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Soutěž - Zpřesnění radiouhlíkového datování slonoviny
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Obchod se slonovinou slona afrického je, až na některé výjimky, možný pouze u starožitných artefaktů s půvo-
dem před rokem 1947. Tato skutečnost vyplývá z mezinárodní úmluvy CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Úmluva platí od roku 1989 a byla implementována do
legislativ většiny zemí, včetně zemí Evropské unie. Cílem je zamezit vyhynutí afrických slonů, jejichž počet
povážlivě klesá, a to prokazatelně hlavně v důsledku pytláctví.
Radiouhlíkové datování představuje důležitý nástroj v boji proti nezákonnému obchodu se slonovinou. Obecně
radiouhlíková metoda využívá měření aktivity 14C, která ve vzorku přetrvává po jeho vyloučení z uhlíkového
koloběhu, například usmrcením organismu. Ze známého průběhu aktivity 14C v minulosti, tedy kalibrační
křivky, lze pak stanovit stáří vzorku. V důsledku atmosférických testů jaderných zbraní v 50. a 60. letech
20. století došlo téměř ke zdvojnásobení aktivity 14C v životním prostředí ve srovnání s úrovní odpovídající
přírodní, zejména kosmogenní, produkci tohoto radionuklidu. Radiouhlíková metoda využívá této dočasně
zvýšené aktivity 14C, která se na kalibrační křivce označuje jako bombový pík, k absolutnímu datování s
vysokým časovým rozlišením v jednotkách let. V současnosti se ovšem aktivity 14C vracejí k hodnotám před
jadernými testy. Pro radiouhlíkové datování slonoviny, ale samozřejmě i jiných vzorků, to má nepříjemný
důsledek, že totiž nelze určit, zda je slonovina recentní nebo pochází z období před rokem 1947. Pro současné
a budoucí vzorky je proto nutné radiouhlíkové datování kombinovat s dalšími metodami tak, aby bylo možné
zachovat vysoké rozlišení stanovení stáří artefaktů.
Jednou z možností je využití znalostí chronologie utváření klu. Na základě analýzy morfologie a rychlosti
růstu klu slona afrického byly odebrány vzorky z různých hloubek a délek klu a analyzovány radiouhlíkovou
metodou. Při interpretaci výsledků radiouhlíkové analýzy jsme využili informaci o vzájemném vztahu dílčích
vzorků, vyplývající z chronologie růstu klu. Tímto postupem lze potlačit nejednoznačnost výsledků radiouh-
líkového datování a zpřesnit časové intervaly.
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