ARHIS arh_zoo detailvaate väljad 2020
Blokk
Tulme

Välja nimetus

Näited

Selgitused

AI-1111

Tulme välja sisestatakse siin vaid kollektsiooni peanumber (tühikute
asemel sidekriipsud).

Leiunumber

111

Leiunumbri võib anda ise (nt 1, 2, ... või 001, 002 ...) või kui seda
mitte teha, siis genereeritakse automaatselt andmesüsteemi poolt
(järgarv ilma punktita). Iga sisestatud luu(de) kirje saab endale
süsteemi poolt leiunumbri kujul nt "AI-1111/AZ-111", kus AZ viitab
arheozooloogia kollektsioonile. Kui kaevamiste käigus on
luukogumitele antud (ala-)number, siis võib seda kasutada
leiunumbri moodustamisel kujul: 32:1, 32:2 ..., kus 32 on
luukogumile antud number.

Leidude arv

1

Ühes kirjes olevate luude/jäänuste (fragmentide) arv. Vt erandjuhud
blokis "Määrang" väljadel "Jäänuste arv" ja "Märkused (jäänuste
arv)"

Leiuaeg

7.07.2012

Leidmise kuupäev või aasta.

Publitseeritud

Lõugas, aruanne
arheoloogiaarhiivis; Lõugas
2012; andmebaas

Viidata võib aruandele ja/või publikatsioonile (lühiviide), kus antud
luuleidu/jäänust on kajastatud. Viidata võib ka andmebaasile või
kirjutada doi viide (linkimine pole hetkel võimalik).

Tulme

Üldandmed

Kirjeldus

Märkused

Kaevand

C

Kaevandi tähis

Korris

II
tahmase mulla ja põlenud
kividega täidetud lohust; NOserv
D/2

Korrise või kihi tähis

70 cm

Sügavus max. kirjutada koos ühikutega (kui on teada)

Sügavus min.

60 cm

Sügavus min. kirjutada koos ühikutega (kui on teada)

Laiuskraad (B)

57.685628

Geokoordinaat B kümnendkraadides (DD) kujul 57.685628; tavaliselt
muistise täpsusega

Pikkuskraad (L)

27.08069

Geokoordinaat L kümnendkraadides (DD) kujul 27.08069; tavaliselt
muistise täpsusega

Hoidla
Karbi nr

Ankru tn hoidla

Leiu hoiustamise koht/hoidla

3

Takson

Sus sp.

Leiu hoiustamise karbi number
Takson märgitakse võimalikult täpselt: liik või isegi alamliik (ladina k.
nimetus), kuid kui liigi määrangus pole kindel, siis märkida sellest
kõrgem takson. Juhul kui luuleiu puhul pole võimalik ühelegi
selgroogsete rühmale määrata, siis märkida Vertebrata. Muude
loomsete jäänuste puhul (nt koproliidid) on taksoniks see kui täpselt
saame jäänust omistada mõnele liigile või rühmale. Klassifikaatroiga
määratud nimetused.

Kehaosa

eesjäse

Kehaosa kantakse andmebaasi eestikeelse nimega (väike algustäht);
koproliitide jm kehaväliste jäänuste puhul kirjutada "muu".
Klassifikaatroiga määratud nimetused.

Luu/jäänus

Humerus

Luu/jäänuse ladinakeelne nimetus (suur algustäht). Klassifikaatroiga
määratud nimetused.

Leiukoht
Leiukoht

Asukoht

Määrang

Üldandmete kirjeldusse võib lisada nt arheoloogi poolt kaevamistel
luuleiule või -kogumile antud numbri: siin nt "Luu 32" (soovitav on
Luu 32, kogutud 2 mm avadega
kasutada sama numbrit ka "Leiunumbri" andmisel). Siia võib märkida
vesisõelalt
ka kogumismeetodi, kui see erineb tavapärasest käsitsi kogumisest
kaevandis.
Märksõnad, mis puudutavad leiu välimust ja mida oleks lihtne
lõikejäljed, raiejälg; proov
otsingulahtrisse sisestada. Samuti kui on võetud proov analüüsiks
võetud 13C/15N analüüsiks (lisada proovivõtja nimi või initsiaalid) või luu on näitusel, välja
ÜAL
laenutatud vms (eraldi on väljad C14 analüüsi tulemuste ja
proovivõtu protokolli numbri jaoks).

Ruut
Sügavus max.

Leidmise kohta kirjeldav info
Ruudu tähis
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Pool

sin

Variandid: (vasak - sinister) "sin", (parem - dexter) "dext", (parem ja
vasak - dexter et sinister) "dext et sin" ja tühi väli

Sugu

M

Variandid: Isane "M", emane "F" ja tühi väli

Patoloogiad

luumurd

Kui on, siis nt luumurd, luuvohand jms või sõna "patoloogiline" kui
pole selge, millise patoloogiaga tegu

Vanus

juvenile

Andmesüsteem valib ENG klassifikaatorist: juvenile, adult, subadult.
Lahtri tühjaks jätmisel pole vanuse määramine selge, kuid enamasti
on siis tegu täiskasvanud isendiga.

Isend

Isend 1

Kui mitu luud või peaaegu terve skelett pärinevad ühelt isendilt, siis
anda isendile tähis (Isend 1, Isend 2, Veis 1, Veis 2 vms). Oluline on
see luude ükshaaval registreerimisel andmebaasi, et hiljem saaks
neid ühe ja sama isendiga siduda.

Kirjeldus (määrang)

korpuse keskosa fragment,
lõikejäljed distaalsel osal

Luu/jäänuse kirjeldus. Fragmendi puhul kirjedada, millise osaga tegu,
või kas tegu on mitme ühinenud luuga, kas lõualuus on hambaid jms.
Kui luu on tervik, siis märkida "tervik", kui tükk on ära, siis millisest
luu osast. Täpsustada, kus luul asuvad lõike vm jäljed.

Märkused (määrang)

cf. Sus domesticus; 25-30 cm
isend; suurt kasvu isend, väike
isend

Siin võib nt täpsustada, millisele liigile luu võiks kõige tõenäolisemalt
kuuluda kui taksoni lahtris on märgitud liigist kõrgem takson.
Kokkuleppelised märksõnad, mis puudutavad leiu interpretatsiooni ja
mida oleks lihtne otsida.

1

Üldjuhul on jäänuste arv ühes sisestuses 1, või üle ühe, kui tegu on
ühesuguste luudega ühes ja samas kogumis (sama, mis üldandmete
blokis "Leidude arv"). Täpsemalt määramata luukildude puhul võib
siin jäänuste arv olla ka ligikaudne (nt 200).

Määrang

Jäänuste arv

Kui tegemist on ligikaudse arvuga, siis täpsustus kirjutada siia
lahtrisse, nt "Jäänuste arv on ligikaudne". Ligikaudse arvu esitamise
puhul lahtris "Jäänuste arv" tuleks üldandmete blokis "Leidude
arvuna" kajastada 1 - s.o üks luukogum (ligikaudset arvu ei tohiks
kajastada leidude arvu loenduris).

Märkused (jäänuste arv)

Dateering

Määraja 1

Liina Maldre

Määraja nimi

Määramise aeg

2001

Määramise aeg aastase täpsusega.

Määraja 2

Lembi Lõugas

Määraja 2 tuleb juhul kui on määratud koostööna või leid on varem
teise uurija poolt määratud. Kui Määraja 2 määrang muutub taksoni
ja luu nimetuse poolest Määraja 1 omast, siis tuleb andmebaasi uus
rida luua, mitte varasemat üle kirjutada.

Määramise aeg 2

2018

Määramise aeg aastase täpsusega.

C14 dateering

3050±30

14

Labori number

Poz-02333

Dateeringuga kaasa antud labori number

Arheoloogiline kontekst pronksiaeg

Sõnaline ja/või numbriline (nt sajandid) vanus arheoloogilise
materjali järgi

Märkused (dateering)

AMS; 13C= -22,0

Dateerimismeetodit täpsustav info (sh võib täpsustada arheoloogilise
konteksti infot). Kui on, siis märkida ka muud isotoopväärtused.

205

suurim pikkusmõõt millimeetrites

Pikkus (L) max
Pikkus (L) min
Laius (W) max
Mõõdud (mm) Laius (W) min
Kõrgus (H)
Sügavus/läbimõõt (D)
Märkused (mõõdud)
Proov

C väärtus

väikseim pikkusmõõt millimeetrites
180

suurim laiusmõõt millimeetrites
väikseim laiusmõõt millimeetrites
kõrgus millimeetrites
sügavus või läbimõõt millimeetrites

gr.d.l., gr.d.w. (Morales &
Rosenlund 1979)

Siia kirjutada vajadusel mõõte täpsustav info ja viide metoodikale
Kui leiu kohta on koostatud proovivõtu protokoll, siis selle number
märkida lahtrisse. Protokolli number peaks algama kollektsiooni
akronüümiga.

Proovivõtu protokolli nr AI_PP_450
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