Mn oraz Ce. Równocześnie 

praktycznie brak jest wzbogacenia w U oraz Yb. Warto zaznaczyć, że, jak pokazuje 

poprzedni rozdział, zawartość U, może służyć jako wskaźnik wtórnych zmian jedynie 

w przypadku dużych zmian koncentracji. Drobne zmiany (na poziomie sub-ppm) 

w zawartości tego pierwiastka, mogą być efektem inkorporowania go w wyniku 

procesów życiowych. Podobnie jak w przypadku opisanego w rozdziale 5 trzonowca 

FI0937, strefy zmian, gdzie zawartość tych pierwiastków jest podwyższona, związane są 

ze strefami pęknięć i/lub obszarami w strefie korzeni lub powierzchni żującej. 

Spośród pozostałych pierwiastków największe zróżnicowanie obserwowane jest 

w koncentracji Sr, które często wykazuje podobieństwo ze zmianami 87Sr/86Sr. 

Pierwiastki takie jak Ba, Mg i Zn charakteryzują się mało skalową zmiennością, 

ale generalnie zachowują dość stały poziom na całej długości płytek. Wyjątkami są strefy 

słabsze i zmienione wtórnie (fig. 6.2.2.2. – 6.2.2.2.11.). 
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6.3. Dyskusja 

6.3.1. Odporność szkliwa zębów trzonowych na zmiany wtórne.  

Wyniki analiz przedstawionych powyżej pokazały, że zdecydowana większość 

szkliwa, która nie została zdeformowana poprzez spękania, zachowała oryginalny skład 

chemiczny uzyskany za życia zwierzęcia. Rejony przy powierzchni żującej oraz rzadziej 

przy korzeniu, które są zmienione, a nie wykazują w skali mikro widocznych deformacji, 

są ewidentnie mniej odporne na zmiany wtórne. Oprócz pierwiastków wymienionych 

powyżej, w strefach tych zmodyfikowane są również zawartości Ba, Mg i Zn, rzadko Sr. 

Przyczyn tej słabszej odporności prawdopodobnie należy szukać w strukturze szkliwa 

na poziomie sub-mikroskopowym. 

Odmienne zachowanie Mg, Zn, Sr i Ba zaobserwowano w jednym 

z najmniejszych spośród badanych zębów (A12), gdzie pierwiastki te wykazują wyraźną 

korelację ze zmianami zawartości U i Sr (fig. 6.2.2.11.). Ze względu na brak 

podwyższonych wartości Al, Fe, Mn i REE, prawdopodobnie zmiany te nie są związane 

ze przeobrażeniami wtórnymi. Ze względu na jedynie częściową korelację z wartościami 

87Sr/86Sr, obserwowane zmiany, raczej nie są też odzwierciedleniem sezonowych 

wędrówek osobnika. Być może łączą się one z procesami fizjologicznymi. W zębie 2393 

wysokie zawartości U oraz Ce są na pewno związane z lokalnymi modyfikacjami składu 

szkliwa post mortem spowodowanymi pęknięciami tej tkanki. Powtarzające się regularnie 

zmiany zawartości Sr oraz U zaobserwowane w zębie BI3224 i FI0341 (fig. 6.2.2.2.-

6.2.2.7.), są podobne do tych zarejestrowanych w szkliwie zęba FI0937 (fig. 5.5.2.2.-

5.5.2.12.) co sugeruje potencjalny związek zawartości tego pierwiastka z mobilnością 

osobnika.  

Z przedstawionych analiz wynika, że najbardziej wiarygodnymi wskaźnikami 

zmian zachodzących w środowisku pogrzebania są Al, Fe i Mn. Pierwiastki ziem 

rzadkich są wskaźnikowe w dość zaawansowanym stadium przeobrażeń szkliwa, 

podczas gdy powszechnie postrzegany za efekt zmian wtórnych U, może być 

asymilowany in vivo. 
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6.3.2.  Migracja mamuta włochatego ze stanowiska Kraków Spadzista 

Datowania radiowęglowe badanych okazów sugerują długi, lub 

wieloepizodyczny czas aktywności łowieckiej na stanowisku. Jednakże warto zauważyć, 

że młodsze daty, w zakresie od 17,9 ka BP do 21,0 ka BP stanowią zaledwie ok. 10% 

dotychczas uzyskanych dat radiowęglowych (Arppe i Karhu, 2010; Gowlett et al., 1987; 

Kozłowski et al., 1987; Nadachowski et al., 2018; Wilczyński et al., 2020; Wojtal 

i Sobczyk, 2005; Wojtal i Wilczyński, 2015b). Daty niższe niż 22 ka BP są powszechnie 

uznawane za zbyt niskie aby łączyć je z kulturą grawecką, z którą wiąże się powstanie 

nagromadzenia mamucich kości na stanowisku Kraków Spadzista (Wilczyński, 2007; 

Wilczyński et al., 2020; Wojtal i Wilczyński, 2015b). Przyczyną zbyt młodych dat 

radiowęglowych może być kontaminacja materiału, która wpłynęła na końcowy wynik 

analiz. Źródłem kontaminacji mogą być m. in. środki konserwujące, mineralizacja 

węglanowa, kwasy humusowe czy działalność mikroorganizmów (Hedges i Van 

Klinken, 1992; Piotrowska i Goslar, 2002). Ponadto próby kości o zawartości kolagenu 

poniżej 5% uważane są za materiał o słabym stopniu zachowania (Hedges i Van Klinken, 

1992; Piotrowska i Goslar, 2002). Zawartość kolagenu w badanych zębach wynosiła 

od 1,3% do 2,7%. Minimalna zawartość kolagenu wymagana do przeprowadzenia 

datowania wynosi 0,5% (Goslar, 2021). Nie można wykluczyć, że, pomimo 

wystarczającej ilości kolagenu, młodsze daty nie są wiarygodne. Dwie najniższe daty 

uzyskano z najmniejszych fragmentów zębów trzonowych: 2393 i A12, w których 

organiczny składnik zębiny mógł podlegać większemu wpływowi środowiska 

pogrzebania niż miało to miejsce w przypadku większych zębów takich jak trzonowce 

M6. Zatem, najprawdopodobniej, stanowisko Kraków spadzista operowało w czasie 

wyznaczonym przez najbardziej powtarzalne, starsze daty uzyskane na największych 

fragmentach kostnych i tego okresu dotyczy poniżej przedstawiona dyskusja 

potencjalnych trendów i kierunków migracji mamutów z badanego stanowiska. 

Definicja migracji sformułowana przez Bergera (2004) mówi, że jest 

to powtarzająca się sezonowo podróż pomiędzy lokalizacjami zamieszkiwanymi 

w określonej porze roku. Autor jako przykład migracji opisuje zachowania myszy, która 

opuszcza zamieszkiwany zimą dom, aby latem zamieszkać w ułożonej stercie drewna 

i powraca do domu na kolejną zimę. Jeśli ta sama mysz jednorazowo przemierzy 

odległość kilku kilometrów i nie odbędzie drogi powrotnej nie jest uważana za migrującą. 

Podobny przykład to rosomak (Gulo gulo), który porusza się po obszarze o powierzchni 
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ok. 1000 km2 jednak nie przebywa on w oddzielnych obszarach w poszczególnych 

porach roku, dlatego jego mobilność nie może nosić miana migracji (Berger, 2004).  

Pomiary histologiczne wykazały, że czas mineralizacji szkliwa w pojedynczej, 

długiej płytce, to około 11 lat co umożliwiło zbadanie czy zwierzę wykształciło 

regularnie powtarzający się wzór zachowania o charakterze migracji, czy prowadziło 

nomadyczny tryb życia. Roślinożercy tacy jak słonie, a kiedyś również mamuty, mogły 

doprowadzić do znacznych ubytków w lokalnej wegetacji, ponieważ często wyrywają 

całe rośliny wraz z korzeniami niszcząc je, dlatego wędrują aby zapewnić sobie stały 

dostęp do wystarczającej ilości pokarmu i wody pitnej (Haynes, 2012, 2006, 1999). Dane 

dotyczące składu izotopowego Sr uzyskane ze szkliwa zębów trzonowych FI0937, I3, 

2142, FI0341 i BI3224 sugerują, że osobniki te istotnie regularnie przemieszczały się 

pomiędzy regionami o zróżnicowanej lokalnej sygnaturze izotopowej Sr. Zbliżone 

minimalne i maksymalne wartości 87Sr/86Sr zarejestrowane wzdłuż warstwy szkliwa 

silnie wskazują, że mamuty migrowały pomiędzy dwoma obszarami o różnej sygnaturze 

izotopowej Sr, rzadko robiąc od tej reguły odstępstwa (patrz niżej), w czym przypominają 

współczesne słonie. 

Odchylenie od wzorca wskazującego na regularną migrację mamutów pomiędzy 

tymi samymi regionami uwidacznia się w postaci spadku wartości stosunków 

izotopowych Sr do 0.7102, któremu towarzyszy wzrost koncentracji Sr zarejestrowanych 

w pobliżu korzenia w  szkliwie płytek XIV, XVII i XXV zęba BI3224 (fig. 6.2.2.3. 

i 6.2.2.5.). Niezależne wystąpienie jednakowej zmiany składu izotopowego Sr 

w oddalonych od siebie płytkach sugeruje, że zmiana składu izotopowego nie miała 

miejsca post mortem lecz jest ona odzwierciedleniem konkretnego wydarzenia w życiu 

osobnika. Mamut ten odwiedził obszar o odmiennej niż w poprzednich i następnych 

latach lokalnej sygnaturze 87Sr/86Sr i koncentracji Sr. Anomalia na tym odcinku osiąga 

wartość 87Sr/86Sr poniżej wartości składu izotopowego uzyskanego z pozostałych 

trzonowców wskazując, że ta lokalizacja nie była odwiedzana przez żadnego 

z pozostałych badanych osobników. Obecność tej anomalii posłużyła jako punkt 

referencyjny pozwalający skoordynować czas równoczesnej mineralizacji w kolejnych 

płytkach szkliwa zęba BI3224. Ujawniło to obecność 15 cykli zmienności 87Sr/86Sr, które 

reprezentują sezony wzrostu całego trzonowca M6 (fig. 6.3.2.1.). Ząb ten jest kompletny 

co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że mineralizacja całego trzonowca M6 obejmuje 

15 lat.  
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Fig. 6.3.2.1. Zestawienie zapisów zmienności 87Sr/86Sr (wygładzone z zastosowaniem 

średniej kroczącej o okresie 10) z płytek XIV, XVII i XXV z zęba trzonowego BI3224 

ułożone chronologicznie, względem najgłębszej „negatywnej anomalii”. Części zapisu 

zakreślone czerwonym prostokątem oznaczają cykle zmian w zapisie 87Sr/86Sr. 

 

Zapis 87Sr/86Sr z zęba I3 (fig. 6.2.2.9.) kształtuje się odmiennie niż zostało 

to zaobserwowane w pozostałych zębach M6 (BI3224, FI0341 i FI0937) czy próbie 2393 

(fig. 5.5.2.2.-5.5.2.12., 6.2.2.2.-6.2.2.7. i 6.2.2.10.). Na  odcinku szkliwa od powierzchni 

żującej do połowy płytki wykształca się pojedyncze maksimum natomiast w pozostałej 

części wartości 87Sr/86Sr wykazują nieregularne zmiany o mniejszym zakresie. Kształtują 

się one odmiennie niż koncentracja Sr, w obrębie której mają miejsce regularne zmiany 

zawartości. Badana warstwa szkliwa z płytki II zęba I3 jest jedynie fragmentem 

trzonowca i nie było możliwe określenie do jakiej generacji należał ten ząb i nie można 

spekulować czy czas jej mineralizacji był zbliżony do trzonowców M6. Wydaje się więc, 

że osobnik nie prowadził regularnej migracji sezonowej. Najpierw odwiedził dwa 

zróżnicowane izotopowo obszary, jak wskazuje pierwsza część płytki od powierzchni 

żującej do jej środkowej części. Następnie zapis 87Sr/86Sr sugeruje, że osobnik ten 

przemieszał się po obszarze o mniej zróżnicowanym składzie izotopowym Sr i być może 

w tym czasie jego podróż miała bardziej nomadyczny charakter. 

Najwęższy zakres zmienności wartości 87Sr/86Sr ujawniony został w szkliwie 

najkrótszych płytek budujących zęby A12 i 2393 (fig. 6.2.2.10. i 6.2.2.11.). Pomimo, 

że jest to krótki fragment częściowo startej płytki (długość ok. 40 mm), to wciąż wyraźna 

jest cykliczna zmienność 87Sr/86Sr. Jednak zróżnicowanie w wartościach 87Sr/86Sr jest 
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znacznie mniejsze niż w pozostałych badanych okazach. Może to wskazywać 

na częściowo odmienne rejony migracji tego osobnika (patrz Rozdział 6.3.2.). 

Zestawienie danych z analiz δ18O i 87Sr/86Sr dla płytki V zęba trzonowego BI3224 

wzmacnia konkluzję opartą na cyklicznym zapisie zmian stosunków 87Sr/86Sr mówiącym 

o sezonowym charakterze migracji tego osobnika. Oba zapisy są bowiem wyraźnie 

skorelowane (fig. 6.3.2.2.). Lekkie przesunięcie maksimów δ18OVPDB w kierunku 

powierzchni żującej względem 87Sr/86Sr jest najprawdopodobniej wynikiem różnicy 

w rozdzielczości obu metod i niedokładnością mikro-opróbowania. Dla okolic Krakowa, 

oraz innych lokalizacji na tych szerokościach geograficznych, wyższe wartości δ18O 

opadów, a więc i wody pitnej, wiążą się z sezonem letnim natomiast niższe z sezonem 

zimowym (Dansgaard, 1964; Duliński et al., 2019; Różański et al., 1992). Stąd można 

wnioskować, że latem mamut przebywał na obszarach charakteryzujących się wyższą, 

lokalną sygnaturą izotopową Sr, podczas gdy w sezonie zimowym przemieszczał się 

na pastwiska o mniej radiogenicznej sygnaturze izotopowej Sr.  

 

Fig. 6.3.2.2. Zestawienie zapisu wartości 87Sr/86Sr (wartości wygładzone przy pomocy 

średniej kroczącej o okresie 10) oraz δ18OV-PDB w płytce V z zęba trzonowego BI3224 

wraz z hipotetycznym podziałem na lata mineralizacji. 

 

Wartości δ18O uzyskane z zęba BI3224 zawierają się w tym samym przedziale, co 

δ18O zmierzone w szkliwie trzonowca FI0937, czyli od -12,5‰ do -8,5‰. Osobniki te są 

zbliżonego wieku: 27,3-27,8 ka cal BP (BI3224) i 28,0-28,9 ka cal BP (FI0937), co 

wskazuje, że w czasie ich życia warunki klimatyczne (np. temperatura, wilgotność), 

których odzwierciedleniem jest skład izotopowy tlenu spożywanej przez nie wody, były 

bardzo zbliżone. Podobnie zmienność stosunków 87Sr/86Sr u obu osobników jest tożsama. 

Daje to podstawy do wnioskowania, że te dwa osobniki egzystowały w takich samych 

warunkach środowiskowych i/lub mogły należeć do tego samego stada. 
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Średnie wartości δ18O precypitacji na obszarze Europy między 54 a 24 ka cal BP, które 

zostały pozyskane ze szkliwa zębów mamutów, były o około 1-2‰ niższe niż panujące 

współcześnie (Arppe i Karhu, 2010). Skład izotopowy wody pitnej (δ18Ow), którą 

spożywały mamuty przeliczono stosując wzór Ayliffe et al., (1992), który został 

opracowany dla współczesnych słoni: 

δ18Oph = 0,94 δ18Ow - 23,3 

Zastosowanie tego wzoru opiera się na założeniu, że dzięki filogenetycznemu 

pokrewieństwu oraz zbliżonym rozmiarom ciała fizjologia mamutów nie różniła się 

znacząco od tej charakteryzującej współczesne słonie (Haynes, 1993). Wartości δ18O 

wody pitnej uzyskane w oparciu o skład izotopowy tlenu w szkliwie mamuta wynoszą 

od -15,0‰ do -10,8‰. Wartości δ18O współczesnej wody uzyskane dla stacji 

pomiarowej w Krakowie zawierają się w zakresie od -13,6‰ w lutym do -6,7‰ czerwcu 

(Wiser Statistics GNIP, IAEA WISER) co sugeruje, że mamuty były obecne w 

tym regionie w porze zimowej. Równocześnie kierunki cyrkulacji atmosferycznej 

odzwierciedlane przez skład izotopowy tlenu w ciągu ostatnich 45 000 lat generalnie 

pozostały niezmienne. Zanotowano jedynie stopniowe zmniejszanie się wartości δ18O 

w kierunku północno-wschodnim (Arppe i Karhu, 2010; Darling, 2004; Rożański, 1985). 

Nie jest jednak znana sezonowa zmienność δ18O na terenie Europy w czasie życia 

badanych mamutów włochatych. Zdecydowana większość dotychczasowych badań 

składu izotopowego tlenu w szkliwie mamutów znalezionych na terenie Polski nie 

uwzględniała sezonowej zmienności i reprezentuje uśrednioną wartość δ18O z kilku 

kolejnych lat. Zakresy wartości δ18O uzyskane ze szkliwa obydwu zębów są zgodne 

ze średnim składem izotopowym tlenu innych mamutów ze stanowiska Kraków 

Spadzista (Arppe i Karhu, 2010; Pryor et al., 2013a; fig. 6.3.2.3.). Wartości δ18O szkliwa 

zębów mamutów są podobne do danych uzyskanych ze szkliwa mamutów z szeregu 

stanowisk zlokalizowanych w północnej części Europy (Szwecji, Finlandii, zachodniej 

Rosji, na Litwie, Łotwie i Estonii) oraz Szwajcarii (Arppe i Karhu, 2006; Tütken, Furrer 

i Vennemann, 2007). Równocześnie są one znacznie niższe niż te zarejestrowane 

na stanowiskach znajdujących się w Czechach i na Słowacji. Świadczy to o tym, 

że mamuty ze stanowiska Kraków Spadzista zamieszkiwały rejony o klimacie bardziej 

zbliżonym do tego panującego w północnej części Europy. 
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Fig. 6.3.2.3. Zestawienie średniej δ18OV-PDB w zębach trzonowym mamuta włochatego 

BI3224 oraz FI0937 ze stanowiska Kraków Spadzista oraz danych z literatury. Dane 

z literatury przeliczono VSMOW z na V-PDB przez modyfikację wzoru Coplena et 

al. (1983): δ18OVSMOW = 1,03091 δ18OV-PDB + 30,91. Przeliczenia wartości δ18O 

w frakcji węglanowej (δ18Ocarb) na fosforanową (δ18Oph) wykonano stosując wzór 

Iacumina et al., (1996): δ18Oph = 0.98(±0,03) δ18Ocarb – 8,5 (±0,18). Wartości 

wyjściowe i bibliografia znajdują się w tabeli Z.2.4. 

 

Porównanie zapisów składu izotopowego Sr szkliwa ze wszystkich zębów 

trzonowych pokazuje, że wartości 87Sr/86Sr w dużej mierze się pokrywają. Sugeruje to, 

że skład izotopowy Sr ich diety był bardzo zbliżony i mamuty najprawdopodobniej 

migrowały pomiędzy tymi samymi obszarami. Jednym z odwiedzanych przez zwierzęta 

regionów mogła być okolica stanowiska Kraków Spadzista o czym świadczy zgodność 

pomiędzy 87Sr/86Sr szkliwa trzonowców a lokalną sygnaturą izotopową Sr uzyskaną 

przez pomiary zębów niemigrujących gryzoni (fig. 6.3.2.4.). Większość osobników 

przebywała w pobliżu stanowiska Kraków Spadzista jedynie przez część roku. Mamuty 

włochate, których zęby zbadano, regularnie migrowały między znanymi sobie 

lokalizacjami, wyjątkowo odstępując od ustalonego wzorca. Sezonowa migracja mogła 

być związana z dostępnością pokarmu w danej porze roku lub/i warunkami środowiska 

np. występowaniem wiosennych powodzi jak zasugerowali (Haynes i Klimowicz, 2015). 

Druga zależność widoczna wyraźnie po zestawieniu danych to możliwość odwiedzania 

przez badane osobniki obszarów o takim samym/zbliżonym lokalnym, składzie 

izotopowym Sr bądź odwiedzaniu przez nie z tych samych regionów. Nie jest 
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wykluczone, że mamuty mogły, podobnie jak czynią to współczesne słonie (Poole 

i Granli, 2009), przekazywać sobie wiedzę o obfitujących w pokarm lokalizacjach co 

najprawdopodobniej doprowadziło do wykształcenia się określonych szlaków migracji 

w obrębie populacji mamuta włochatego. 

 

Fig. 6.3.2.4. Zestawienie zapisów składu izotopowego Sr w szkliwie wybranych płytek 

zębów trzonowych mamutów włochatych ze Stanowiska Kraków Spadzista. Dane 
87Sr/86Sr wygładzone przy pomocy średniej kroczącej o okresie 10. Liniami 

przerywanymi oznaczono zapis 87Sr/86Sr pozyskany z szkliwa zębów M6. Diamenty 

reprezentują wartości 87Sr/86Sr uzyskane z zębów gryzoni ze stanowiska Kraków 

Spadzista, natomiast szary prostokąt wyznacza zakres ich wartości.   

 

6.3.3. Potencjalne kierunki migracji mamutów ze stanowiska Kraków 

Spadzista 

Przedstawiciele dużych roślinożerców takich jak słonie, a kiedyś również mamuty 

posilają się wędrując (np. Haynes, 1993) dlatego w ich szkliwie zaznacza się zmiana 

składu izotopowego Sr. Słonie wędrują kilka godzin dziennie i w trakcie swoich 

sezonowych podróży są zdolne pokonywać znaczne odległości w poszukiwaniu pokarmu 
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i źródeł wody pitnej (Guy, 1976). W czasie doby słonie mogą przemierzać 30 – 60 km 

(Cerling et al., 2006; Wall et al., 2013), jednak te odległości są znacznie mniejsze jeśli 

w grupach rodzinnych są młode do pierwszego roku życia gdzie dystans spada do 12 - 15 

km dziennie (Maschenko, 2002).  

Strome przejście pomiędzy dolnymi i górnymi zakresami wartości 87Sr/86Sr, 

wyraźnie zaznaczające się w szkliwie w pobliżu powierzchni żującej w zębach M6 

oraz w zębie 2142 (fig.6.2.2.2.-6.2.2.8.), sugeruje, że przemieszczanie się pomiędzy 

pastwiskami o dużym zróżnicowaniu lokalnego składu izotopowego Sr mogło mieć 

miejsce w stosunkowo szybkim tempie lub przemierzane przez nie odległości były 

niewielkie. Adaptując tempo mineralizacji szkliwa 19 mm/rok uzyskane podczas 

pomiarów histologicznych w zębie FI0937 można oszacować, że wędrówka pomiędzy 

pastwiskami mogła zajmować zwierzętom około 1 – 2 miesięcy. Biorąc pod uwagę 

minimalny dzienny dystans, w tym czasie zwierzęta mogły pokonać odległość około 300 

- 600 km. Przemierzanie przez mamuty odległości rzędu kilkuset km wykazano 

w populacjach tych zwierząt zamieszkujących m. in. Amerykę Północną czy Azję, 

również w oparciu o skład izotopowy Sr zębów (Barbieri et al., 2008; Hoppe, 2004; 

Hoppe et al., 1999; Pérez-Crespo et al., 2016; Widga et al., 2021). Jednak badania były 

przeprowadzono w niskiej rozdzielczości (tzw. bulk sampling) i polegały na zebraniu 

próby szkliwa reprezentującej co najmniej 1 rok życia zwierzęcia (Barbieri et al., 2008; 

Hoppe, 2004; Hoppe et al., 1999; Pérez-Crespo et al., 2016). Nie pozwalały więc one 

na zbadanie sezonowej mobilności zwierząt tak jak umożliwia to zastosowanie ablacji 

laserowej.  

W oparciu o dotychczas opublikowane wartości lokalnych, biologicznych 

sygnatur 87Sr/86Sr podjęto próbę określenia możliwych kierunków migracji mamutów 

ze Spadzistej i lokalizacji ich pastwisk. W tabeli Z.2.2. oraz na mapie zaznaczono 

regionalną zmienność składu izotopowego Sr (fig. 6.3.3.1.) oraz maksymalny zasięg 

lodowca skandynawskiego (SIS ang. Scandinavian Ice Sheet) ok. 21,0 ka cal 

oraz prawdopodobny zasięg lądolodu ok. 27,0 ka cal BP (Hughes et al., 2016). 

Skompilowane wartości 87Sr/86Sr reprezentują skład izotopowy zębów (szkliwa i/lub 

zębiny), kości różnych gatunków zwierząt (hodowlanych np. świnie oraz dziko żyjących 

np. gryzonie), kości lub zębiny zębów ludzkich (np. z pochówków) oraz muszli 

bezkręgowców (np. ślimaków). Lokalne biologiczne sygnatury izotopowe Sr 
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w przeważającej większości pozyskano z materiału odnalezionego na stanowiskach 

archeologicznych, co eliminuje wpływ działalności człowieka związanej m. in. 

z przemysłem czy rolnictwem. Wyjątek stanowią sygnatury izotopowe Sr z Drawska, 

które uzyskano ze współczesnej fauny (Gregoricka et al., 2014). Dla części badanych 

prób m.in. gatunków uznawanych za migrujące takie jak lisy czy renifery oraz prób 

pobranych z pochówków, lokalny stosunek 87Sr/86Sr dostarczały zębina lub kość. Zębina, 

w wyniku procesów post-depozycyjnych ulega szybkiemu przeobrażeniu i jest uznawana 

za źródło składu izotopowego Sr z gleby, która ją otacza (Budd et al., 2000; Kohn et al., 

1999) i dlatego jest używana jako źródło informacji na temat składu izotopowego Sr 

w środowisku depozycji (Grumbkow et al., 2013; Prohaska et al., 2006; Richards et al., 

2008). Jak widać, dotychczasowe sposoby określania regionalnej zmienności składu 

izotopowego Sr są bardzo różne. W dyskusji przedstawionej poniżej założona została 

równorzędna wiarygodność i waga opublikowanych dotąd danych. Krytyczna ewaluacja 

danych jest niewątpliwie konieczna, jednak dość karkołomna ze względu na częsty brak 

danych, które pozwalałaby na obiektywną ich ocenę.  



 

 

a 

b 
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Fig. 6.3.3.1. Mapa Europy środkowej wraz z oznaczeniem lokalnych wartości 

biogenicznego Sr. Szczegóły i źródła zostały zawarte w tabeli Z.2.3. Część obszaru 

Austrii obejmująca tereny alpejskie oraz Węgry została powiększona ze względu 

na duże zagęszczenie stanowisk. Zakres zasięgu lodowca, dla 22,0 ka cal BP oraz 27,0 

ka cal BP za (Hughes et al., 2016). 

b 

c 
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Jak już wspomniano wcześniej, mamuty ze Spadzistej migrowały pomiędzy 

dwoma obszarami o mniej i bardziej radiogenicznej wartości 87Sr/86Sr. Niskie wartości 

87Sr/86Sr odnotowane w trzonowcach FI0937, BI3224, FI0341, 2142, I3, A12 oraz 2393 

są zbliżone do lub zgodne z lokalną sygnaturą izotopową stanowiska Kraków Spadzista 

(Rozdział 4) oraz ze składem izotopowym Sr z innych stanowisk zlokalizowanych 

w południowej Polsce, takich jak Jaskinia Borsuka, Jaskinia Żarska, Jakuszowice, 

Mirocin, Gabułtów i Michałowice (Rozdział 4 i fig. 6.3.3.1. a) (Schroeder et al., 2019; 

Szczepanek et al., 2018). Zbliżone stosunki izotopowe Sr odnotowano również we 

Wrocławiu, Sandomierzu i Mirocinie (Błaszczyk et al., 2018; Price et al., 2012; 

Szczepanek et al., 2018). Sporadycznie, takie wartości są spotykane również w północnej 

Polsce: Cewlinie, Ciepłem, Drawsku, Pyrzycach, Karwowie i Grodzisku Wielkopolskim 

(Bełka et al., 2019; Gregoricka et al., 2014; Price et al., 2012). Rejon północnej Polski 

ok. 27-30 tys. lat temu nie był pokryty lądolodem (Hughes et al., 2016), a zatem był 

dostępnym kierunkiem migracji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że teren północnej Polski 

jest zdominowany przez bardziej radiogeniczny 87Sr/86Sr, dominację niższych wartości 

tych stosunków w okolicach Krakowa oraz lokalizację stanowiska, najbardziej 

podobnym rejonem bytności związanym z niższymi wartościami 87Sr/86Sr był teren 

południowej Polski. Pozytywna korelacja zapisów zmienności δ18O i 87Sr/86Sr w szkliwie 

zębów FI0937 i BI3224 wskazały, że mamuty przebywały w tym regionie w porze 

zimowej (Fig. 5.6.3.1 i fig. 6.3.2.2). Koresponduje to z wynikami badań przyrostów 

w cemencie zębów lisów z tego samego stanowiska, które wskazują, że większość 

zwierząt została upolowana między późną zimą i późną wiosną. Lisy stanowiły źródło 

pokarmu i futra dlatego jest wysoce prawdopodobne, że polowania koncentrowały się 

na pozyskiwaniu tych zasobów w pierwszej części tego interwału zanim zwierzęta zaczną 

zmianę futra i zużyją zapasy tłuszczu (Pryor et al., 2020). Łowcy z kultury graweckiej 

mogli więc w tym samym czasie polować zarówno na lisy jak i na mamuty, z których 

ostatnie były obecne w tym obszarze jedynie przez część roku. 

Nieco trudniejsze jest oszacowanie kierunku migracji mamutów ze Spadzistej 

związane z zapisem wysokich stosunków 87Sr/86Sr. Znanym szlakiem migracji jest 

kierunek południowy, przez Bramę Morawską (Musil, 2010). Biologiczne stosunki 

izotopowe Sr uzyskane dla większości stanowisk zlokalizowanych w Czechach, Słowacji 

i na Węgrzech zawierają się 87Sr/86Sr w zakresie między 0,7089 a 0,7109. Lokalny skład 

izotopowy jest więc zdominowany przez wartości stosunków niższych od tych 
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zarejestrowanych w szkliwie zębów mamutów ze stanowiska Kraków Spadzista 

(fig.6.3.3.1. a, c). Rejon ten można korelować jedynie z wyjątkową anomalią zapisaną 

w zębie BI3224 (Rozdział 6.3.2. i fig. 6.2.2.3.-6.2.2.5.) oraz minimum w zębie I3 (fig. 

6.2.2.9.), które wykazują podobieństwo do stanowisk znajdujących się w Czechach, 

na Węgrzech i w Austrii (Depaermentier et al., 2020; Gerling et al., 2012; Giblin et al., 

2009; Nerudová et al., 2014; Noche-Dowdy, 2015; Price et al., 2012, 2004; Prohaska et 

al., 2006; Pryor et al., 2016a; Toncala et al., 2017). Natomiast obszary te można 

wykluczyć jako źródło Sr o wysokich 87Sr/86Sr.  

Zapis izotopowy Sr uzyskany ze szkliwa części mamutów wykazuje 

podobieństwo z rzadkimi lokalizacjami w Austrii i Niemczech (Toncala et al., 2017). Są 

one położone w pobliżu Alp, w odległości ponad 800 km od stanowiska Kraków 

Spadzista (fig. 6.3.3.1. a i b). Pomimo, że teoretycznie mamuty ze Spadzistej mogły 

przemieszczać się na odległość kilkuset kilometrów, to ze względu na obecność lądolodu 

jest mało prawdopodobne aby docierały w rejony Alp 27,0 – 29,0 cal ka cal BP. W swojej 

podróży mamuty przemieszczałyby się m. in. przez terytorium Czech, gdzie lokalne 

sygnatury są niższe niż w południowej Polsce. Tymczasem wzdłuż szkliwa ma miejsce 

sukcesywny wzrost wartości 87Sr/86Sr. Przy obecnym poziomie rozpoznania zmienności 

regionalnej składu izotopowego Sr, dużo bardziej prawdopodobnym kierunkiem migracji 

wydaje się rejon północnej Polski, gdzie wysokie stosunki 87Sr/86Sr są powszechne. 

Warto jednak podkreślić, że stosunkowo słabe rozpoznanie regionalne, zwłaszcza Europy 

wschodniej (Ukrainy, Białorusi), nie pozwala na wyeliminowanie tego kierunku 

migracji. 

 

7. Wnioski końcowe 

Zęby mamutów pochodzące z graweckiego stanowiska Kraków Spadzista 

okazały się, dzięki bardzo dobremu zachowaniu składu in vivo, źródłem informacji 

na temat migracji. Zmiany zaobserwowane w szkliwie badanych zębów są marginalne 

i ograniczone do części zębów znajdujących w pobliżu powierzchni żującej i korzeni. 

Obecność zmian łączy się z uszkodzeniami szkliwa w postaci pęknięć. Zastosowanie 

ablacji laserowej sprzężonej z MC ICP MS umożliwiło uzyskanie zapisu składu 

izotopowego Sr w wysokiej rozdzielczości, który reprezentuje historię mobilności 

osobnika na przestrzeni ponad 10 lat. Czas mineralizacji szkliwa w całym zębie 
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obejmował okres 15 lat i był jedynie o kilka lat dłuższy niż mineralizacja szkliwa 

w pojedynczej płytce. Dane uzyskane z pomiarów histologicznych łączą się ze składem 

izotopowym Sr i spadkiem tempa mineralizacji szkliwa od korony w kierunku korzenia. 

Analizy przeprowadzone w szkliwie zębów trzonowych mamutów ze stanowiska 

Kraków Spadzista ujawniły, że osobniki podejmowały wędrówkę pomiędzy obszarami 

o zróżnicowanym składzie izotopowym Sr i powracały co roku na te same pastwiska, 

sporadycznie modyfikując swoje ścieżki. Skład izotopowy Sr szkliwa przebadanych 

zębów trzonowych mamutów w dużej mierze pokrywał się co sugeruje, że ich ścieżki 

były takie same lub bardzo zbliżone. Zgodność 87Sr/86Sr i δ18O wspiera teorię 

o sezonowej migracji mamutów i wiąże ich obecność w okolicach stanowiska z porą 

zimową. W tym właśnie czasie prawdopodobnie padały ofiarą łowców z kultury 

graweckiej. Skład izotopowy szkliwa mamutów łączy kierunki wędrówek z kilkoma 

lokalizacjami, ale najprawdopodobniej w większości mamuty z tej populacji nie 

przekraczały Karpat. Górna część zakresu składu izotopowego Sr uzyskana ze szkliwa 

zębów trzonowych mamuta łączy się z kilkoma lokalizacjami znajdującymi się na terenie 

Polski. Jedynie niewielka część zapisu 87Sr/86Sr wykazuje podobieństwo do stanowisk 

zlokalizowanych na terenie Czech, lecz te wartości pokrywają się również z lokalną 

sygnaturą izotopową Sr dla stanowiska Kraków Spadzista. Tym samym, przynajmniej dla 

badanych osobników z tej populacji, możliwość regularnego przemieszczania się 

mamutów przez Bramę Morawską jest mało prawdopodobne.  
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Załączniki 

Z1. Zęby trzonowe mamuta dokumentacja fotograficzna 
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Fig. Z.1.1. Zęby trzonowe przed i po ich przecięciu, liniami przerywanymi oznaczono 

powierzchnię cięcia: a) 2142, b) 2393, c) A12, d) I3, e) BI3224, f) FI0341. 

BI3224 

FI0341 
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Z2. Tabele 

Tabela. Z.2.1. Zestawienie wyników pomiarów prób lokalnych (0,1_M – trawienie 

w kwasie octowym, MIC – próba pobrana przy pomocy wiertła diamentowego, LA – 

zakres wartości uzyskany metodą ablacji laserowej w obszarze z którego pobrano 

próby MIC) 

Stanowisko Materiał Sygnatura próby 87Sr/86Sr 2se 

Jaskinia Borsuka 

Szkliwo 

zębów 

gryzoni 

RB11_D 0,710748 0,000008 

RB3 0,711620 0,000021 

RB41P 0,710081 0,000008 

RB5 0,709478 0,000015 

RB61 0,710617 0,000019 

RB71 0,710994 0,000010 

RB10 0,711940 0,000015 

RB8P 0,710873 0,000106 

BPVI1 0,711704 0,000031 

BPVI2 0,710938 0,000020 

RB12 0,710040 0,000015 

RB13 0,713165 0,000017 

RB15 0,711326 0,000021 

RB16 0,710525 0,000013 

RB17 0,712170 0,000017 

Jaskinia Żarska 
RZ2HP 0,712490 0,000041 

RŻ3HP   0,711237 0,000015 

Pilisszántó (Węgry) 

PMH1 0,708927 0,000010 

PMH2 0,709114 0,000011 

PCH1 0,709007 0,000013 

LGY1 0,709243 0,000012 

LGY2 0,709232 0,000009 

LGY3 0,709389 0,000009 

LGY4 0,709217 0,000016 

LGY5 0,709218 0,000010 

LGY6 0,709140 0,000010 

TrenčianskéBohuslavice 

(Słowacja) 

A2 0,709025 0,000009 

A3 0,709172 0,000009 

A4 0,709198 0,000009 

Jaskinia Borsuka 

Less 

LGM3_0,1_M  0,711661 0,000009 

LGM2_0,1_M  0,711574 0,000019 

LGM 1 0,732954 0,000010 

LGM 2 0,733092 0,000013 

Wapień 

BC1 0,707372 0,000010 

BC2 0,707225 0,000008 

BC3 0,707230 0,000012 

Szkliwo 

siekacza 

łosia 

B6/899_LA 0,708508 0,000050 

B6/899_MIC 0,708520 0,000011 

C6/455_LA 0,708759 0,000051 

C6/455_MIC 0,708800 0,000011 
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Tabela. Z.2.2. Zestawienie wyników pomiarów składu izotopowego Sr prób lokalnych 

litologii (less i wapień) oraz zębów gryzoni  dla stanowiska Kraków Spadzista. 

 

 

 

 

Tabela. Z.2.3. Lokalnych, biologicznych wartości  87Sr/86Sr podanych w literaturze. 

 

Kraj Stanowisko Materiał 87Sr/86Sr Bibliografia 

Polska Kraków Spadzista gryzoń ząb szkliwo 0,7110 
(Kowalik et al., 

2020) 

      0,7116   

      0,7095   

      0,7104   

      0,7104   

      0,7100   

      0,7110   

      0,7106   

      0,7114   

      0,7107   

      0,7108   

    lis ząb zębina 0,7105 
(Pryor et al., 

2020) 

      0,7104   

      0,7106   

Materiał 
Sygnatura 

próby 
87Sr/86Sr 2se 

Szkliwo 

zębów 

gryzoni 

RS7 0,711013 0,000017 

RS8B 0,711555 0,000015 

RSC21 0,709507 0,000031 

RSC22 0,710445 0,000044 

RSC12 0,710360 0,000081 

RSC13 0,710005 0,000130 

RSC11 0,710972 0,000012 

RS91 0,710573 0,000009 

RS9_rep 0,710578 0,000011 

ST3 0,711389 0,000013 

ST2 0,710708 0,000026 

ST1 0,710779 0,000012 

Less 

E1HK_T 0,725196 0,000011 

E1E_T 0,724656 0,000010 

E1D_T 0,728775 0,000008 

Wapień 

WS3_WR 0,708143 0,000010 

WS2_WR 0,708240 0,000011 

WS1_WR 0,708113 0,000010 
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      0,7109   

      0,7106   

  Jaskinia Borsuka gryzoń ząb szkliwo 0,7107 
(Kowalik et al., 

2020) 

      0,7116   

      0,7101   

      0,7095   

      0,7106   

      0,7110   

      0,7119   

      0,7109   

      0,7117   

      0,7109   

      0,7100   

      0,7132   

      0,7113   

      0,7105   

      0,7122   

  Jaskinia Żarska   0,7125   

      0,7112   

  Michałowice  
koń ząb szkliwo 

0,7112 
(Szczepanek et 

al., 2018) 

  Gabułtów  koń ząb szkliwo 0,7103   

  Jakuszowice wół ząb szkliwo 0,7100   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7123   

    koń ząb szkliwo 0,7111   

    pies ząb szkliwo 0,7096   

    świnia ząb szkliwo 0,7121   

  Mirocin wół ząb szkliwo 0,7107   

    koza/owcat ząb szkliwo 0,7103   

    koń ząb szkliwo 0,7091   

    świnia ząb szkliwo 0,7111   

  Klementowice 
koń ząb zębina 

0,7119 
(Pryor et al., 

2016b) 

  
Kosyń  ząb szkliwo człowiek 0,7127 

(Pospieszny i 

Bełka, 2019) 

  
Koszyce świnia ząb szkliwo 0,7113 

(Schroeder et 

al., 2019)  

      0,7099   

      0,7095   

  
Kruszyn świnia kość 0,7126 

(Buko et al., 

2013) 

      0,7123   

  
  kość 0,7124 

(Price et al., 

2012) 

  
Obłaczkowo świnia ząb szkliwo 0,7139 

Buko et al., 

2013) 

  
Pyrzyce kość 0,7106 

(Price et al., 

2012) 

      0,7136   

  Kunowo   0,7100   
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  Lubnieszewa   0,7102   

  Karwowo   0,7105   

      0,7113   

  Debczyno   0,7099   

      0,7148   

  Cewlino   0,7105   

  Damnica   0,7119   

  Bodzia   0,7090   

      0,7129   

  Łupawa   0,7143   

  Łysinin   0,7138   

  Wrocław   0,7108   

  
Grodzisk 

Wielkopolski   0,7109   

  Niedrzwica   0,7136   

  
Milejowice (okol. 

Wrocławia) czlowiek kość 0,7128 (Pokutta, 2014) 

      0,7154   

      0,7131   

      0,7127   

  
Drawsko współczesna mysz kość 0,7113 

(Gregoricka et 

al., 2014) 

      0,7113   

    współczesny lis kość  0,7097   

    współczesny zając kość 0,7098   

      0,7098   

      0,7089   

  
Kopydłowo świnia ząb szkliwo 0,7125 

(Marciniak et 

al., 2017) 

      0,7117   

    krowa ząb szkliwo 0,7130   

      0,7121   

      0,7130   

      0,7120   

      0,7120   

      0,7127   

      0,7119   

    kość 0,7126   

      0,7123   

      0,7127   

  
Ciepłe ślimak muszla 0,7112 

(Bełka et al., 

2019) 

    świnia ząb szkliwo 0,7107   

    jeleń ząb szkliwo 0,7109   

    bydło ząb szkliwo 0,7125   

  
Sandomierz świnia ząb 0,7107 

Błaszczyk et 

al., 2018) 

      0,7105   

      0,7110   

    bydło ząb 0,7132   
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Słowacja 
Trenčianské 

Bohuslavice 
gryzoń ząb szkliwo 0,7090 

(Kowalik et al., 

2020) 

      0,7092   

      0,7092   

    
lis kość 

0,7097 
(Vlačiky et al., 

2013) 

    ślimak muszla 0,7086   

  Tmavá skala cave  
niedźwiedź jaskiniowy ząb 

0,7091 
(Ábelová, 

2006) 

    ślimak muszla 0,7084   

Czechy Dolní Vestonice II renifer ząb zębina 0,7099 
(Pryor et al., 

2016a) 

      0,7104   

    ślimak muszla 0,7089 

(Vašinová 

Galiová et al., 

2013) 

      0,7098   

  Kůlna Cave łoś kość 0,7102 
(Nerudová et 

al., 2014) 

    koń kość 0,7102   

      0,7105   

    renifer kość 0,7107   

      0,7101   

      0,7106   

      0,7096   

    niedźwiedź jaskiniowy kość 0,7095 
  

    niedźwiedź jaskiniowy kość 0,7105 
  

    mamut włochaty kość 0,7100   

    ślimak muszla 0,7097   

      0,7096   

      0,7106   

  Moravská Nová Ves  człowiek kość 0,7104 
(Price et al., 

2004) 

  Knezeves   0,7093   

      0,7108   

  Velké Přílepy   0,7105   

      0,7106   

      0,7115   

  Mladečské jeskyně człowiek ząb zębina 0,7108 
(Prohaska et 

al., 2006) 

      0,7106   

      0,7104   

  Teplice nad Metují kość 0,7105 
(Price et al., 

2012) 

  Miškovice zając kość 0,7100 
(Knipper, 

2015) 

    gryzoń kość 0,7100   

    świnia ząb szkliwo 0,7084   

    świnia kość 0,7106   
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Vedrovice człowiek ząb zębina 0,7110 

(Richards et 

al., 2008) 

    człowiek ząb zębina 0,7114   

Szwajcaria Arbon Bleiche 3  krowa ząb zębina 0,7086 
(Gerling et al., 

2017) 

  Arbon Bleiche 4 jeleń szlachetny ząb zębina 0,7086 
  

  Arbon Bleiche 5 świnia ząb szkliwo 0,7083   

Austria 
Alicenhof – 

Zwingendorf  
człowiek kość 0,7103 

(Price et al., 

2004) 

      0,7106   

  Henzing    0,7088   

      0,7091   

  Asparn/Schletz człowiek kość 0,7111 
(Prohaska et 

al., 2002) 

    człowiek zęb zębina 0,7112   

  

Kirchbichl bei 

Wörgl Grattenbergl 

Mixed świnia kość 0,7120 

(Toncala et al., 

2017) 

    świnia kość 0,7120   

    wół kość 0,7120   

    wół kość 0,7131   

    wół kość 0,7121   

  Radfeld-Mauken świnia kość 0,7133   

    wół kość 0,7161   

    świnia kość 0,7123   

    świnia kość 0,7124   

    wół kość 0,7104   

    wół kość 0,7170   

  Brixlegg Inn 

Mariahilfbergl wół kość 0,7150   

    wół kość 0,7099   

    wół kość 0,7099   

    jeleń kość 0,7130   

    jeleń kość 0,7140   

  Wiesing bei Jenbach 

Buchberg wół kość 0,7111   

    wół kość 0,7124   

    wół kość 0,7098   

    świnia kość 0,7117   

    świnia kość 0,7129   

    świnia kość 0,7115   

  Fritzens Pirchboden wół kość 0,7142   

    wół kość 0,7117   

    świnia kość 0,7109   

      0,7132   

      0,7110   

  Thaur “Kiechlberg” świnia kość 0,7095   

      0,7100   

      0,7107   
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    wół kość 0,7094   

      0,7092   

      0,7111   

    jeleń kość 0,7128   

      0,7099   

      0,7094   

  Pfaffenhofen am Inn wół kość 0,7144   

      0,7152   

      0,7164   

  
Innsbruck 

Kalvarienberg świnia kość 0,7094   

      0,7101   

      0,7132   

    wół kość 0,7099   

      0,7110   

      0,7093   

    jeleń kość 0,7119   

  Mieming wół kość 0,7102   

      0,7102   

      0,7106   

    świnia kość 0,7104   

      0,7108   

      0,7103   

    jeleń kość 0,7124   

      0,7104   

      0,7102   

  Ampass- Widumfeld wół kość 0,7167   

      0,7164   

      0,7166   

    świnia kość 0,7164   

      0,7165   

      0,7166   

    jeleń kość 0,7161   

    świnia kość 0,7167   

  Bergisel IBK wół kość 0,7116   

      0,7131   

      0,7120   

    świnia kość 0,7107   

      0,7118   

      0,7115   

  Hohe Birga wół kość 0,7191   

      0,7138   

    jeleń kość 0,7204   

    wół kość 0,7177   

    jeleń kość 0,7151   

    świnia kość 0,7133   

      0,7188   

      0,7180   
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    jeleń kość 0,7144   

Węgry 
Budapest-

Békásmegyer 
kość 0,7093 

(Price et al., 

2004) 

      0,7096   

      0,7097   

  Csepel-Vízcsö II    0,7094   

  
Szigetszentmiklós-

Üdülösor  
  0,7094 

  

      0,7100   

  
Sárrétudvari-

Őrhalom  
człowiek ząb zębina 0,7104 

(Gerling et al., 

2012) 

      0,7103   

      0,7105   

      0,7102   

  Sárrétudvari region  koza/owca kość 0,7102   

      0,7104   

  Vésztõ-Mágor  krowa ząb szkliwo 0,7099 
(Giblin et al., 

2009) 

      0,7099   

  Vésztõ-Bikeri  świnia ząb szkliwo 0,7096   

      0,7097   

      0,7097   

      0,7103   

      0,7097   

      0,7102   

      0,7093   

      0,7103   

      0,7096   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7102   

    owca ząb szkliwo 0,7097   

    pies ząb szkliwo 0,7096   

    dzik ząb szkliwo 0,7095   

    krowa ząb szkliwo 0,7100   

  Pilisszántó gryzoń ząb szkliwo 0,7089 
(Kowalik et al., 

2020) 

      0,7091   

      0,7090   

      0,7092   

      0,7092   

      0,7094   

      0,7092   

      0,7092   

      0,7091   

  Székesfehévar bydło ząb 0,7101 
(Poll et al., 

2005) 

  Sajópetri, człowiek kość 0,7103 
(Noche-

Dowdy, 2015) 

      0,7105   

      0,7102   

      0,7100   

      0,7104   
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      0,7105   

      0,7101   

      0,7106   

      0,7102   

      0,7102   

      0,7103   

      0,7102   

  Abony 60. lh.  fauna szkliwo ząb 0,7093 
(Depaermentier 

et al., 2020) 

      0,7093   

      0,7093   

      0,7096   

  
Alsónyék elkerülö 2. 

lh.  
  0,7093 

  

      0,7093   

      0,7098   

      0,7093   

      0,7090   

  
Balatonszemes 

Bagódomb  
  0,7089 

  

      0,7091   

      0,7093   

  Bátaszák-Lajvér    0,7098   

      0,7098   

  
Bátaszék-Mérnöki 

telep  
  0,7093 

  

      0,7095   

      0,7097   

      0,7093   

      0,7097   

      0,7098   

  
Berettyóújfalu-

Nagy-Bócs dűlő  
  0,7099 

  

      0,7102   

  

Bölcske 

Gyürüsvölgy M3-

TO 14. lh. 

  0,7090 

  

      0,7087   

      0,7095   

      0,7088   

      0,7092   

  

Budakeszi 8. lh. 

Szőlőskert-

Tangazdaság  

  0,7090 

  

      0,7090   

      0,7089   

      0,7093   

      0,7094   

      0,7092   

  Cegléd 4/16   0,7094   

      0,7094   
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      0,7096   

      0,7094   

  Deszk Ordos   0,7095   

      0,7095   

      0,7095   

  Felsőörs-Bárókert    0,7093   

      0,7103   

      0,7096   

  
Garadna- Elkerülö 

2.lh  
  0,7103 

  

      0,7112   

      0,7115   

      0,7112   

  
Hajdunanas-Eszlari 

ut, M3-68 
  0,7095 

  

      0,7097   

      0,7096   

      0,7099   

      0,7099   

  Harta-Gátőrház   0,7094   

      0,7091   

      0,7090   

  
Hejökürt-Lidl 

logisztikai központ 
muszla 0,7099 

  

      0,7100   

      0,7098   

    fauna szkliwo ząb 0,7107   

      0,7100   

      0,7102   

      0,7104   

      0,7104   

  

Hódmezővásárhely -

Gorzsa V. lh: 

Homokbànya 

  0,7096 

  

      0,7097   

      0,7096   

  Kompolt-Kígyós-ér   0,7110   

      0,7109   

  Kóny 85 Enese  muszla 0,7106   

      0,7109   

      0,7110   

      0,7098   

    fauna szkliwo ząb 0,7099   

      0,7100   

      0,7099   

  
Lánycsók Gata 

Csatola  
fauna szkliwo ząb 0,7096 

  

      0,7097   

      0,7096   
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  Lanycsók Csata alja fauna szkliwo ząb 0,7099   

      0,7097   

  
Mezökeresztes-

Cethalom 
muszla 0,7095 

  

      0,7095   

    fauna szkliwo ząb 0,7100   

      0,7101   

      0,7100   

      0,7098   

  
Mezőzombor – 

Községi temető  
muszla 0,7095 

  

      0,7096   

      0,7094   

    fauna szkliwo ząb 0,7103   

     0,7101   

      0,7101   

  
Mórágy Tűzkődomb 

B1  
  0,7096 

  

      0,7093   

      0,7091   

      0,7095   

  
Pusztataksony 

Ledence 
 0,7096 

  

     0,7098   

     0,7097   

     0,7097   

     0,7094   

     0,7105   

    muszla 0,7095   

      0,7097   

  
Szemely-Hegyes 

M60/83. lh.  
muszla 0,7098 

  

      0,7099   

    fauna szkliwo ząb 0,7094   

      0,7098   

      0,7096   

  Tiszabura Bonishat   0,7104   

    muszla 0,7097   

  

Tiszaszőlős - 

Domaháza-puszta, 

Réti-dűlő  

fauna szkliwo ząb 0,7097 

  

      0,7095   

  Tiszadob-Okenéz fauna szkliwo ząb 0,7096   

      0,7096   

      0,7095   

  Tolna-Mözs TO 026 fauna szkliwo ząb 0,7093   

      0,7091   

  
Debrecen Tócópart 

Erdöalja  
  0,7099 

  

      0,7099   
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      0,7099   

      0,7100   

  Versend-Gilencsa    0,7096   

      0,7095   

      0,7096   

      0,7098   

  
Veszprém-Jutasi-

Munkacsy út  
  0,7097 

  

      0,7104   

      0,7089   

Ukraina Jaskinia Verteba świnia ząb szkliwo 0,7091 
(Lillie et al., 

2018) 

      0,7097   

  Bilsk gryzoń ząb 0,7102 

(Ventresca 

Miller et al., 

2019) 

Niemcy  
Vaihingen koza/owca ząb szkliwo 0,7100 

(Bentley et al., 

2003) 

    pies ząb szkliwo 0,7094   

    krowa ząb szkliwo 0,7089   

    sarna ząb szkliwo 0,7091   

    świnia ząb szkliwo 0,7095   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7094   

    świnia ząb szkliwo 0,7098   

    krowa ząb szkliwo 0,7091   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7089   

    krowa ząb szkliwo 0,7092   

    owca ząb szkliwo 0,7098   

    krowa ząb szkliwo 0,7092   

    krowa ząb szkliwo 0,7088   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7097   

    świnia ząb szkliwo 0,7095   

    krowa ząb szkliwo 0,7094   

    krowa ząb szkliwo 0,7089   

    świnia ząb szkliwo 0,7096   

    krowa ząb szkliwo 0,7092   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7097   

    świnia ząb szkliwo 0,7092   

    krowa ząb szkliwo 0,7091   

    świnia ząb szkliwo 0,7094   

    krowa ząb szkliwo 0,7100   

    świnia ząb szkliwo 0,7093   

    świnia ząb szkliwo 0,7093   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7095   

    krowa ząb szkliwo 0,7092   

    świnia ząb szkliwo 0,7094   

    świnia ząb szkliwo 0,7095   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7100   

    krowa ząb szkliwo 0,7096   
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    krowa ząb szkliwo 0,7109   

    krowa ząb szkliwo 0,7094   

  
Berlin koza/owca/sarna 0,7117 

(Killgrove et 

al., n.d.) 

    świnia 0,7118   

    koza/owca/sarna 0,7127   

    koza/owca/sarna 0,7119   

    świnia 0,7117   

  Palatinate Forest 

(Drachenfels) sarna ząb szkliwo 0,7135 

(Schuh 

i Makarewicz, 

2016) 

    sarna ząb szkliwo 0,7114   

    sarna ząb szkliwo 0,7138   

  Dirmstein cemetery bydło ząb szkliwo 0,7102   

    bydło ząb zębina 0,7099   

    bydło ząb szkliwo 0,7095   

    bydło ząb szkliwo 0,7096   

    bydło ząb szkliwo 0,7095   

    bydło ząb szkliwo 0,7098   

    bydło ząb zębina 0,7098   

    świnia ząb szkliwo 0,7094   

    świnia ząb zębina 0,7098   

    świnia ząb szkliwo 0,7104   

    świnia ząb zębina 0,7101   

    koń ząb szkliwo 0,7091   

    koń ząb szkliwo 0,7081   

    koń ząb szkliwo 0,7087   

    koń ząb szkliwo 0,7108   

    koń ząb zębina 0,7100   

    koza/owca ząb szkliwo 0,7086   

    koza/owca ząb zębina 0,7094   

    pies ząb szkliwo 0,7099   

    pies ząb zębina 0,7099   

    człowiek ząb zębina 0,7100   

      0,7102   

      0,7100   

      0,7101   

      0,7097   

      0,7099   

      0,7121   

      0,7103   

  
Gammertingen świnia ząb szkliwo 0,7074 

(Grumbkow et 

al., 2013) 

      0,7090   

      0,7109   

    człowiek kość 0,7086   

      0,7091   

  
Stillfried/March łania ząb szkliwo 0,7105 

(Retzmann et 

al., 2020) 
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    łania ząb zębina 0,7106   

    pies ząb szkliwo 0,7107   

    pies ząb zębina 0,7106   

    jeleń ząb szkliwo 0,7104   

    jeleń ząb zębina 0,7107   

    pies ząb szkliwo 0,7107   

    pies ząb zębina 0,7102   

    dzik ząb szkliwo 0,7103   

    dzik ząb zębina 0,7106   

    bóbr ząb szkliwo 0,7100   

    bóbr ząb zębina 0,7101   

    świnia ząb szkliwo 0,7108   

    świnia ząb zębina 0,7103   

    omułek muszla 0,7103   

      0,7112   

      0,7101   

      0,7103   

      0,7104   

  
Griesstetten świnia kość 0,7106 

(Toncala et al., 

2017) 

      0,7115   

      0,7115   

    jeleń kość 0,7105   

      0,7111   

      0,7117   

    wół kość 0,7118   

      0,7071   

      0,7109   

  
Manching 

Pfaffenhofen Ilm jeleń kość 0,7091   

      0,7090   

      0,7096   

    wół kość 0,7103   

      0,7107   

      0,7097   

    świnia kość 0,7108   

      0,7135   

      0,7110   

  Freising Domberg wół kość 0,7115   

      0,7110   

      0,7107   

    świnia kość 0,7104   

      0,7101   

      0,7108   

    jeleń kość 0,7112   

      0,7119   

      0,7106   

  Erding- Altenerding świnia kość 0,7096   
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      0,7099   

      0,7098   

    wół kość 0,7098   

      0,7097   

      0,7098   

    jeleń kość 0,7095   

      0,7102   

      0,7097   

  
Wehringen- 

Hochfeld świnia kość 0,7088   

      0,7083   

      0,7088   

    wół kość 0,7090   

      0,7097   

    jeleń kość 0,7097   

      0,7102   

      0,7084   

    wół kość 0,7085   

  
Eching-IKEA 

Freising jeleń kość 0,7089   

    wół kość 0,7089   

      0,7091   

      0,7096   

    świnia kość 0,7091   

    jeleń kość 0,7085   

    świnia kość 0,7096   

      0,7087   

  Schwabmünchen świnia kość 0,7109   

      0,7109   

      0,7129   

    wół kość 0,7096   

      0,7092   

      0,7092   

    jeleń kość 0,7091   

  Pestenacker am Lech jeleń kość 0,7093   

      0,7092   

      0,7096   

    wół kość 0,7094   

      0,7090   

      0,7095   

    świnia kość 0,7094   

      0,7093   

      0,7098   

  München- Trudering świnia kość 0,7081   

      0,7084   

      0,7083   

    wół kość 0,7087   

      0,7085   

      0,7090   



167 

 

    jeleń kość 0,7087   

  
Unterhaching Am 

Rodelberg wół kość 0,7082   

      0,7087   

      0,7082   

    jeleń kość 0,7085   

      0,7086   

      0,7085   

    świnia kość 0,7094   

      0,7085   

      0,7085   

  
Wörthsee- 

Steinebach świnia kość 0,7092   

      0,7088   

      0,7103   

    wół kość 0,7086   

      0,7089   

      0,7086   

  
Grünwald- 

Parkgarage wół kość 0,7087   

      0,7087   

      0,7089   

    świnia kość 0,7089   

      0,7087   

      0,7087   

  Altdorf-Aich świnia ząb szkliwo 0,7098 

(Bentley 

i Knipper, 

2005) 

  
Bischoffingen 

‘Waldsberg’ świnia ząb szkliwo 0,7082   

      0,7127   

  
Bischoffingen 

‘Weingarten’ pies ząb szkliwo 0,7085   

  Bruchenbrücken świnia ząb szkliwo 0,7121   

      0,7091   

  Goddelau   0,7086   

      0,7157   

      0,7095   

  Heidengraben   0,7098   

      0,7097   

  Hilzingen   0,7114   

      0,7063   

  Ilsfeld   0,7099   

      0,7096   

      0,7098   

  Inzigkofen   0,7103   

  Klein-Denkte   0,7099   

  Mintraching   0,7086   

  
Münstertal-

Martinegelande   0,7180   

      0,7172   
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  Münstertal 29a   0,7152   

      0,7154   

      0,7131   

  Poltringen   0,7103   

  Sasbach   0,7128   

      0,7093   

      0,7099   

  Schnellerts   0,7111   

      0,7102   

      0,7097   

      0,7095   

      0,7094   

  Singen/Offwiese   0,7072   

  Wang   0,7103   

      0,7096   

      0,7105   

  Warberg   0,7143   

      0,7195   

      0,7228   

  Wieladingen   0,7187   

  Wildstein   0,7222   

      0,7220   

  Wittislingen   0,7086   

 

 

Tabela. Z.2.4. Lokalnych, biologicznych wartości  δ18O podanych w literaturze. 

Przeliczenie wartości VSMOW na V-PDB i δ18O w frakcji węglanowej (δ18Ocarb) 

na fosforanową (δ18Oph) wykonano według wzorów zawartych w opisie do fig. 6.3.3.1. 

Kraj stanowisko materiał wiek [BP]  δ18OV-PDB δ18OSMOW δ18Ofosforan Referencja 

Polska 

Kraków Spadzista 

(B) 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 23750±150 -8,8 21,2   

(Arppe 

i Karhu, 

2010) 

  

Kraków Spadzista 

(C2)   23750±150 -8,9 21,1     

  

Kraków Spadzista 

(E)   24700±180 -8,6 21,4     

  

Kraków Spadzista 

(F)   24625±180 -8,8 21,2     

  

Kraków 

Zwierzyniec     -8,5 21,5     

  

Kraków 

Zwierzyniec   22585±150 -8,4 21,6     

  Kraków Spadzista     -12,3     
(Pryor et 

al., 2013) 

        -11,3       

        -11,6       

        -11,6       

        -11,5       



169 

 

        -12,0       

        -11,7       

        -11,4       

        -11,4       

        -11,6       

        -12,2       

        -11,0       

        -10,9       

        -10,6       

        -9,4       

Słowacja 

Trenčianske 

Bohuslavice 

cios 

zębina 25130±170 -6,4     
(Ábelová, 

2008) 

        -5,7       

        -6,3       

        -7,2       

        -7,4       

  

Predmostu - 

Prerov II     -2,9       

  Dzeravá skala    24800 -5,1       

Szwajcaria Niederweningen kość 45870±1080 -10,1 19,9   
(Tütken et 

al., 2007) 

    

ząb 

trzonowy 

zębina    -10,0 20,0     

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -8,7 21,3     

    

ząb 

trzonowy 

zębina    -10,5 19,5     

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -11,6 18,4     

        -9,9 20,1     

        -10,0 20,0     

        -10,3 19,7     

        -9,6 20,4     

        -10,3 19,7     

Czechy Brno 

zębina 

cios 14450±90 -7,0     
(Ábelová, 

2008) 

  Jaskinia Kůlna   11590±80 -6,9       

  Pekárna   12500±110 -7,5       

  Predmosti 

zębina 

cios   -8,9 21,0 12,8 
(Drucker et 

al., 2015b)  

       -6,7 23,3 15,1   

       -8,6 21,3 13,1   

       -7,9 22,1 13,9   

       -10,5 19,5 11,2   
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       -8,7 21,2 13,0   

        -7,7 22,3 14,1   

  

Predmosti - 

Prerov II kość 26320±240 -2,9     
(Ábelová, 

2008) 

Węgry Csjág 
ząb 

zębina 13315±35 -8,7     
(Kovács et 

al., 2012) 

  Zók   17760±200 -12,0       

Ukraina Eliscevichi 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 14470±100 -9,9 20,1 11,8 
(Genoni et 

al., 1998) 

    

ząb 

trzonowy 

zębina   -9,2 20,8 12,5   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,4 20,6 12,3   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,0 20,9 12,7   

    kość   -8,7 21,2 13,0   

        -8,0 22,0 13,8   

        -8,8 21,1 12,9   

  Mezhirich 

cioz 

zębina 14320±270 -8,2 21,8 13,6   

    kość   -8,4 21,6 13,4   

        -8,3 21,7 13,5   

  Yudinovo kość 13650±200 -7,9 22,1 13,9   

        -8,2 21,8 13,6   

        -7,9 22,1 13,9   

  Avdeevo 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 20800±200 -10,0 20,0 11,7   

    

zęb 

zębina   -9,9 20,1 11,8   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,2 20,8 12,5   

    

zęb 

zębina   -9,1 20,8 12,6   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,5 20,5 12,2   

    

zęb 

zębina   -8,9 21,0 12,8   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -10,1 19,9 11,6   

    

zęb 

zębina   -9,0 20,9 12,7   

    zębna   -9,5 20,5 12,2   

  Khotylevo 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 23660±270 -10,5 19,5 11,2   
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zęb 

zębina   -10,3 19,7 11,4   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,4 20,6 12,3   

    

zęb 

zębina   -9,0 20,9 12,7   

    

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,3 20,7 12,4   

    

zęb 

zębina   -8,3 21,7 13,5   

    kość   -9,0 20,9 12,7   

        -8,2 21,8 13,6   

        -9,3 20,7 12,4   

        -9,5 20,5 12,2   

Niemcy 

Bocksteinhöhle, 

Stuttgart 

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -10,7     

(Pushkina 

et al., 

2014) 

  

Steinheim an der 

Murr, Stuttgart    -10,1       

       -9,1       

       -8,1       

       -8,6       

       -9,5       

  

Vogelherdhöhle, 

Stuttgart    -10,8       

        -11,5       

Holandia N Amsterdam 

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -9,5 20,5 14,9 
 (Tütken et 

al., 2008) 

Dania 

Højballegard, 

Hånsted 

ząb 

trzonowy 

szkliwo   -6,1 23,9   

(Arppe 

i Karhu, 

2010) 

  Høgebjerg    -8,9 21,1     

  

Nymølle, 

Sjælland    -9,0 21,0     

       -9,3 20,7     

  Hornbæk    -8,9 21,1     

Szwecja 

Ramsele, 

Västernorrland    -10,1 19,9     

  

Sallefteå, 

Västernorrland    -8,9 21,1     

  

Västernorrland, 

Västansjö, Sättna    -11,1 18,9     

  

Pilgrimstad, 

Jämtland    -10,3 19,7     

  

Bäck, Rättvik, 

Dalarna,     -9,0 21,0     

  

Dösebacka, 

Romelanda, 

Bohuslän    -9,0 21,0     

  Bårslöv, Skåne    -8,0 22,0     
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Djurslöv, 

Mölleberga, 

Skåne    -10,3 19,7     

  

Arrie, Risebjär, 

Skåne    -13,5 16,5     

  Örsjö, Skåne     -8,8 21,2     

Finlandia Nilsiä, Syväri 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 22420±315 -12,1 17,9   

(Arppe 

i Karhu, 

2006) 

  Helsinki, Töölö     -11,7 18,3     

  

Helsinki, 

Herttoniemi kość 15910±150 -7,9 22,1     

  Lohtaja   24450±385 -13,9 16,1     

  Haapajaärvi 
cios 

zębina 28740±670 -9,0 21,0     

W Rosja Salmi, Ladoga 

ząb 

trzonowy 

szkliwo >40000 -11,1 18,9     

  Kirillov   27915±575 -10,3 19,7     

  Kostamuksha 
cios 

zębina 25990±470 -11,8 18,2     

Estonia Puurmani-Laeva 

ząb 

trzonowy 

szkliwo 10100±200 -12,4 17,6   

(Arppe 

i Karhu, 

2010) 

  Valga   28780±160 -11,5 18,5     

  Kallaste, Saru   >38000 -10,6 19,4     

  Mooste, Kaaru   30640±830 -11,1 18,9     

  

Puurmani, Saare-

Utsali   10200±100 -11,8 18,2     

  Ihasalu   41000 -9,7 20,3     

  Koosa   40900±600 -10,3 19,7     

Łotwa 

Ikķile, Ogre 

district   40850±750 -9,2 20,8     

  

Pļaviņas, 

Aizkraukle 

district   27850±200 -11,4 18,6     

  

Jaunpils, Tukums 

district   40700±800 -8,9 21,1     

  

Rucava, Liepāja 

district   12875±70 -11,7 18,3     

  

Veselava, Cēsis 

district   25800±170 -10,4 19,6     

Litwa 

Jonava region, 

Turžėnų   21400±120 -9,4 20,6     

  

Kaunas region, 

river Jiesia 1   13800±80 -9,9 20,1     

  

Kaunas region, 

river Jiesia 2   41350±200 -12,0 18,0     

  

Kaunas region, 

river Jiesia 3   42300±100 -9,2 20,8     

  

Telšiai region, 

Pilsūdai   33650±300 -10,8 19,2     

  Skermentiskiu     -8,8 21,2     

 


