




regionen knu-fcna ar-ber såsom järv, fjällräv och ren, prak-fcisk-b tag-e-b

hela den nordiska vildfaunan finns representerad. Därutöver -billkom-

mer de från Skandinaviska halvön numera u-fcro-bade arterna vildsvin,

vildkat-b samt möjligen även uroxe. Fågel- och fiskfaunan är bland

benfynden hit-tills.' däremo-t ej påfallande före-brääd, men koiomer med

all säkerhet a-fc-b betydligt utökas- i och med genomgången av det ny-bill-

komna vattensållade fyndmaterialet.

Benma-beriale-b synes således genom si-t-fc breda ar-fcregister och betydan-

de omfång genom en kvan-fcita-fciv analys av hela materialet kunna å-ber-

spegla väsentliga delar av såväl den i pålbyggnadens omnejd leva-nde

och till varierande biotoper anpassade faunan, som s-fcenåldersmänni-

skornas aktivi-be-ber och inriktning vid u-fcny-btjande-fc av tillgängliga,

na-turres-arser.

Ett alternativt samplingförfarande skulle emellertid i synnerhet be-

träffande de mindre frekven-ba, arterna genom kvanti-ba-biv-fc oregelmässig-b

bortfall menligt kunna påverka relativ frekvens, ålders- och konsför-

delning inom respektive arter sam-t inte minst den osteome-briska -u-bvär-

deringen (mankhö-.jdsberäkning mm). Sampling skulle slu-bligen för de er-

farenhe-bsmässigt mycket oregelbundet; spridda människoskele-t-bres-bernas

vidkommande innebära avsevärda förluster av be-bydelsefull infoi^mation

inte minst med avseende på -tolkningen av pålbyggnadens funktioner'.

Arbetets^ upplag nin :

I enlighet med det; gängse förfarandet vid bearbe-bning a-v- s-törre ben-

ma-berial kommer undersökningen a-b-t ske i e-fct flertal olika e-bapper, var-

vid den inleds?ide etappen, iden-bifiering och registrering av däggdjurs-

benen (exklusive smådäggdjuren), är den mest tidskrävande. Övrigt raa-

-fcerial av fisk, amfibier, . rep-bilier, fåglar sam-fc smådäggdjuren utsor-

•teras härvid for senare separa-t genomgång. Vid denna första etapp v.~b-

sorteras fortlöpande och märkes- även samtliga benenhe-ber av däggdjur

vilka med avseende på den kommande beräknin^enav mins-fca an-tal indivi-

der (MIND) för resp. ar-fcer kan feomma a-bt få betydelse. Utsortering och

märkning sker ävenledes av samtliga Tsenfynd av betydelse för köns- och

åldersfördelning, samt slutligen även mätbara ben enligt e-bt på för-

hand bestämt system. De identifierade ej -utsorterade 'benresterna för-

packas efter registrering artvis enligt sina ursprungliga fäl-bbeteck-

ningar i plastpåsar,

Vid de närmast påföljande etapperna genomförs ålders-, kons- och

MIND-beräkningar med utgångspunkt från ovan nämnda u-tsor-terade dägg-

djursbenen, varpå slu-fcligen mätning av materiale-fc sker.






	shm001
	shm002
	shm003
	shm007
	shm009

