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Mammoethutten

Arthur Reinink

Samenvatting

Tal van mammoetbeenderstructurenzijn bekend uit Tsjechië, Polen, de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. De meeste

worden geïnterpreteerd als de ruïnes van mammoethutten, die seizoensmatig, of mogelijk in sommige gevallen het hele

jaar door, bewoond werden. Ze dateren voornamelijk uit het Jong Paleolithicum, enkele uit het Midden Paleolithicum.

De bouwers ervan gebruikten het mammoetbotin plaats van hout, daar geschikte bomen in het toenmalige steppegebied

niet voorhandenwaren.

Summary

A lot of mammothbone structures are known from Czech, Poland, the Ukraine, White-Russia and Russia. Most of them

are interpreted as the ruins of mammoth dwellings, which were occupied seasonal, or possibly in some cases the whole

year through. They date from Late Paleolithic, some from MiddlePaleolithic. The builders of the huts used mammoth

bone instead of wood, since useful trees were not available in the time of steppe area.

Inleiding

Een bijkomstige moeilijkheid is die van de datering van

de sites. Radiometrische dateringen komen niet altijd

overeen met wat men aan de hand van biostratigrafi-
sche gegevens verwacht, of lijken in tegenspraak met

chronologische modellen, afgeleid van stylistische crite-

ria van bijvoorbeeld vuurstenen artefacten. De accepta-
tie van de nauwkeurigheid van de C

14
datering kan ver-

slechterd zijn, doordat er voortdurende inconsistentie

bestaat in de verkregen dateringen van dezelfde site,

verkregen van verschillend materiaal en van verschillen-

de laboratoria. Het materiaal dat het beste als date-

ringsmonster kan fungeren is houtskool. Ook dan kan

er nog sprake zijn van een flinke afwijking, doordat het

stukje houtskool doorwaterpercolatie naar beneden ge-

transporteerd is. Het laboratoriumgeeft dan een date-

ringsresultaat, die te jong uitvalt voor de desbetreffende

cultuurlaag. De beste -maar dure- dateringsmethode is

dan die, waarbij zoveel mogelijk (houtskool)monsters

gedateerd worden, die, als het goed is, onderling consis-

tente ouderdomsresultatengaan vertonen.

Mammoetbeenderstructuren komen voor in Tsjechië,

Polen, de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland op een

ligging van rond de 50° Noorderbreedte. Een samenvat-

ting van de diverse gegevens van de mammoetbeender-

structuren wordt gegeven in tabel 1. De geografische

positie van de meeste locaties wordt gegeven in fig. 1, 3,

4 en 7. Mammoethutten werden gebouwd gedurende
het Midden en Jong Paleolithicum ongeveer 44.000 tot

10.000 BP. Zoals we verderop zullen zien, werden som-

mige structuren gebouwd door Neanderthalers. De

meeste hier beschreven vindplaatsen worden toege-

schreven aan de moderne mens.

Een locatie van mammoetbeenderstructurenbestaat uit

diachronisch zo'n één tot tien koepelvormige voorna-

melijk of gedeeltelijk uit mammoetbeenderen opge-

bouwde structuren en is vaak tamelijk scherp begrensd.
Dit lijkt er op te wijzen dat de structuren mogeüjk door

één of andere constructie omgeven waren: door uit twij-

gen gevlochten omheiningen als bescherming tegen

roofdieren, of door een hek van palen waartussen hui-

den gespannen waren, dat zo als windscherm fungeer-
de.

Het archeologische onderzoek van mammoetbeender-

structuren kent een lange geschiedenis. Vanafongeveer

1860 tot aan ongeveer 1930 werd bij opgravingen de

stratigrafie als uitgangspunt genomen. Dit betekende

dat er verticale sleuven gegraven werden, waardoor de

verschillende cultuurlagen mooi in chronologische volg-

orde zichtbaar werden. Als gevolg hiervan had men

echter onvoldoende kijk op bepaalde individuele cul-

tuurlagen, hetgeen de interpretatie bemoeilijkte. Zo

werden mammoetbotaccumulaties veelal afgedaan als

de restanten van slachtafval. Toen in 1927 evenwel de

cultuurlaag van de site van Gagarino bij de Don door

deze verticale opgraafmethode aangesneden werd,

werd er verder horizontaal afpellend opgegraven. Hier-

door werd de kans op het missen van archeologische

gegevens geminimaliseerd. De Russische archeologen

van deze opgraving kunnen daarbij als pioniers van een

nieuwe opgravingsmethode beschouwd worden. Zij na-

men die over van Pitt-Rivers en waren daarmee hun

Westeuropese collega's een stapje vooruit. Deze pasten

eerst in de 50er jaren de horizontale afpelmethode toe.

Problematisch bij het archeologische onderzoek van de

mammoetbeenderstructurenis dat er bij één en dezelf-

de mammoetbeenderconstructie veelal sprake was van

verschillende opgravingsleiders en -campagnes. Vaak

kwam het voor dat een opgravingsleider geconfronteerd
werd met gebrekkige documentatievan de tot dan toe

behaalde opgravingsresultaten van zijn voorganger.

Hierin hebben financieel budget, het aantal opgravers

dat ingezet kan worden en politieke omstandigheden
zeker een rol gespeeld.
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Tabel 1: Overzicht van de in dit artikel besproken mammoethutten.

Table 1: The various sites discussed in this paper.

Locatie

ligging
aan

de

rivier

soort

kampement

materiële
cultuur

archeologisch
tijdvak

absolute

datering
BP

Pavlov

Dye

13

woonhutten

Pavlovien

jong

paleolithicum

±

27.000

Dolnf

Vestonice

Dye

1

woonhut
met

litische

werkplaats

Pavolvien

jong

paleolithicum

25.020
±

150

Predmosti

tussen

Morova
en

Becva

waarschijnlijk
kampement

Pavlovien

jong

paleolithicum

±26.000

Krakow

Spadzista

50,03
0

N-19,55°0

Weichsel

kampement

Aurignacien

jong

paleolithicum

30.000-
16.000

Molodova
I

niveau
4

tussen
Prut
en

Dnestr

hutplattegrand
of

jachtobserva-

tiepost

Mousterien

midden

paleolithicum

>44.000

(GrN-3659)

Molodova
V

niveau
11

tussen
Prut
en

Dnestr

hutplattegrand
of

jachtobserva-

tiepost

Mousterien

midden

paleolithicum

Kirillovskaya

50,26°N-30,31°0
Dnepr

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

Radomyshl'

50,33°N-29,14°O
Teterev

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

Mezhiritsch

49,38°N-31,24°0
tussen

Ros'
en

Rosova

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

19.280

±600
(KI

1058)

14.300
±300

(G1N2596)

Pushkari
I

52,51°N-33,14°0
Desna

eenvoudig

basiskampement
?*

lokaal

jong

paleolithicum

16.775

±605

(QC899)

Mezin

51,45°N-33,05°O
Desna

complex

basiskampement
•

lokaal

jong

paleolithicum

27.500
±

800

(K11051)

21.600

±2200

(GIN4)

Dobranichevka

50,02°N-32,40°0
Tashanka

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

Gontsy

50,10°N-32,49°0
Udaj

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

13.400
±

185

(QC898)

Berdyzh

52,50°N-30,58°O
Sozh

eenvoudig

basiskampement
*

Kostenki
1-1

-Avdeevo

jong

paleolithicum

23.430
±

180

(LU

104)

Eliseevichy

53,08°N-33,37°O
Südost'

complex

basiskampement
*

Eliseevichy-Y
urovichi

jong

paleolithicum

33.000

±400

(GIN80)

12.970
±

140

(LU102)

Yudinovo

52,40°N-33,17°O
Sudost'

complex

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

15.660
±

180

(LU

127)

13.650

±200

(LUI
83)

Suponevo

53,19°N-34,20°O
Desna

complex

basiskampement
?•

lokaal

jong

paleolithicum

Avdeevo

Royosnaja

complex

basiskampement
?*

Kostenky
1-1

-Avdeevo

jong

paleolithicum

±22.000-
12.000

Kostenki
XIX

Don

eenvoudig

basiskampement
*

Kostenki

X1X-III

jong

paleolithicum

11.800
±

500

(GIN
107)

Kostenki
1

niveau
1

Don

complex

basiskampement
*

Kostenki
1-1

-Avdeevo

jong

paleolithicum

14.020
±

160

(GIN
86)

Kostenki
11

Don

eenvoudig

basiskampement
*

Kostenki

II-Anosovka
II,

IA

jong

paleolithicum

11.000
±200

(GIN
93)

Anasovka
11

niveau
la

Don

eenvoudig

basiskampement
*

Kostenki

II-Anosovka
II,

IA

jong

paleolithicum

9.610
±

190

(GIN

85)

Anasovka
II

niveau
2

Don

complex

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

15.200
±600
(TA

34)

Kostenki
IV

niveau
1

Don

complex

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

Kostenki
IV

niveau
2

Don

eenvoudig

basiskampement
*

lokaal

jong

paleolithicum

Telmanskaja

Don

eenvoudig

basiskampement
*

Telmanskaja-Kostenki
V,2

jong

paleolithicum

Malta

52,52°N-103,30°O
Angara

5

woonhutten

Malta-Buret

jong

paleolithicum

14.750
±

120

(GIN
97)

Buret

Angara

4

woonhutten

Malta-Buret

jong

paleolithicum

[<14.700
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De funderingsbasis van de structuur, die door de ar-

cheoloog als hut geïnterpreteerd wordt, is bij gebrek

aan hout opgetrokken uit zware mammoetbeenderen,

schedels en/of stenen. De hutpalen kunnen bestaan uit

boomstammetjes, mammoetslagtanden of uit de lede-

maatbeenderenvan de mammoet. Deze hutpalen waren

overtrokken met dierenhuiden.Met name de stenen, de

mammoetslagtanden en -beenderen kunnen goed ge-

conserveerd blijven en op een dag door een archeoloog

onder het löss blootgelegd worden. In het verleden

werd dan vaak gedacht dat het om slachtafval ging. JE-

LINEK (1972) noemt evenwel drie vondstomstandighe-

den, die duidelijk aangeven dat het niet om slachtafval

maar om de ruïnes van mammoethutten gaat:

- Onder de mammoetbeenderenkomen haardplaatsen

voor.

- De mammoetbeenderaccumulaties zijn in schotelvor-

mige kommen gelegen.

- Rondom de hutdepressies komen voorraadkuilen voor

met mammoetbeenderen, die hierin zorgvuldig opgesla-

gen werden, om zonodig gebruikt te kunnen worden als

brandstof, bouwmateriaal, of als materiaal voor de ver-

vaardiging van werktuigen, sieraden, cultusobjecten, en-

zovoort.

Een site met mammoethuttenkan nader geclassificeerd
worden als een eenvoudig of als een complex basiskam-

pement. Een complex basiskampement onderscheidt

zich van een eenvoudig basiskampement door het vaker

voorkomen van niet functionele artefacten, en het voor-

komen van exotische goederen, dat wil zeggen goederen

die niet in de directe omgeving verkrijgbaar zijn.

Bij het merendeel van de sites waar mammoethutten

voorkomen gaat het om seizoenskampementen. Deze

werden volgens de Russische archeologen, en volgens

KLEIN (1969, 1973) en SOFFER (1985) met name gedu-

rende de winter bewoond. Zij veronderstellen dit aan

de hand van de botspectra, die jachtactiviteiten gedu-

rende de winterperiode suggereren. Verder noemt Sof-

fer dikkere haardplaatsen en een lage rivierwaartse lig-

ging van de site argumenten voor bewoning gedurende
de winterperiode. BINFORD (1989) evenwel meent dat

het om zomerkampementen gaat, tenminste; dat ze in

elk geval niet gedurende de winter bewoond werden.

Dit baseert hij op grond van ethnoarcheologisch onder-

zoek van Nunamiut sites in het arctisch gebied van de

Noord Amerikaanse vlakte. Hier komen ondergrondse

opslagruimtes nooit bij winterkampementen maar veel-

vuldig bij zomerkampementen voor. Extrapolerend,

vergelijkt hij daarmee het veelvuldige voorkomen van

voorraadkuilenrond de mammoethuttten.

Tsjechië

Pavlov

De locatie ligt zo'n 600 meter ten zuiden van DolnfVes-

tonice. Het gaat daarbij om een jong paleolithische site

met een datering van rond de27.000 jr. BP, die bestaat

uit 15 hutplattegronden. De hutwanden en het erop rus-

tende dak bestonden waarschijnlijk uit een houten ge-

raamte, waaroverheen dierenhuiden gespannen waren.

De wanden werden verstevigd met grote stenen, been-

deren en mammoetslagtanden. Volgens HOCK (in: JO-

GER en KOCH, 1994) waren de bouwers ervan afkomstig
uit Dolnf Vestonice, die deze plaats evenwel als bewo-

ningsoord moesten opgeven tengevolge van een aard-

verzakking.

De materiële cultuur is Pavlovien. Interessant is de

vondst van het uiteinde van een mammoetslagtand, die

versierd is met geometrische figuren. Deze zijn door

sommige archeologen geïnterpreteerd als de voorstel-

ling van een berglandschap of als een soort landkaart.

Literatuur: JOGER en KOCH, 1994; LISTER en BAHN,

1994.

Dolní Vestonice

Dolnï Vestonice is een site uit het Pavlovien met een

tweetal hutplattegronden, die een datering heeft van

25.600 +170 jr. B.P. en een gecorrigeerde datering van

25.020 +_ 150jr.B.P.

De eerste hutplattegrond is niervormig en heeft een cul-

tuurlaag van 40 cm dikte. In de cultuurlaag kwamen her

en der stenen en blokken kalksteen voor, die waar-

schijnlijk de ruïnedelen van een ingestorte stenen con-

structie zijn. In het woonvlak liggen 5 haardplaatsen van

1 tot 1,3 meter in doorsnee. Verder trof men zo'n 30.000

stenen werktuigen aan en aan de westrand onder mam-

moetschouderbladen het skelet van een in een vlakke

kuil begraven vrouw. Aan de zijde van de hutplatte-

grond, waarlangs een geul liep, kwamen kleine voor-

raadkuiltjes van zo'n 20 tot 30 cm diepte voor. Volgens

Jelinek (1972) gaat het hierbij om een atelier waar

werktuigen vervaardigd werden.
Fig. 1: Locatie van Tsjechische vindplaatsen. 1) Dolní Vestonice, 2)

Predmosti.

Fig. 1: Location of Tsjech localities. 1) Dolní Vestonice, 2) Predmosti.
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De tweede hutplattegrond werd in 1951 ontdekt en ligt

80 meter verderop (fig. 2). De hutplattegrond is ring-

vormig met een diameter van 6 meter met één ovale

haardplaats, omgeven door een door vuur geblakerde

lemen verhoging. In de as lagen lemen brokstukken van

dier- en mensfiguren. Bijzonder zijn ook de ivoren vor-

men, die zowel vrouwenborsten als mannelijke fallus-

symbolen voorstellen. Het dak was schuinliggend en

rustte aan de ene zijde op de bodem en aan de andere

zijde op vier stevige draagbalken van 10 tot 15 cm dikte,

die zo'n 20 cm diep in de grond verankerd waren en

omgeven werden door grote stenen. Daarnaast zijn er

schuinweglopende paalkuilgaten van zo'n 10 cm diep en

5 tot 7 cm breed gevonden, waarin palen verankerd wa-

ren. Deze dienden als extra stut van de bouwconstruc-

tie. Op de cultuurlaag van het woonoppervlak komen

stenen, slagtanden en mammoetbeenderenvoor: de ruï-

neresten van de in elkaar overlopende dakmuurcon-

structie. JELINEK (1972) denkt dat het hierbij gaat om

de woning van een hoogstaand figuur, wellicht een sja-

maan of medicijnman, mede gezien het voorkomen van

de lemen brokstukken van dier- en mensfiguren.

Zo'n acht meter naast de eerste hutplattegrond lag een

grote kuil van 40 cm diep van 45 bij 12 meter waarin af-

val voorkwam. Deze stortplaats lijkt te wijzen op lang-

durige bewoning.

Literatuur: KNOR et al., 1953; JELINEK, 1972; JOGER en

KOCH, 1994; LISTER en BAHN, 1994.

Predmostí

Eind vorige eeuw groeven Moravische boeren een löss-

heuvel van zo'n 34 meter hoogte geleidelijk af en ge-

bruikten de erin voorkomende beenderen, na ze tot

poeder fijngemalen te hebben, als mest voor hun ak-

kers. Daaraan werd snel een eind gemaakt toen de pre-

historicus Heinrich Wankel met de steun van de Brün-

ner Academie er opgravingen verrichte, die na zijn

dood door de prehistoricus Karei Maska tesamen met

de geïnteresseerde notaris Kriz voortgezet werden.

Naast talloze mammoetbeenderen, volgens WENDT

(1974) afkomstig van maar
liefst 500 a 600 individuen,

werden er diverse dier- en mensfiguren van mammoet-

ivoor, mammoetbeenderen met verbrandingssporen en

werktuigen uit het Pavlovien aangetroffen. Daarnaast

werd er ook een collectief graf ontdekt van 4 bij 2,5 me-

ter, waarin de skeletten van acht volwassen individuen

en twaalf kinderen lagen. Ze waren afgedekt met grote

beenderen, waaronder twee schouderbladen van de

mammoet.

Toen, eind 19de eeuw, woedde in de wetenschappelijke

wereld een verhitte discussie over de vraag of de steen-

tijdmens een tijdgenoot was van de mammoet, en zo ja,

of hij dan ook als mammoetjager beschouwd kon wor-

den. De talrijke vondsten van versierde mammoetbeen-

deren en ivoren beeldjes van Predmosti'maakten defini-

tief duidelijk dat de steentijdmens inderdaad een

tijdgenoot was van de mammoet. Helaas werden de

mammoetbotaccumulaties daarbij geïnterpreteerd als

keukenafval, terwijl het in werkelijkheid vrijwel zeker

de ruïneresten van mammoethuttenbetrof.

Literatuur: JELINEK, 1972; WENDT, 1974; MOL en VAN

ESSEN, 1991; JOGER en KOCH, 1994; LISTER en BAHN,

1994.

Polen

Krakow Spadzista

Krakow Spadzista is een site met mammoethutten van

het Kostenki-type uit het Aurignacien. Het bouwmateri-

aal is afkomstig van de mammoetbeenderen van mini-

maal zo'n 60 individuen. Schedels of schedeldelen zijn

niet als bouwmateriaal gebruikt. De dikte van de cul-

tuurlaag geeft aan dat er sprake geweest moet zijn van

een vrij lange bewoningsduur.

Fig. 2: Plattegrond van ronde hut nummer II in Dolní Vestonice. 1)

verdieping langs de rand, 2) paalgaten, 3) restanten van ringvormige

wal aan de rand van de behuizing en om de haardplaats, 4) haard-

plaats, 5)waterput (naarKlíma).

Fig. 2: Floorplan of round hut number II in Dolní Vestonice. 1) deep-

ening along the edge, 2) postholes, 3) remains of ring-shaped wall at

the edge of the habitation and arounf the hearthplace,4) hearthplace,

5) well (after Klíma).

Fig. 3: Location of Polish locality Krakow.

Fig. 3: Locatie vanpoolse vindplaats Krakow.
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Duizenden vuurstenen artefacten zijn hier gevonden.

Opvallend is het voorkomen van enkele radiolariet ar-

tefacten, waarvan het herkomstgebied in Slowakije ligt.

Dit kan betekenen dat de hier wonendejagers-verzame-

laars hun jacht-verzamel gronden in Slowakije hadden,

of in contact stonden met jagers-verzamelaars die daar

woonden.

Literatuur: HENSEL, 1974; MOL en LIGTERMOET, 1985;

MOL en VAN ESSEN, 1991; MOL et al, 1993.

Oekraïne

MolodovaI, niveau 4

Deze vindplaats is opgegraven in de jaren 1955 tot 1961

en in 1963. Het gaat hierbij om een min of meer cirkel-

vormige constructie van mammoetbeenderen uit het

Moustérien van zo'n zes tot acht meter in doorsnee. De

constructie is gedateerd op 44.000 jr. BP. Aardig om te

weten is dat de mammoetbeenderen vertegenwoordigd

zijn door twaalf schedels, vijf onderkaken, vijftien slag-

tanden, 34 botdelen van bekken en schouderblad en 51

pijpbeenderen. Binnen de constructie komen vijftien

haardplaatsen voor, die in grootte variëren van zo'n 40

bij 100 tot zo'n 30 bij 40 cm. Deze haardplaatsen bevat-

ten verbrande botresten en houtskool. Ook komt er een

plek met rood okerpigment voor. Verder is er sprake

van een dichte oppervlaktespreiding van Moustérien

kernen en werktuigen.

Aanvankelijk meenden de archeologen dat het hierbij

ging om een hutplattegrond van de Neanderthaler, die

de mammoetbeenderengebruikte als verzwaringen, om

de over een houten framewerk strakgespannen dieren-

huiden op hun plaats te houden. Volgens CHAMPION et al.

(1984) gaat het hier evenwel eerder om mammoetbeen-

deren die als windbrekers fungeerden, hetgeen dan ook

beter verklaart dat enkele van de haardplaatsen temid-

den van de mammoetbeenderen gesitueerd zijn. Her-

haaldelijk gebruik van deze windschermen onder ver-

schillende windrichtingen bepaalde namelijk de ligging

van de nieuw aan te leggen haardplaatsen. Achter deze

windbrekers zou de Neanderthaler dan het jachtwild

geobserveerd hebben.

Overigens zijn sommige archeologen er niet zeker van

of de haardplaatsen en de mammoetbeenderconstructie

van gelijktijdige ouderdom zijn. Ook vragen zij zich af

of de Neanderthaler inderdaadals debouwer van deze

constructie beschouwd magworden.

Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; CHAMPION et

al., 1984; ROEBROEKS 1990; LISTER en BAHN, 1994.

MolodovaV, niveau 11

Moldova V, niveau 11 is een min of meer ronde con-

structie van zeven bij negenmeter, die opgebouwd is uit

grote mammoetbeenderen. Binnen de constructie ko-

men vijf haardplaatsen voor. Er is sprake van een grote

hoeveelheid vuurstenen Moustérien artefacten en frag-

menten van dierenbeenderen, die als voedselafval te in-

terpreterenzijn.
_

De constructie werd beschouwd als een hutplattegrond

van de Neanderthaler. Wellicht is de suggestie van

CHAMPION et al. (1984) ten aanzien van Molodova I, ni-

veau 4 ook voor Molodova V, niveau 11 van belang.

Literatuur: KLEIN, 1973.

Kirillovskaya

Kirillovskaya werd eind vorige eeuw door Hvoiko ont-

dekt en onder zijn leiding in de periode van 1893 tot

1902 opgegraven. Het gaat hierbij om drie ruwronde

concentraties van schedels, slagtanden en onderkaken

van mammoeten,die als de restanten van mammoethut-

ten beschouwd kunnen worden. Ook werd er een aslens

aangetroffen van 2 tot 3 meter in doorsnee. Fraai is de

vondst van het uiteinde van een versierde slagtand. De

site kan beschouwd worden als een eenvoudig basis-

kampement dat gedurende de wintermaandenbewoond

werd.

Literatuur: Klein, 1973; Soffer, 1985.

Radomyshl’

Deze vindplaats werd in dejaren 1957,1959 en 1963 op-

gegraven door Shovkoplyas. Het gaat hier om een een-

voudig basiskampement dat mogelijk het gehele jaar
door bewoond werd. De site bestaat uit vijf mammoet-

hutplattegronden, een voorraadkuil en een vuursteen
Fig. 4: Oekraïense en (Wit) Russische paleolithische sites.

Fig. 4: Ukrainian and (White) Russian sites.
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bewerkingsplaats. De mammoetbeenderen vertegen-

woordigen minstens 47 individuen. Cultuurresten wer-

den gevonden op vier verschillende rivierheuveltjes van

zo'n twintig bij veertig meter en zo'n twee tot drie meter

hoog, die beschouwd worden als afzettingen van eind-

morenen van het voorlaatste glaciaal. Mogelijk is Rado-

myshl' de oudste site uit het Jong Paleolithicum, waarbij

volgens Shovkoplyas sprake is van een mix van Mousté-

rien en jong paleolithische cultuurelementen, hetgeen

overigens door Klein te enen male ontkend wordt. In

elk geval is de materiële cultuur hier uniek, omdat ze

geen overeenkomsten vertoont met de materiële nala-

tenschap van nabijgelegen jong paleolithische sites.

Literatuur: KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Mezhiritsch

Toen deboer ZakharNovitsky van Mezhiritsch in 1965

met zijn spade een keldertje voor zijn huis groef, kon hij

niet vermoeden dat hij de ontdekker zou worden van

één van de meest spectaculaire locaties van mammoet-

beenderstructuren. Na zijn ontdekking werd er van

1966 tot 1974 onder leiding van Pidoplichko opgegra-

ven, verdere opgravingen na 1976 vonden plaats onder

leiding van Kornietz en Gladkih.

Het gaat om een complex basiskampement dat gedu-

rende de winterperiode bewoond werd. De site was

door de afdekkende lösslaag perfect geconserveerd en

bestaat uit minimaal vijf mammoethutten, waaromheen

voorraadkuilengelegen zijn (fig. 5a t/m 5d). Zie voor de

reconstructie van mammoethut 1 figuur 5e. De wijze

van de dichtheid van voorraadkuilen doet vermoeden

dat er sprake kan zijn van statusverschillen. De aanwe-

zigheid van verschillende cultuurlagen wijst op verschil-

lende bewoningsfases.

Het spectrum van de tien genomen radiometrische da-

teringen, waarvoor als monster met name verbrand bot

gebruikt werd, loopt uiteen van 19.280 ±.600 jr. B.P.tot

14.300 ±.300 jr. B.P. Daar de dateringen genomenzijn

van monsters uit de cultuurlagen van verschillende hut-

plattegronden, mag hier een vrij lange bewoningsduur
verondersteld worden. Ook het voorkomen van ver-

schillende cultuurlagen wijst daarop. Zij geven eve-

neens aan dat er sprake geweest moet zijn van verschil-

lende bewoningsfases. Volgens PIDOPLICHKO (1976) is

daarbij sprake van een langdurige en van een korte be-

woningsfase.

In totaal zijn er nu vier mammoethuttengeheel blootge-

legd. Hutplattegrond I is opgebouwd uit 385 mammoet-

beenderen, afkomstig van minstens 149 individuen.De

beenderen bedekken de kringvormige cultuurlaag van

vier bij vijf meter, waar in het centrum een ronde haard-

plaats ligt, waarlangs enkele beenderen rechtopstaand

in de grond geplaatst waren. Vlak daarbij lag een mam-

moetschedel met verfsporen op het voorhoofdsbeen,

die bij het interieur behoorde. De materiële cultuur is

lokaal van aard. De cultuurlaag is bezaaid met zo'n

4600 stuks vuursteen. Opvallend is daarbij de microli-

thisering van de werktuigen. Hieruit blijkt dat gemicro-

lithiseerde werktuigen niet a priori als gidsfossielen van

het Mesolithicum beschouwd kunnen worden. Hetzelf-

de verschijnsel van deze microlithisering tref je overi-

gens ook aan bij Mezin, Dobranichevka en Telman-

skaya. Naast de genoemde vuurstenen artefactentref je

in de cultuurlaag ook benen werktuigen, stukjes rode

oker en barnsteen aan. Het barnsteen mag bijzonder

genoemd worden, omdat dit de lange afstandsbetrek-

kingen tussen paleolithische cultuurgroepen bevestigt:

Het oorsprongsgebied van dit materiaal is de omgeving

van Kiev -betrekkingen met Kirillovskaya?- zo'n 150 km

verderop.

De hutstructuur van hutplattegrond I moet in volle glo-

rie bijenkorfvormig geweest zijn. De basis wordt ge-

vormd door95 onderkaken, 25 schedels, 20 bekkens en

10 grote beenderen. De onderkaken zijn in groepjes van

twee tot vier, soms vijf, over elkaar heen geplaatst en

liggen rond een deel van de fundering, waarschijnlijk als

extra versteviging van de hutwand. De schedels zijn met

het rostrum, het schedeldeel dat de slagtanden bevat,

naar beneden toe geplaatst, met de vooraanzichtsbeen-

deren naar binnen toe gericht. Twee schedels flankeren

aan weerszijden de opening in de hutwand en kunnen

dus als "deurposten" beschouwd worden. Ze zijn be-

schilderd met een rode kleurstof. In tegenstelling tot de

overige schedels waren hierbij de rostra naar boven toe

gericht, waarin op een later tijdstip nieuwe slagtanden

geplaatst werden, aldus een ingangsboog vormend. De

tien grote beenderen zijn loodrecht in de grond gesla-

gen: vier ervan zijn gestut door benen wiggen en funge-

ren als pijlers van de constructie. De overige zijn voor

de ingang geplaatst, zodat ze een windscherm vormen.

De tweede bouwlaag bestaat uit twaalf schedels, twintig

grote beenderen, vijftien bekkens en delen van zeven

wervelkolommen. Tussen de onderkaken door zijn de

schouderbladen aangebracht. De derde bouwlaag be-

staat uit 35 slagtanden, die waarschijnlijk nodig waren

om de huidafdekking, die over een houten framewerk

heengespannen moet zijn geweest, naar beneden ge-

strekt te houden.

Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; GLADKIH et al.,

1984; SOFFER, 1985; MOL en VAN ESSEN, 1991; JOGER

en KOCH, 1994; LISTER en BAHN, 1994.

Pushkari I

De locatie is in 1932 door Rudinsky ontdekt en door

hem tot in 1933 gedeeltelijk opgegraven. Verdere op-

gravingen vondenplaats onder leiding van Boriskovskii.

Het gaat om een eenvoudig basiskampement dat moge-

lijk gedurende de winterperiode bewoond werd. De da-

tering ervan is 16.775 +605 jr. B.P. De 30 cm diepe de-

pressie van vier bij twaalfmeter, met daarin een drietal

mammoetbeenderconcentraties, vertegenwoordigt vol-
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Fig. 5a: Mezhiritsch hut 1.1) mammoetbeenderen, 2) haard en aslen-

zen, 3) verbrand bot, 4) bewerkt been, 5) mariene schelpen. Opgra-

vingsvlak2 x 2 m. (naarPidoplichko).

Fig. 5a: Mezhiritsch dwelling 1. 1) Mammoth bones, 2) hearth and

ash lenses, 3) burned bone, 4) worked bone,5) marine shells. Excava-

tion grid 2 x 2 m. (afterPidoplichko).

Fig. 5b: Mezhiritsch hut 2. 1) beenderen, 2) verbrand bot, 3) haard-

plaatsen, 4) activiteitsplaatsen nabij de haardplaatsen. Opgravings-

grid 2 x 2 m. (naarPidoplichko 1979, fig. 19).

Fig. 5b: Mezhiritsch dwelling2.1) bones, 2) burned bone, 3) hearths, 4)

work areas near hearths. Excavationgrid 2 x 2 m. (after Pidoplichko

1979, fig. 19).

Fig. 5c: Mezhiritsch hut 3. 1) mammoetbeenderen,2) verbrand bot,

3) haardplaatsen,4) activiteitsplaatsen nabij de haardplaatsen en de

voorraadkuil. Opgravingsgrid 2 x 2 m. (naar Pidoplichko 1979, fig.

20).

Fig. 5c: Mezhiritsch dwelling 3. 1) mammoth bones, 2) burned bone,

3) hearths, 4)work areas near hearth and storage pit. Excavationgrid

2 x 2 m. (afterPidoplichko 1979, fig. 19).

Fig. 5d: Mezhiritsch hut 4.

Fig. 5d: Mezhiritsch dwelling 4.

Fig. 5e: Reconstructie van Mezhiritsch hut nummer 1.

Fig. 5e: Reconstruction of Mezhiritsch dwellingnumber 1.
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gens Boriskovskii een groot bouwwerk, dat onderver-

deeld is in drie appartementen, elk met een eigen

haard. Shovkoplyas meent evenwel dat het hierbij om

drie van elkaar te onderscheiden mammoethuttengaat,

een opvatting die nu algemeen ingang heeft gevonden.

De materiële cultuur is lokaal van aard.

Literatuur: KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Mezin

Evenals Mezhiritsch is deze site ontdekt bij graafwerk-

zaamheden voor het bouwen van een kelder. Er vonden

diverse opgravingen plaats onder leiding van verschil-

lende opgravingsleiders in de periode van 1908 tot aan

1961.

De dateringsrange loopt uiteen van 29.700 .+.800

B.P.tot 21.600 2200 B.P. Bij de jongste datering kan

evenwel sprake geweest zijn van herdepositie van het

monster. De daarop volgende datering is 27.500 +.800

jr. B.P. De dateringsgegevens geven aan dat de locatie

gedurende een lange periode voor bewoning gebruikt

werd.

De site, een complex basiskampement, dat waarschijn-

lijk het gehele jaar door bewoond werd, bestaat uit twee

tot vijf mammoethutten, die ten opzichte van elkaar in

één lijn liggen (fig. 6). Tenminste drie van de vijf com-

plexen bedekten één of meer haardplaats(en).

Het mooist bewaard gebleven is de geheel met botten

bezaaide hutplattegrond van complex I, die de ruïneres-

tanten bevat van een van oorsprong mogelijk kegelvor-

mige hut. Het gaat daarbij om een hutplattegrond van

een kleine zes meter in doorsnee, waarbij de grote

mammoetbeenderen, vijftien schedels, bekken- en pijp-

beenderen in een kring geplaatst waren en waarschijn-

lijk fungeerden als gewichten om de huidbedekking

over een mogelijk houten framewerk op zijn plaats te

houden. Als wiggen voor de oorspronkelijk veronder-

stelde houten pijlers fungeerden mogelijk vier grote, in

de grond geplaatste mammoetbeenderen. In het zuid-

oosten bevond zich de hutingang. Naar het midden toe

van de hutplattegrond worden de botten kleiner en ge-

heel in het midden bevinden zich rendiergeweien, die

bij de hutbouw in de top verwerkt geweest moeten zijn.

Onder deze ruïnelaag ligt de cultuurlaag waar rondom

het midden 3 haardplaatsen gelegen zijn.

Vondsten van de lokale materiële cultuur bestaan uit

vuurstenen werktuigen, waaronder microlithen, geper-

foreerde zeeschelpen en ivoren sieraden en figuren, on-

der meer mannelijke fallische objecten. Van de aange-

troffen schelpen kunnen de mosselen bijzonder

genoemd worden, omdat het herkomstgebied hiervan

zo'n 600 tot 800 km verderop ligt. Naast mammoetbeen-

deren zijn vooral veel wolvenbotten gevonden, van ten-

minste 57 individuen. Afgezien van het belang van de

pels van dit dier voor de huidenindustrie, was hier mis-

schien ook al sprake van domesticatie.

Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; GLADKIH et al.,

1984; SOFFER, 1985; JOGER en KOCH, 1994.

Dobranichevka

De site werd in 1952 ontdekt, maar was reeds gedeelte-

lijk verwoest door graafwerkzaamheden voor een weg.

Het gaat om een eenvoudig basiskampement, dat vrij-

wel zeker gedurende de winterperiode bewoond werd.

De bewoningsfase lag, gezien het pollendiagram, in een

warme periode van het Valdai Glaciaal.

Er is sprake van tenminste vier hutplattegronden, die

onderling niet meer dan twintig meter van elkaar ver-

wijderd liggen. Alle zijn zo'n vier meter in doorsnee. De

door de weg aangesneden hutplattegrond bevatte geen

haardplaats en was omgeven door mammoetschedels en

grote mammoetbeenderen, waarvan sommige rechtop-

staand in situ tot 30 cm in de cultuurlaag aangetroffen

zijn. Ze dienden waarschijnlijk als stutten van een ge-

dragen houtconstructie. In de behuizing is zeker sprake

geweest van een lithischewerkplaats, daar er maar liefst

4000 vuurstenen afslagen en honderden vuurstenen

krabbers, stekers, boren en gemicrolithiseerde werktui-

gen aangetroffen zijn. De materiële cultuur is lokaal van

aard. Op de cultuurlaag komen 24 slagtanden voor, die

wellicht dienden om de huiden op de veronderstelde

houten constructie strakgespannen te houden. Buiten

de hut liggen een afvalplaats van haardresten en een

twee meter brede en 1,2 meter diepe voorraadkuil ge-

vuld met mammoetbeenderen.

De overige hutplattegronden hadden eenzelfde struc-

tuur, maar bevatten daarnaast een duidelijk aanwezige

haardplaats en werden omgeven door dumpplaatsen
van haardrestanten (stookplaatsen) en voorraadkuilen.

Enkele van die kuilen bevatten stukjes rode oker en

barnsteen in kraalvorm.

Fig. 6: Mezin: horizontale spreiding van de belangrijkste spoorcom-

plexen (naarShovkoplyas 1965, fig. 15).

Fig. 6: Mezin: horizontal relationship of the majorcomplexes of featu-

res (afterShovkoplyas 1965, fig. 15).
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Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; GLADKIH et al.,

1984; SOFFER, 1985.

Gontsy

Gontsy werd al in 1871 ontdekt. Van 1873 tot aan 1914

vinden er niet systematisch gerichte opgravingen plaats

en gezien het gegeven dat het hierbij om de eerst ont-

dekte jong paleolithische site in de Russische vlakte

gaat, zijn er wellicht een aantal mammoethutdepressies

over het hoofd gezien en geïnterpreteerd als slachtafval.

Latere systematisch gerichte opgravingen vinden plaats

van 1914tot 1915, in 1935 en in 1976.

Het gaat om een eenvoudig basiskampement dat gedu-

rende de winterperiode bewoondwerd. De duidelijk als

hutplattegrond herkenbare depressie van vier bij vier en

een halve meter was omgeven door een groot aantal

mammoetbeenderen: 24 schedels, drie mogelijk later

toegevoegde schedels, dertig loodrecht in de grond ge-

plaatste schouderbladen, zes onderkaken, drie bekken-

beenderen, enkele lange beenderen, wervels en, meer

naar het midden toe, dertig slagtanden, die de construc-

tie van het dakgewelf gedragen moeten hebben. De ma-

teriële cultuur is lokaal van aard.

Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; GLADKIH et al.,

1984; SOFFER, 1985.

Wit-Rusland

Berdyzh

Deze vindplaats ligt op een ravijnrichel van een ravijn
van acht tot tien meter diepte. In de periode van 1927

tot 1954 is het in smalle secties door Polikarpovich en

Zamyatnin opgegraven. Verdere opgravingen in een

tweede periode van 1965 tot 1970 vonden plaats onder

leiding van Budko. De site, een eenvoudig basiskampe-

ment dat gedurende de winterperiode bewoond werd,

bestaat uit twee mammoethutten, waarvan er één een

depressie heeft van negen tot tien meter lengte, drie tot

vier meter breedte en 40 tot 50 cm diepte. De depressie

is omgeven door een ring van staande grote mammoet-

beenderen. In de depressie kwam een grote hoeveel-

heid stenen artefacten en gebroken dierenbeenderen

voor, die verspreid lagen om de haardplaats. De materi-

ële cultuur vertoont overeenkomst met die van Kostenki

I, niveau 1 en Avdeevo. In en rond de beide hutplatte-

gronden komen voorraadkuilenvoor.

De site heeft een datering van 23.430 +180 jr. B.P.,

waarbij het monster van een stukje mammoetslagtand

genomenis. De datering is evenwel problematisch, daar

er bij het monster sprake geweest kan zijn van herdepo-

sitie.

Literatuur: KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Rusland

Eliseevichi

Eliseevichi is een complex basiskampement dat gedu-

rende de winterperiode bewoond werd. Polikarpovich

is de ontdekker ervan en hij is ook de eerste opgravings-
leider. In de periode van 1930 tot aan 1978 vonden er

diverse opgravingen plaats onder gezag van verschillen-

de opgravingsleiders. De dateringsrange loopt uiteen

van 33.000 +400 jr. B.P. tot 12.970 +140 jr. B.P. In

hoeverre het daarbij om één of om verschillende bewo-

ningsfases gaat is onduidelijk.

Door periglaciale verschijnselen is er sprake van versto-

ring. Toch konden twee mammoethutplattegronden

duidelijk onderscheiden worden. Verder zijn er voor-

raadkuilen met mammoetbeenderenen steen- en been-

bewerkingsplaatsen aangetroffen. Opvallend zijn de

twee subparallel aan elkaar lopende rijen van 6,5 meter

van recht in de grond geslagen mammoetbeenderen en

schouderbladen, die op onderlinge afstand van één tot

anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. Een ovale

depressie van zo'n kleine negenbij tien meter en zo'n 60

cm diepte bevat een grote hoeveelheid cultureel afval.

Van een kinderskelet zijn het sleutelbeen, ribben, het

bekken, een dijbeen en fragmenten van andere botdelen

aangetroffen. Verder werden er vondsten gedaan van

priemen, naalden, schoffels en ivoren plakettes en figu-

ren. Deze materiële cultuur vertoont sterke overeen-

komsten met die van Yurovichi, een jong paleolitische
site in Wit Rusland, gelegen aan de rivier de Pripyat'.

Literatuur:KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Yudinovo

In 1934 en in 1947 werd deze vindplaats door Polikar-

povich onderzocht, waarbij in proefsleuven opgegraven

werd. Opgravingen in 1975 en 1979 vonden plaats onder

leiding van Sergin. De documentatievan de opgravings-
resultaten is helaas slecht. De dateringsrange loopt uit-

een van 15.660 jtl80jr. B.P. tot 13.650 + 200 jr. B.P.

Het gaat om een complex basiskampement voor de win-

terperiode dat bestaat uit twee hutplattegronden. Com-

plex I is een ringvormige hutplattegrond van 9,5 meter

in doorsnee. Deze plattegrond bestaat uit meer dan

twintig mammoetschedels, die verstevigd zijn met on-

derkaken, pijp- en bekkenbeenderen en schouderbla-

den. In de cultuurlaag komen de restanten voor van een

oudere, kleinere hut. De hut van complex I was ver-

deeld in twee ruimtes, waarvan de grootste onduidelijke

restanten van een haardplaats vertoont. Complex II be-

staat uit een depressie omgeven door 56 mammoetsche-

dels en lange beenderen, die rechtop staan of tegen el-

kaar aanleunen. Het gaat hierbij om een hutplattegrond
die in zes van elkaar te onderscheiden ruimtes onder-

verdeeld is. Vondsten van de lokale materiële cultuur

bestaan onder meer uit bewerkt been, priemen en ge-
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perforeerde schelpen. Opvallend is het geringe aantal

vuurstenen artefacten.

Literatuur: Jelinek, 1972; Klein, 1973; Soffer, 1985.

Suponevo

In de periode van 1925 tot aan 1927 vonden bij Supone-

vo opgravingen plaats onder leiding van Efimenko en

Zhukov, die de tunnelingstrategie toepasten en dachten

dat het om keukenafval ging. Een gedetailleerde publi-

catie of een duidelijke analyse ontbreekt evenwel. Een

heranalyse van de opgravingsgegevens kwam van de

hand van Shovkoplyas in de vijftiger jaren, die daarbij

tot de conclusie kwam dat het om een site met mam-

moethutten ging. Het gaat daarbij om een eenvoudig

basiskampement dat gedurende de winterperiode be-

woond werd. De materiële cultuur is lokaal van aard.

Literatuur: KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Avdeevo

De locatie ligt direct aan de rivier de Royosnaja. Het is

een complex basiskampement, waarvan een complex

van twintig bij vijftien meter met een oppervlak van 500 m

is overgebleven; de rest is door de rivier weggeëro-

deerd. Van oorsprongmoet het een oppervlak van 800 m

gehad hebben. Het was dus groter dan Kostenki I, ni-

veau 1 (zie hierover verderop). Er is sprake van een site

die waarschijnlijk gedurende de winterperiode be-

woond werd. Van 1946 tot aan 1948 werd een deel van

de vindplaats opgegraven door Wojewodski en in 1949

vondener verdere opgravingen plaats onder leiding van

Rogatschew.

Aan de rand van de depressie kwamen zeven hutkom-

men van vier bij acht meter en 80 tot 100 cm diepte

voor. Zij werden gedeeltelijk door loodrecht in de

grond geslagen mammoetbeenderenomgeven. De op-

gravingsleiders dachten te maken te hebben met één

groot bouwwerk, waarin zeven slaapkuilen voorkwa-

men. De opvatting van het bestaan van dergelijke grote

paleolithische bouwwerken wordt tegenwoordig met

scepsis bekeken, daar het voor die periode technisch

gezien onmogelijk lijkt een dergelijk oppervlak te over-

dekken. Langs de depressie komen acht kuilen voor van

60 tot 100 cm diepte, die mammoetbeenderenbevatten,

waarschijnlijk als opslagkuilen van brandstof fungerend.
Verder komen er dertig oppervlaktekuiltjes voor van

één meter in doorsnee en 60 tot 70 cm diepte, die ver-

sierde voorwerpen en artefacten bevatten en daarom als

bewaarplaatsen van kostbaar materiaal geïnterpreteerd

kunnen worden. De materiële cultuur vertoont sterke

overeenkomsten met die van Kostenki I, niveau 1 en

met die van Berdyzh.

Literatuur: JELINEK, 1972; KLEIN, 1973; SOFFER, 1985.

Kostenki XIX, complex II

Kostenki XIX, complex II is een eenvoudig basiskam-

pement dat gedurende de winterperiode bewoond

werd. De site is gedateerd op 11.800 _±_500 jr. B.P. Er

zijn vier complexen gevonden. Complexen I en II be-

staan uit depressies van tijdelijke hutconstructies met

houten posten, complex III is waarschijnlijk een haard-

plaats en complex IV is een bewerkingsplaats van vuur-

steen.

Het interessantst is complex II, een depressie van 10 m,

waardoorheen een okerrood gekleurd lint van 1,30 me-

ter lengte, 0,50 tot 0,40 meter breedte en 2 cm dikte

loopt, en die een vulling heeft van as, houtskool, kleine

fragmenten van verbrand been en okerbrokken. Verder

komt er in het depressievlak een cluster van vijf kuilga-

ten van 30 cm in doorsnee en 10 tot 20 cm diepte voor.

De kuilgaten zijn gevuld met as, houtskool, rode oker

en plaatselijk met vuursteen. Om de depressie heen zijn

enkele grote mammoetbeenderenrechtopstaand in de

grond geplaatst, die als extra steunposten werden aan-

gebracht.

De materiële cultuur vertoont sterke overeenkomsten

met die van Kostenki III.

Literatuur: KLEIN, 1969.

Kostenki I, niveau 1 (Poljakowo)

Bij deze locatie gaat het om een complex basiskampe-

ment dat gedurende de winterperiode bewoond werd.

De restanten bestaan uit een depressie van 36 meter

lang en 14 tot 15 meter breed. De datering van de site is

14.020 _±_ 60 jr. B.P. In de jaren 1931 tot 1936 werd er

door Efimenko opgegraven en in 1937, 1951 en 1953

vond er verder onderzoek plaats onder leiding van Ro-

gachev.

Over de denkbeeldige lengteas van de depressie heen

lagen elf haardkuilen verspreid, waarvan er negen een

diameter van 1,10 meter hadden en een diepte van zo'n

20 cm. Ze waren gevuld met as en verbrand bot en om-

geven door haardaarde met brandkleur. Efimenko

kwam hierdoor op de gedachte dat hij te maken had

met een paleolithisch groot bouwwerk met een dakbe-

dekking van mammoethuiden, die op hun beurt met een

aarden laag bedekt waren. Een idee waarin hij door

Grigo'rev, die zich met de vuursteenspreiding in de de-

pressie bezighield, werd gesteund. Hij dacht alleen dat

het daarbij om een kleiner oppervlak ging dan Efimen-

ko aannam. Tegenwoordig is het idee van het bestaan

van een dergelijk groot paleolithisch bouwwerk in on-

min geraakt, daar de capaciteiten van de paleolithische

jager-verzamelaar niet toereikend worden geacht om

een dergelijk groot oppervlak van een dakbedekking te

voorzien. Een definitieve bepaling van de woonstruc-

tuur zal wellicht door twee omstandigheden niet meer

gegeven kunnen worden. Allereerst zijn grote delen van
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de plattegrond voorgoed vernietigd door relatief onsys-

tematische opgravingen van Efimenko's voorgangers. In

de tweede plaats is tengevolge van bioturbatie een te-

veel aan depressies ontstaan. Mogelijk worden interpre-

taties vergemakkelijkt door de situatie te vergelijken

met de gegevens van Avdeevo, een site die sterke over-

eenkomsten vertoont met die van Kostenki I, niveau 1.

Langs de rand van de depressie kwamen zestien kuilen

voor. Bij de twaalf kleinere kuilen gaat het waarschijn-

lijk om voorraadkuilen van botmateriaal.De vier grote-

re kuilen, die via een opstapje met het binnenste van de

depressie verbonden waren, werden door Efimenko

geïnterpreteerd als winterwoonkuilen. Polikarpovitch

deed de geschetste situatie eerder aan verwarmde

slaapkuilen of geneeskrachtige kuuroorden denken. In

deze kuilen werden namelijk alleen as- en koollagen

aangetroffen. Alleen in "woonkuil" A is een duidelijke

haardplaats aanwezig. Mogelijk werden de nasinteren-

de verkooldebeenderenen warme as van een elders ge-

legen brandende haardplaats naar de kuil gebracht,
daar uitgestrooid en vervolgens met huiden overdekt

om er te gaan slapen. Haardplaatsen, stenen en botten

kwamen er immers nietvoor,
bovendien leken de kuilen

niet functioneel ingericht te zijn om als woonvertrek te

kunnen dienen. Bibikov dacht veeleer dat de vier grote-

re kuilen als aparte architecturale eenhedenbeschouwd

moesten worden.

De grootste kuil, "woonkuil" A, met een afmeting van

3,5 bij 2 meter, kon bij de ingang met twee mammoet-

schouderbladen en een slagtand worden afgesloten. In

de ruimte werd een complete schedel van een muskusos

aangetroffen, waarvan verondersteld wordt dat het op

het dakfront geplaatst was (KLEIN, 1969; JELINEK,

1974). Het oppervlak van de kuil moet van oorsprong

een ruwe acht-vorm gehad hebben. Het noordelijke

deel was het grootst en had een centraal gelegen haard-

plaats. Hier werden schouderbladen, bekkenbeenderen

en slagtanden aangetroffen. Het zuidelijke deel bestond

uit twee beenderlagen, waarvan de ene uitsluitend uit

slagtanden bestond, die als de bogen van een dakcon-

structie gediend moeten hebben. Evenals "woonkuil" A

waren de overige grote kuilen omgeven door mammoet-

botten.

Verder komen er bewaarkuilen van kostbaarheden

voor, zoals een ivoren vrouw en ivoren dierfiguren.

Deze materiële cultuur vetoont sterke overeenkomsten

met die van Avdeevo en die van Berdyzh. Bij de frag-

menten van rechtop in de grond geplaatste lange mam-

moetbeenderen lijkt sprake te zijn van een soort aam-

beeld.

In de jaren 1951 en 1953 ontdekte Rogachev ten zuiden

van Efimenko's "grote bouwwerk" een kleinere analoog

gevormde depressie, met langs de rand vier grote kui-

len.

Literatuur: KLEIN, 1969; JELINEK, 1972; FENNEMA,

1994.

Kostenki II

Kostenki II is een eenvoudig basiskampement dat gedu-
rende de winterperiode bewoond werd. De site bestaat

uit drie complexen. Niet alle onderzoekers zijn ervan

overtuigd dat ze gelijktijdig in gebruik waren.

Complex I wordt gevormd door een ovaalvormige de-

pressie van 6,5 bij 8 meter en 10 cm diepte en bestaat

uit een donkergrijze laag, waarschijnlijk de voormalige
vloer. Deze is gevuld met een groot aantal artefacten,

stukjes rode oker en fragmenten van verbrande dieren-

beenderen. In het centrum ligt de haardplaats, die een

doorsnede heeft van 65 cm en 10 tot 15 cm diep is. De

zwarte aslaag was hierin goed ontwikkeld aanwezig.

Over de vloerlaag heen bevindt zich een vrijwel arte-

factloze accumulatie van talloze dierenbeenderen van

niet minder dan 28 verschillende diersoorten. De mam-

moet is daarbij met 2000 hele en fragmentarische been-

deren goed vertegenwoordigd: zo'n 140 wervels, 100

ribben, 50 schouderbladen, 40 slagtanden, 14 bekken-

beenderen, beenderenvan de extremiteiten, schedels en

onderkaken. De beenderen fungeerden als constructie-

materiaal van het voormalige bouwwerk. Aan de rand

Fig. 7: The Kostenki sites. Geomorphological map of the environs of

the villageKostenki (after Lazukov 1957, fig. 1).

Fig. 7: De Kostenki sites. Geomorfologische kaart van de omgeving

van het dorp Kostenki (naar Lazukov 1957, fig. 1).
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van de depressie zaten nog fragmenten van verticaal in

de grond geslagen lange mammoetbeenderen in situ.

Daaronderwas een serie van naar binnen gerichte lange

beenderen, die, een soort hekwerk vormend, als extra

ondersteuning van het voormalig erop gelegen dak ge-

functioneerd kunnen hebben. Om deze hutplattegrond

heen lagen verschillende vuurplaatsen in de open lucht.

Aan de zuidzijde van complex I lag een door mammoet-

beenderenomgeven klein ovaalvormig graf van een vol-

wassen man. De rangschikking van de beenderen doet

vermoeden dat de overledenein een zittende positie be-

graven was, met zijn aangezicht in zuidoostelijke rich-

ting gekeerd en de beenderen gekruist tegen de borst

aangedrukt. Het onderste deel van het lichaam was in-

gegraven. Het bovendeel, omgeven door de grafkamer,

stak uit het grondoppervlak en was gedeeltelijk door

aaseters aangevreten.

Complex II ligt zo'n 50 meter oostelijk, noordoostelijk

van complex I verwijderd. Het gaat daarbij om een lint-

vormige structuur van 14 meter lang, 1,5 tot 1,7 meter

breed en 0,20 tot 0,25 cm dik. De structuur is opge-

bouwd uit meer dan 800 beenderen en beenderfrag-

menten van mammoet, die aan tenminste vijf individuen

hebben toebehoord. Daarnaast werden er ook enkele

beenderen van wolharige neushoorn, paard, poolvos en

wolf aangetroffen. Het gaat hierbij waarschijnlijk om

een opslagplaats van constructiemateriaal en/of brand-

stof.

Complex III ligt 70 meter oostelijk van I en 20 meter

zuidoostelijk van II en bestaat uit een cirkelvormige ac-

cumulatie van 1,40 meter in doorsnee, opgebouwd uit

mammoetbeenderenen botfragmenten. Enkele kleinere

ribben zijn mogelijk van wolf afkomstig. Het complex is

relatief rijk aan vuurstenen artefacten. Het is onduide-

lijk of het hierbij om een voorraadkuil of om een hut-

plattegrond gaat.

De materiële cultuur vertoont sterke overeenkomsten

met die van Anosovka II, niveau IA.

Literatuur: KLEIN, 1969.

Anasovka II, niveau 1A

Ook bij Anasovka II, niveau IA gaat het om een een-

voudig basiskampement dat gedurende de winterperio-
debewoond werd. De datering ervan is 9.610 _±_ 190 jr.

B.P. De hutplattegrond heeft een ringvorm met meer

dan 400 vrijwel intacte mammoetbeenderen, onder

meer schedels, slagtanden, onderkaken, schouderbla-

den, bekkenbeenderen, beenderen van de extremiteiten

en voetbeenderen. De beenderen moeten toebehoord

hebben aan minimaal dertig individuen. In de asachtige

restanten van de mogelijke haardplaats komen vuurste-

nen artefacten, rode oker en verbrand bot voor. Om de

hutplattegrond heen liggen vijf kuilen met mammoet-

beenderen, waarschijnlijk gaat het daarbij om voorraad-

kuilen.

De artefactassemblage vertoont sterke overeenkomsten

met die van Kostenki II.

Literatuur: KLEIN, 1969.

Anasovka II, niveau2

Op het tweede terras van de rivier de Don werd in een

profiel een 20 tot 25 cm dikke cultuurlens aangetroffen

van een mammoethutplattegrond. De datering ervan is

15.200_+ 600 jr. B.P. Langs de lens stonden nog enkele

rechtopstaande mammoetbeenderenin situ. Rond twee

asachtige, koolstofhoudende opeenhopingen werden

talrijke vondsten gedaan: zo'n 5.500 fragmenten of

splinters van dierenbeenderen, 19 kg aan verbrand bot,

zo'n 13.000 stuks vuursteen, waarvan 500 met geretou-

cheerd vlak, zo'n 1.730 stuks ijzerhoudend zandsteen of

hematiet en 596 mergelstukken, waarvan er 160 tot arte-

fact verwerkt waren, twaalf duidelijke bewerkingsspo-

ren hadden, en andere gestileerde dierfiguren voorstel-

den. Dit artefactassemblage is lokaal van aard.

Literatuur: KLEIN, 1969.

Kostenki IV, niveau’s 1 en 2 (Alexandrowka)

In 1937 en 1938 werd in Kostenki IV opgegraven door

Rogatchev. Hij ontdekte een cultuurlaag, die voor een

deel samenviel met een direct eronder gelegen cultuur-

laag, maar verder daarvan gescheiden werd door een

vondstloze lösslaag. Gezien hetonderscheid in woonde-

pressies en artefactassemblage, meent Rogatchev bij de

twee cultuurlagen te maken te hebben met twee afzon-

derlijke cultuurgroepen.

Bij de onderste cultuurlaag, niveau 2, gaat het om een

eenvoudig basiskampement dat gedurende de winterpe-

riode bewoond werd. Men vond woondepressies, waar-

van de zuidelijke een afmeting van 33 bij 5,5 meter had,

en de noordelijke, zo'n 17 meter verderop, had een af-

meting van 23 bij 5,5 meter. Ze werden door Rogatchev
als grote paleolithische bouwwerken geïnterpreteerd.

Aan de westzijde van de noordelijk gelegen woonde-

pressie bevonden zich drie grote rechtopstaande frag-

menten van mammoetbeenderen, die mogelijk gebruikt
werden ter versterking van een lemen muur, die de dak-

constructie ondersteunde. De materiële cultuur is lo-

kaal van aard.

In de bovenste cultuurlaag, niveau 1, bevonden zich

twee kringvormige hutplattegronden, die zo'n zes meter

van elkaar af verwijderd waren. Zij vormen de restanten

van een complex basiskampement dat gedurende de

winterperiode bewoond werd. De westelijk gelegen hut-

plattegrond had een doorsnede van 6 meter en was 50

cm diep, de oostelijk gelegen hutplattegrond was 6 tot

6,5 meter in doorsnee en 30 tot 40 cm diep. Beide had-
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den een centraal gelegen haardplaats. Als constructie-

materiaal werden er zandstenen platen en mammoet-

beenderen (onder meer slagtanden, onderkaak, ribben

en delen van opperarmbeen, schouderblad en wervel)

gebruikt. Ook werden er twee leeuwenschedels aange-

troffen, waarvan verondersteld wordt dat ze eens op het

dak moeten zijn aangebracht (KLEIN, 1969; JELINEK,

1972). Vondsten van de materiële cultuur, die lokaal

van aard is, bestaan uit grote aantallen afslagen van

kwarts, leisteen en mammoetivoor en uit stekers en ste-

nen werktuigen met oppervlakteretouche, die evenwel

niet in de eronder gelegen cultuurlaag voorkwamen.

Literatuur:KLEIN, 1969; JELINEK, 1972.

Telmanskaja, niveau 1

De locatie werd in 1937 ontdekt door Efimenko en Ro-

gachev. De laatstgenoemde verrichtte verder onderzoek

in de jaren 1949 en 1950. Het gaat om een eenvoudig

basiskampement dat gedurende de winterperiode be-

woond werd en bestaat uit een hutplattegrond van 5,2

bij 5,6 meter en 50 tot 70 cm diepte met een niet geheel

centraal gelegen haardplaats, waarin verbrand mam-

moetbot voorkwam. De depressie was nog gedeeltelijk

omgeven door de loodrecht van leem opgetrokken

muur, waarop een dakbedekking rustte, die onder meer

uit lange mammoetbeenderenbestaan moet hebben. De

hut was door tenminste vier voorraadkuilenomgeven.

De materiële cultuur vertoont sterke overeenkomsten

met die van Kostenki V, niveau 2.

Literatuur: KLEIN, 1969; JELINEK, 1972.

Malta

Op deze locatie, ten noordenvan het Bajkalmeer zijn in

totaal vijf hutplattegronden ontdekt. De datering ervan

is 14.750 +120 jr. B.P. Van twee van de door Gerasi-

mov onderzochte hutplattegronden waren de funda-

menten ingegraven. De eerste heeft de afmetingen van

zes bij veertien meter en was omgeven door een aange-

stampte lemen wal van leembrokken en mammoetbot-

ten. In de hut lagen drie haardplaatsen. Direct aan het

oppervlak van de cultuurlaag werd een groot aantal

rendiergeweien aangetroffen. Er wordt van uitgegaan

dat het bovenste gedeelte van de constructie uit houten

staken en rendiergeweien bestaan moet hebben. De

tweede kleinere hutplattegrond was omgeven door een

met stenen platen verstevigde lemenwal. Ook hier lijkt

het waarschijnlijk dat de aangetroffen rendiergeweien

gefungeerd hebben als bouwmateriaal van de dakcon-

structie.De materiële cultuur vertoont sterke overeen-

komsten met die van Buret.

Literatuur: JELINEK, 1972; JOGER en KOCH, 1994; LIS-

TER en BAHN, 1994.

Buret

De locatie ligt niet ver verwijderd van Malta. De vond-

stomstandigheden vertonen sterke overeenkomsten met

die van Dolnf Vestonice. Ook hier is sprake van een

enorm aantal opeengepakte mammoetbeenderen, door

sommigen geïnterpreteerd als een afvalplaats, door an-

deren beschouwd als de ruïneresten van een hut. Hier-

voor pleit zeker dat de beenderen zich in een vlakke

kom van vier bij vijf bij zes meter bevonden met in het

midden een met verkoolde houtresten gevulde kuil,

waarschijnlijk een haardplaats. Voor het fundament

werden neushoornschedels gebruikt, die met de smalle

kant omhoog geplaatst waren. De datering van de hut is

jonger dan 14.700jr. BP. Okladnikov maakte een recon-

structie, die overeenkomt met de geschetste woonvor-

men van Malta: de verdiepte woonkuil omgeven door

een lemen omwalling, die verstevigd is met stenen en

mammoetbeenderen. Het bovenste gedeelte van de

constructie moet bestaan hebben uit houten staken met

rendiergeweien, die bedekt waren met dierenhuiden. In

totaalzijn er nu vier hutplattegronden opgegraven.

Literatuur: JELINEK, 1972; JOGER en KOCH 1994.

De mate waarin de bouw van mammoetbeenderstruc-

turen cultureel bepaald is.

Zoals de pyramiden van Egypte kenmerkende symboli-

sche vertolkers zijn van de macht en rijkdom van deko-

ninklijke dynastie van de farao's, zo zou verondersteld

kunnen worden dat de mammoetbeenderstructurenge-

bouwd werden door een bepaalde paleolithische cul-

tuurgroep, die zich daardoor onderscheidde van de

overige paleolithische groepen. In dat geval zou er spra-

ke zijn van een sterke correlatie tussen de identiteit van

een bepaalde paleolithische cultuurgroep enerzijds en

het voorkomen van mammoetbeenderstructuren ander-

zijds. De gegevens over de tijdsduur van de periode
waarin de mammoetbeenderstructuren gebouwd wer-

den en die over de ruimtelijke verspreiding ervan doen

een dergelijke hypothese evenwel niet erg waarschijnlijk

lijken.

De Neanderthaler, Homo sapiens neanderthalensis, was

de bouwer van de mammoetbeenderstructuren van Mo-

lodova I, niveau 4 en Molodova V, niveau 11 uit het

Midden Paleolithicum. Het is de vraag of het daarbij

echt om mammoethutplattegronden gaat, mogelijk wa-

ren het jachtobservatieposten.

De ontwikkeling van cultuurgroepen in de overgangspe-

riode van Midden naar Jong Paleolithicum is in het

duister gehuld. Zo tussen 45.000 en 35.000 jr. BP moet

er sprake geweest zijn van cultuurgroepen die zowel

Moustérien elementen als jong paleolithische elemen-

ten in zich gehad hebben.Dergelijke gemengde cultuur-

groepen zijn in het desbetreffende onderzoeksgebied
evenwel niet duidelijk archeologisch aanwijsbaar. Om-

dat de materiële cultuur van het Moustérien karakteris-
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tiek is voor de Neanderthaler, is het niet verwonderlijk

dat archeologen met name geïnteresseerd waren in het

ontdekken van die gemengde cultuurgroepen. Op die

manier zou achterhaald kunnen worden in hoeverre de

moderne mens regionaal van één of van slechts enkele

Neanderthalgroepen afstamde, of dat hij zich meer dif-

fuus, overal waar maar de Neanderthaler voorkwam,

ontwikkeld had. Dit probleem van de "Transitional Cul-

tures" werd besproken door KLEIN (1973). Tegenwoor-

dig kunnen er andere nieuwe vragen ten aanzien van de

Neanderthaler gesteld worden, nu duidelijk geworden

is dat hij gelijktijdig met de moderne mens voorkwam.

Lange tijd werd het Jong Paleolithicum van het onder-

zoeksgebied vanuit Frans cultuurgedachtengoed bena-

derd. Daarbij werd de drie-vierdeling van Mortillet ge-

hanteerd: gelijktijdig Aurignacien en Périgordien,

gevolgd door Solutréen en Magdalénien. Deze benade-

ring werkte niet goed. Niet alleen omdat Mortillet's in-

deling een simplificering van het Jong Paleolithicum is,

maar ook omdat het gaat over een zeer groot gebied

(de Oekraïne alleen al is vele malen groter dan Fran-

krijk) en lange tijdsperiode (van 35.000 tot 10.000 jr.

BP, een periode van zo'n 25.000 jaar). Vandaar dat het

een goede zaak is om eerst de diverse cultuurgroepen

apart te bekijken en niet gelijk te zoeken naar overeen-

komsten met Frans-Europeïde cultuurgroepen. Een

dergelijke opzet ging in de 40er 50er jaren uit van de

onderzoekerRogachev. Rogachev stelde dat bij de Kos-

tenki-Borschevo sites niet langer het uitgangsmodel van

elkaar opeenvolgende unilineaire evolutionaire cultuur-

groepen gehanteerd moest worden. Het was beter om

uit te gegaan van een lokale opeenvolging van cultuur-

groepen, waarvoor een chronologie toegepast moest

worden, die gebaseerd was op veranderingen van cul-

tuurelementen van die cultuurgroepen door de tijd

heen.

Aardig is het om te zien hoe de latere Russische ar-

cheologen hierover dachten. In de60er jaren kom je de

conservatieve gedachte van Shovkoplyas tegen, die

meent dat alle sites behoren tot een zich diachronolo-

gisch evoluerende Mezin-cultuurgroep. Zo ook Gladkih

in de70er jaren, die ervan uitgaat dat alle sites behoren

tot één groot techno-economisch complex. Grekhova,

ook 70er jaren, geeft nuancering aan, door te stellen dat

er onderscheid gemaakt kan worden in diverse synchro-
nisch archeologische cultuurgroepen, waarvan sommige

genealogische verbintenissen met elkaar hebben. In de

jaren tachtig kwam Grigorev met de nu aanvaarde op-

vatting dat, welke gelijkenissen er ook tussen de ver-

schillende assemblages mogen bestaan, er onvoldoende

reden is om ze aan eenzelfde synchronische of diachro-

ne cultuur toe te schrijven. De gelijkenissen tussen de

verschillende assemblages lijken namelijk eerder kwali-

tatief dan kwantitatief te zijn. Per definitie behoren

twee sites tot eenzelfde cultuurgroep, wanneer de ver-

schillen tussen beide kwantitatief zijn, dat wil zeggen:

wanneer ze dezelfde artefacttypen hebben maar in ver-

schillende hoeveelheden. Ze behoren tot een verschil-

lende cultuurgroep, wanneer de verschillen tussen bei-

de assemblages kwalitatief zijn, dat wil zeggen: dat de

ene site één of meer artefacttypen bezit die in de ander

niet voorkomen (KLEIN, 1969). Gezien de kwalitatieve

verschillen lijkt er dus sprake te zijn van diverse zich lo-

kaal of regionaal ontwikkelende cultuurgroepen. Hier-

van hebben sommige onderling contact door een lange

afstands uitwisselingsnetwerk van goederen, zoals barn-

steen en vuursteen. Op regionaal of op supraregionaal

niveau hadden sommige sites zoals Mezhiritsch, Mezin

en Dobranichevka mogelijk een belangrijke functie als

een centraal gelegen ontmoetingsplaats.

Qua materiële nalatenschap behoren Pavlov, Dolnï

Vestonice en Predmosti tot dezelfde cultuurgroep. Kra-

kow Spadzista was weliswaar als paleolithische gemeen-

schap onderdeel van een grotere cultuurgroep, maar

vormde binnen die groep de enige site waarvan de hut-

ten ondermeer uit mammoetbot opgebouwd waren. In

het gebied dat gevormd wordt door de Oekraïne, Wit-

Rusland en het westelijk deel van Rusland is Rado-

myshl' de oudst bekende jong paleolithische site. Deze

vindplaats vertoont qua materiële cultuur geen gelijke-

nis met een andere paleolithische site. Eliseevichi, een

andere oude jong paleolithische site vertoont qua mate-

riële cultuur sterke overeenkomsten met Yurovichi. De

sites Berdyzh, Kostenki I, niveau 1 en Avdeevo hebben

eenzelfde materiële cultuur en beslaan gezamenlijk een

bewoningsperiode van ruwweg 23.000 tot 12.000jr. BP;

ze worden aangeduid als de Kostenki-Avdeevo cultuur-

groep. Volgens SOFFER (1985) is daarbij vóór 18.000 jr.

BP sprake van twee verschillende sociale netwerken

met een eigen bestaansbasis en site-type. Het ene socia-

le netwerk bestaat dan uit wat traditioneel als de Kos-

tenki-Streletskaya of de Kostenki-Avdeevo cultuur-

groep aangeduid wordt, en het andere uit een

congregaat waarvan Berdyzh, Radomyshl' en Yurovichi

deel uit maken. De overige jong paleolithische sites van

de Oekraïne, die volgens SOFFER (1985) ruwweg een

bewoningsperiode van 18.000 tot 12.000 jr. BP beslaan,

vertonen alle een eigen lokaal georiënteerde materiële

cultuur, waar evenwel in tegenstelling tot de oudere si-

tes minder behoefte is om zich stylistisch van elkaar te

onderscheiden. Van de Kostenki sites aan de Don zijn

kleine clusters van twee sites bekend die eenzelfde ma-

teriële cultuur hebben. Naast het voorkomen van de

hiervoor al genoemde Kostenki-Avdeevo cultuurgroep

vallen verder nog de Kostenki XIX-Kostenki III cul-

tuurgroep, de Kostenki II (niveau 2)-Anasovka II (ni-

veau IA) cultuurgroep en de Telmanskaya-Kostenki V

(niveau 2) cultuurgroep te onderscheiden. De overige

behandelde Kostenki sites hebben een materiële cul-

tuur die lokaal van aarcj is. Dit betekent dat er sprake

geweest moet zijn van een grote diversiteit aan jong pa-

leolithische groepen in het Kostenki-Borschevo gebied

(KLEIN, 1969). Malta en Buret in het zuidoostelijk deel

van Rusland behoren tot dezelfde cultuurgroep.

Het totaalbeeld laat in tijd en ruimte een grote diversi-

teit van jong paleolithische groepen in het onderzoeks-
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gebied zien, die als de bouwers van de mammoetbeen-

derstructuren beschouwd kunnen worden. Het feno-

meen van de bouw van mammoethutten kan dus niet

kenmerkend genoemd worden voor een bepaalde cul-

tuurgroep uit het Jong Paleolithicum.

De mate waarin het milieu bepalend is voor het voorko-

men van mammoetbeenderstructuren

GUTHRIE (1990) poneerde de volgende stelling: "Gedu-

rende het grootste gedeelte van het glaciaal waren er

onvoldoende houtvoorraden (zo ze er al waren) ten

noordenvan 60° noorderbreedte. (...) Zelfs bij een goed

doordachte technologie is het leven zonder hout moei-

lijk, zo niet onmogelijk; ik zou willen opmerken dat een

dergelijke technologie (zo die al bestond), honderden

jaren oud is en niet tienduizenden.Niemand woonde in

het verre noorden in Eurazië of Noord-Amerika gedu-

rende het maximum van het laatste glaciaal." De ar-

cheologische gegevens bevestigen inderdaad dat er ge-

durende het Jong Paleolithicum ten noorden van 60°

noorderbreedte geen bewoning schijnt te zijn geweest.

Een uitzondering hierop vormen de ivoren, benen en

vuurstenen werktuigen van de "Dyuktai" cultuurgroep

die vlak bij het mammoetkerkhof Berelekh zijn aange-

troffen (SOFFER, 1985; HAYNES, 1991; LISTER en BAHN,

1994; MOL, 1995). Het zou hierbij gaan om een jong

paleolithische site van zo'n 25.000 tot 10.700 jaar BP,

gelegen op 71° noorderbreedte en op 45° oosterlengte.

Evenals GUTHRIE (1990) concludeert ook JELINEK

(1972), dat "de bewoners van het periglaciale gebied in

de steentijd zich, niet eens in tijden van maximale ijs-

kapvorming, nimmer verwijderden van de rand van de

woudzone." Dit betekent evenwel niet dat, zoals

GUTHRIE (1990) dat stelt, houtschaarste sine qua non

een belangrijke beperkende factor vormde voor de be-

woningskeuze van de jong paleolithische jager-verzame-

laar. Hij gebruikte mammoetbot en rendiergewei als

constructiemateriaal voor de bouw van hutten, soms

zonder hout. Ook komen er talloze haardplaatsen voor

waar alleen verbrandbotmateriaal en geen houtskool in

werd aangetroffen (KLEIN, 1969; JELINEK, 1972; KLEIN,

1973; SOFFER, 1985; LISTER en BAHN, 1994). Dit recht-

vaardigt de gedachte dat in "de mammoetsteppe" boom-

loze toendra- en steppezones voorkwamen, alwaar, ge-

meten in de actieradius van een dag, geen geschikt hout

voor bepaalde doeleinden beschikbaar was. JELINEK

(1972) stelt dat als volgt: "Koepelvormige constructies

komen natuurlijk vaker voor in periglaciale gebieden,

waar een absoluut gebrek aan hout bestond. Meestal

kunnen we dit constateren aan de inhoud van de haard-

plaatsen, die slechts verbrande botten en beenderas,

maar nooit houtskool bevatten. Als er geen hout was

om mee te bouwen moest de steentij dmens genoegen

nemen met slagtanden en botten van mammoeten (...)

Omvangrijke koepelconstructies stoten (...) op moeilijk-

heden in die gebieden, waarin sites uit de koele periode
van het Jong Paleolithicum aan de noordgrens van de

woudzone lagen. Houten koepels kunnen namelijk mak-

keiijker gemaakt worden uit lange stukken hout van

loofbomendanuit naaldbomen. In de randgebieden van

de woudzone groeit echter alleen laag kreupelhout, dat

niet genoeg lange en buigzame stukken hout voor de

bouw van grote koepels kan voortbrengen."

Ethnoarcheologische vergelijkingen verduidelijken een

dergelijk gedragsbeeld van de mens, die in plaats van

hout bot als bouwmateriaal goed weet te gebruiken,

wanneer hij in een bosarm arctisch gebied woont. In het

historische verleden was daarbij vooral het walvisbot

populair. In arctisch gebied ten noorden van de boom-

grens, van Groenland tot aan kaap Djeshnjew in Azië,

kwamen bij de eskimo's, evenals bij de Thule cultuur-

groep in Alaska, woonhutten voor die geheel uit botten

van walvissen opgebouwd waren. Daarbij is vaak sprake

van een hutkom, een uitdieping van het woonoppervlak,

die omgeven is door een muurtje van stukken walvis-

schedel en ribben. Daarop rustten kaken en ribben die

de dakbedekking ondersteunden. Later werden deze

woonvormen vervangen door de bekende iglo's en ste-

nen bouwwerken. Ook de Tschuktschen van Oostsibe-

rië kunnen genoemd worden. Zij hadden hun hutvloe-

ren in de grond ingegraven, terwijl ze de funderingen

van hun woonhutten optrokken uit steen, waarop, met

stenen en benen wiggen vastgezet, walvisbeenderen als

dakgewelfconstructie aangebracht werden. Hierover-

heen werd een grasbedekking aangebracht. Op een der-

gelijke wijze kunnen de hutten van Malta en Buret met

mammoetbottengebouwd zijn.

Zoals in het historisch verleden walvisbot in het arcti-

sche gebied gebruikt werd voor de bouw van woonhut-

ten, zo was gedurende het Midden en Jong Paleolithi-

cum mammoetbot in het periglaciale gebied rond 50°

noorderbreedte van Tsjechië tot aan het Aziatische ge-

deelte van Rusland van belang als constructiemateriaal

voor de bouw van jachtobservatieposten of woonhutten,

omdat hout niet of slechts schaars aanwezig was. Dat

betekent dat er gedurende het Jong Paleolithicum van

de Oekraïne en omliggend gebied sprake is van een

sterke correlatie tussen enerzijds de beperkende in-

vloed van het milieu, dat wil zeggen het klimaat en het

vegetatiedek, en anderzijds het voorkomen van de

mammoetbeenderstructuren. Gebrek aan hout werd

opgevangen door met mammoetbotwoonhutten te bou-

wen. Dat mammoethutten vooral rond de 50° noorder-

breedte gebouwd werden is dan ook niet toevallig maar

significant. Mammoetbot was daar het vervangende
constructiemateriaal in plaats van hout, dat er niet,

schaars of inferieurals zodanig voorkwam.
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