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Een sneeuwhoen (Lagopus mutus)in

zijn natuurlijke omgevingin Finland
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douard Dupont groefal in 1865

Trou de Chaleux, een grot inde

Lesse-vallei, op. Deze archeoloog

verzamelde er naast duizenden

zoogdierresten ook archeologisch materi-

aal, zoals stenen en benen werktuigen en

een stenen plaat, gegraveerd metsil-

houetten van zoogdieren. Prehistorische

mensen gebruikten deze grot als kamp-

plaats tijdens de zogenaamde Magda-

leniaan periode, ongeveer 15 000 jaar

geleden. Dit vondstmateriaalis sinds het

middenvan de 19de eeuw ondergebracht

in het Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen.De studie van de

zoogdierresten startte pas aan het einde

van de 20ste eeuw.Uit dit onderzoek bleek

dat de prehistorische mensen vooraljaag-

den op wilde paarden, maar ook op mus-

kusossen, rendieren en vossen. Meerdere

radiokoolstofdateringen op zoogdierbot-

ten tonen aan dat de grot bewoondwerd

tussen15 700 jaar en 14 000 jaar geleden,

en mogelijk ook op een latertijdstip. Naast

de vele werktuigen en zoogdierresten

vond Edouard Duponthier ook,en dat is

vrij uitzonderlijk, een vijfhonderdtal vo-

gelbotten. Archeozodlogen bestudeerden

deze collectie pas recent.

Een complexe berg afval

Dankzij de archeozoölogische analyse van

de vogelresten van Trou de Chaleux kon-

den 37 soorten herkend worden. Sommige

leven vandaag nog in koudestreken,zoals

de sneeuwuil, sneeuwhoenen haakbek.

De studie van assemblagesuit grottenis

een complexe oefening. Prehistorische

mensen warenniet de enige gebruikers

van deze plekken. Veel diersoorten leef-

den enstierven er ofbrachten er voedsel

naartoe. Systematisch detailonderzoek

van het oppervlak van de vogelbotjes

geeft prijs welke dieren juist door de pre-

historische mensen gebruikt werden en

welkeniet. Bepaalde resten tonen speciale

sporenvanspijsvertering die erop wijzen

dat een deel van de assemblage doorroof-

vogels werd ingezameld. Ten slotte dragen

34 vogelknookjes sporen van menselijke

manipulatie. Dit aantallijkt misschien

laag in vergelijking met de 500 overblijf-

selen van vogels, maarnietalle slachtacti-

viteiten laten sporen na op botmateriaal.

Om het karkas van kleinere vogelsoorten

te versnijden is dikwijls geen stenen mes

nodig; het kan gemakkelijk met de hand

verdeeld worden.

 

De ingang van Troude Chaleux, gezien vanuit de grot
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Sneeuwhoenaan’t spit?

Het eerste en meest vanzelfsprekend

gebruikis het eten van het vlees. Sporen

van versnijden enontvlezenzijn te zien

op botten van sneeuwhoenenen een-

den, maar ook van vogels die we nu als

niet-eetbaar beschouwen,zoals de raaf of

sneeuwuil. De sporen wijzen ook op an-

dere gebruiken. De meeste teruggevon-

den ganzenbotten behorentot de vleugel,

vooral dantot de ellepijp, waaraan de

grote slagpennenzijn vastgehecht. Mi-

croscopisch onderzoektoont aan dat deze

grote veren werden losgesneden. Het

oppervlak van sommige beenderen werd

vervolgens geschraapt om het bot schoon

te krijgen, alvorensze als werktuig te

gebruiken. Meerdere ganzenbotten

waren gepolijst, soms aan de uiteinden

doorboorden één exemplaar waszelfs

versierd met insnijdingen. Dergelijke

benen kokers komenin heel Europa

voor. De functie ervanblijft mysterieus,

ondanks een grondig onderzoek aan het

Tracéolab van de Universiteit van Luik.

Twee opperarmbeenderen, één van een

zwaan en één van een duiker, waren af-
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geschraapt, dan diep in de lengterichting

ingegraveerd en vervolgens doorgesne-

den om langwerpige botstaafjes vrij te

maken. Deze dienden waarschijnlijk om

benen naalden van te vervaardigen. De

archeologen groeven een dertigtal naald-

fragmentenop in Trou de Chaleux.

De prehistorische mensen van Trou

de Chaleux waren ook geinteresseerd

in pootelementen van bepaalde vogels.

Een klauwvan een adelaar en van een

sneeuwuil vertonen een glans, ver-

moedelijk veroorzaakt door langdurig

contact en wrijving meteen dierenvel.

Deze klauwen werden waarschijnlijk ge-

dragen als hanger, misschien vastgebon-

den aan een koordje of riempje, of aan

kledij vastgenaaid.Hetblijft gissen naar

sommige anderefuncties, bijvoorbeeld

van de afgesnedenen uiteen getrokken

vingerkootjes van een raaf. Aangezien

deze botjes - klauwen en vingerkootjes

- niet meteen een praktische toepassing

hebben, valt hun gebruik misschien in

een symbolische context te plaatsen.

Veelzeggendis dat het net klauwen zijn

van adelaars en uilen, roofvogels met

een krachtige uitstraling, die zo gebruikt

werden. De raaf is dan wel een aaseter,
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maar indrukwekkenddoorzijn volledig

zwart verenkleed,roep enintelligentie.

Deze vogel heeft een hoge symbolische

waardebij sommige volkeren die nu nog

als jager-verzamelaars leven.

Bijzondere gebruiken

De vogels waarop de prehistorische men-

sen van de grot Trou de Chaleux jaagden,

werden ook in andere streken op het

einde vandelaatste ijstijd gebruikt,

vooral dan de sneeuwhoen,de uil en de

raaf. In de Duitse vindplaats Gönners-

dorf had de raafwaarschijnlijk ook een

De ingang van de

grot Trou de Chaleux
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De 'Aiguilles de Chaleux’ klif waarin

zich de grot van Trou de Chaleux
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symbolische betekenis: een schedel van

deze vogel werd neergelegd in een uitge-

graven putje. Wat typisch is voor Trou de

Chaleuxis dat de prehistorische jagers

ganzen, en vooral dan hun vleugels, naar

hun kamp brachten om er de slagpennen

te verwijderen en benen kokers van te

maken.

Het onderzoek naar de vergeten vogel-

resten van deze grot bewijst dat niet

enkel zoogdieren van belang waren

voor de prehistorische mens. Het geeft

nieuweinzichtenin de diversiteit van de

bejaagde diersoorten en de verschillende

toepassingen van het botmateriaal.
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