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Voorwoord
Deze achtste aflevering van Paleo-aktueel geeft een eerste indruk van enige van de onderzoeks
activiteiten van de vakgroep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen in 1 996.
Een belangrijke gebeurtenis voor het onderzoek in dat j aar was ook de toewijzing van twee grote
projecten door de Stichting voor Historische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Het Italische project hangt nauw samen m et het werk dat door P.J.A.
Attema en anderen in deze en eerdere Paleo-aktueels i s beschreven. Dit onderzoek wordt samen m et
de Vrije Universiteit uitgevoerd. Het andere project, samen met de Universiteit van Amsterdam over
de opkomst van het Friese koninkrijk, is voortgekomen uit de opgravingen in W ij naldum, waarover
eveneens uitvoerig is bericht.
In totaal zullen acht promotie-onderzoekers en twee post doc-onderzoekers de gelederen van de
drie instituten komen versterken.
Paleo-aktueel houdt U op de hoogte.
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EEN VONDST VAN REUZENHERT BIJ DELFZIJL (GR.)

L.J.M. van Es en K. Walch

A lgemeen

Het leefgebied van het reuzenhert Megaloeeros
giganteus Blumenbach besloeg Europa en Azie.
In het late Pleistoceen kwam het vrij algemeen
voor. Uit deze tijd stammen veel vondsten uit
Ierse venen. In West-Europa kwam het dier
voor tot in het Allerød-interstadiaal; sommige
vondsten uit Syrie en de Zwarte Zee suggereren
echter dat het reuzenhert nog leefde tot 700-500
v.Chr. (Kurten, 1 9 86).
Van na de laatste ijstijd z ijn in Europa nog
overblij fselen gevonden van reuzenhert in Dene
m arken, Zuid-Zweden en Duitsland. De Deense
vondsten z ijn alle afkomstig uit het Allerød
(Degerbøl, 1 952; Møhl, 1 972). Recente vond
sten van het reuzenhert zijn afkomstig uit Hol
stein (Duitsland), waar de overblijfselen z ijn
gedateerd op de transitie tussen h et jonge Dryas
en het Preboreaal (Degerbøl, 1 964).

reuzenhertmetatarsi blijkt dat de metatarsus van
Delfz ijl onder de gemiddelde grootte ligt. De af
metingen z ijn zelfs iets kleiner dan die van een
vrouwelijk reuzenhert uit Ebingen (Dietrich,
1 909). De metatarsus uit Delfzijl heeft daarom
mogelijk toebehoord aan een vrouwelijk dier.

Tabel l. Maatgegevens van de metafarsus van
het reuzenhert.
Maten

B ij de aanleg van een persleiding onder het
spoor in de omgeving van Delfzijl (fig. l) z ijn
door de heer Rozema uit Ten Boer twee botten
gevonden. Beide beenderen, een vrij complete
linker metatarsus van een reuzenhert en een frag
ment van een linker humerus van een grote her
kauwer. De botten z ijn afkomstig uit blauwgrijze
klei en z ijn beide zwaar gefossiliseerd en licht
geerodeerd. De kleur van de botten is grijsblauw.

Beschrijving metafarsus (fig. 2)

Aan de vergroeiing van de distale epipfysen valt
af te leiden dat deze metatarsus van een volwas
sen dier afkomstig moet z ijn. Aan de dorsale
z ij de ontbreekt een botfragment, de scherpe ran
den ervan maken het waarschijnlijk dat het hot
fragment er recentelijk uitgebroken is. Uit ver
gelijking met afmetingen van elders gevonden

Metatarsus
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De vondst bi} Delfzijl

Metatarsus

633

gemiddelden, minimum en maximmn maten van metatarsi
afkomstig uit Nederland

Beschrijving humerus (fig. 3 )

Van het gevonden fragment van een linker hu
merus is de tuberositas deltaoidea nog bewaard
gebleven. De kleur en fossilisatiegraad komen
overeen met die van de gevonden metatarsus.
Gezien de grootte die de complete humerus ge
had moet hebben, komen drie diersoorten in aan
merking. Dit z ijn reuzenhert, oeros (Bos primi
genius) en steppenwisent (Bison priscus) . Het
fragment is afkomstig van een grotere humerus
dan de humerus van de aerosstier van Britsum
(nr. 1 570, BAl). In vergelijking met de humerus
van een reuzenhertskelet dat opgesteld staat in
het Noorderdierenpark te Emmen, l ijkt het frag
ment uit Delfz ij l afkomstig te z ijn van een ge
drongener humerus. Geconcludeerd moet worden
dat het humemsfragment niet met zekerheid ge
determineerd kan worden .
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tified as giant deer, Megaloeeros giganteus
Blumenbach The o/her bone is a fragment of a
humerus and betonged to a large ruminant.
Whether this is giant deer, aurochs or bison
could not be determined with certainty.
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Dankwoord

Met dank aan de heer D.F. Rozema uit Ten Boer
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Fig. 2. Linker metafarsus van
reuzenhert uit De!fzijl (J maat
blok = l cm).

Fig. 3. Linker humerusfragment
uit De!fzijl {l maatblok
l
cm) .
=

IO

