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Boekbespreking
SCHECK, KLEMENS: Die Tierknochen aus dem jungsteinzeit-

lichen Dorf Ehrenstein (Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-

Kreis). Ausgrabung 1960. Verlag Müller und Graff, Kom-

missionsverlag Stuttgart 1977. ISBN 3 875 32 0670; 69

pag., 5 platen, in linnen geb. Prijs; DM. 48, —.

De overige in deze studie behandelde diersoorten zijn:

bever, haas, wolf, hond, vos, das, lynx, wilde kat, bruine

beer, otter, schaap, geit en wild paard.

Het boek toont, hoe men door het systematisch verzamelen

van alle materiaal van een vindplaats een onderzoek als

het bovengenoemde kan opzetten. Hierdoor wordt inzicht

verkregen in de aantallen diersoorten in een bepaalde tijd

en in de populatie-opbouw van die soorten. Hieruit kunnen

dan weer konklusies over het landschap getrokken worden.

Daarom is het raadzaam ook bij exkursies zelfs de onooglijk-

ste fragmenten mee te nemen en te bewaren en met andere

verzamelaars op dezelfde vindplaats kontakt te onderhouden.
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Van de 10.386 beenderen en beenderfragmenten die gevonden

zijn bij de in de titel van dit werk omschreven opgraving,

waren 4796 stukken (46,1%) van huisdieren. Het varken

(wild zwijn, Sus scrofa, en het gedomesticeerde varken,

Sus domesticus) was het meest voorkomende huisdier. Het

onderzoek wees een minimum van 79 varkens uit door het

tellen van de aanwezige linker humeri en fragmenten daar-

van. Het rund volgde in aantal op de tweede plaats (1683

beenderen en fragmenten), met een minimum van 30 individuen,

gevolgd door 24 individuen van kleinere herkauwers.

Voor de vleesvoorziening van deze steentijdnederzetting

betekent dit echter toch dat het rund op de eerste plaats

komt: dit dier levert immers meer vlees op.

Van de in het wild levende dieren werd het edelhert het

meest aangetroffen, gevolgd door ree en wild zwijn. Hieruit

blijkt wel dat de toenmalige mens een uitstekend jager ge-

weest is.


