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OSTEOLOGICAL MA TERIAL FROM THE INSIDE PARTS OF THE KůLNA CA VE
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Abstract
'Zelinková, M., 1998: Os teologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny. Acta Mus. Moraviae, Sei.
geoL., 83: 147-157.
Osteologieal material from the inside parts ofthe Kůlna cave.
An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian
Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between results of palaeoecologica! analysis of this
materia! from the area in front of the cave and from the area inside the cave are discussed in the present
paper.
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Úvod

Ačkoli je Moravský kras bohatý na nálezy pozůstatků života z období pleistocénu,
jeskyně Kůlna, ležící v severní části Moravského krasu cca. 250 m od jižního okraje ves
nice Sloup v nadmořské výšce 449 m, patří mezi lokality v tomto regionu nejvýznamněj
ší. Jedná se o krasový útvar vybudovaný ve vilémovických vápencích givetského stáří,
který nabyl evropského významu hlavně díky vrstvám uloženin v něm obsažených. Za
tímco všechny ostatní jeskyně Moravského krasu obsahují sedimenty výhradně z období
poslední doby ledové (většinou jen její mladší poloviny), v přední části jeskyně Kůlny
byly zastiženy i sedimenty z konce rissu a z celého riss-wiirmského interglaciálu. Kůlna
je také jeskyní s největším počtem sídelních fází ve střední Evropě (V ALOCH in V ALOCH

et al. 1988).
Jeskyně Kůlna se dostala do popředí zájmu paleontologů a archeologů v druhé po

lovině minulého století. Prvním badatelem, který v Kůlně prováděl odborné systematické
výzkumy byl Jindřich Wankel (roku 1880). Jeho příkladu následoval Martin Kříž, praco
val v jeskyni v letech 1881-1886. Později, v období mezi roky 1887-1914, se do jeskyně
k výzkumům opakovaně vracel Jan Knies. Již tito badatelé, pracující na konci minulého
a počátku našeho století rozpoznali mimořádný význam lokality, a to jak z hlediska ar
cheologického, tak paleontologického.

Za druhé světové války byla v jeskyni zřízena fašistickým Německem továrna a po
vrch sedimentů byl stupňovitě srovnán a pokryt betonem. Tímto způsobem došlo ke zni
čení nejmladších sedimentárních vrstev označených čísly 1-4, které se zachovaly pouze
v prostoru před vchodem do jeskyně.
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Na výzkumy z přelomu století navázali v letech 1961-1976 pracovníci ústavu
Anthropos Moravského zemského muzea a uspořádali v jeskyni velkoplošný výzkum
pod vedením K. Valocha. V průběhu výzkumu byly odkryty značné plochy nejen v jes
kyni, ale také v jejím vchodu a před jeskyní (obr. 1). Ve vchodu jeskyně byl odkryt kom
pletní profil jeskynními sedimenty, kde nejstarší vrstva 14 pochází pravděpodobně
z konce rissu (VALOCH et al. 1988). Bohužel, značná část vrstev není průběžná po celé
délce jeskyně, a proto je "korelace sedimentů z vnitřních a vchodových částí jeskyně
mnohdy značně obtížná. Podrobná litologická charakteristika jednotlivých vrstev sedi
mentů je popsána kolektivem autorů ve Valochověpublikaci (VALOCH et al. 1988).

Osteologický materiál ze vchodových částí jeskyně zpracoval již v průběhu výzku
mu R. Musil (obr. 1) a vyčlenil na základě složení společenstva makrofauny i mikrofau

ny vrstvy vznikající v chladném
stepním klimatu a naopak vrstvy
vznikající v teplejším a vlhčím le
sostepním klimatu (MUSIL in VA
LOCH et al. 1969). Osteologický
materiál z vnitřních částí jeskyně
zůstal nezpracován, uložen v depo
zitáři Moravského zemského mu
zea. Z této kolekce jsem zpracovala
materiál z východní sondy uvnitř
jeskyně (plochy F, G [-G3, H, viz
obr. 1) ve svojí diplomové práci, je
jíž závěry zde předkládám.
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Paleoekologický rozbor

Nejstarší vrstvou, která byla
zastižena ve vnitřním prostoru jes
kyně, je vrstva 7e. Valoch (in VA
LOCH et al. 1988) ji paralelizuje
s vrstvou l3b ze vchodových částí
jeskyně, která je pravděpodobně
eemského stáří. V této vrstvě l3b
určil Musil (in VALOCH et al. 1969)
teplomilné, lesní společenstvo volně
žijících zvířat. Nálezy v 7e byly jen
sporadické (Mammuthus primige-

Obr. I Půdorys jeskyně Kůlna s vyznačený
mi plochami odkrytými při výzkumu
v letech 1961-1976. Osteologický
materiál z ploch označených světle
šedou barvou zpracoval R. Musil, ma
teriál z ploch označených tmavým od
stínem zpracovala autorka.

Fig. 1. Ground plan of investigations in the
Kůlna cave, from 1961 t i l l 1976.
Light colour - osteological material
from this area elaborated R. Musil,
dark colour - osteological material
from this area elaborated author.



nius, Equus sp., Ursus spelaeus, viz tab. 1), a proto ji nelze z hlediska klimatu a prostředí
s vrstvou 13b srovnávat.

Následující vrstvy 7~ (v grafech - obr. 2, 3 - je označena 7x), 7c, 70.. (v grafech -
obr. 2, 3 - je označena 7y) z vnitřních částí jeskyně jsou podle Valocha (ústní sdělení)
srovnatelné s vrstvou 7c ze vchodových partií jeskyně. Tato vrstva 7c vznikala v období
micoquienu, podle obsahu fauny představuje teplý klimatický výkyv nějakého staro
wtirmského interstadiálu, který Musil označil jako interstadiál kůlna (MUSIL in VALOCH
et al. 1969). Ve vrstvách 7c (229 nálezů) a 70.. (603 nálezů) z vnitřních částí jeskyně je
nejvýrazněji zastoupen mamut srstnatý (Mammuthus primigeniusi, ten zde tvoří asi
90 % materiálu. Ve vrstvě 7c je dále zastoupen také zajíc (Lep us sp.), medvěd jeskynní
(Ursus spelaeus) a sob polární (Rangifer tarandus), sporadicky se zde vyskytli také bovi
di (Bos primigenius nebo Bison priscus), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), jelen
obecný (Cervus elaphus) a kůň (Equus sp.). Ve vrstvě 70.. se kromě mamuta častěji vy
skytly také nálezy soba polárního, pouze ojediněle se objevily pozůstatky zajíce (Lep us
sp.), vlka (Canis lupus), lišky obecné (Vulpes vulpes) a koně (tab. I). Osteologický obsah
vrstvy 7~ (121 nálezů) je druhově poněkud rozmanitější. Nejčastěji nacházeným druhem
je sob polární, tvoří 27 % materiálu, dále je hojný také kůň (20 %) a mamut srstnatý
(16,5 %). Hojné jsou ale také nálezy pozůstatků jelena obecného (9 %), který je předsta
vitelem lesních, spíše teplomilnějších druhů a ve většině vrstev se objevuje ojediněle.
Dále se ve vrstvě 7~ vyskytly také tyto druhy: nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquita
tis - 7 %), zajíc (7 %), vlk (3 %), liška obecná (2,5 %), hyena jeskynní (Crocuta spelaea
- 2,5 %) a ojediněle také koza (Capra sp.) nebo ovce (Ovis sp.) (tab. 1). Podle druhové
ho složení vrstev 7c a 70.. usuzuji, že vznikaly spíše v chladném, stepním stadiálním kli
matu a nelze je proto ztotožnit s vrstvou 7c ze vchodu, která je podle určení Musila
interstadiální. S touto interstadiální 7c koresponduje spíše vrstva 7~ z vnitřních prostor
jeskyně, která kromě chladnomilnějších druhů (sob polární, mamut severní, nosorožec
srstnatý) obsahuje ve větší miře také druhy teplomilnější (jelen obecný, liška obecná)
a pravděpodobně vznikala v době teplejšího, vlhčího klimatu s lesostepním porostem.

Komplex vrstev 7a, 7a1, 7~ z vnitřních částí jeskyně Kůlny odpovídá podle Valocha
(ústní sdělení) vrstvě 7a ze vchodu. Tato vrstva 7a vznikala ve chladném, stadiálním kli
matu v období některého ze stadiálů před interstadiálem podhradem (wtirm) (MUSIL in
VALOCH et al. 1988). Vrstva 7~ (352 nálezů) z vnitřních částí jeskyně obsahuje přede
vším pozůstatky mamuta srstnatého, soba polárního, koně a hyeny jeskynní. Dále se zde
vyskytuje také vlk, jelen obecný, liška obecná i lední (Alopex lagopus) a v menší míře
i další druhy (pod 2 % na základě počtu determinovaných fragmentů, viz tab. 1). Ve vrstvě
7a1 (1624 nálezů) se nejčastěji vyskytují osteologické zbytky soba polárního a mamuta
srstnatého. Počínaje touto vrstvou převážila v Kůlně četnost výskytu soba polárního nad
výskytem mamuta srstnatého (na základě počtu minimálně přítomných jedinců, viz
obr. 3). Dále vrstva 7a1 obsahuje osteologické pozůstatky pišťuchy stepní (Ochotona pu
silla), koně, jelena obecného, zajíce, nosorožce srstnatého, medvěda jeskynního a v něko
lika výskytech i dalších druhů (tab. I). Osteologický materiál vrstvy 7a (455 nálezů) je
opět tvořen z velké části pozůstatky soba polárního a mamuta srstnatého (na základě mini
málního počtu jedinců sob převažuje nad mamutem, viz obr. 3), dále se ve vrstvě nacháze
jí pozůstatky nosorožce srstnatého, hyeny jeskynní, koně a v několika nálezech i zajíce,
jelena obecného, medvěda jeskynního a vlka (tab. 1). Jak je z výčtu zastoupených druhů
patrné, všechny tři vrstvy (7~, 7a[' 7a) si jsou z hlediska osteologického obsahu velmi
podobné. Zvyšování četnosti výskytu soba polárního na úkor mamuta srstnatého (na zá
kladě výpočtu minimálního počtu přítomných jedinců, viz obr. 3) není dokladem změny
klimatu, neboť se jedná o vzájemné zastupování druhů s obdobnými ekologickými nároky.
výskyt pozůstatků jelena obecného, byť i v podřízeném množství, poněkud zpochybňuje

149



Tab. I. Počet nálezů jednotlivých druhů v jednotlivých vrstvách lomený počtem minimálně přítomných jedin
ců daného druhu v dané vrstvě.

Tab. 1. The first number is a number of findings of single species in each layer and the second number after di
viding sign is a number of minimal present individuals.

Druh/V rstva 7e 7p 7c 7a 7az 7a, 7a .6a 6b 6a 6 4 Celkem

Ta/pa 3/2 3/2
europaea
Ochotona 12/6 12/6
pusi//a
Lepus sp. 81l 91l 3/2 61l 12/3 8/1 121l 11/2 III 40/2 III 1I11l6
Cite//us 5/3 1/1 1/1 7/5
citellus
Castor III III
fiber 
Dierostonyx III 6/4 7/5torquatus
Panthera III III
spe/aea
CroeUla 31l III 14/2 10/2 3/1-2 41l 35/8-9
spe/aea
Canis 41l III 31l 13/2 20/2 6/1 2/1 14/2 31l 66/12
lupus
Vu/pes 31l 21l-2 71l 14/2 41l III 51l 36/8-9vulpes
A/opex III III 7/1-2 7/2 3/1 31l 9/2 III III 33/11-12lagopus
Vulpes vu/pesl I 5 13 3 3 4 2 31
A/opex lagopus
Martes III 21l 3/2martes 
Mustela III IIIenninea
Mustela sp. III 1/1 2/2
Gu/o III III 2/1 4/3gulo
Ursus 2/1 3/1 III 31l 39/3 81l 14/1 45/2-3 III 81l 1241l3-14 spelaeus
Mammuthus 10/1 20/1 200/4-5 572/4 214/3 865/6-7 238/3 25/1 225/2-3 131l 2382/26-29primigenius 
Coelodonta 9/1 III 51l 43/3 11/3 5/1 151l 41l 93/12antiquitatis
Equus sp. 31l 24/2 21l 21l 20/2 120/4 14/2 45/2 81/2-3 21l 241l 337/19-20
Sus III III 2/2
serofa
Cervus lilI 21l III lilI 33/4 51l 4/1 5/1 III 2/1 75/13
elaphus
Alees III 2/1 9/1 3/1 1/1 21l 18/6
alees
Rangifer 33/3 Sil 141l 281l-2 370/8-9 132/4-5 53/4 247/4-5 181l-2 127/4 11/2 1038/33-38
tarandus
Cervinae I 4 27 8 I 8 9 58
Bos primigen. 21l III 41l 6/2 III 21l I Sil 61l 37/9
Bison priscus
Rupieapra 21l 5/2 31l-2 2/2 12/6-7
rupicapra 
Capra sp.l 31l III 4/2 8/2 3/1 7/1 1/1 III 28/10
Ovis sp.
Celkem
nálezů 15 121 229 603 352 1624 455 1.68 702 28 246 14 4557
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myšlenku čisté stepi, protože jelen je druh obývající spíše lesostepní, vlhčí areály. Ve vrst
vě 7a ze vchodových částí jeskyně se osteologické pozůstatky jelena nevyskytly vůbec
(MUSIL in VALOCH et al. 1969). Vysvětlením společného výskytu druhů s odlišnými eko
logickými nároky by mohla být klimatická specifičnost oblasti Moravského krasu, který je
i v současnosti celoročně chladnější než okolní areály. Vyloučit se bohužel nedá ani mož
nost částečného smíchání materiálu jednotlivých vrstev.

Vrstvy 6a a 6b z vnitřních prostor jeskyně odpovídají vrstvě 6a ze vchodových částí
(podle Valocha, ústní sdělení). Vrstva 6a ze vchodu jeskyně vznikala podle nalezených
osteologických pozůstatků pravděpodobně v období suché studené stepi. Musil ji řadí do
doby jednoho z wlirmských stadiálů před interstadiálem podhradem, z archeologického
hlediska se jedná stále o micoquien (MUSIL a VALOCH in VALOCH et al. 1988). Vrstva 6a
z vnitřních prostor jeskyně (celkem 168 určených nálezů) obsahuje především osteolo
gické pozůstatky soba' polárního (31,5 %) a koně (26,8 %), dále obsahuje pozůstatky ma
muta srstnatého (14,9 %), medvěda jeskynního (8,3 %), zajíce (7,1 %) a v menší míře
i zbytky nosorožce srstnatého, jelena obecného, lišky lední, vlka a bovidů (tab. 1). Osteo
logický materiál vrstvy 6b z vnitřních prostor jeskyně (702 určených nálezů) je tvořen
především pozůstatky soba polárního (35,2 % determinovaného materiálu), mamuta
srstnatého (32,0 % determinovaného materiálu), koně (11,5 %) a medvěda jeskynního
(6,4 %), dále se zde vyskytly osteologické zbytky lišky lední, vlka, kamzíka horského
a zajíce. Ojediněle se objevily také další druhy, a to: liška obecná, hyena jeskynní, noso
rožec srstnatý, jelen obecný, los evropský (Alces alces), bovidi a rosomák severní (Gulo
gulo) (tab. 1). Jak z předchozího výčtu vyplývá, ve vrstvě 6a i 6b převažují chladnomilné
stepní druhy (mamut, sob) a teplomilnější druhy (jelen, bovidi, liška obecná) jsou zastou
peny jen v nevýznamném počtu. Lze tedy říci, že vrstvy 6a i 6b vznikaly v chladném sta
diálním klimatu se stepním porostem a jsou pravděpodobně totožné s vrstvou 6a ze
vchodových částí jeskyně. Občasný výskyt jelena a jiných teplomilnějších druhů lze vy
světlit buďto smícháním materiálu z několika nesnadno odlišitelných vrstev a nebo se
jedná o úlovky ze vzdálenějších oblastí, ve kterých se místní mikroklima mohlo teplotně
lišit od mikroklimatu Moravského krasu.

Nadložní vrstva 6a z vnitřních prostor odpovídá vrstvě 6b ze vchodových částí
jeskyně (podle Valocha, ústní sdělení). Seitl (in VALOCH et al. 1988) ve vrstvě 6b uvádí
výskyt převážně losa evropského, dále jelena evropského i bovidů. Závěrem předpo
kládá vznik vrstvy v teplejším a vlhčím klimatu. Valoch (in VALOCH et al. 1988) vrstvu
6b přiřazuje interstadiálu tursac. Vrstva 6a je velmi chudá na osteologický materiál
(pouhých 28 nálezů - nejvíce sob polární, kůň, viz tab. 1), a proto ji nemohu s vrstvou
6b srovnávat.

Ve stratigrafickém sledu následuje vrstva 6 (246 nálezů), jejíž průběh je více méně
nepřerušen po celé délce jeskyně, a je proto označena jediným symbolem. Mezi vrstvou
6 a podložními vrstvami se pravděpodobně nachází sedimentační hiát, protože vrstva 6
vznikala až v období magdalénienu v průběhu wlirmu 3 ve vlhkém a chladném klimatu
(MUSIL a VALOCH in VALOCH et al. 1988). Ve vnitřních částech jeskyně byl ve vrstvě 6
zachycen tento osteologický materiál: převažují pozůstatky soba polárního (51,6 %), vý
razněji než v předešlých vrstvách je také zastoupen zajíc (16,3 %), dále se vyskytli kůň
(9,8 %), mamut srstnatý (5,3 %), medvěd jeskynní, bovidi atd. (tab. 1). Značná převaha
soba polárního (obr. 2) ukazuje na chladné klima v období usazování vrstvy 6, výskyt
bovidů opět ukazuje na určitý rozpor. Osteologické zbytky tura nebo bizona se však ob
jevily pouze ojediněle a mohou pocházet z oblastí mimo kras, kde je možno předpoklá
dat teplej ší prostředí.

Nejmladší vrstvou, která nebyla uvnitř jeskyně zničena v době druhé světové války,
je vrstva 4. Vznikla v období závěru glaciálu nebo dokonce až v holocénu, makrofauna
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obsahuje druhy holocénní i svrchně pleistocénní. Archeologicky je vrstva 4 řazena do
epimagdalénienu (MUSIL, VALOCH in VALOCH et al. 1988). Nálezy makrofauny ve vrstvě
4 z vnitřních prostor jeskyně jsou pouze sporadické (14 nálezů), vyskytuje se sob polár
ní, jelen evropský a zajíc (tab. 1).

Díky složitosti a nepřehlednosti průběhu jednotlivých vrstev sedimentů uvnitř jes
kyně byl Valoch při výzkumu nucen vyčlenit tzv. smíšené polohy, které nebylo možno
jednoznačně přiřadit k té či oné vrstvě. Většina z těchto smíšených poloh není příliš bo
hatá na osteologický materiál (viz tab. 2) a proto se budu podrobněji zabývat pouze třemi
z nich, a to polohami 7a) (7c), 7a1 (7a) a polohou 6b + 7a1• 

Smíšená poloha 7a) (7c) obsahuje především pozůstatky soba polárního a mamuta
srstnatého, výrazněji je zastoupen i kůň. Dále se zde vyskytly také nálezy jelena evrop
ského, vlka, nosorožce srstnatého, medvěda jeskynního a lišky lední (tab. 2). Svým
osteologickým složením odpovídá smíšená poloha 7a1 (7c) spíše vrstvě 7a). Ve smíšené
poloze 7a1 (7a) převažují mezi jednotlivými druhy opět nálezy soba polárního a mamuta
srstnatého, méně hojně je zastoupena pišťucha stepní, kůň a jelen obecný, další druhy
jsou zastoupeny jen sporadicky (tab. 2). Tato smíšená poloha 7a) (7a) náleží svým osteo
logickým obsahem spíše vrstvě 7a. Osteologický materiál smíšené polohy 6b + 7a1 je
tvořen opět především pozůstatky soba polárního a mamuta srstnatého, častěji se vyskytl
také kůň a medvěd jeskynní. Mezi další druhy nalezené v této smíšené poloze patří noso
rožec srstnatý a zajíc (tab. 2). V poloze 6b + 7a) převládá materiál z vrstvy 6b. Podrob
nější informace o osteologickém materiálu z vnitřních prostor jeskyně Kůlny jsou
uvedeny v diplomové práci (ZELlNKOVÁ 1995).

Z předchozího paleoekologického rozboru zvířecího osteologického materiálu
z vnitřních prostor jeskyně Kůlny lze vyvodit tyto závěry:

- nejstarší vrstva 7e zastižená uvnitř jeskyně je chudá na osteologický materiál a ne
lze ji srovnávat.

- z komplexu vrstev 7~, 7c, 7a z vnitřních prostor jeskyně odpovídá interstadiální
7c ze vchodu nejvíce vrstva 7~, která obsahuje zvýšené množství teplomilných druhů.

- komplex vrstev 7a, 7al' 7~ více méně odpovídá vrstvě 7a ze vchodových částí
jeskyně, vzniklé za stadiálního klimatu. Ojedinělé výskyty teplomilnějších druhů lze vy
světlit možným částečným smícháním vrstev nebo rozdíly v mikroklimatu různých eko
logických a geografických areálů. Při srovnání vrstev 7c a 7a s vrstvami 7a2, 7a1 a 7a
z vnitřních částí jeskyně je patrný úbytek četnosti nálezů pozůstatků mamuta srstnatého.
Ve vrstvě 7a) poprvé převážil sob polární nad mamutem srstnatým v počtu minimálně
přítomných jedinců na lokalitě. Tento trend úbytku výskytu mamuta srstnatého a jeho na
hrazování sobem polárním pokračuje dále do nadložních vrstev (obr. 2, 3).

- vrstvy 6a a 6b z vnitřních prostor jeskyně opět svým složením v celku odpovídají
stadiální vrstvě 6a ze vchodu. I zde se však sporadicky vyskytují teplomilné druhy, prav
děpodobně z obdobných příčin jako v předešlém případě.

- nadložní vrstva 6a je velmi chudá na osteologický materiál, a proto ji nelze
s interstadiální 6b ze vchodových částí srovnávat.

- vrstva 6, jednotně označená po celé délce jeskyně, obsahuje pozůstatky především
chladnomilných druhů, ve vnitřních prostorách jeskyně se opět ojediněle vyskytují i ná
lezy teplomilnějších druhů. Ve vrstvě 6 se také výrazně zvýšila četnost nálezů zajíce, to
pravděpodobně souvisí se změnou techniky lovu.

- nejmladší vrstva vyskytující se ve vnitřních prostorách jeskyně, vrstva 4, je chudá
na osteologický materiál a nelze ji srovnávat s materiálem ze vchodu jeskyně.
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Tab. 2. Počet nálezů jednotlivých druhů v jednotlivých smíšených polohách lomený počtem minimálně pří
tomných jedinců daného druhu v dané smíšené poloze.

Tab. 2. The first number is a number of findings of single species in each mixed situation ["mixed situation" -
it is the area, where is not possible to say exactly which layer it is] and the second number after divid
ing sign is a number of minimal present individuals.

Srn. poloha 7a, + 7e 7a, + 713 7a, (7c) 7a, (7a) 7a+7a 6b + 7a, 6 + 7a, 6 + 6a Celkem
Druh

Ochotona 3/3 7/4 2/1 12/8pusil/a
Lepus sp. 2/1 3/1 8/1-2 8/2 21/5-6
Citellus 2/1 2/1 4/2citellus
Dicrostonyx 1/1 1/1torquatus
Panthera 1/1 1/1spelaea
Crocuta 4/1 2/1 1/1 7/3spelaea 
Canis 1/1 1/1 6/1 3/1 1/1 1/1 1/1 14/7lupus
Vulpes 1/1 1/1 2/2vulpes
Alopex 4/1 3/1 1/1 2/1 10/4lagopus
Alopex lag. + 2 1 3Vulpes vulp.
Mustela 2/1 1/1 3/2
erminea
Mustela sp. 1/1 1/1
Ursus 1/1 4/1 1/1 22/2 1/1 29/6
spelaeus
Mammuthus 34/1 38/1 27/1 15/1 66/1-2 4/1 2/1 186/7-8
primigenius
Coe/odonta 3/1 4/1-2 3/1 1011 1/1 21/5-6antiquitatis
Equus sp. 1/1 3/1 25/1 6/1 24/2 1/1 16/1 76/8
Cervus 8/2 5/2 2/1 15/5elaphus
Alces 3/1 1/1 3/1 1/1 8/4
alces
Rangifer 4/1 30/2 31/1-2 611 51/2 6/1 16/2 144/10-11tarandus
Cervinae 5 6 2 13
Bos primigen. 3/1 1/1 2/1 6/3
Bison priscus
Rupicapra 111 111 2/1
rupicapra
Capra sp./ 1/1 2/1 3/2
Ovis sp.
Celkem 2 50 141 102 21 201 16 49 582
nálezů
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Vrstva 7x 

Vrstva 7a1 

• ostatní druhy 56 %
• Rangifer tarandus 27 %
• Mammuthus primigenius 17 %

Vrstva 7y 

• ostatní druhy 3 % 
• Rangifer tarandus 2 % 
• Mammuthus primigenius 95 %

• ostatní druhy 24 %
• Rangifer tarandus 23 % 
• Mammuthus primigenius 53 % 

Vrstva 6a 

• ostatní druhy 53 %
Rangifer tarandus 32 % 

• Mammuthus primigenius 15 % 

Vrstva 6 

• ostatní druhy 43 %
Rangifer tarandus 52 %

• Mammuthus primigenius 5 % 

Vrstva 7e 

Vrstva 7a2 

• ostatní druhy 11 %
Rangifer tarandus 2 %

• Mammuthus primigenius 87 % 

• ostatní druhy 31 %
Rangifer tarandus 8 %

• Mammuthus primigenius 61 %

Vrstva 7a 

• ostatní druhy 19 0/0
Rangifer tarandus 29 %

• Mammuthus primigenius 52 % 

Vrstva 6b 

• ostatní druhy 33 %
Rangifer tarandus 35 %

• Mammuthus primigenius 32 %

Obr. 2. Diagramy zobrazují podíl nálezů mamuta a soba na celkovém množství materiálu a postupné vzájemné
zastupování těchto dvou druhů. Procenta jsou počítána na základě množství determinovaných fragmen
tů. Vrstva 7x = 7~, vrstva 7y = 7a.

Fig.2. These diagrams show the ratio of mammoth's and reindeer's bones on aIl material from each layer, and
show a substitution of mammoth for reindeer too. The diagrams are made on the basis of quantity of
determined finds. [layer 7x = 7~, layer 7y = 7a)
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Vrstva 7x 

Vrstva 7a1 

• ostatní druhy 71 % 
• Rangifer larandus 21 %
• Mammuthus primigenius 7 %

Vrstva 7y 

• ostatní druhy 71 %
• Rangifer tarandus 6 %
• Mammulhus primigenius 23 %

• ostatní druhy 75 %
• Rangifer larandus 14 %
• Mammulhus primigenius 11 % 

Vrstva 6a 

• ostatní druhy 69 %
Rangifer larandus 25 % 

• Mammulhus primigenius 6 %

Vrstva 6 

• ostatní druhy 75 %
• Rangifer tarandus 20 %
• Mammulhus primigenius 5 % 

Vrstva 7e 

Vrstva 7a2 

• ostatní druhy 65 %
• Rangifer tarandus 7 %
• Mammulhus primigenius 29 %

• ostatní druhy 80 %
• Rangifer larandus 7 %
• Mammulhus primigenius 13 % 

Vrstva 7a 

• ostatní druhy 71 %
• Rangifer larandus 18 %
• Mammulhus primigenius 11 % 

Vrstva 6b 

• ostatní druhy 75 %
• Rangifer tarandus 16 % 
• Mammuthus primigenius 9 % 

Obr. 3. Diagramy zobrazují podíl minimálně přítomných jedinců mamuta a soba na celkovém množství jedin
ců v dané vrstvě a postupné vzájemné zastupování těchto dvou druhů. Procenta jsou počítána na zákla
dě počtu minimálně přítomných jedinců každého druhu v každé vrstvě. Vrstva 7x = 7p, vrstva 7y = 7a.

Fig.3. These diagrams show the ratio of mamrnoth's and reindeer's individuals on all individuals from each
layer, and show a substitution of mammoth for reindeer too. The diagrams are made on the basis of mi
nimal number of present individuals of each species. [layer 7x = 7p, layer 7y = 7a]
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Rozbor osteologických nálezů z hlediska působení člověka

V průběhu výzkumů byla z jeskyně Kůlny vyzdvižena značně obsáhlá kolekce (asi
40 000 kusů pouze z vnitřních prostor jeskyně) osteologického materiálu. K nahromadě
ní tak velkého množství zvířecích kostí došlo působením paleolitického člověka
neandertálského typu, který opakovaně Kůlnu obýval v období dlouhém asi 100 000 let
(VALOCH 1991). Vyzdvižený materiál nese také četné stopy po činnosti tohoto člověka.
Je ze značné části fragmentární, nálezy celých, neporušených kostí tvoří pouze malé pro
cento z celku.

Fragmentámost materiálu a způsob opracování jsem mohla nejlépe sledovat na po
zůstatcích soba polárního, které jsou na lokalitě hojně zastoupeny. Diafýzy dlouhých
kostí končetin sobů bývají často rozštípány na podélné a šikmé úštěpy centimetrových až
decimetrových délek, distální epifýzy metacarpů a metatarsů bývají někdy příčně odlá
mány. Z lebky zůstaly zachovány nejčastěji pouze zuby, kromě zubů se také občas vy
skytují fragmenty dolních čelistí a fragmenty paroží. Co do četnosti nálezů, mírně
převažují fragmenty kostí pánevní končetiny nad pozůstatky kostí hrudní končetiny,
obratle a žebra tvoří pouze velmi malou část materiálu.

Další kopytníci, jako např. kůň, jelen, tur nebo bizon a los jsou zastoupeni na lokali
tě velmi málo, přesto je patrné že i jejich dlouhé kosti končetin byly obdobně jako u soba
podélně a šikmo štípány, také se vyskytly doklady příčného odlamování epifýz.

Většinu nálezů pozůstatků mamuta srstnatého tvoří drobné fragmenty mamutích
molárů a klů. Nálezy fragmentů kostí nejsou příliš početné, fragmenty jsou také relativně
malé a proto nějaký typičtější způsob opracování nebylo možno vy sledovat. U drobnější
ho zvířectva, např. u zajíců a lišek, byly kosti příčně lámány, nejsou zde podélné a šikmé
úštěpy.

Paleolitické lokality obývané člověkem obsahují většinou druhově bohaté spole
čenstvo lovené zvěře, které však svým složením ani kvantitou jednotlivých druhů nemusí
odpovídat přirozenému společenstvu žijícímu v dané oblasti. Mezi zvěří loveno u člově
kem se pravděpodobně nevyskytnou všechny druhy žijící v dané oblasti, a naopak, část
osteologického materiálu nalezeného na lokalitě může pocházet i z lovu ve vzdálenějších
oblastech. Také výkyvy v četnosti zastoupení jednotlivých druhů v různých vrstvách ne
musí odrážet změny v přirozeném společenstvu. Tyto skutečnosti je třeba mít na paměti
zvláště při potřebě určit paleoekologické podmínky dané oblasti.

Závěr

Převládajícími druhy v osteologickém materiálu vyzdviženém ze sedimentů uvnitř
jeskyně Kůlny jsou sob polární a mamut srstnatý. Ačkoli ve starších vrstvách tvoří ma
mut srstnatý více procent determinovaného materiálu než sob polární, celkově se dá říci,
že s výjimkou nejstarších vrstev 7c a 7a naopak na lokalitě převládá sob nad mamutem,
což dokazují také předpokládané minimální počty jedinců jednotlivých druhů (obr. 2, 3).
Většinu nálezů pozůstatků mamuta srstnatého tvoří drobné štěpinky molárů a klů a proto
je výsledné procento jeho výskytu mírně nadhodnoceno. Četnost nálezů mamuta srstna
tého zřetelně klesá směrem do nadloží, jeho úbytek je nahrazován sobem polárním a čás
tečně i koněm. Tento úbytek mamuta srstnatého nesouvisí patrně se změnou klimatu,
neboť je nahrazován druhem s obdobnými ekologickými nároky. Spíše je odrazem celo
světového vymírání mamuta v průběhu závěru pleistocénu. Teplomilnější lesní druhy se
v nálezech vyskytují pouze ojediněle. Podporují představu, že i v průběhu stadiálů exis
tovaly v Moravském krasu nebo v jeho okolí občasné nerozsáhlé lesíky. Prudký nárůst
četnosti výskytu zajíce ve vrstvě 6 je způsoben pravděpodobně změnou techniky lovu
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s příchodem magdalénienské kultury. Ve způsobu opracovávání kosterních zbytků paleo
litickým člověkem se mi nepodařilo vysledovat v průběhu vrstev žádné změny.
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SUMMARY

The Kůlna cave is a karstic formation developed in Vilémovice limestone, which lies in the northem part
of Moravian Karst. The Kůlna cave is an important Pleistocene archaeology and palaeontology locality with
a sedimentary contents from the end of Riss glacialtillthe Holocene and with the numerous support of the Pa
laeolithic man presence [VALOCH in VALOCH et a!. 1988]. From 1961 till 1976 Karel Valoch and his colleagues
from Moravian Museum carried out an extensive investigations of this locality and uncovered large areas insi
de the cave and in front of the cave [fig. I]. An osteological material from the area in front of the cave [fig. I]
was elaborated by R. Musil, who determined a probable climate in each sedimentary layer on the basis of ani
mal association [MUSIL in VALOCH et a!. 1969]. I elcborated an osteological material from the area inside the
cave [ZELlNKovA 1995].

This article gives comparison between results of palaeoecological analysis of osteological material from
each layer of sediments in the area in front of the cave and results of the same analysis from the area inside the
cave. The results of animal bones elaboration from the area inside the cave mostly support palaeoecological
and palaeoclimatic conclusions obtained from studying an osteological material from the area in front of the
cave. Mammoth [Mammuthus primigeniusi and reindeer [Rangifer tarandus] are the most frequent species in
all layers, density of mammoth's occurrence falls in the direction to younger layers, den si ty of reindeer's oc
currence compensates this decrease [fig. 2, 3]. Red deer [Cervus elaphus] and other more or les s woody species
occur in a small number also in stadiallayers in the area inside the cave. This fact is in contrast with a situation
in the area in front of the cave, and supports an idea of local forests presence in region. The bones from the
Kůlna cave were processed by ancient man, it is possible to see cut marks and break marks on them.
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