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Izvleček
Hominidne populacije poznega pleistocena v Evropi: kulturna in biološka izmenjava
med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi
Diplomsko delo se ukvarja z interakcijo med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi, v
času ko so se slednji prvič pojavili v Evropi. O možnostih interakcije med vrstama Homo
neanderthalensis in Homo sapiens razmišljamo tako z biološkega kot s kulturnega stališča.
Novejše genetske raziskave neandertalskega genoma podpirajo predpostavko, da je med
vrstama prišlo do neke mere hibridizacije, medtem ko artefakti prehodnega obdobja morda
kažejo na pretok kulturnih znanj. Potencial za biološko oz. genetsko izmenjavo med vrstama
je v delu ovrednoten skozi predstavitev neandertalske morfologije in fosilnih ostankov
najzgodnejših anatomsko modernih ljudi v Evropi, skozi opredelitev koncepta vrste in preko
izsledkov genetskih raziskav. O možnostih kulturnih izmenjav med vrstama razmišljamo na
podlagi t.i. prehodnih kultur (châtelperronien, uluzzien) in sklepov o stopnji kognitivnega
razvoja in socialnega življenja pri neandertalcih in anatomsko modernih ljudeh. Ključno
vprašanje je, ali so bili ločevalni dejavniki med populacijama predvsem biološke (genetska
(ne)kompatibilnost) ali predvsem kulturne oz. vedenjske narave.
Ključne besede: neandertalci, anatomsko moderni ljudje, hibridizacija, kulturne izmenjave;

Abstract
Late pleistocene hominin populations in Europe: cultural and biological exchange
between Neanderthals and anatomically modern humans
This thesis focuses on the interaction between Neanderthals and anatomically modern humans
(AMH) as AMH appear in Europe for the first time. The potential for interaction between
Homo neanderthalensis and Homo sapiens is considered from a biological and from a cultural
perspective. Latest genetic research of the Neanderthal genome supports the supposition that
some level of hybridization occured between the two species, while artefacts from this
transitional period may also imply knowledge transfer. The potential for biological, i.e.
genetic, exchange between the two species is assesed through a presentation of Neanderthal
morphology and the fossil remains of the earliest AMH in Europe, through the species
concept definiton, and through discoveries made by geneticists. The capacity for cultural
exchange is evaluated on the basis of so-called transitional lithic industries (châtelperronian,
uluzzian) and on some assessments regarding the degree of cognitive development and the
social lives of Neanderthals and AMH. The key question addressed is whether isolation
mechanisms between the species were of a predominantly biological (genetic
(in)comapatibility) or cultural (behavioural) nature.
Key words: Neanderthals, anatomically modern humans, hybridization, cultural exchange;
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UVOD
Neandertalci so izmed vseh hominidnih vrst in podvrst najlažje prepoznavna skupina, saj
številni fosilni ostanki - vseh delov okostja - dobro predstavljajo vrsto. Kljub nedvomni
prepoznavnosti neandertalskih fosilov kot pripadajočih isti vrsti oz. taksonu se je treba
zavedati, da je vrsta Homo neanderthalensis obstajala vsaj 250.000 let (v širšem smislu),
poseljevala ogromna območja od zahodne Evrope do zahodne Azije, in čeprav neandertalce
večinoma enačimo s prebivalci ledene dobe, ne smemo pozabiti, da ledena doba ni bila
homogen klimatski pojav, ampak je bila sestavljena iz toplih in hladnih obdobij, v katerih so
morda cele generacije neandertalcev živele v klimatskih razmerah, ki jih danes poznamo v
zmernih podnebnih pasovih (Andel in dr., 2003, 34; Davies, Gollops, 2003, 131-132).
Večino svoje evolucijske zgodovine in obstoja so neandertalci (in njihovi neposredni
predniki) preživeli ločeno od drugih sočasnih hominidnih populacij in doživeli svoj razcvet in
višek razvoja na območju Evrope in zahodne Azije. Skupni prednik neandertalca in
anatomsko modernih ljudi, Homo heidelbergensis, je živel v Afriki in v času med 600.000 in
700.000 leti je skupina teh hominidov iz Afrike migrirala v Evropo (Klein, 2009, 280), kjer se
je kot posebna, unikatna evolucijska linija (ali klad ali takson) na področju Evrope razvil
neandertalec kot njen avtohtoni, endemski prebivalec (Tattersall, Schwartz, 2008, 9, 20).
Kljub dobri prepoznavnosti neandertalcev v fosilnem zapisu med raziskovalci ni konsenza o
evoluciji, filogenetski pripadnosti in klasifikaciji neandertalcev kot vrste ali podvrste. Niti ni
konsenza o tem, ali lahko vse pripadnike, označene kot neandertalce, zares pripišemo zgolj
eni evolucijski liniji, ali gre v dolgi zgodovini evolucije tega taksona za nekakšen kolaž oz.
mozaik populacij, ki so predstavljale geografsko in prostorsko ločene evolucijske linije (s
pripadajočimi lokalnimi izumrtji, genskimi zdrsi in specifično naravno selekcijo). Nove
raziskave in predvsem nove metode, ki uporabljajo pristope z visokotehnološkimi načini
preučevanja, odkrivajo nove podatke in vse bolj kažejo neandertalce v povsem drugačni luči,
kot nam jih je do sedaj slikala več kot 150-letna zgodovina raziskav teh enigmatičnih ljudi.
Ena glavnih teorij, ki je bila o neandertalcih splošno sprejeta je ta, da so bili izjemno
prilagojeni na življenje v ostrih in neprijaznih mrzlih razmerah ledene dobe. Vse njihove
telesne karakteristike so raziskovalci razlagali kot posebno adaptacijo na ledenodobno klimo.
Njihova podoba je bila podoba divjaka, nesposobnega artikuliranega govora in višjih
mentalnih funkcij. Neandertalci so bili označeni kot nesposobni abstraktnega razmišljanja in
uporabe simbolov, njihovo izginotje je bilo utemeljeno kot nesposobnost konkuriranja bolj
inteligentnim in bolj fleksibilnim anatomsko modernim ljudem, ki so pred 40.000 do 47.000
(Davies, Gollop, 2003 138; Higham in dr., 2014, 308) leti začeli vstopati v Evropo.
Prevladujoče mnenje raziskovalcev je bilo, da sta bili vrsti Homo neanderthalensis in Homo
sapiens ostro ločeni evolucijski liniji, ki si kljub sočasnemu obstoju na obširnem geografskem
območju nista nikoli izmenjali genov ali kulture.
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Novejše raziskave vse te predpostavke postavljajo pod vprašaj oz. tradicionalnim razlagam
sedaj nasproti postavljajo drugačne razlage, ki manj temeljijo na zgolj naravni selekciji in
dajejo večji poudarek na paleookolje, mikroevolucijo in dopuščajo možnost, da so bili
procesi, ki so v pleistocenu vplivali na populacijske spremembe in premike mnogo bolj
kompleksni in odvisni od več parametrov, kot se je dozdevalo zgodnejšim raziskovalcem.
V tem diplomskem delu se bomo ukvarjali z naslednjimi vprašanji:
- ali so neandertalci in anatomsko moderni ljudje ohranili reproduktivno kompatibilnost,
- če so ohranili reproduktivno kompatibilnost, do kakšne mere je med vrstama prišlo do
izmenjave genov,
- v kakšni meri so na izmenjavo genov vplivale biološke in kulturne razlike (ali so bili
ločevalni faktorji med vrstama predvsem biološki ali predvsem kulturni),
- kakšne so možnosti, da so bili potomci (križanci) plodni in sposobni prenosa svojih genov
na potomce in ali je možno, da so bili križanci (če so obstajali) med neandertalci in anatomsko
modernimi ljudmi nosilci tehnološkega napredka in razvoja, ki ga po prihodu anatomsko
modernih ljudi v Evropo opažamo v prehodnih industrijah (npr. châtelperronien) (nakit,
umetnost, kamnita industrija),
- zakaj neandertalci niso preživeli kot ločena vrsta?
Z namenom ponuditi čimbolj celostne odgovore na zastavljena vprašanja bomo najprej
podrobno in v luči najnovejših raziskav ter novih vrednotenj predstavili anatomijo in
morfologijo klasičnih in poznih neandertalcev ter jo primerjali z anatomijo in morfologijo
anatomsko modernih ljudi poznega pleistocena in z anatomijo in morfologijo današnjih ljudi.
Z željo po poglobljenem razumevanju neandertalcev kot bližnjih sorodnikov anatomsko
modernih ljudi smo vključili tudi kratko poglavje o neandertalski ontogenezi, ki je eno od
obetavnih področij za nadaljnje raziskave neandertalcev, in nam bo v prihodnosti morda
prinesla ključne odgovore na vprašanja v zvezi s kognitivnimi lastnostmi in vedenjskimi
vzorci neandertalcev.
Po predstavitvi anatomije klasičnih in poznih neandertalcev bomo podrobno predstavili še
najdbe posamičnih okostij fosilnih ljudi, ki hkrati kažejo določene anatomsko moderne poteze
in poteze, tipične za neandertalce. Raziskali bomo, kakšna je možnost, da gre v teh primerih
za posameznike, ki so posledica križanja oz. hibridizacije med vrstama Homo
neanderthalensis in Homo sapiens. V diskusiji o možnosti in verjetnosti križancev med
neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi bomo upoštevali tudi izsledke genetskih
raziskav, v katerih so bili sekvencirani in primerjani genomi različnih populacij (neandertalci,
anatomsko moderni ljudje, današnji ljudje).
Na podlagi zbranih informacij se bomo v nadaljevanju diplomskega dela ukvarjali s
sklepanjem o vedenjskih in kulturnih vzorcih klasičnih in poznih neandertalcev in o njihovem
načinu življenja. Zanimalo nas bo predvsem, kaj je omogočalo (ali oteževalo) zbliževanje z
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zgodnjimi anatomsko modernimi ljudmi, ki je na biološki in genetski ravni (morda) privedlo
do križanja vrst.
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Danes so neandertalci najbolje zastopana in tudi najbolje raziskana skupina fosilnih ljudi, ki
se jasno loči od drugih hominidnih skupin in anatomsko modernih ljudi. V osteološkem
materialu pa se znotraj skupine kažejo regionalne in individualne posebnosti, ki predstavljajo
izziv poenotenju evolucije, klasifikacije in same terminologije povezane z vrsto Homo
neanderthalensis.
Številni do danes najdeni neandertalski fosili pripadajo več sto posameznikom te vrste in
skupno ustvarjajo že zelo podrobno morfološko sliko vrste. Še vedno pa manjkajo dovolj
množični in dovolj dobro ohranjeni ostanki delov telesa (npr. lobanje, medenice), da bi
raziskovalci neandertalske morfologije s polno gotovostjo lahko ponudili dokončne odgovore
na mnoga odprta vprašanja.
Skozi zgodovino preučevanja in klasifikacije neandertalcev je nastalo več seznamov
značilnosti, ki naj bi neandertalce ločevale od drugih fosilnih hominidov. Med nekaj najbolj
pogostih in najbolj znanih neandertalskih karakteristik sodijo zatilnična grča, greben na
zatilnici z značilnim žlebom (fossa suprainica), nadočesni greben, nizka in položna čelnica.
Nekatere neandertalske anatomske posebnosti odražajo podedovane karakteristike, ki jih
lahko ugotavljamo tudi pri fosilih, ki pripadajo t.i. proto-neandertalcem (npr. fosili iz jame
Sima de los huesos v Španiji), druge značilnosti pa se pojavljajo samo znotraj neandertalske
skupine in niso značilne za njihove prednike. V splošnem evropski fosilni ostanki, starejši od
130.000 let kažejo nekatere, ne pa vseh tipičnih neandertalskih znakov. Neandertalske poteze
se pri teh starejših fosilih pojavljajo neenakomerno in v različnih kombinacijah in so različno
izražene.
Klasične neandertalske poteze se tako niso pojavile vse hkrati, ampak so se akumulirale v
večtisočletni evoluciji taksona. Končna stabilizacija tipičnih neandertalskih potez je bila
verjetno posledica naravne selekcije in genetskega zdrsa (Weaver, 2009, 16030-31).
Neandertalska morfologija je tako mozaik unikatnih izpeljanih znakov (avtapomorfije ali
apomorfije) in primitivnih ali izvornih znakov (pleziomorfije)1. V fosilnem materialu
identifikacija izpeljanih znakov kaže na usmerjeno delovanje naravne selekcije, ki preferira
določene alelne frekvence, ali na genski zdrs. Ohranjene izvorne lastnosti (pleziomorfije)
kažejo na stabilizacijo morfoloških znakov skozi naravno selekcijo (Weaver, 2009, 16030).
Raziskovalci, ki se ukvarjajo s študijem morfologije večinoma iščejo biomehanske ali
fiziološke razlage za posebne neandertalske značilnosti. Ta pristop, ki temelji na primerjavi
funkcijskih značilnosti med neandertalci in živečimi ljudmi, večinoma daje prednost naravni
selekciji, ki je v tem pogledu edino merilo za poseben razvoj neandertalcev in vseh njihovih
1

V evolucijski biologiji se s terminom pleziomorfija poimenuje predniško stanje znaka oz. značilnosti
morfologije; s terminom apomorfija ali tudi avtapomorfija se poimenuje evolucijsko nova značilnost, torej stanje
znaka ali značilnosti, ki je podedovano od skupnega prednika in značilno za končne taksone nekega klada ali
vrste.
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prilagoditev. Ena od pomanjkljivosti tega pristopa je dejstvo, da so skeletni ostanki
neandertalcev večinoma nepopolni (najdbe fosilnih ostankov so v večini fragmentarne, le
malo je v celoti ali skoraj v celoti ohranjenih skeletov), zato je primerjava med vrstama zelo
otežena.
Študij neandertalske morfologije in primerjave z moderno morfologijo je močno olajšala
rekonstrukcija neandertalskega okostja (Sawyer, Maley, 2005). Rekonstrukcija (sl. 1) temelji
na fosilnih ostankih neandertalca iz najdišča La Ferrassie (primerek La Ferrassie 1),
manjkajoče dele okostja pa so rekonstruirali s pomočjo ostankov iz drugih najdišč.

Slika 1: rekonstrukcija neandertalskega okostja (Sawyer, Maley, 2005, 29)

Kljub tej rekonstrukciji ostaja težavno razlikovanje med izpeljanimi in podedovanimi
značilnostmi neandertalcev. Neandertalska anatomija je namreč zelo verjetno skupek
podedovanih in skupnih izpeljanih lastnosti. Unikatne izpeljane lastnosti neandertalcev so
9

vidne v morfologiji in vzorcih rasti zob, v obliki mandibule, v notranji nosni strukturi, v obliki
temenice in notranjega ušesa ter v obliki in prostornini možganske votline. Po mnenju
nekaterih raziskovalcev naj bi bila celotna morfologija glave močno izpeljana lastnost vrste
(Rosas in dr., 2008).
Po drugi strani so lahko nekatere značilnosti neandertalcev tudi izključno posledica
genetskega zdrsa, saj so bili neandertalci kot razvojna linija »omejeni« na prostor Evrope
skozi skoraj celo svojo evolucijsko zgodovino2. Nekatere karakteristike so tako lahko povsem
nefunkcionalne in so dosegle veliko razpršenost in pogostnost pojavljanja zgolj zaradi
genetskega zdrsa. Paleoekološke raziskave namreč kažejo na to, da so se v obdobjih stadialov
neandertalci zatekali v refugije v nižjih zemljepisnih širinah (južni in jugovzhodni deli
Evrope) (Andel in dr., 2003, 34). Med zaostrenimi klimatskimi pogoji se je gotovo večkrat
zmanjšala številčnost neandertalske populacije (Lahr, Foley, 2003, 244), kar je utrdilo
naključne neandertalske značilnosti, ki so se nato prenašale naprej na naslednje generacije.
Skozi skoraj celotno zgodovino raziskav neandertalcev so raziskovalci posebne značilnosti
neandertalcev pripisovali njihovi izjemni prilagoditvi na življenje v hladni klimi. Da gre med
podnebnimi pogoji in morfologijo za vzročno povezavo sledi iz Bergmannovega in
Allenovega pravila (Aiello, Wheeler, 2003, 147).
Christian Bergmann je bil nemški biolog, ki je postavil teorijo, da imajo toplokrvne živali iste
vrste, ki živijo v hladnih podnebjih, tendenco k povečanemu, širokemu trupu, medtem ko
pripadniki iste vrste, živeči v toplejših podnebjih, takšnih značilnosti ne kažejo (Wynn,
Coolidge, 2012, 9).
Joel Asaph Allen je bil ameriški zoolog in ornitolog, ki je postavil teorijo, da imajo primerki
iste vrste, ki živijo v hladnih podnebjih, krajše okončine (ekstremitete) kot pripadniki iste
vrste, živeči v toplejših podnebjih (Wynn, Coolidge, 2012, 9).
Obe teoriji temeljita na fizikalnem modelu spremembe razmerja med volumnom in površino –
volumen ostane isti, površina, preko katere se izgublja telesna toplota, pa se zmanjša.
Spremembe v širini telesa (trupa) določajo razmerja med površino in volumnom telesa: širše
kot je telo, manjše je razmerje med površino in volumnom in večja je zmogljivost telesa, da
zadržuje in ohranja konstantno telesno temperaturo (Aiello, Wheeler, 2003, 147).
Tako Bregmannovo kot Allenovo pravilo veljata za danes živeče človeške populacije (Klein,
2009, 457). Od ekvatorja proti obema poloma se trupi organizmov (velja za ljudi in za živali)
večajo in udi (predvsem njihovi distalni deli) krajšajo. Neandertalci so imeli telesne proporce,
ki ustrezajo Bergmannovemu in Allenovemu pravilu (Churchill, 2008, 120). Distalni deli
udov so bili pri neandertalcih krajši kot proksimalni deli udov (Rosas in dr., 2008, 41),
2

Genetski zdrs je pojav, v katerem se spremeni (poveča ali zmanjša) frekvenca alelov (genov) v neki populaciji
glede na izvorno populacijo. Genetski zdrs ima večji in pomembnejši vpliv v majhnih populacijah. Do
spremembe v frekvenci alelov pride naključno in genetski zdrs le redko privede do prilagoditev na okolje,
medtem ko je fiksiranje naključnih fizioloških ali bioloških karakteristik lahko pogost pojav.
Naravna selekcija je proces, kjer se pogosteje in hitreje širijo tisti geni, ki osebkom v neki populaciji večajo
možnost preživetja in razmnoževanja. Ta proces deluje bolj »usmerjeno« in vključuje celotno število neke
populacije, v kateri »izbira« fenotipe, ki so bolje prilagojeni na določeno okoljsko oz. ekološko nišo.
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njihove medenice in prsni koši so bili široki, kar je skladno s prilagoditvami na hladno klimo.
Površina njihovih teles je bila večja kot pri današnjih Inuitih, kar pomeni, da so imeli
neandertalci kljub telesnim proporcem, prilagojenim na hladno okolje, višji bazalni
metabolizem, kar pa v bioenergetskem smislu pomeni slabšo prilagoditev na mrzlo okolje
(Churchill, 2008, 113-4).
Neandertalci se od zgodnejših, sočasnih in poznejših človeških populacij ostro ločijo po
svojih anatomskih značilnostih. Nabor »tipičnih« neandertalskih karakteristik ni enovit,
temveč se spreminja celo znotraj taksona. V fosilnem zapisu so neandertalci jasno
prepoznavna skupina, ki pa je po morfoloških značilnostih notranje zelo nehomogena.
Neandertalski vrstnospecifični znaki niso enolični skozi celotno poselitveno območje
neandertalca in morfološke meje med sočasnimi populacijami niso ostro začrtane. Nabor oz.
številčnost in hkrati izrazitost neandertalskih potez se spreminjata v času in prostoru.
Izraženost in pojavnost neandertalskih potez se postopno zmanjšujeta v smeri od zahoda proti
vzhodu (Voisin, 2008, 301). To pomeni, da je neandertalska morfologija v zahodni Evropi
bolj izražena in zato lažje prepoznavna, ker se močneje razlikuje od moderne morfologije. Na
Bližnjem vzhodu so razlike med neandertalsko in moderno morfologijo manjše in manj
očitne. Neandertalske populacije, ki so poseljevale Bližnji vzhod, imajo v morfološkem
smislu malo skupnih značilnosti z zahodnoevropskimi neandertalskimi populacijami in so po
svoji morfologiji bližje zgodnjim anatomsko modernim ljudem (Voisin, 2008, 300-301).
Razlike v morfologiji lobanj so med zahodnimi in vzhodnimi neandertalskimi populacijami
bolj jasno začrtane, razlike v postkranialnem skeletu pa prehajajo v bolj zveznem, manj
izrazitem gradientu v smeri od zahoda proti vzhodu (Voisin, 2008, 303).
To opažanje študiju neandertalske morfologije doda novo dimenzijo, saj moramo ves čas
upoštevati, da se izgled neandertalca spreminja tako skozi čas (od srednjega pleistocena do
poznega pleistocena) kot tudi v prostoru, zaradi česar je vzniknilo več različnih razdelitev in
klasifikacij fosilnih ostankov. Težava je v tem, da te spremembe v morfologiji časovno in
geografsko prehajajo postopoma, raziskovalci pa fosilne ostanke študirajo analitično, po
(arbitrarno) določenih skupinah - glede na nek skupek značilnosti, ki se v določenem trenutku
posameznemu raziskovalcu zdijo primerljive, namesto da bi ostanke obravnavali zvezno kot
kontinuum časovnih in geografskih sprememb znotraj vrste, ki je poseljevala obsežno
območje v zelo dolgem časovnem razponu.
V strokovni literaturi se pojavljajo različne razdelitve oz. zamejitve, ki naj bi ponazarjale
korake v dolgotrajni evoluciji in prilagoditvah neandertalcev (glede na njihove anatomske
značilnosti). Večina raziskovalcev pripadnike neandertalcev znotraj vrste (ali klada ali
taksona) razdeli v tri ali štiri skupine. Ena tipičnih razdelitev je naslednja (Schrenk in dr.,
2008, 59):
1/ zgodnja faza razvoja neandertalcev, v času 400.000 - 180.000 BP, v to skupino so uvrščeni
predniki neandertalcev
2/ obdobje zgodnjih ali arhaičnih neandertalcev, v času 180.000 - 100.000 / 90.000 BP
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3/ obdobje klasičnih neandertalcev, v času 100.000 / 90.000 - 27.000 BP, ki v svojem
zadnjem delu sovpada s prvim pojavom anatomsko modernih ljudi v Evropi.
Nademo pa tudi drugačne sheme, npr. (Bruner, Manzi, 2008, 32):
1/ zgodnji pred-neandertalci, v času pred OIS 123, torej pred 450.000 leti BP
2/ pred-neandertalci, v času OIS 11 do OIS 9, med 400.000 in 300.000 leti BP
3/ zgodnji neandertalci, v času OIS 7 do OIS 5, med 250.000 in 80.000 leti BP
4/ klasični neandertalci, v času OIS 3 in OIS 4, med 80.000 in 30.000 leti BP.
Okoljske in časovne danosti so zagotovo vključevale oz. pogojevale pojav lokalnih posebnosti
(tako genetskih kot vedenjskih), lokalnih izumrtij in lokalnih križanj med posameznimi
skupinami arhaičnih populacij.
Nekateri raziskovalci termin »neandertalec« razumejo in razlagajo dvoplastno (npr. Rosas in
dr., 2008, 38-39). En pomen termina »neandertalec« naj bi se nanašal na populacijo, ki je v
času od cca. 80.000 do 30.000 let pred sedanjostjo poseljevala zahodni del Evrazije. V tem
smislu naj bi bil termin »neandertalec« istoveten s poimenovanjem vrste Homo
neanderthalensis, istoveten naj bi bil tudi s pojmi »würmski neandertalci« in »pozni
neandertalci« ali »klasični neandertalci«. Po tej opredelitvi je Homo neanderthalensis
samostojna vrsta, morfološko drugačna od ostalih vrst rodu Homo; njene glavne poteze, ki jo
ločujejo od drugih (sorodnih) vrst so masivna telesa in telesni proporci, štrleči obrazi in dokaj
velika možganska prostornina.
V drugem pomenu se izraz »neandertalec« uporablja za poimenovanje tudi vseh evropskih
populacij srednjega pleistocena, ki pa so imele manj jasno izražene prepoznavne poteze. Za
slednje populacije se v literaturi pojavljajo poimenovanja, kot so »zgodnji neandertalci,«
»proto-neandertalci,« »primitivni neandertalci.« Gledano skozi to, drugo, tolmačenje termina,
neandertalci niso enotna človeška vrsta, ampak so posebna evolucijska linija, ki vznikne v
srednjem pleistocenu v Evropi. Za potrebe in razumljivost terminologije tega diplomskega
dela bomo izraz neandertalec uporabljali skladno s prvim tolmačenjem, govorili bomo torej o
neandertalcih v ožjem pomenu besede.
Prve študije o neandertalcih (npr. Marcellin Boule) jih opisujejo kot bitja z opičjimi
postavami in drugimi anatomskimi posebnostmi sličnimi opicam (npr. struktura stopala).
Razlage in interpretacije neandertalske anatomije so vedno sledile prevladujočim miselnim
nazorom in dominantnim evolucijskim paradigmam časa, v katerem so se oblikovale. Glavne
faze v razvoju razmišljanja o anatomiji neandertalcev so bile (1) funkcionalna/prilagoditvena,
(2) populacijska genetika in razlage s stohastičnimi procesi, (3) ontogenetska oz.
evolucionistično-razvojna (Rosas in dr., 2008, 43). Uspešnost evolucijsko-razvojnega pristopa

3

OIS, ang. Oxygen Isotope Stage, oznake za cikle izmenjujočih se toplih in hladnih obdobij v študiju
paleoklimatskih razmer. Stadiji OIS so ugotovljeni in določeni glede na spremembe v številu kisikovih izotopov
v globokomorskih vrtinah.
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k študiju neandertalcev danes povečujejo genetske raziskave, ki omogočajo mnogo bolj
poglobljeno razumevanje neandertalske filogenije, ontogeneze in morfologije.
Danes je jasno, da se v že omenjenih in drugih anatomskih značilnostih neandertalci bistveno
ne ločijo od modernih ljudi, tudi kar se tiče osnovne strukture in funkcije njihovih udov in
mišic. Razlike v telesni strukturi so povezane predvsem z bolj robustnim ustrojem
neandertalcev, kar so raziskovalci v preteklosti vedno povezovali s prilagojenostjo na mrzlo
klimo. V splošnem so bili neandertalci le malenkost manj robustni od svojih predhodnikov, ki
so živeli v zgodnjem, predvsem pa v srednjem pleistocenu; v primerjavi s sočasnimi
anatomsko modernimi ljudmi se včasih pokažejo presenetljive podobnosti, namreč v nekaterih
karakteristikah so zgodnji anatomsko moderni ljudje bolj podobni neandertalcem kot danes
živečim ljudem. Neandertalci in zgodnji anatomsko moderni ljudje, ki so živeli v pleistocenu,
v nekaterih telesnih značilnostih kažejo zelo primerljivo stopnjo robustnega ustroja. Načeloma
so tako neandertalci kot zgodnji moderni ljudje zgrajeni bolj robustno kot današnji oz.
holocenski ljudje. Razlog za to zmanjšanje robustnosti v holocenu so morda spremembe v
načinu prehranjevanja in vedenjskih vzorcih (Weaver, 2009, 16028).

Slika 2: primerjava med rekonstruiranim okostjem neandertalca in okostjem anatomsko modernega človeka
(Sawyer, Malley, 2005, 28)
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Neandertalci se od drugih fosilnih in danes živečih ljudi razlikujejo predvsem po obliki glave
in obraza. Najbolj izrazit je bil neandertalski obraz, poseben zaradi štrlečih nadočesnih
obokov, velikega nosa in poudarjenih sprednjih zob, kar je vse prispevalo k močnemu
prognatizmu osrednjega dela obraza, ki je bil še dodatno poudarjen z zaobljenimi in
posteriorno orientiranimi ličnicami in očesnimi odprtinami.
Čokata telesa neandertalcev, s krajšimi udi in širšim prsnim košem, so najverjetneje res
odražala razvoj in večtisočletno prisotnost vrste v klimatskih pogojih ledene dobe, novejši
pogledi na okolje in razvoj neandertalca pa za njihovo postavo ponujajo tudi alternativne
razlage, predvsem osnovane na (bio)mehanskih obremenitvah telesa. V nadaljevanju se bomo
s teorijo neandertalske prilagojenosti na hladno klimo še ukvarjali, saj novejše morfološke in
(paleo)ekološke raziskave nakazujejo, da neandertalci morda niso bili najbolje prilagojeni na
ekstremno hladno okolje in da je bila morda ravno močna ohladitev v času poznega
pleistocena eden glavnih vzrokov za njihovo izginotje (Stringer in dr., 2003, 234).
Od današnjih in tudi od paleolitskih anatomsko modernih ljudi so bili neandertalci močnejši,
čeprav se po telesni teži in višini - vsaj od svojih anatomsko modernih sodobnikov - verjetno
niso ključno razlikovali; povprečna višina neandertalskih moških je glede na dolge kosti
telesa ocenjena na 167 cm (Rosas in dr., 2008, 57). Zaradi drugačne, bolj robustne in
mišičaste strukture telesa so imeli neandertalci večjo telesno težo, ki naj bi bila za
neandertalske moške v povprečju ok. 77.6 kg in za neandertalske ženske ok. 66.4 kg (Froehle,
Churchill, 2009, 105).
V nadaljevanju se z anatomskimi posebnostmi (klasičnih in poznih) neandertalcev ukvarjamo
bolj podrobno, predstavljene in razdelane bodo ključne anatomske razlike, ki so pogojevale
gibanje in delovanje neandertalcev, posredno pa morda vplivale tudi na to, kako so
neandertalci dojemali svet okrog sebe. Pri podajanju morfoloških razlik se v največji meri
opiramo na fizične anatomske raziskave in izsledke raziskav fosilnih ostankov, pri čemer
stremimo h komplementiranju izsledkov makroskopskih raziskav z izsledki raziskav, ki
uporabljajo moderne (nedestruktivne) tehnologije, z uporabo računalniških in
visokotehnoloških metod preučevanja fosilnih ostankov na mikroskopski in mikrostrukturni
ravni.
O oblikovanosti, strukturi in drugih značilnostih mehkih tkiv, ki se v arheoloških kontekstih
ne ohranjajo, povzemamo sklepe, ki temeljijo na anatomskih raziskavah okostja in na vse bolj
množičnih (in verjetno vse bolj kredibilnih) genetskih raziskavah. V preučevanju morfologije
neke vrste moramo namreč razlikovati med genotipom in fenotipom posameznika.
Z besedo genotip poimenujemo gensko zgradbo, torej sam genski zapis v DNK molekuli, ki
narekuje zgradbo in delovanje nekega organizma. Z besedo fenotip poimenujemo vse vidne
oz. izražene lastnosti nekega organizma. Dva organizma, ki imata povsem enak zapis DNK,
torej enak genski (dedni) zapis, imata enak genotip. Genotip je skupek vseh genov v
organizmu in se deduje. Za razliko v genotipu med dvema posameznikoma je dovolj že
sprememba na enem samem genu. Genetske lastnosti so posledica prilagoditvenih
mehanizmov, kot je npr. naravna selekcija, ali nevtralnih evolucijskih dejavnikov, kot so
genski zdrs, mutacija ali pretok genov med populacijami (Weaver, 2009, 16028). S
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spremembo genotipa se (lahko) spremenijo tudi zunanje (izražene) lastnosti osebka oz.
fenotip. Fenotip je tako odvisen od genotipa, hkrati pa je fenotip odvisen tudi od okolja, v
katerem osebek živi. Fenotip je skupek vseh vidnih in biokemično določljivih lastnosti, ki se
pojavijo pri nekem organizmu. V ožjem smislu fenotip pomeni stanje vseh izraženih lastnosti
organizma v določenem okolju; v širšem smislu fenotip označuje vse lastnosti organizma ali
posameznika, ki jih določajo njegovi geni in se v določenih okoljskih razmerah izrazijo,
vključno z vedenjskimi vzorci. Morfologija kot fenotip nekega organizma je skupni rezultat
genetskih in okoljskih dejavnikov in interakcije med organizmom in okoljem. Vplivi okolja,
ki so pomembni dejavniki pri oblikovanju fenotipa, so npr. prehrana, način gibanja
(lokomocija) in konstantne ali pogoste funkcionalne mehanske obremenitve telesa (Weaver,
2009, 16028).
Na oblikovanje morfologije tako vplivajo genetski in epigenetski mehanizmi, vendar ni vedno
možno jasno razločiti, kateri mehanizmi so imeli pomembnejšo vlogo pri oblikovanju
posameznih morfoloških znakov. Morfološki znaki, ki so prepoznavni že na okostjih otrok in
neodraslih posameznikov, so bolj verjetno posledica evolucijskih, genetskih mehanizmov.
Posledice mehanskih obremenitev in drugih okoljskih dejavnikov so praviloma prisotne na
okostjih odraslih. Zato je pomembno, da se primerja morfologija posameznikov različnih
starosti znotraj evolucijske linije, saj je to eden od načinov identifikacije in razločevanja
genetskih značilnosti in tistih potez morfologije, ki so posledica nekega načina življenja in
odražajo neposredno okolje in delo posameznikov (Weaver, 2009, 16028).
Zaradi tovrstnih primerjalnih analiz je postalo očitno, da so mnogi neandertalski morfološki
znaki prisotni že na okostjih neandertalskih otrok, npr. oblika lobanje z ovalno oblikovano
veliko zatilnično lino, štrleč srednji del obraza, struktura in pozicija notranjega ušesa in
pozicija mandibularnega kondila, upognjene dolge kosti, robustno okostje, dolga ključnica in
drugi znaki na postkranialnem skeletu. Ker je večina neandertalskih znakov na lobanji
prisotna že v zgodnjih fazah razvoja, gre pri pojavu teh značilnosti najverjetneje za delovanje
evolucijskih mehanizmov (Weaver, 2009, 16030). Drugi tipični znaki se na postkranialnem
skeletu neandertalcev pokažejo šele kasneje v razvoju, npr. debela kostnina dolgih kosti, na
katero vpliva način premikanja in mehanske obremenitve telesa (Weaver, 2009, 16031-32).
O neandertalskem fenotipu bomo sklepali na podlagi morfologije neandertalskih fosilnih
ostankov (genotip) in na podlagi genetskih raziskav, ki v nekaterih primerih mečejo luč na
posamezne telesne lastnosti neandertalcev, ki jih v fosilnem gradivu ni moč zaznati (koža,
lasje, mehka tkiva).
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LOBANJA
Lobanja je zagotovo najbolj izrazit in prepoznaven del neandertalske anatomije (sl. 3). Kateri
so bili glavni dejavniki, ki so privedli do tako prepoznavnih potez v morfologiji, je še danes
odprto in nepojasnjeno vprašanje. Glavne razlage za neandertalsko morfologijo lobanje so, da
gre za prilagoditev na hladno klimo, ali da je za izrazito prognatijo srednjega dela obraza
kriva mehanska obremenitev sprednjih zob, ali pa da gre za posledico genetskega zdrsa.
Najbolj verjetna je teorija, da gre za genetski zdrs, zaradi katerega so se skozi tisočletja
neandertalske evolucije akumulirali in stabilizirali prepoznavni morfološki znaki (Weaver,
2009, 16028, 16031).
Za skupino fosilnih ostankov, ki jo s skupnim imenom »klasični neandertalci« najdemo v
literaturi, so glavni prepoznavni elementi velika, nizka in anteriorno-posteriorno
razpotegnjena lobanja, s posebno konfiguracijo obraznega dela s poudarjenim prognatizmom
v sagitalni ravnini (Rosas in dr., 2008, 41-42). Lobanjske kosti kljub relativno veliki
razsežnosti lobanje (prostornine se gibajo od 1245 cm3 do 1740 cm3) niso posebej debele.
Lobanja največjo širino dosega v predelu med temenicama. Sprednji del glave zaznamujejo
izraziti nadočesni oboki in štrleč srednji del obraza (v predelu zgornje čeljusti) ter velika
nosna odprtina in okrogle očesne orbite. Zadnjo stran glave predvsem definira zatilnična grča,
ki jo ponavadi spremljajo tilniški greben in fossa suprainica (ovalna poglobitev nad tilniškim
grebenom), in značilna sploščitev lobanje v predelu zadajšnjega šiva (sutura lambdoidea, na
stiku temenice in zatilnice) (Klein, 2009, 445-6) (sl.4). Neandertalska morfologija ni
enoznačna in variira od zahoda proti vzhodu. V tem gradientu pojavnost in izrazitost
vrstnotipičnih znakov upadata. Lobanje neandertalcev, ki so živeli na Bližnjem vzhodu, so po
svojih proporcih bolj primerljive z moderno morfologijo (Voisin, 2008, 301).

Slika 3: Lobanja anatomsko modernega človeka (levo) in neandertalca (desno).
(Povzeto po: Schrenk in dr., 2008, 55).
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Posamezne kosti in strukturni elementi lobanje so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.
Opisi so podani za morfologijo »klasičnih« neandertalcev, glavne razlike med zahodno in
vzhodno neandertalsko morfologijo so podane ob posameznih delih okostja.

Nevrokranij
Nevrokranij ali možganska lobanja je del lobanje, ki obdaja možgane in se deli na lobanjski
svod in lobanjsko bazo.
Neandertalski nevrokranij močno definirajo zaobljene in lateralno štrleče (izbočene)
temenice, ki dajejo lobanji zaobljeno obliko (»en bombe«). Gledano od zadaj, je bila lobanja
zelo oble oz. zaokrožene oblike z najširšim obsegom na temenu. Lobanjske kosti niso bile
posebno debele in povprečna prostornina lobanje je presegala povprečno prostornino
lobanjske votline anatomsko modernih ljudi - tako fosilnih kot današnjih.
Povprečna možganska prostornina klasičnih neandertalcev je ocenjena na 1435 cm3 (Klein,
2009, 445) oz. 1518±169,5 cm3 (Rosas in dr., 2008, 41). V primerjavi s starejšimi vrstami
rodu Homo (ergaster/erectus) imajo (klasični) neandertalci ožje nevrokranije, bolj zaobljene
čelnice, manj oglate zatilnice in manj štrleče inione (najbolj prominentna točka zunanje
okcipitalne protuberance v sredinski ravnini) (Rosas in dr., 2008, 41). Lobanjski svod je
načeloma sploščen, za najdbe neandertalskih lobanj z Bližnjega vzhoda pa je značilno, da
imajo višji lobanjski svod (Voisin, 2008, 301).

Čelnica (os frontale) je pri neandertalcih nizka in poševna. To poudarja videz nizke in na
vrhu sploščene lobanje, ki se ostro razlikuje od lobanje pri anatomsko modernih ljudeh, ki je
visoka in ploska v predelu senčnice. Nadočesni obok (arcus superciliaris) je neprekinjen in
tako strnjen v nadočesni greben (torus supraorbitalis), ki je od čelne luske (squama frontalis)
ločen z žlebom (sulcus) (Klein, 2009, 445-6). Glabela (izboklina nad korenom nosa, najbolj
izbočena točka čelnice med obrvnima lokoma) je štrleča (Rosas in dr., 2008, 41). Očesne
votline so velike in okrogle. Sinusi v čelni votlini zavzemajo prostor za nadočesnimi oboki in
so izredno povečani (pnevmatizirani) (Rosas in dr., 2008, 42). Za neandertalske populacije na
Bližnjem vzhodu je značilno, da imajo večja čela in bolj obsežen frontalni predel (Voisin,
2008, 301).

Temenica (os parietale) je pri neandertalcih stransko (lateralno) izbočena in daje
neandertalski lobanji njen tipičen izgled, ki se ga je v literaturi prijelo poimenovanje »en
bombe,« v obliki bombe, torej kroglastega izgleda (Rosas in dr, 2008, 41; Klein, 2009, 445).
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Na senčnici (os temporale) je zaznavnih več apomorfizmov. Sklep med senčnico in
mandibulo je orientiran nazaj in navzdol (posteriorno in inferiorno). Tuberkulum na spodnji
strani senčnice, pred jamico za mandibulo (tuberculum articulare ossis temporalis), je plosk.
Ušesni kanal (meatus acusticus externus) je dvignjen nad lični odrastek (processus
zygomaticus) in od slednjega bolj oddaljen kot pri modernih ljudeh (Rosas in dr., 2008, 41).
Mastoidni odrastek ̶ bradavičar (processus mastoideus), stožčasto oblikovana tvorba na
zunanji površini piramidalnega dela senčnice, tik za sluhovodom, je majhen in usmerjen
naprej in navzdol in ima močno izraženo grčasto izbočino (tuberculum), nameščeno za slušno
odprtino. Juxtamastoidni odrastek4 je po velikosti primerljiv ali večji od mastoidnega odrastka
in je zamejen z močnimi poglobitvami (Klein, 2009, 446). V morfologiji zahodnoevropskih
neandertalcev je mastoidni odrastek ostro štrleč in prepoznan kot apomorfija, značilna za
celotno zahodno neandertalsko populacijo. V morfologiji vzhodnih neandertalskih populacij
ima mastoidni odrastek najbolj moderno obliko izmed vseh neandertalskih skupin (Voisin,
2008, 301).

Notranje uho ima zelo majhne anteriorne in posteriorne kanale polkrožne oblike, zadnji
kanal pa je tudi anatomsko zelo nizko nameščen (pri modernih ljudeh so slušni kanali večji in
posteriorni kanal je višje) (Klein, 2009, 446), vendar je v neandertalski morfologiji dvignjen
nad lične oboke (arcus zygomaticus) (Rosas in dr., 2008, 41). Na podlagi oblikovanosti
notranjega ušesa, ki vsebuje tudi organ za ravnotežje, se domneva, da so neandertalci na
podoben način vzdrževali ravnotežje pri dvonožni hoji; zaradi drugačne oblikovanosti kot jo
poznamo pri modernih ljudeh (razlikuje pa se tudi od oblikovanosti labirinta pri vrsti Homo
erectus) pa se domneva, da so bili neandertalci na splošno manj gibčni in so manj tekli.
Specifična oblikovanost labirinta pri neandertalcih je po mnenju raziskovalcev povezana s
posebnim načinom premikanja in obračanja glave, ki je nadalje povezan s samo motoriko hoje
in kinetičnimi lastnostmi vratu in glave neandertalcev (Spoor in dr. 2003, 141).

Zatilnica (os occipitale) je posteriorno izbočena, na njej je prisoten tilniški torus, prečno
potekajoč greben, nad katerim poteka globoka brazda eliptične oblike, z jamičastim dnom in
visokimi kostnimi robovi, imenovana fossa suprainica, za katero raziskovalci menijo, da gre
za neandertalski avtapomorfizem (Rosas in dr., 2008, 41). Lobanja je nad zatilnično grčo
rahlo sploščena – na mestu, kjer se stikata lambdoidni in sagitalni šiv (sutura lambdoidea in
sutura sagittalis) med zatilnico in temenico (Klein, 2009, 446).
Zatilnična luska je oblikovana tako, da tvori izrazito zatilnično grčo. Zatilnična grča je eden
prepoznavnih elementov neandertalske lobanjske morfologije, vendar se pojavlja tudi pri
danes živečih ljudeh. Pogosta je bila tudi pri prvih anatomsko modernih prebivalcih Evrope,
vendar je do današnjih dni v dobršni meri izginila in se pojavlja redko.5 Pri zahodnih
4

Koščen greben, narastišče digastrične mišice, ne pojavlja se pri vseh hominidnih vrstah in ni zanesljiv
taksonomski ali filogenetski indikator (McKee, Helman, 1991, 275).
5
V več primerih je pojav zabeležen med baski, lappi, saami in finci med evropskimi populacijami; pri
neevropskih populacijah pa se pojavlja pri ljudstvu Ashanti (bušmani) in med avstralskimi domorodci.
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neandertalskih populacijah je zatilnica manj zaobljena in zatilnična grča je bolj izražena kot
pri neandertalcih Bližnjega vzhoda (Voisin, 2008, 301).

Lobanjsko dno je med trdim nebom (palatum osseum) in zatilnično odprtino (foramen
magnum), ki je ovalne oblike, bolj sploščeno oz. manj upognjeno kot na istem mestu pri
modernih ljudeh (Klein, 2009, 446).

Neandertalski možgani in encefalizacija
Encefalizacija je pomemben del evolucije primatov. Homo neanderthalensis in Homo sapiens
sta sicer ločeni evolucijski in razvojni liniji, vendar sta obe privedli do ljudi z velikimi
možgani (nad 1400 cm3) (Bruner in dr., 2003, 15335; Pearce in dr., 2013, 5). Encefalizacija je
proces, ki je spremljal celotno evolucijo rodu Homo. Raziskovalci menijo, da je po razcepu
linij Homo sapiens in Homo neanderthalensis encefalizacija v obeh populacijah potekala
paralelno in je skozi različne spremembe v obliki lobanje privedla do podobne razširitve
lobanjske prostornine (Bruner in dr., 2003, 15335).
Velikost in organizacija možganov sta pomembna elementa v interpretaciji encefalizacije in
evolucije. V paleoantropologiji je lobanjska prostornina konstanten in zanesljiv pokazatelj
stopnje razvoja in zato pomembna pri interpretaciji fosilnih najdb. V splošnem je imel
neandertalec rahlo večjo možgansko prostornino kot moderni ljudje. Vendar nas to dejstvo ne
sme pripeljati do prenagljenih zaključkov o inteligenci neandertalcev, saj moramo lobanjsko
prostornino vedno upoštevati relativno glede na velikost telesa: večje telo za nadzor
somatskih funkcij potrebuje večje možgane. Absolutna lobanjska prostornina ni linearen
pokazatelj inteligence (Wynn, Coolidge, 2012, 13), saj je za (optimalno) izvajanje mentalnih
procesov predvsem pomembna organizacija možganov in gostota možganskih celic
(predvsem glia celic) ter kompleksnost (številčnost) povezav med posameznimi nevroni.
Prostornina možganov ne odraža števila nevronov ali velikosti katerihkoli funkcionalnih
delov možganov (Wynn, Coolidge, 2012, 13). Enaka velikost (prostornina) možganov torej ne
pomeni tudi enake notranje organizacije možganov niti ne odraža proporcionalne razdelitve
možganskega tkiva med posamezna območja možganov (Pearce in dr., 2013, 1).
Z vidika evolucije in kronologije se morda zdi, da so imeli neandertalci moderne možgane,
vendar raziskave kažejo, da je razvoj možganov pri neandertalcih sledil smernicam, ki so
značilne že za zgodnejše vrste rodu homo (Bruner in dr., 2003, 15335). Pri tej skupini (Homo
erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis) so ugotovili, da encefalizacija
strukturno vpliva na obliko endokranija. Vzorec, ki se pojavlja pri teh vrstah, se kaže v
zmanjševanju zatilnih režnjev, rasti možganov v višino, povečanju širine v sprednjih režnjih
in v zmanjševanju neposredne razdalje med bregmo (stičišče med koronalnim in sagitalnim
šivom) in lambdo (stik sagitalnega in zadajšnjega šiva) (Bruner in dr., 15338).
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Neandertalski novorojenci po rojstvu niso imeli razvojne faze, v kateri bi lobanja dobila bolj
kroglasto obliko, medtem ko novorojenci anatomsko modernih ljudi to fazo imajo. Ta
razvojna faza obsega prvo leto življenja novorojenca in je značilna samo za vrsto Homo
sapiens. Raziskovalci so zato mnenja, da je razvoj možganov pri modernih ljudeh izpeljana
karakteristika - torej da je v razvoju možganov vrsta Homo sapiens »drugačna« od zgodnejših
vrst rodu Homo (Gunz in dr., 2010, R921).
V razvoju možganov vseh vrst Homo je prisoten skupni vzorec rasti možganov v višino in
povečevanje širine sprednjih možganskih režnjev, vendar je samo pri vrsti Homo sapiens
opazen pomemben razvoj oz. rast lobanje v predelu temenic, ki posledično vpliva na celotno
obliko možganov (in lobanje) (Bruner in dr., 15338).
Različna oblika lobanje morda odraža tudi različen tempo razvoja možganov in s tem
povezanih kognitivnih lastnosti po rojstvu (Gunz in dr., 2010, R922). Povprečna lobanjska
prostornina je sicer zelo velika, vendar gre za končni rezultat stalnega povečevanja lobanjske
prostornine v toku človeške evolucije. Neandertalci so brez dvoma imeli večji inteligenčni
potencial in bolj razvite možgane od katerihkoli predhodnikov. Povečanje lobanjske
prostornine je morda tudi razlog za razširjen hrbtenični kanal (ima večji premer), ki je
omogočil razsežnejšo inervacijo (močnejše živčne povezave med možgani in telesom).
Velikost možganov in sploščenost lobanjskega dna sta mogoče del vzroka za posebno,
edinstveno oblikovanost notranjega ušesa (Klein, 2009, 459). Velika možganska prostornina
pri neandertalcih je lahko posledica večje metabolične učinkovitosti v hladnih podnebnih
razmerah, ali pa posledica večje mišične mase (večji del prečnoprogastega mišičnega tkiva)
(Pearce in dr., 2013, 5), ali pa zaradi obeh razlogov (Klein, 2009, 459). Med danes živečimi
ljudmi imajo Inuiti največjo lobanjsko prostornino (največje možgane) - velikost dosega oz.
celo presega prostornino neandertalskih možganov; Inuiti imajo tudi relativno veliko mišične
mase in živijo v hladnem podnebju (Klein, 2009, 459).
Zgradbe neandertalskih možganov ne moremo preučevati neposredno – odlitki lobanjskih
votlin neandertalcev, ki so na voljo, pa po velikosti in oblikovanosti ne odstopajo od
povprečja možganov današnjih ljudi, na prvi pogled kažejo enake oblikovne značilnosti in
kažejo na obstoj visoko razvitih možganov (Klein, 2009, 460). Vendar raziskovalci, ki se
ukvarjajo s študijem endokranijev, opozarjajo, da so te raziskave lahko nezanesljive,
predvsem v primerih, ko je na voljo majhno število primerkov lobanj, primernih za
preučevanje oz. so fosilni ostanki kosti v fragmentarnem stanju (Bruner in dr., 2003, 15335,
15338). Tudi v primerih dobro ohranjenih fosilnih lobanj so raziskave odlitkov (ali dejanskih
fosilov) omejene na študij zunanjih površinskih znakov na kosteh in oblike ter velikosti celih
možganov, medtem ko o notranjih strukturah in organizaciji možganov ne morejo podati
zaključkov (Pearce in dr., 2013, 1).
Kljub tem zadržkom so študije endokranijev, ki se ponavadi ukvarjajo s primerjavo asimetrij
in razlik v nagubanosti možganske skorje (Bruner in dr., 2003, 15335) dale zanimive
vpoglede v strukturo in organizacijo neandertalskih možganov. Ugotovljene so bile razne
podobnosti v stopnji asimetrije in nagubanosti možganske skorje in zaznan je bil razvojni
trend širjenja v predelu sprednjih možganskih režnjev (Pearce in dr., 2013, 1). Levi zatilni
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reženj je bil pri neandertalcih večji od desnega in desni čelni reženj je bil večji od levega
(Bruner, Manzi, 2008, 28). Primerjava z možgani danes živečih ljudi odraža enako
asimetričnost in skupaj z arheološkimi najdbami obdelanih orodij kaže na dejstvo, da so bili
neandertalci večinoma desničarji (Uomini, 2009, 413). Druga sklepanja o vedenjskih vzorcih
neandertalcev na podlagi odlitkov lobanjskih votlin so spekulativna, saj odlitki ne dopuščajo
nedvomnih zaključkov. Iz teh raziskav torej nimamo neposrednih dokazov o vedenjskih
razlikah, čeprav bi nekatere podrobnosti, ki se kažejo v oblikovanosti površine čelnega režnja
in v proporcih senčnih režnjev, lahko bile pomembne pri oblikovanju vedenjskih vzorcev.
Ugotovljeni sta bili na primer Brockovo in Wernickejevo področje (Bruner, Manzi, 2008, 28),
ki ju nevrologi povezujejo z različnimi kognitivnimi sposobnostmi in verjetno med drugim
ustvarjata tudi predpogoj za jezik. Razlike v notranji organizaciji možganov so lahko ključno
vplivale na razvoj kognitivnih sposobnosti neandertalcev v primerjavi s sočasnimi anatomsko
modernimi ljudmi (Pearce in dr., 2013, 5).
Podaljšana lobanja v predelu zatilnega možganskega režnja morda kaže na posebej dobro
razvita optična področja, ki so pomembna za zaznavo svetlobe, prepoznavanje barv in
prostorsko predstavo. V študiji iz leta 2013 so glede na poznana razmerja med velikostjo
možganov in prostorninami posameznih delov možganov pri danes živečih primatih ocenili
prostornine posameznih možganskih delov v fosilnih lobanjah (Pearce in dr., 2013, 1).
Ugotovili so, da so možgani neandertalcev in anatomsko modernih ljudi podobno veliki,
ampak drugače organizirani. To izhaja deloma iz fizioloških potreb, saj so imeli neandertalci
večja telesa in so zato potrebovali proporcionalno večji del možganskega tkiva za
nadzorovanje somatskih funkcij. Neandertalci so tudi živeli v višjih geografskih širinah, kjer
je vpadni kot sončnih žarkov manjši in čas osončenja krajši kot bližje ekvatorju. Raziskovalci
so ugotovili, da so imeli neandertalci večje oči (ker imajo tudi večje očesne orbite kot
anatomsko moderni ljudje) in zato tudi večji del možganskega tkiva specializiran za vidni
sistem (večji vidni korteks) (Pearce in dr., 2013, 2, 4). Slednjo ugotovitev - da so imeli
neandertalci večje oči in zato večji vidni korteks - potrjujejo tudi študije lobanjskih odlitkov, v
katerih so ugotovili, da so imeli neandertalci večje zatilne režnje kot anatomsko moderni
ljudje (Pearce in dr., 2013, 5).
Primerjalna študija možganov primatov, v kateri so raziskovalci poskušali oceniti velikost
posameznih notranjih struktur je pokazala, da imamo anatomsko moderni ljudje primarna
vidna področja manjša, kot bi se pričakovalo za primata z našo lobanjsko prostornino.
Neandertalska vidna področja so bila glede na zaključke te analize bolj v skladu s
predvidevano velikostjo za primate s tako veliko možgansko prostornino (Pearce in dr., 1, 5).
Po razcepu vrst se je razvoj možganov pri neandertalcih kazal v povečevanju vidnih in
somatskih področij (Pearce in dr., 2013, 5), hkrati pa se je v neandertalski razvojni liniji
ohranil arhaični model lobanjske morfologije, ki sledi eni alometrični smernici, z vzorcem
značilnim že za zgodnejše pripadnike rodu Homo (npr. Homo erectus) (Bruner in dr., 2003,
15335; Pearce in dr., 2013, 5). V razvojni liniji modernih ljudi se je širitev lobanje začela
pojavljati v predelu temenic (Bruner in dr., 2003, 15335). Razvoj v temenskem predelu je
morda strukturno olajšal encefalizacijo, ki je v arhaičnem modelu povečevanja lobanjske
prostornine morda povzročila biomehanski stres, ker so bile zaradi povečevanja možganskih
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režnjev dosežene strukturne meje lobanje. Za celoten rod Homo je pri encefalizaciji namreč
značilno širjenje čelnih režnjev in razvoj celotne možganske strukture v vertikalni smeri,
morfološka smernica moderne anatomije pa od tega odstopa, saj se večina razvoja in
sprememb kaže v temenskih režnjih. Povečanje temenskih režnjev pri moderni morfologiji
vpliva na obliko celih možganov, posledica novega modela encefalizacije pa je lahko bila tudi
nevrološka rekonfiguracija možganov (Bruner in dr., 2003, 15338-9).
Za namen primerjave oblik in velikosti neandertalskih in modernih človeških možganov ter
posameznih struktur v njih, so raziskovalci s pomočjo računalniške tomografije
tridimenzionalno skenirali notranjosti neandertalskih in anatomsko modernih lobanj (Bastir in
dr., 2011). Ker v času embrioničnega razvoja in ontogenezi obstaja povezava med možgani in
možgansko bazo (lobanjskim dnom) je možno s primerjalno študijo lobanjskega dna med
ljudmi z visoko stopnjo encefalizacije ugotavljati razlike med posameznimi strukturami
možganskega dna. Sprednja in srednja lobanjska kotanja (fossa cranii anterior, f.c. media), ki
sta bili fokus raziskave, in ki podpirata čelne in senčne možganske režnje in olfaktorni
bulbus6, odražata obliko možganskega dna (Bastir in dr., 2011, 2).
Moderni ljudje imajo unikatno endokranialno konfiguracijo spodnjih čelnih režnjev. Pri
neandertalcih je bila ugotovljena podobna mediolateralna razširitev v predelu čelnih režnjev,
vendar ni identična moderni konfiguraciji. Študija notranjih struktur in konfiguracije je
pokazala tudi, da se je sitka (os ethmoidale) pri obeh vrstah povečala: pri modernih je
razširitev posteriorna, pri neandertalcih je anteriorna. V primerjalni analizi so ugotovili, da je
sitka pri modernih ljudeh večja kot pri neandertalcih (kljub povečanju pri obeh vrstah), večji
je tudi center za voh. Ta center je neposredno povezan z zaznavanjem vonjev, vendar ima
povezavo tudi z drugimi miselnimi funkcijami kot sta učenje in spomin. Povečanje centra za
voh v odnosu do velikosti možganov je povezano s povečanjem drugih funkcionalno
povezanih struktur limbičnega sistema7, ki so locirane na ali ob možganskem dnu. Razvojne
spremembe v olfaktornem sistemu so morda avtapomorfija vrste Homo sapiens, torej povsem
vrsti lastna evolucijska sprememba. Kot taka je lahko osnova za mnoge vedenjske vzorce, saj
je voh povezan s centri v limbičnem sistemu, ki procesirajo informacije pomembne za
razmnoževanje, čustvene reakcije, strah in druge kognitivne in čustvene procese in odzive
(Bastir in dr., 2011, 6). Voh ima morda tudi pomembno družbeno vlogo pri ustvarjanju in
vzdrževanju družbenih vezi med družinskimi člani in pripadniki iste skupine.
Moderni človeški možgani imajo večje senčne režnje, to so deli možganov ob strani in blizu
možganskega dna, povezani pa so z ustvarjanjem in zaznavanjem govora, dolgoročnim
spominom in zmožnostjo čustvovanja in razumevanja drugih ljudi. Avtorji študije menijo, da
imajo pri modernih ljudeh senčni režnji apomorfno lokacijo in velikost. Senčni režnji so
daljši, širši in višji in pomaknjeni bolj anteriorno glede na medialno ravnino (Bastir in dr.,
2011, 3). Pri neandertalcih senčni režnji niso podaljšani, in čeprav kažejo lateralno razširitev,
je srednja lobanjska kotanja po konfiguraciji bolj podobna primitivnejšim (bolj arhaičnim)
lobanjam (Bastir in dr., 2011, 4).
6

Olfaktorni bulbus je center za voh in je pričetek olfaktornega trakta, kjer se končajo vlakna olfaktornega živca.
Limbični sistem je predel v notranjosti možganov, ki je odgovoren za nekatere vegetativne funkcije, čustvene
reakcije, učenje in spomin ter izločanje endorfinov.
7
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Pri današnjih ljudeh velikost možganov nima direktne povezave z inteligenco, za slednje je
mnogo bolj pomembna notranja celična struktura možganov. Razlike v obliki čelnih režnjev
med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi so lahko odraz povečane sitke pri modernih
ljudeh, ali posledica povečanega števila glia celic, ali večje nagubanosti možganske skorje, ali
povečanega števila kortikalnih stebričkov. Številčnost in organizacija glia celic in kortikalnih
stebričkov sta pomemben faktor pri razvoju višjih kognitivnih funkcij. Notranja
mikrostruktura možganskega tkiva (povezave med celicami) je pri preučevanju visoko
encefaliziranih vrst (hominidov in primatov) pomembnejši dejavnik kot relativna velikost
režnjev, ki se po velikosti med hominidi bistveno ne razlikujejo (Bastir in dr., 2011, 3, 5).
Možgani modernih ljudi se od možganov neandertalcev ključno razlikujejo po velikosti
možganskih struktur, na osnovi česar lahko sklepamo, da so imeli neandertalci drugačne
umske sposobnosti kot prvi anatomsko moderni in današnji ljudje. Lobanjske prostornine
neandertalcev so bile v povprečju večje od lobanjskih prostornin prvih anatomsko modernih
ljudi in tudi današnjih ljudi, in čeprav lahko na podlagi tega vendarle sklepamo o inteligenci
neandertalcev, ostaja dvom, ali so svet videli na enak način kot (prvi) anatomsko moderni
ljudje. Kakšne točno so bile razlike v mentalnih zmožnostih med anatomsko modernimi
ljudmi in neandertalci ne bomo nikoli z gotovostjo ugotovili. Virtualni modeli notranjosti
neandertalskih lobanj ne morejo podati zadovoljivega odgovora, saj so se lobanjske kosti
oblikovale okrog razvijajočih se možganov in o posameznih strukturah v možganih
neandertalcev lahko zgolj sklepamo.

Najbolje ohranjena lobanja evropskega neandertalca prihaja iz najdišča Saccopastore v Italiji.
Primerek, imenovan SCP1 je bil najden leta 1929 in hitro zatem prepoznan kot fosilni ostanek
neandertalca. Kronološko je najdba umeščena v eno bolj toplih faz stadija OIS 5, med 5e in
5c, kar kronološko ustreza obdobju od 130.000 do 100.000 let v preteklosti. V tem primerku
imamo torej predstavljeno lobanjsko anatomijo zgodnjega klasičnega neandertalca oz.
njegovega neposrednega prednika.
Lobanja SCP1 je sploščena, po sredinski (sagitalni) ravnini je rahlo zaobljena, gledano z
zadnje strani je eliptično oblikovana (en bombe). Obrazni del lobanje je velik in kaže
prepoznaven prognatizem srednjega dela obraza. Nosna odprtina je široka, očesne orbite so
velike in okrogle. Ustno nebo je zelo visoko in ozko, zobje so relativno majhni.
V eni novejših raziskav (Bruner, Manzi, 2008) so lobanjo SCP1 analizirali s pomočjo
računalniške tomografije, ki je vrsta medicinskega slikanja, s katero dobimo tridimenzionalno
sliko notranjosti telesa oz. telesnih delov. Gre za eno prvih sodobnih metod slikanja
možganov. Deluje na principu, da se namesto enega posname večje število rentgenskih
posnetkov iz različnih zornih kotov. Z uporabo računalniškega programa se izdela
tridimenzionalna rekonstrukcija, ki omogoča natančno analizo in podrobno zaznavanje
struktur v opazovanem delu telesa. V primeru lobanje SCP1 so z računalniško tomografijo
rekonstruirali večino območij endokranija, npr. notranje uho, zobne korenine, obnosne sinuse
in endokranialno morfologijo: sledi oz. »odtis« možganov, žil na notranji steni lobanjskih
kosti. S tem je bil omogočen unikaten pogled na zunanjo strukturo (možgansko skorjo)
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neandertalskih možganov in raziskovanje posameznih območij na možganski skorji (kjer je
ohranjenost to omogočala).
V možganih, ki so zapolnjevali nevrokranij osebka SCP1, je bil desni čelni reženj nekoliko
širši od levega čelnega režnja. Asimetričnost hemisfer je v paleonevrologiji pomemben faktor,
ker je morda povezana s tem, katera roka je bila dominantna (torej ali so bili levičarji ali
desničarji) in do kakšne mere je bil razvit govor. Desničarji imajo npr. povečan levi zatilni
reženj in desni čelni reženj. V možganih modernih ljudi na asimetričnost polobel vpliva tudi
razvoj in specializacija centrov za govor v čelnem delu možganske skorje. Do neenakomerne
razvitosti možganskih polobel tako pride zaradi specializacije posameznih delov polobel,
izraža pa se kot povečanje poloble v širini ali dolžini v primerjavi s kontralateralno poloblo. V
primeru SCP1 so zaznali rahlo asimetričnost v desnem čelnem in levem zatilnem režnju.
Supramarginalno območje je bolje izoblikovano na desni strani, parietalna prostornina pa je
večja na levi strani. Asimetričnost notranjosti lobanje SCP1 se odraža tudi na njeni zunanji
strani (Bruner, Manzi, 2008, 28-30).
Na levem čelnem režnju primerka SCP1 sta bolje izraženi območji pars opercularis in pars
triangularis, imenovani tudi Brodmannovo območje 44 (BA44) in Brodmannovo območje 45
(BA45). Območji skupaj tvorita Brocovo področje, ki je pomembno pri izvajanju govora;
nahaja se v neposredni bližini predela za uravnavanje motorike govornih mišic. Območje
BA44 naj bi bilo povezano s procesiranjem fonologije in sintakse ter možno tudi z
zaznavanjem glasbe. Območje BA44 naj bi bilo povezano tudi s kretnjami rok in selektivnimi
odzivi v binarnih odločitvah. Območje BA45 pa naj bi bilo povezano s procesiranjem
delovnega semantičnega spomina, vendar morda vloga tega območja ni omejena samo na
semantične procese. Opisana področja in njihove funkcije so bila seveda ugotovljena v
študijah možganov modernih ljudi in njihova prisotnost in možnost identifikacije na
možganski skorji neandertalskih možganov še ne pomeni, da so izvajala povsem identične
funkcije ter da lahko na podlagi prisotnosti teh področij trdimo, da so neandertalci imeli enake
semantične sposobnosti kot moderni ljudje.
Mali možgani SCP1 so bili kroglaste oz. zaobljene oblike in locirani tesno skupaj tik za
možganskim deblom. Kljub majhni možganski prostornini - to je že prvi raziskovalec
primerka SCP1, Sergio Sergi, leta 1944 ocenil na 1174 cm3 - in nizkemu lobanjskemu svodu,
so bili čelni režnji razpotegnjeni v anteriorno-posteriorni smeri in v primerjavi z največjo
širino lobanjske votline (to so izmerili na meji med temporalnim in parietalnim delom) niso
bili lateralno zožani, medtem ko je bilo temensko področje možganov kratko in plosko
(Bruner, Manzi, 2008, 30).
Notranje kostne strukture (crista galli, falx cerebri) po mnenju raziskovalcev v svoji strukturi
in orientaciji kažejo lastnosti povezane s sploščeno lobanjo in procesom encefalizacije. Sitka
je široka in ni stisnjena med očesni orbiti, odprta je v smeri proti sprednji lobanjski kotanji.
Maksilarni sinusi (v zgornji čeljusti) so veliki in so verjetno vplivali na razvoj dlesni in zobne
morfologije. Široki in obsežni naj bi bili tudi čelni sinusi SCP1.
Računalniška tomografija je omogočila tudi unikaten vpogled v strukturo kanalov notranjega
ušesa, ki so jo sicer preučevali že v zgodnejših študijah (npr. Spoor, 2003). V
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tridimenzionalnem modelu SCP1 je bil levi koščeni labirint slabše viden kot desni, ki je tudi
bolje ohranjen. Analiza z računalniško tomografijo je potrdila zaključke zgodnejše
primerjalne študije notranjega ušesa, da gre pri morfologiji notranjega ušesa neandertalcev za
avtapomorfni razvoj.
Vprašanje razvoja neandertalskih in modernih človeških možganov ostaja ena najbolj
zanimivih tem, saj pripadniki vrste Homo sapiens svoj evolucijski uspeh in uspešnost v smislu
biološke vrste večinoma pripisujemo svoji inteligenci. Raziskave, ki se ukvarjajo s študijem
encefalizacije in strukture neandertalskih možganov, v kolikršni meri je to možno,
neandertalce vedno bolj kažejo v podobi razmišljujoče človeške vrste, ki je po drugačni
razvojni in evolucijski poti dosegla nivo encefalizacije, primerljiv z anatomsko modernimi
ljudmi. Vendar nivo encefalizacije in absolutna možganska prostornina nista linearna
pokazatelja razvitosti in stopnje kognicije.
K študiju neandertalske kognicije vedno pristopamo z zornega kota naše lastne vrste in
poskušamo utemeljiti, na katerih področjih so bili neandertalci »boljši« in kje »slabši« od
nas. To se kaže kot zgrešen pristop k razumevanju miselnega sveta neandertalcev. Njihova
možganska organizacija je bila drugačna od naše; njihovo okolje je zahtevalo drugačne
prilagoditve in drugačne strategije preživetja. Naravna selekcija je v razvojni liniji
neandertalcev izbrala in promovirala drugačne karakteristike kot v razvojni liniji anatomsko
modernih ljudi. Zato je morda bolje, da v zvezi z neandertalsko kognicijo razmišljamo, kako
so bili drugačni (Wynn, Cooligde, 2012, 14), in ne nujno boljši ali slabši, saj je njihova dolga
razvojna zgodovina poskrbela, da so bili za preživetje v ledenodobni Evropi (tako biološko
kot kulturno) ustrezno prilagojeni in sposobni preživetja.

Obrazni del lobanje
Obrazni del lobanje definira predvsem močno izražen prognatizem v sagitalni ravnini. Pri
neandertalcih na Bližnjem vzhodu je bil prognatizem obraza manj izražen (Voisin, 2008,
301). Zgornji del obraza je v celoti pomaknjen naprej. Osnovni elementi tako močno
izraženega prognatizma so sagitalna orientacija podočesne ravnine, posteriorna pozicija
korena ličnice in upognjena zgornja čeljust. Izražena je pnevmatizacija (prostornina votlin)
čelnih in čeljustnih sinusov. Zelo izrazito se kaže ločnica med sprednjim delom obraza (nosni
in čeljustni del) ter stranskimi in zadajšnjimi deli obraza, kar vpliva na strukturo in
organizacijo predela okrog stika ličnice in spodnje čeljusti (Rosas in dr., 2008, 41-42; Klein,
2009, 447). Ličnice oz. lični mostički so majhni, bolj gladko zaobljeni in usmerjeni nazaj - pri
modernih ljudeh lični mostički štrlijo rahlo lateralno in se pod ostrim kotom upogibajo nazaj
proti senčnici.

Nosna odprtina je izredno široka, nosne koščice pa zelo dvignjene, po čemer lahko
sklepamo, da so imeli neandertalci velike in štrleče nosove. Velik nos pri neandertalcih,
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pomaknjen daleč naprej pred ravnino obraza, so raziskovalci v preteklosti najbolj
tradicionalno razlagali kot prilagoditev na hladno klimo, v smislu, da je služil ogrevanju zraka
preden je ta prišel v pljuča. Prilagoditve na hladno klimo niso nujno najboljša razlaga za
neandertalsko lobanjsko morfologijo, saj je razširjen nos morda služil razpršitvi telesne
temperature v obdobjih povečane telesne aktivnosti. Pogreznjeno dno nosne votline, kot je
značilno za neandertalce, se danes pojavlja v populacijah v podsaharski Afriki in široke nosne
votline so danes značilne za prebivalce v ekvatorialnih predelih. Nosna struktura
neandertalcev celostno ne odgovarja prilagoditvi na hladno klimo, čeprav se v notranji nosni
strukturi in višini nosne odprtine kažejo podobnosti z današnjimi populacijami, ki poseljujejo
višje geografske širine (Weaver, 2009, 16031). Velike nosne odprtine morda zgolj odražajo
potrebe metabolizma po preskrbi telesa s kisikom. Raziskovalci tudi menijo (npr. Rosas in dr.,
2008, 57), da se prav rastni mehanizmi nosnega in žrelnega predela obraza in vratu najbolj
odzivajo na potrebe dihalnega sistema.
Poleg dihalne funkcije ima nos seveda tudi pomembno vlogo zaznavanja vonja. Zaradi velike
in široke nosne votline, dvignjenih nosnih koščic in specifične notranje strukture, je smiselno
predvidevati, da je bila tudi nosna sluznica pri neandertalcih obširnejša in pomaknjena bolj
naprej. Morda je to neandertalcem omogočalo boljše zaznavanje vonjev in pomenilo prednost
pri lovu in iskanju hrane.

Slika 4: Sprednji in stranski pogled na neandertalsko lobanjo z najbolj prepoznavnimi značilnostmi.

Domneva se, da je obrazna morfologija neandertalcev prilagoditev na življenje v hladni klimi
ledene dobe. V eni izmed nedavnih študij (Rae in dr., 2011) so s pomočjo CT tehnike
primerjali lobanje neandertalcev in modernih ljudi, ki so živeli v srednjem veku, in v obeh
vzorcih opazovali razmerje med velikostjo sinusov in velikostjo obraza. Študija je pokazala,
da je razmerje velikosti enako, kar pomeni, da čeprav so neandertalski obraz in sinusi
absolutno večji od obraza in sinusov ljudi z moderno anatomijo, je razmerje v velikosti med
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obrazom in sinusnimi votlinami pri eni in pri drugi vrsti enako. Iz tega sledi, da neandertalska
obrazna morfologija ni bila posledica prilagoditve na hladne razmere (Rae in dr., 2011, 237238). Današnje človeške in živalske populacije, ki poseljujejo hladne dele planeta, imajo
namreč zmanjšane sinuse in nosne odprtine; izvajalci omenjene študije zato menijo, da
neandertalci niso bili tako močno in tako pogosto izpostavljeni ekstremno hladnim razmeram,
temveč da so poseljevali zmerne klimatske cone.

Čeljusti in zobje
Čeljusti neandertalcev so velike, vendar je predvsem izražena le zobna prognatija. Zgornja
čeljust (maxilla) je nad podočnjaki izbočena in nima podočnične jame (fossa canina). Brada
(obradek) je razvita do različnih stopenj, vendar praviloma odsotna, kar je tudi ena večjih
razlik glede na anatomijo modernih ljudi, kjer je obradek zelo izrazit. Pri populacijah
neandertalcev na Bližnjem vzhodu se v nekaterih primerih nakazuje razvoj obradka, ki je sicer
minimalen (Voisin, 2008, 301). Za razumevanje morfologije lobanje je čeljust zelo
pomembna, ker se prilagaja oblikovanosti predela nosa in žrela, lobanjskega dna, zob in
povezanih mišic, odraža pa tudi biomehanske potrebe mastikalnega mišičja (Trinkaus in dr.,
2003, 11233).
Veliki in široki sprednji zobje so povezani s širokim zobnim lokom. Sekalci so večji kot pri
zgodnejših človeških vrstah in neprimerno večji od sekalcev pri modernih ljudeh. Nekateri
zobje neandertalcev imajo tudi daljše korenine kot zobje anatomsko modernih ljudi (Bailey,
Hublin, 2008, 196, 198). Zgornji sekalci so ploščati, z lopatasto modifikacijo krone in
izrazitimi izboklinami (tuberkulumi) na jezičnih ploskvah. Spodnji četrti ličniki so edinstveno
asimetrično oblikovani s posebno morfologijo ugriza, z dodatnimi grebeni in špranjami, ki je
bolj zapletena kot pri zgodnejših ali poznejših hominidih (Rosas in dr., 2008, 42; Klein, 2009,
448).
Ličniki in kočniki so manjši kot pri zgodnejših človeških vrstah in približno enakih dimenzij
kot pri robustnih oblikah fosilnih modernih ljudi in danes živečih ljudi. Sklenina kočnikov je
tanjša kot pri modernih in fosilnih hominidih, korenine kočnikov pa so pogosto združene. Pri
starejših osebkih je značilna obraba zgornjih in spodnjih sekalcev na ustnični (labialni) strani,
in sicer so zobje zaobljeno obrabljeni. Ličniki imajo dodatne brazde na stičnih ploskvah.
Ličniki in kočniki so manj obrabljeni kot sekalci in podočnjaki (pri modernih ljudeh so
sprednji in zadnji zobje približno enakomerno obrabljeni). Zadnji zobje so relativno majhni in
kažejo tendenco v smeri redukcije velikosti kočnikov, ki je značilna tudi za druge vrste rodu
Homo (Rosas in dr., 2008, 42).
Med zadnjim molarjem in čeljustničo vejo (ramus mandibulae) je velik razmik, do katerega je
prišlo zaradi izrazitega prognatizma srednjega dela obraza pri neandertalcih, zaradi česar so se
zobje pomaknili naprej in je v zadnjem delu čeljusti ostal prazen prostor (diastema). Zareza na
vrhu čeljustne veje (incisura mandibularis) je asimetrična, koničasti odrastek (processus
coronoideus) je navadno mnogo večji od kondilarnega odrastka (processus condylaris).
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Čeljustna odprtina (foramen mandibulae) oz. kanal na jezični (lingvalni/notranji) strani
čeljustne veje je preraščen s kostjo, zato je čeljustna odprtina bolj horizontalno usmerjena in
ovalne oblike, za razliko od čeljustne odprtine pri modernih ljudeh, ki ima obliko črke V
(Klein, 2009, 449) .
Pogost pojav je taurodontizem (pri ličnikih in kočnikih), pri katerem gre za zraščenost in
hkrati zmanjšanost zobnih korenin in povečano notranjost zoba, kjer je zobna pulpa (cavum
dentis) (Rosas in dr., 2008, 42).
Štrleča čeljust in veliki sekalci kažejo na to, da so neandertalci sprednje zobe običajno
uporabljali kot orodje – kot klešče ali primež. Uporaba zob za druge namene kot za žvečenje
se odraža v specifični obrabi zob; na sekalcih je sklenina pogosto odkrušena in se na njej
pojavljajo mikroskopske praske in razpoke; poleg tega se na kronah sekalcev pojavljajo
mikroskopske raze/brazde, ki niso povezane s predelovanjem hrane (z žvečenjem) (Weaver,
2009, 16031). Predvsem na sekalcih starejših osebkov se pojavlja posebna zaobljena obraba,
primerljiva z obrabo sprednjih zob pri Inuitih, ki sekalce uporabljajo za držanje kož med
obdelavo – le da je pri njih tovrstna obraba manj obsežna.
Biomehanično gledano bi raba zob za namene izven žvečenja hrane in konstantna
obremenitev sprednjih zob lahko bila (delno) tudi razlog za nastanek tipičnih neandertalskih
obraznih potez (naprej pomaknjena čeljust, izraženi nadočesni oboki, dolga nizka lobanja)
(Rosas in dr., 2008, 45). Ponavljajoče (bolj kot močno) grizenje s sprednjimi zobmi se odraža
skozi to tipično obrabo – čeljust in žvekalne mišice pri neandertalcih namreč niso tako razvite
(učinkovito prilagojene), da bi omogočale močan ugriz s sekalci. Neandertalci niso imeli zelo
močnega ugriza, gledano relativno glede na velikost njihovih lobanj (Weaver, 2009, 16031).
Ponavljajoče se obremenjevanje sprednjih zob je lahko tudi razlog za oblikovanost
koničastega odrastka (velik in usmerjen nazaj) in razporejenost žvekalnih mišic. Koničasti
odrastek je namreč zasidral zadnja mišična vlakna senčne mišice, ki uravnavajo moč ugriza
sekalcev (sprednjih zob). Druga povezana stvar je posebna oblikovanost zatilničnomastoidnega dela neandertalske lobanje, kjer so se izoblikovala narastišča za mišice, ki so
stabilizirale mandibulo in glavo med uporabo sprednjih zob kot orodje.
V zobnih oblogah neandertalcev so našli ostanke lesa, mikroskopsko majhne ostanke vlaken
iz tkiva iglavcev, ki potrjujejo biomehansko teorijo, da so neandertalci zobe uporabljali kot
orodje, saj leseni delci, ki so jih našli, ne izvirajo iz užitnih delov dreves in tako niso povezani
z neandertalsko prehrano. Lesna vlakna v zobnih oblogah neandertalcev so posledica uporabe
zob kot tretje roke, ali pa so se vlakna v zobeh znašla zaradi neandertalske zobne higiene
(Radini in dr., 2016, 290). Trebljenje zob z zobotrebci se morda zdi čudna navada za
neandertalce, vendar se slične brazde, značilne za tovrstno čiščenje zob, pojavljajo (sicer z
manjšo frekvenco) tudi na fosilnih ostankih zob drugih, starejših hominidov, začenši z vrsto
Homo habilis, kar kaže na veliko starost tega početja (Lozano in dr., 2013, 1). Brazde na
stičnih površinah sosednjih meljnikov in kočnikov kažejo na neodvisno vertikalno (navpično)
premikanje med žvečenjem, medtem ko vodoravne interproksimalne brazde, ki se pogosto
pojavljajo na stičišču krone in korenine kažejo na redno uporabo zobotrebcev (Lozano in dr.,
2013, 3-4).
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Vrat in grlo
Podjezičnica (os hyoideum) je zelo podobna oz. identična kot pri modernih ljudeh (Klein,
2009, 449). Čeprav je do sedaj najdenih le nekaj primerkov neandertalske podjezične kosti, te
najdbe pričajo o izjemni podobnosti podjezičnice pri obeh vrstah, tako v zunanji morfologiji
kot v notranji mikrostrukturi kosti. Raziskave do sedaj najdenih podjezičnih kosti kažejo na
zelo zgodnji pojav »anatomske modernosti« podjezičnice, saj tudi podjezičnica iz najdišča
Sima de los Huesos, pripisana Homo heidelbergensisu, kaže zelo moderne značilnosti.
Podjezična kost je edina kost v telesu, ki ni v sklepu ali stiku z nobeno drugo kostjo. Preko
mišic in kit je povezana z mandibulo, senčnico, ščitastim hrustancem in prsnico in je edini
osificirani del vokalnega trakta, in zato edini del vokalnega trakta, ki se ohrani kot fosil.
Podjezična kost je pomembna pri oblikovanju in podpori anatomije grla in je sidrišče različnih
mišic, ki so pomembne za govor. Podjezičnica se med govorjenjem premika, vendar ne
skladno s čeljustjo. Med govorom se podjezičnica premika drugače kot med žvečenjem.
Študija podjezične kosti neandertalca iz najdišča Kebara z uporabo CT (D'Anastasio in dr.,
2013) je omogočila vpogled v histološko strukturo kosti, ki odraža sile, ki so jih na kost
izvajale mišice, membrane, kite in tresljaji zvoka pri fonaciji glasov. Na ta način je študija
notranje mikrostrukture kostnine omogočila boljše razumevanje uporabe podjezičnice pri
neandertalcih. Ugotovili so, da se podjezična kost neandertalca tudi v svoji mikrostrukturi,
torej v orientaciji kostnih trabekul in razporeditvi ter velikosti osteonov bistveno ne razlikuje
od podjezičnic anatomsko modernih oz. današnjih ljudi. Avtorji te študije menijo, da podobna
notranja mikrostruktura kaže na podobno uporabo, torej bi posredno lahko dokazovala
sposobnost (dokaj modernega) govora pri neandertalcih (D'Anastasio in dr., 2013, 1, 5-6).

Govor pri neandertalcih
Odlitki lobanjskih votlin ne dajejo nobenega odgovora na vprašanje o govornih sposobnostih
neandertalcev. Lahko pa o tem sklepamo iz drugih delov anatomije. Izravnano lobanjsko dno
lahko pomeni, da so bile glasilke v grlu na višji legi kot pri modernih ljudeh. To bi pomenilo,
da neandertalci niso bili sposobni izgovoriti kompleksnih fonemičnih sekvenc v eni sapi
(Klein, 2009, 460). Če ta predpostavka drži, bi pomenilo, da neandertalci niso bili sposobni
modernega govora.
V nasprotju s to predpostavko je oblika podjezične kosti, ki se bistveno ne razlikuje od
anatomsko moderne; glasilke so povezane oz. obešene na podjezično kost, kar bi lahko
pomenilo, da so imele glasilke enako pozicijo kot pri današnjih ljudeh. Podjezična kost s
svojo moderni primerljivo obliko sama po sebi ne daje dokončnega dokaza, da so bili
neandertalci sposobni govora, je pa dovolj zgovoren dokaz, da so neandertalci imeli biološko
predispozicijo za govor (D'Anastasio in dr., 2013, 5-6). Poleg tega pa tudi že prej omenjeni
razširjeni hrbtenični kanal, ki je omogočal dobre živčne povezave, odraža natančen živčni
29

nadzor nad prsnim košem, kar bi zagotavljalo drobne premike, ki so ključni za produciranje
zvokov (fonetiko). Za anatomsko moderne ljudi in za neandertalce velja, da imajo v prsnih
vretencih razširjen hrbtenični kanal. Starejši hominidi (avstralopiteki in Homo ergaster) imajo
v tem delu hrbtenični kanal podobno širok kot današnje človeku podobne opice. Do povečanja
hrbteničnega kanala je v človeški evoluciji najverjetneje prišlo prav zaradi fine motorike in
kontrole govornega dihanja8. Glavne mišice, ki sodelujejo pri nadzoru govornega dihanja so
medrebrne mišice in del trebušnih mišic, ki so oživčene preko prsnega koša. Raziskovalci
predvidevajo, da sta se fina motorika in kontrola dihanja v evoluciji hominidov razvili v času
med 1,6 milijona let in 100,000 let v preteklosti (MacLarnon, Hewitt, 1999, 341). Kljub tem
zanimivim dokazom o dobri oživčenosti prsnega koša pa ne smemo pozabiti, da so bili v
primerjavi s prsnimi koši anatomsko modernih ljudi prsni koši neandertalcev drugačni, imeli
so bolj stožčasto obliko, kar je morda vplivalo tudi na delovanje medrebrnih in trebušnih
mišic. Dokazi za neandertalski govor tako ostajajo zgolj posredni in dvoumni.
Zanimiv vpogled v razvoj govora pri hominidih ponuja teorija, da se je govor postopoma
razvil iz kretenj rok, s postopnim dodajanjem zvočnih elementov. Ista teorija predpostavlja, da
je povezava med kretnjami z rokami in vokalizacijo morda vplivala tudi na razvoj
desničarstva (uporabljanje predvsem desne roke pri delu). Brocovo področje pri opicah nima
povezave z nadzorom glasu, ima pa povezavo z izvajanjem ročnih kretenj in s
prepoznavanjem enakih gibov pri drugih posameznikih. Pri ljudeh je ta center omejen
predvsem na levo možgansko polovico, medtem ko je pri opicah bilateralen. Zgolj pri ljudeh
pa je Brocovo področje povezano tako z vokalizacijo kot z izvajanjem ročnih kretenj.
Povečano Brocovo območje so opazili že pri vrsti Homo habilis, kar lahko pomeni, da je
povezava med kretnjami in vokalizacijo stara že dva milijona let - ocena, ki je časovno dokaj
blizu tudi spremembam v oživčenju prsnega koša (1,6 milijona let). Avtonomen in povsem
artikuliran govor je seveda mnogo mlajši pojav (cca. 170,000 ali kasneje) in v svoji končni
obliki in kompleksnosti najverjetneje povezan z vrsto Homo sapiens (Corballis, 2003, 199).
Zvoki pri govoru se oblikujejo v grlu (kjer so glasilke), besede pa se oblikujejo s premiki
jezika, podjezične kosti in ustnic. Pri neandertalcih moramo upoštevati še dejstvo, da je bila
njihova ustna votlina višja, zaradi prognatizma obraza pa lahko predvidevamo, da so imeli
neandertalci širše (in morda tudi daljše) jezike, kar bi še dodatno vplivalo na sposobnost
oblikovanja besed.
Neandertalski govor je bil morda kombinacija ročnih kretenj in posameznih besed ali krajših
stavkov. Če so bili anatomsko moderni ljudje prvi in edini, ki so iz govora za namene osnovne
komunikacije odpravili ročne kretnje, jim je to morda dalo še eno prednost pri ustvarjanju
tehnoloških napredkov (Corballis, 2003, 199).
O razvoju in nivoju neandertalskega govora moramo od te točke dalje razmišljati v povezavi s
spoznanji o njihovem načinu življenja (kulturne in socialne aktivnosti, lov, ...), saj je govor
moral odražati stopnjo družbenega razvoja in kompleksnost odnosov znotraj in med
posameznimi skupinami neandertalcev.
8
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POSTKRANIALNI SKELET
Za neandertalce je značilna mnogo močnejša zgradba kosti kot pri anatomsko modernih
ljudeh. Neandertalci so bili bolj robustni in masivni in anatomske razlike v skeletu lahko med
obema vrstama opazujemo na celotnem skeletu, od glave do nog (sl. 2). Podobno kot pri
lobanji tudi pri postkranialnem skeletu obstaja več teorij o nastanku tipičnih neandertalskih
znakov. Dve najbolj zastopani teoriji sta prilagoditev na klimo in redne mehanske
obremenitve telesa (Weaver, 2009, 16028).
Neandertalska morfologija v mnogih pogledih, predvsem v proporcih telesa, kaže na
prilagoditev na življenje v hladnem okolju, določeni morfološki znaki pa so bolj tipične
posledice mehanskih obremenitev, npr. debelina kompakte dolgih kosti. Telesni proporci v
postkranialnem skeletu so tudi ena glavnih razlik med neandertalsko in moderno morfologijo.
Za neandertalce so značilne široke medenice, kratki udi glede na višino telesa in kratki
distalni deli udov v primerjavi s proksimalnimi deli udov, za moderno morfologijo pa so
značilna bolj sloka telesa in daljši udi (Weaver, 2009, 16032).
Pri robustnosti kosti in masivnosti teles gre verjetno za vzročno-posledično razmerje, saj so
močne mišice zagotovo zahtevale trdno in močno skeletno ogrodje (Pearson in dr., 2008,
136). Mnoge značilnosti skeleta neandertalcev so posledica specifičnih telesnih razmerij:
široka medenica, kratke okončine glede na višino telesa in kratki distalni deli okončin
(Weaver, 2009, 16032). Močna mišična narastišča se pojavljajo že na osteoloških ostankih
mlajših neandertalcev, kar kaže na to, da telesna zgradba, robustnost in masivnost nista bila
zgolj funkcionalna posledica napornega življenja, temveč gre za biološko, evolucijsko
karakteristiko vrste.
Predvsem močna sklepa v neandertalskem telesu sta bila kolk in koleno, v predelu ramena pa
so imeli povsem drugače razporejena narastišča za mišice, kot jih ima anatomsko moderni
človek. Spodnji del telesa (od medeničnega obroča navzdol) je bil najverjetneje v celoti
prilagojen za nošenje velike (telesne) teže, sama širina kolkov (ki je večja kot v moderni
anatomiji) pa je najverjetneje odraz prilagoditve na posebno oblikovan zgornji del trupa, ki ga
definira stožčasto oblikovan prsni koš.
V postkranialnem skeletu se kažejo razlike med vzhodnimi in zahodnimi neandertalskimi
populacijami. V splošnem so neandertalci na Bližnjem vzhodu bolj primerljivi z moderno
morfologijo, kot s klasično neandertalsko morfologijo. Razlike se kažejo v manjši
upognjenosti epifiz dolgih kosti (npr. koželjnice in podlahtnice) in v bolj gracilni in sloki
telesni postavi. Neandertalci na vzhodu so bili od neandertalcev na zahodu višji, njihovi
telesni proporci pa bolj ustrezajo prilagoditvi na toplejšo klimo, kar se odraža v daljših
okončinah in manjših prsnih koših (Voisin, 2008, 302-303).
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Hrbtenica
Vratna vretenca imajo robustne odrastke, ki so po velikosti primerljivi ali nekoliko večji kot
pri anatomsko modernih ljudeh. Hrbtenični kanal, ki obdaja hrbtenjačo, je razširjen, enako kot
pri modernih ljudeh (Klein, 2009, 449).

Prsni koš
Trup neandertalcev je bil je širok (lateralno) in globok (anteriorno posteriorno), in relativno
velik, če upoštevamo njihovo nizko postavo (sl. 5). V primerjavi z moderno morfologijo so
imeli neandertalci relativno večje oz. obsežnejše prsne koše (sl. 2). Rebra neandertalcev so
debelejša in bolj groba ter manj ukrivljena, ustvarjala so širok in čokat prsni koš stožčaste
oblike (Klein, 2009, 449; Churchill, 2008, 115 ). Pred rekonstrukcijo okostja neandertalca
(Sawyer, Maley, 2005) je prevladovalo mnenje, da so bili prsni koši neandertalcev valjaste oz.
sodčaste oblike. V rekonstrukciji celotnega okostja se je pokazalo, da so bili prsni koši
neandertalcev stožčaste oz. zvončaste oblike, z znatno večjim obsegom v spodnjem delu
prsnega koša, kot je značilno za moderno morfologijo (Sawyer, Maley, 2005, 29). Širini
spodnjega dela prsnega koša ustreza tudi širina medenice.

Slika 5: Podrobnejši pogled na prsni koš neandertalcev s sprednje (levo) in zadnje (desno) strani
(Sawyer, Maley, 2005, 26).
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Obsežni prsni koši pri neandertalcih so se lahko razvili ali zaradi prilagoditve na hladno
klimo, ker se z bolj zaobljenim prsnim košem spremeni razmerje med površino in prostornino,
v skladu z Bergmannovim pravilom, ali pa zaradi aktivnega in napornega življenjskega sloga,
ki je zahteval povečano kapaciteto pljuč za telesno vzdržljivost in zadosten dotok kisika.
Razlog za oblikovanost in obsežnost prsnih košev neandertalcev je tako lahko genetski (preko
naravne selekcije v smeri okroglih prsnih košev) ali pa gre za podvrženost epigenetskim
mehanizmom (aktivno otroštvo v hladnem okolju) (Churchill, 2008, 119). Za uspešno
preživetje so neandertalci verjetno potrebovali oboje - ustrezno razmerje v telesni strukturi, ki
je pomagalo pri termoregulaciji, in močno konstitucijo za izvajanje vsakodnevnih dejavnosti,
nujnih za preživetje (Churchill, 2008, 114).
Morfologija in notranja struktura prsnega koša je pomembna za razumevanje mnogih vidikov
neandertalskega življenja, od termoregulacije do proizvajanja zvokov, saj je pri produkciji
glasu struktura prsnega koša pomemben dejavnik. Razumevanje vseh podrobnosti, povezanih
s tem delom telesa, je oteženo, ker neandertalska okostja večinoma niso popolnoma ohranjena
in ker niso ohranjena mehka tkiva (npr. trebušna prepona in rebrni hrustanec), ki sodelujejo v
teh življenjskih procesih. Sama struktura teh tkiv in razlike v njihovi obliki in velikosti so
morda ključno vplivale na pljučno kapaciteto neandertalcev (Churchill, 2008, 115).

Medenični obroč
Posebnost neandertalcev so njihove medenice, ki se od medenic modernih ljudi razlikujejo po
večjem narastišču kolčnih abduktorjev (musculus gluteus medius et minimus) na črevničnem
krilu (ala ossis ilii) in imajo tudi daljšo sprednjo vejo sramnice (ramus superior ossis pubis).
Močni abduktorji so neandertalcu omogočali kompenzacijo večje obremenitve kolčnic zaradi
masivnega telesa. Kot protiutež lateralno štrlečim črevničnim krilom se je razvila daljša veja
pubične kosti.
Medenica pri neandertalcih je le nekoliko manj robustna kot pri zgodnejših vrstah rodu Homo
in ne kaže močnega spolnega dimorfizma. Medenice imajo pri neandertalcih podobno dolžino
zgornje sramnične veje (Weaver, 2009, 16032), karakterizira jih tanjša in daljša sramna kost,
kot je značilna za moderne ljudi (Klein, 2009, 450). Medenice neandertalcev so bile širše, z
bolj stransko štrlečimi črevnicami (ilium) (Sawyer, Maley, 2005, 30). Dolžina sramnice v
razmerju s telesno velikostjo je največja pri zahodih neandertalskih populacijah in najmanjša
pri neandertalcih na Bližnjem vzhodu (Voisin, 2008, 303).
Prilagojenost telesa na življenje v hladni ali topli klimi se kaže v oblikovanosti in velikosti
medenice, predvsem v absolutni širini medenice in v razmerju med širino medenice in dolžino
stegnenice. Širše medenice kažejo prilagojenost na hladno okolje in neandertalske medenice
so bile široke z ozirom na dolžino stegnenice (Weaver, 2003, 6926).
Daljša in ožja sramna kost (dimeljnica) neandertalske medenice kaže na večji/širši porodni
kanal kot pri današnjih ženskah (Weaver, Hublin, 2009, 8153-4). Pri današnjih populacijah je
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porodni kanal večji pri populacijah, za katere je značilno večje razmerje med telesno maso in
višino – te populacije namreč rojevajo največje novorojenčke; razmerje med telesno maso in
višino pri neandertalcih je bilo še posebej izrazito. Bolj širok porodni kanal pri neandertalkah
lahko kaže na hiter razvoj možganov in utero9 (Ponce de León in dr., 2008, 13766-7) ali
morda na daljšo nosečnost. Druge razlage za posebno oblikovanost medenice so, da gre za
korelacijo s širšim zgornjim delom telesa, torej posledico prilagoditve na hladno okolje ali pa,
da se je medenica na tak način preoblikovala zaradi majhnih razlik v običajni drži in
premikanju.

Udi
Dolge kosti rok in nog so robustne in narastišča za mišice in kite na njih so močna in dobro
razvita. Diafize dolgih kosti (stegnenice in koželjnice) so rahlo upognjene. Distalni deli udov,
torej podlaket in goleno, so razmeroma kratki v primerjavi z dolžino distalnih delov udov
anatomsko modernih ljudi (sl. 2). Distalni deli udov pri neandertalcih so tudi krajši kot
proksimalni deli udov. Okrepljena narastišča mišic in kit na kosteh kažejo na izredno mišično
moč (mišična hipertrofija).
.

Kosti roke
Sklep lopatice (scapula) z nadlahtnico (humerus), t.i. glenoidalna jamica (cavitas glenoidalis),
je ozka in dolga ter relativno plitva. Lopatica je zelo široka in ima globok žleb (sulcus) na
zunanjem robu hrbtne (dorzalne) strani, medtem ko pri anatomsko modernih ljudeh plitev žleb
najdemo na notranji (ventralni) strani lopatice (Klein, 2009, 449). V moderni anatomiji je
lopatica locirana nekoliko nižje na hrbtu kot pri neandertalcih. To vpliva tudi na oblikovanost
in dolžino ključnice.
Oblikovanost lopatice kaže na izredno močno muskulaturo zgornjega dela roke. Zaradi
hipertrofije mišic zgornjega dela roke se je na zunanjem robu hrbtne strani lopatice oblikoval
žleb, ker so se narastišča nekaterih mišic premaknila, v nasprotnem primeru bi se (zaradi
povečanega obsega mišic) oslabilo ravnotežje roke med metanjem ali udarjanjem. Specifična
razporeditev narastišč za mišice na lopatici je tako zmanjševala verjetnost poškodb, kot je
izpah ramenskega sklepa, ki bi nastale ob nošenju težkih bremen ali ob sunkovitih gibih.
Lopatica je ena ključnih kosti za identifikacijo neandertalskih vrstnotipičnih znakov in
podobno kot nekatere druge kosti kaže oblikovne razlike v neandertalski morfologiji med
vzhodnimi in zahodnimi populacijami. Žleb na hrbtni strani lateralnega roba lopatice je
značilen za vse zahodne neandertalske populacije. V srednji in vzhodni Evropi in na Bližnjem
vzhodu je ta žleb lahko lociran dorzalno ali pa je dvojen. V konfiguraciji tega žleba se kažejo
9

In utero - v maternici, torej v času razvoja zarodka.
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glavne morfološke razlike te kosti med različnimi regionalnimi neandertalskimi populacijami
(Voisin, 2008, 301-302).

Ključnice (clavicula) neandertalcev kažejo zanimivo odstopanje od moderne morfologije.
Gledano od zgoraj (kranialno) imajo ključnice primatov obliko črke S. Ta oblika je
pomembna za gibanje, saj omogoča plezanje, metanje in nošenje težkih predmetov. V
dorzalnem pogledu (od zadaj) imajo neandertalske ključnice dvojno krivino, moderne
človeške ključnice pa imajo samo eno krivino. Dvojna ukrivljenost ključnice je značilna tudi
za arhaične človeške vrste. Enojna ukrivljenost ključnice se pojavlja izključno pri vrsti Homo
sapiens. Za neandertalske populacije v zahodni Evropi so značilne daljše ključnice kot pri
vzhodnih populacijah (Voisin, 2006, 331). Relativno z velikostjo telesa neandertalske
ključnice niso bile dolge in v primerjavi z moderno in zgodnjo moderno morfologijo ključnic
padejo znotraj razpona variacij (Trinkaus in dr., 2014, 4440).

Nadlahtnice (humerus) neandertalcev kažejo podobno obremenitev in uporabo kot
nadlahtnice pripadnikov združb lovcev in nabiralcev anatomsko modernih ljudi. Relativno z
njihovo telesno maso in večjo robustnostjo telesa na splošno, neandertalci niso imeli bistveno
močnejših rok. Nadlahtnica pri neandertalcih tudi ne kaže očitnega spolnega dimorfizma, po
čemer smemo sklepati, da so se ženske in moški neandertalci ukvarjali z istimi dejavnostmi,
ali pa so opravljali aktivnosti, ki so v mehanskem smislu na kost izvajale podobne
obremenitve (Pearson in dr., 2008, 145). Asimetričnost v proksimalnih delih rok kaže na
neenakomerno obremenitev leve in desne roke in kaže na večjo funkcionalno obremenitev
desne roke, kar potrjuje teorijo o tem, da so bili neandertalci večinoma desničarji (Pearson in
dr., 2008, 138; Uomini, 2009, 413). Zanimivo raziskavo so izvedli ruski raziskovalci, ki so z
računalniško tomografijo, rentgenskimi posnetki, histološko analizo in drugimi
paleopatološkimi metodami preučili humerus iz najdišča Khvalynsk. Kost, stara okrog
100.000 let, naj bi pripadala odraslemu moškemu neandertalcu, analiza pa je pokazala
nenavadno hormonsko stanje, za katero raziskovalci niso ugotovili analogije s patološkimi ali
normalnimi stanji, poznanimi današnji medicinski znanosti. Kostnina je izredno
mineralizirana, kompakta kosti je debela, na račun tega pa je ozka mozgovna votlina. Te
morfološke in histološke lastnosti kažejo na izredno moč in trdnost kosti (Mednikova in dr.,
2010, 102).
Študija, v kateri so primerjali nadlahtnice neandertalcev in anatomsko modernih ljudi paleolitskih in današnjih (Rhodes, Churchill, 2008, 1), je pokazala eno ključnih razlik v
uporabi rok med vrstama, in sicer je možno, da so anatomsko moderni ljudje imeli navado
metanja oz. lučanja težkih predmetov (npr. kamnov ali kopij), medtem ko neandertalci tega
niso počeli. Ugotovitve te študije so temeljile na opazovanju trajnih sprememb na kosteh pri
profesionalnih igralcih rokometa in baseballa, ki roko (desno ali levo) redno uporabljajo za
metanje žoge. Ponavljajoči se gibi metanja predmetov namreč povzročijo trajno rotacijo
proksimalnega dela nadlahtnice (torej tistega dela, ki je bližje lopatici) proti hrbtu. Ta
sprememba na kosti se pojavi samo na tisti roki, ki jo oseba uporablja za metanje, tako da se z
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osteološko analizo lahko ugotovi razlika med levo in desno nadlahtnico. Asimetričnost med
levo in desno nadlahtnico je bila v omenjeni študiji večkrat opažena na kosteh anatomsko
modernih ljudi, pri fosilnih ostankih neandertalcev pa ta asimetričnost ni bila ugotovljena.
Večja gibljivost ramenskega sklepa in redno metanje kopij ali kamnov je morda ena od
ključnih prednosti anatomsko modernih ljudi, če razmišljamo v smislu prednosti, ki bi jih taka
morfologija omogočila. Sposobnost metanja kopij bi močno zmanjšala možnost poškodb pri
lovu, saj omogoča napad na lovno žival z večje razdalje. Avtorja študije menita, da je bila to
ena od ključnih lastnosti, ki je anatomsko modernim ljudem omogočila oz. olajšala preživetje
in jim dala prednost v boju za prehrambene vire.

Koželjnica (radius) je pri neandertalcih lateralno ukrivljena in ima daljši vrat. Izboklina na
njenem proksimalnem koncu (tuberositas radii) je locirana medialno. Glava (caput radii) je
ovalna in orientirana bolj antero-posteriorno. Proksimalna interosalna krista, greben, ki loči
volarno od dorzalne10 površine, in je narastišče za interosalno membrano, ki deluje kot sklep
med koželjnico in nadlahtnico, je močno izražena. Rahlo upognjenost koželjnice (in
stegnenice) nekateri razlagajo kot posledico rahitisa (pomanjkanje vitamina D), vendar se niti
pri neandertalcih, niti pri zgodnejših hominidih, pri katerih se pravtako kaže podobna
upognjenost kosti, ne pojavljajo drugi simptomi rahitisa na kosteh. Zaradi tega je upognjenost
dolgih kosti (stegnenice in koželjnice) bolj verjetno posledica močne muskulature kot rahitisa
(de Groote, 2011, 396).

Podlahtnica (ulna) je v predelu diafize večja, trohlearna incizura (incisura semilunaris) je
obrnjena bolj anteriorno, narastišče za brahialno mišico je locirano nižje. Spodnji del roke je v
primerjavi z zgornjim delom krajši, kar naj bi bila še ena izmed mnogih neandertalskih
prilagoditev na življenje v hladnem podnebju. Mišice v spodnjem delu okončine so bile
verjetno hipertrofirane, če lahko to sklepamo po močnejših narastiščih mišic. V primerjavi z
današnjimi ljudmi so bile zgornje okončine neandertalcev močnejše, z večjo sposobnostjo
pronacije in supinacije11 (de Groote, 2011, 396).

Dlani
Morfološke značilnosti kosti roke (zapestnic, dlančnic, prstnic) kažejo na hipertrofirano
mišičevje v dlani. V primerjavi z anatomsko modernimi ljudmi paleolitika in današnjimi
ljudmi so imeli neandertalci verjetno mnogo močnejši prijem. Glavne morfološke razlike se v
primerjavi z današnjimi ljudmi kažejo v obliki in orientaciji sklepnih površin med
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Volarna stran roke je dlan, dorzalna stran roke je hrbtna stran roke.
Pronacija roke je gib, ko spodnji del roke (od komolca do zapestja) in dlan rotirata navznoter (v končni poziciji
je dlan obrnjena navzdol). Supinacija roke je gib, ko spodnji del roke (od komolca do zapestja) in dlan rotirata
navzven (v končni poziciji je dlan obrnjena navzgor).
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zapestnicami in dlančnicami in v obliki prstnic (distalnih falang) (sl. 6). Zaradi drugačne
oblikovanosti sklepnih površin so se tudi sile skozi roko pri neandertalcih prenašale drugače
kot pri anatomsko modernih ljudeh; neandertalska morfologija rok podpira prenos sil
aksialno, torej vzporedno z osmi kosti in sklepov, moderna morfologija pa podpira prenos
prečno glede na osi sklepov in kosti (sl. 20).
Baza palca (prve metakarpalne kosti) je ploska ali konveksna (če gledamo iz smeri od hrbtne
strani roke proti dlani) – za razliko od bolj konkavno oblikovane sklepne površine pri
anatomsko modernih ljudeh. Prstnica palca je približno enako dolga kot dlančnica (pri
modernih ljudeh je prstnica palca približno za tretjino krajša od dlančnice). Glavice distalnih
prstnic so velike in zaobljene (pri modernih ljudeh so bolj ozke in koničaste) (Klein, 2009,
449-50). Zaradi posebne oblikovanosti odrastkov oz. grebenov narastišč, ki so velika in
štrleča, na zapestnicah (čolniču, veliki mnogovogeljnici in kavljenici - os naviculare, os
trapezium, os hamatum) se je na sklepu zapestnic s prvo in peto dlančnico (palec in mezinec)
povečala mehanska sposobnost mišic roke. Posebej okrepljene so bile mišice v predelu palca
(abductor pollicis brevis, opponens pollicis, flexor pollicis brevis), zunanje mišice z narastišči
na ulnarni strani roke (flexor carpi ulnaris), ki sodelujejo pri upogibanju zapestja in krčenju
dlani, notranje mišice na ulnarni strani roke (abductor digiti minimi, flexor digiti minimi
brevis, opponens digiti minimi), ki so prispevale k veliko močnejšemu stisku roke in
omogočile prenos večjih sil preko sklepov med zapestnicami in dlančnicami, kadar je bila
roka stisnjena v pest (Niewoehner, 2008, 179).

Slika 6: Primerjava moderne anatomije roke (levo) z neandertalsko (desno).

Moč neandertalske roke je prišla verjetno do največjega izraza v sledečih primerih oz.
pozicijah roke: pri kroženju s palcem oz. ob upogibu palca, pri polovičnem pokrčenju dlani z
opozicijo pete dlančnice (mezinca) in pri stisku roke v pest. Morfološke posebnosti, ki kažejo
na veliko moč neandertalskega mišičevja v rokah, po drugi strani ne izključujejo možnosti
izvajanja preciznih gibov, saj ni morfoloških pokazateljev, ki bi dokazovali omejenost gibanja
sklepov v roki (Niewohner, 2008, 165).
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V raziskavi, kjer so analitično primerjali morfologijo kosti rok na osnovi fosilnih najdb
neandertalskih kosti, fosilnih najdb anatomsko modernih ljudi poznega pleistocena in
današnjih ljudi, so se največje razlike pokazale med neandertalsko in današnjo morfologijo,
medtem ko se je morfologija anatomsko modernih ljudi poznega pleistocena s svojimi
karakteristikami včasih bolj približala neandertalski morfologiji, včasih pa je bila bolj
primerljiva z današnjo. V študiji so na podlagi obravnavanih vzorcev prišli do štirih glavnih
ugotovitev, in sicer:
(1)
(2)

(3)

(4)

da ni razlik med velikimi mnogovogeljnicami in bazami četrtih dlančnic;
da se neandertalska in današnja morfologija razlikujeta v obliki glavatice (os
capitatum), kavljenice, v glavicah druge in pete dlančnice in v bazi pete dlančnice,
medtem ko se morfologija anatomsko modernih ljudi poznega pleistocena od
današnje morfologije v teh primerih ne razlikuje;
da se v oblikovanosti baz druge in tretje dlančnice neandertalska in današnja
morfologija močno razlikujeta, medtem ko moderna morfologija poznega
pleistocena predstavlja morfološko vmesen stadij med ostalima skupinama;
da je oblikovanost baze prve dlančnice podobna pri neandertalcih in anatomsko
modernih ljudeh zgodnjega mlajšega paleolitika in da ti dve skupini vzorcev,
združeni v enoten vzorec, delujeta zelo raznoliko od morfologije današnjih ljudi in
anatomsko modernih ljudi poznega mlajšega paleolitika, s tem, da so si primeri
slednjih skupin identični in med seboj nerazločljivi, če so združeni v isti vzorec
(Niewoehner, 2008, 179).

Morfologija anatomsko modernih ljudi poznega pleistocena je torej bolj primerljiva z
današnjo, vendar je zanimivo, da z njo ni identična, ampak ima nekaj značilnosti, ki
spominjajo na neandertalsko morfologijo (narastišča na prvi in peti dlančnici, oblikovanost
baze prve dlančnice).
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so imeli anatomsko moderni ljudje zgodnjega mlajšega
paleolitika in pozni neandertalci podobne vedenjske vzorce v sferi manipuliranja z materiali
in orodji, ter da so slednja uporabljali na podoben način, ki je povzročal podobne obremenitve
in prenos sile skozi roko (predvsem v osi palca). V morfologiji poznega mlajšega paleolitika
in v današnji morfologiji se že jasno kaže zmanjšanje pritiska na bazo palca in preusmeritev
silnic skozi sklepe v roki.
Predpostavljamo lahko, da se je v mlajšem paleolitiku povečala preciznost gibov in hkrati
zmanjšala mehanska prednost roke in zapestja, kar se tiče moči. Raziskovalci morfologije rok
tudi predpostavljajo, da so bile neandertalske roke morda bolje prilagojene za bolj pogosto
uporabo nenasajenih orodij, kjer je za manipulacijo potrebna večja moč, saj je stik med
palcem in stranjo kazalca pri neandertalcih ustvarjal močan primež (Niewoehner, 2008, 182).
Spremembe v morfologiji roke naj bi bile počasne in postopne, hkrati s tem je bila verjetno
postopna tudi tranzicija v vedenjskih vzorcih uporabe orodij (Niewoehner, 2008, 184).
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Kosti noge
Stegnenica in golenica imata široke epifize in debele, robustne diafize. Debelejše kompaktno
tkivo na kosteh nog pomeni daljša obdobja intenzivne uporabe.
Diafiza (telo) stegnenice (femur) je debela in okrogla brez grebena na dorzalni strani (linea
aspera), ki se pojavlja pri anatomsko modernih ljudeh. Epifizi sta robustni z velikimi
sklepnimi površinami glede na dolžino kosti. Posebno oblikovanost stegnenice so večinoma
razlagali kot posledico mehanskih obremenitev
zaradi trdega, fizično napornega življenja (Weaver,
2003, 6926). Krajše stegnenice (vsaj v razmerju s
širino medenice), odebeljene epifize z velikimi
sklepnimi površinami in debela kostnina diafize pa
so tudi znaki prilagoditve na življenje v hladnem
okolju (Weaver, 2003, 6927).

Slika 7: Primerjava med stegnenico
neandertalca (levo) in stegnenico zgodnjega
anatomsko modernega človeka. Neandertalska
stegnenica ima večje sklepne površine,
debelejšo in bolj okroglo diafizo, kót med
vratom in diafizo stegnenice je pri
neandertalcih manjši kot pri (zgodnjih)
modernih ljudeh (Weaver, 2003, 6927).

Kót med diafizo femurja in vratom (sl. 7) je manjši
kot pri modernih ljudeh in je hkrati z že naštetimi
značilnostmi indikator prilagoditve na hladno
klimo (Weaver, 2003, 6926 - 6927). V današnjih
populacijah je povprečen kót med vratom in
telesom stegnenice 127°. Ta številka se pri
populacijah, ki poseljujejo topla območja (npr.
območje Pacifika) poveča do 130°, medtem ko je
povprečna velikost kota manjša v predelih, kjer so
predniške populacije živele v hladnih klimah.
Povprečna velikost kota med vratom in telesom
stegnenice v Evropi je 126° in v Ameriki 125°
(Gilligan in dr., 2013, 133). Pri neandertalcih je bil
kót med vratom in telesom stegnenice okrog 120°
(Klein, 2009, 450). Zelo verjetno je, da je velikost
kota med vratom in telesom stegnenice
kombinacija prilagoditve na hladno klimo in
biomehanskih obremenitev telesa. Širše, na hladno
klimo prilagojeno telo že v času zgodnje rasti
poveča biomehansko obremenitev vratu femurja in
zato se ta kót zmanjša. (Klein, 2009, 450; Gilligan
in dr., 2013, 134). Povezava med kotom vratu
stegnenice in klimo (in ne zgolj s stopnjo
aktivnosti) pojasnjuje tudi, zakaj se pri anatomsko
modernih ljudeh, ki so živeli istočasno z
neandertalci, pojavlja večji kót vratu stegnenice kot
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pri neandertalcih. Stopnja aktivnosti je bila pri obeh populacijah verjetno primerljiva, vendar
so anatomsko moderni ljudje živeli v toplejših podnebnih pogojih in njihova morfologija
medenice in stegnenice potrjuje telesno prilagoditev na toplo klimo (Weaver, 2003, 6928).
V primerjavi z anatomsko modernimi ljudmi so imeli neandertalci krajše noge, kar naj bi bila
še ena izmed prilagoditev na življenje v hladni klimi, saj se s skrajšanjem okončin zmanjša
tudi površina telesa, ki je izpostavljena mrazu. Kratke noge pa naj za neandertalce ne bi
predstavljale mehanske ali razvojne slabosti, saj je ena izmed novejših študij (Higgins, 2011,
336) pokazala, da so v neravnem, hribovitem terenu, kakršen je tudi značilen za okolje v
katerem so v Evraziji živeli neandertalci, kratke noge prednost oz. omogočajo enako oz.
uspešnejše gibanje kot daljše spodnje okončine. Krajša golen namreč omogoča izvajanje
daljših korakov - glede na telesno višino - pri hoji navkreber, saj je v tem primeru potrebno
manj upogniti kolenski in kolčni sklep.

Stopala
Telesa proksimalnih prstnic nog so mediolateralno razširjena, kar je morda prilagoditev na
dolga obdobja hoje po različnih, neenakomernih terenih. Petnica je daljša kot pri anatomsko
modernih ljudeh, kar je morda pomembno vplivalo na hitrost, ki so jo neandertalci lahko
dosegli pri hoji, predvsem pa pri teku. Petnica je namreč narastišče za ahilovo tetivo, ki v nogi
deluje kot vzmet. Potem ko se stopalo med tekom dotakne tal, ahilova tetiva deluje kot vzmet
in z energijo, ki je v tetivi shranjena, spet dvigne nogo od tal. Pri tem je pomembna razdalja
med narastiščem tetive na petnici in sklepom petnice s skočnico; krajša kot je razdalja, večja
je sila, ki napenja ahilovo tetivo. Krajša petnica tako omogoča hitrejše gibanje, manjši vložek
energije in večjo sposobnost vzdrževanja aktivnosti dlje časa. Neandertalci so imeli praviloma
daljše petnice, kar verjetno odraža njihovo prilagoditev na življenjsko okolje, hribovit in
neraven svet Evrazije. Krajše okončine so neandertalcem omogočale hitrejše in energetsko
učinkovitejše gibanje v hribovitem okolju, daljša petnica pa pomeni njihovo manjšo
konkurenčnost pri lovu na odprtih območjih (planjave, tundra) zaradi relativno počasnejšega
gibanja v primerjavi z anatomsko modernimi ljudmi (Raichlen in dr., 2011, 299). Ti so bili
adaptirani na lov na odprtih območjih (savana), kar jim je morda v času zadnjega dela ledene
dobe, po 50.000 BP, dalo pomembno prednost pri lovu, ko so se gozdovi spremenili v odprto
tundro.

Razmerje med velikostjo in obliko telesa ter velikostjo in obliko glave
Med velikostjo obraza oz. glave in velikostjo telesa naj bi obstajala pozitivna korelacija
(Rosas in dr., 2008, 52). Velikost telesa in fiziološke potrebe telesa naj bi bilo možno
deducirati glede na velikost mastikalnega predela obraza. Pozitivna alometrija (razmerje med
rastjo določenega organa ali telesnega dela in celotnega telesa) obraza v odnosu do velikosti
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telesa vpliva tudi na pozicijo obrazne kostne strukture in morfologijo celotne lobanje. Veliko
telo in s tem povezano alometrično povečanje obraza ima lahko za posledico razpotegnjenost
lobanjskega dna in navzgor usmerjeno rotacijo sprednjega dela možganskega dna in obraza.
Povečanje telesa vpliva na orientacijo in proporce skeleta obraza in njegove pozicije ter
strukturnih povezav znotraj lobanje. Novejše študije (Rosas in dr., 2008) so potrdile to
pozitivno korelacijo in ugotovili so, da je velikost mandibule dober pokazatelj telesne mase.
Pokazale so tudi, da povečanje obraznega dela pri hominidih sledi rastni alometriji telesa, ki
je funkcionalno povezana z mastikalnim in dihalnim sistemom.

TKIVA, MIŠICE, LASJE IN KOŽA
Španski raziskovalci so izvedli paleogenetsko analizo DNK, pridobljeno iz fosilnih ostankov
dveh neandertalcev iz jame El Sidrón. Pri analizi DNK so se osredotočili na skupino genov, ki
določajo krvne skupine. Geni za posamezne krvne skupine so povezani tudi z občutljivostjo
na različne patogene organizme. Izsledki raziskave so pokazali, da se je genska sprememba,
ki povzroča nastanek krvne skupine 0 pojavila, preden sta se ločili evolucijski liniji modernih
ljudi in neandertalcev, vendar po odcepitvi od skupnega prednika s šimpanzom (Lalueza-Fox
in dr., 2007, 1453).
Zaradi življenja v zmernih klimatskih pasovih so neandertalci zelo verjetno izgubili temen
kožni pigment, ki je bil značilen za prednike neandertalcev in modernih ljudi živečih v Afriki.
Na podlagi genetske raziskave vzorcev, pridobljenih iz ostankov dveh neandertalcev (iz
najdišč v Španiji in Italiji), v katerih so raziskovalci prepoznali varianto gena MC1R,
raziskovalci menijo, da so imeli neandertalci različne stopnje pigmentacije kože, primerljive s
stopnjami pigmentacije pri modernih ljudeh. Gen MC1R je povezan s produkcijo melanina v
celicah; melanin je pigment, ki pri ljudeh vpliva na barvo kože, las in oči. Mutacija na genu
MC1R spremeni eno od aminokislin in posledično vpliva na manj učinkovito delovanje
proteina. Oblika gena MC1R, odkritega v neandertalskem genomu je podobna, vendar ne
identična, genu, ki so ga odkrili pri modernih ljudeh. Verjetno je, da sta se neaktivni varianti
gena MC1R (torej varianti, ki ne aktivirata močnejše pigmentacije) pri neandertalcih in
anatomsko modernih ljudeh razvili neodvisno ena od druge (Lalueza-Fox in dr., 2007, 1453).
V DNK analizi je bila prepoznana tudi varianta gena FOXP2. Gen FOXP2 je povezan s
sposobnostjo govora. Mutacije na genu FOXP2 so lahko vzrok za govorne težave, saj je gen
vpleten v razvoj jezikovnih in govornih sposobnosti (Lai in dr., 2001, 519). Neandertalci in
moderni ljudje imajo dve enaki spremembi na genu FOXP2, ki jih v genomu šimpanzov ni,
kar pomeni, da je do teh dveh mutacij prišlo po filogenetskem razcepu od skupnega prednika
s šimpanzom. Možno je, da so imeli poleg teh dveh mutacij neandertalci še kakšno specifično
mutacijo, ki je na genomu modernih ljudi ni (Krause in dr., 2007, 1908).
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ONTOGENEZA NEANDERTALCEV
O ontogenezi neandertalcev kljub velikemu številu najdenih fosilov in vse bolj množičnim
raziskavam na različnih področjih, od anatomije do genetike, ostaja še veliko nejasnosti in
odprtih vprašanj. Razpravo o bistvenih razlikah v kognitivnih sposobnostih neandertalcev in
modernih ljudi, ki je močno prisotna v arheologiji in antropologiji, z zanimivega in
pomembnega zornega kota osvetli študij ontogeneze neandertalcev in ontogenetskih razlik
med primati, zgodnjimi hominidnimi vrstami, anatomsko modernimi ljudmi in neandertalci.
Ontogeneza je veja razvojne biologije, ki se ukvarja s študijem razvoja in spreminjanja
organizma od trenutka oploditve jajčne celice do odrasle oblike in do smrti organizma.
Ontogeneza preučuje, kako dolge ali kratke so posamezne dobe v življenju organizma - čas do
rojstva, čas od rojstva do adolescence, odrasle dobe itd.
Zanimiv vpogled v ontogenezo neandertalcev je dala primerjalna študija sklenine fosilnih zob
neandertalcev in anatomsko modernih ljudi, ki so v srednjem paleolitiku živeli v Evropi
(Smith in dr., 2010). Raziskovalci so z nedestruktivno metodo analizirali najštevilčnejši
vzorec fosilnih in recentnih zob, ki so pripadali juvenilnim posameznikom neandertalcev in
anatomsko modernih ljudi.
Zobje so pogosta najdba med fosilnimi ostanki in so tudi dober pokazatelj razvitosti
organizma. Zobje med izrastom rastejo dnevno in s histološko analizo je možno na bazi
dnevnih prirastkov določiti časovnice življenja posameznikov, od dneva rojstva do dneva
njihove smrti. Slednje seveda pride v poštev zgolj v primeru juvenilnih osebkov, pri katerih
stalni zobje še niso dokončno izrasli. Študije zob temeljijo na dejstvu, da korenine in krone
zob rastejo enakomerno/ritmično v dnevnih in večdnevnih ciklih, v katerih pride do aktivacije
in izločanja rastnih celic. Mineralizirane sloje izločenih celic je možno razločiti v sklenini in
dentinu zob. Na ta način je možno predpostaviti časovni okvir formiranja korenine in krone
zoba. Ob rojstvu se v kočnikih pojavi tudi t.i. neonatalna proga, ki pripomore k zelo
natančnemu določanju starosti posameznika ob smrti. S tem je možno določiti življenjske
časovnice posameznikov, ki so umrli v času izrasta zob (pred popolno stalno denticijo) (Smith
in dr., 2010, 20923-4).
V omenjeni študiji so raziskovali mikrostrukturo fosilnih in recentnih zob ter na podlagi tega
ocenili hitrost rasti zob in starost posameznikov ob smrti. Zobna histologija je ena od najbolj
zanesljivih metod za določanje hitrosti razvoja, starosti posameznika ob izrastu zob in starosti
ob smrti za juvenilne hominide. Izvajalci študije so ocene starosti posameznikov ob njihovi
smrti, ki so jih dobili na podlagi študija fosilnih zob, primerjali z oceno starosti
posameznikov, ki je bila določena glede na telesni razvoj posameznikov. Predvsem v primeru
neandertalskih zob je med tema ocenama starosti prišlo do večjih odstopanj. Ocena, ki je
temeljila na starosti zob, se je v primeru enega neandertalskega otroškega skeleta pokazala za
leto ali dve nižja od ocene starosti, ki so jo že prej določili na podlagi telesnega razvoja
(Smith in dr., 2010, 20925).
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Z raziskavo zob in primerjalnimi analizami je bilo ugotovljeno, da je bila ontogeneza
hominidov od pliocena do zgodnjega pleistocena hitrejša kot od srednjega pleistocena dalje.
Za avstralopiteke in zgodnje predstavnike rodu Homo je bila značilna hitrejša ontogeneza kot
za moderne(jše) ljudi. V primerjavi z zgodnejšimi taksoni hominidnih vrst se tako pri
neandertalcih kot pri anatomsko modernih ljudeh kaže podaljšana doba izrasta zobovja. To
obdobje je še posebej izrazito podaljšano pri modernih ljudeh. Čeprav za taksone kasnejše od
Homo erectusa in zgodnejše od neandertalcev nimamo dovolj podatkov o razvoju zob,
raziskovalci predpostavljajo, da naj bi bila Homo antecessor in Homo heidelbergensis v
izrastu zobovja bolj primerljiva z neandertalcem kot z recentnim Homo sapiensom (Smith in
dr., 2010, 20923).
Primati, zgodnje hominidne vrste, neandertalci, zgodnji anatomsko moderni ljudje ter današnji
ljudje se v svoji ontogenezi razlikujejo. Vemo, da se primati razvijajo hitreje, razmnožujejo
prej in umirajo pri nižjih starostih kot ljudje (Smith in dr., 2010, 20923). Z omenjeno študijo
so ugotovili, da so se neandertalci razvijali hitreje od anatomsko modernih ljudi in celo, da je
dolgo otroštvo, ki je danes značilno za vrsto Homo sapiens, precej nedavna evolucijska
pridobitev (Smith in dr., 2010, 20926). Ugotovili so, da je večina zobnih kron pri
neandertalcih zrasla hitreje kot pri modernih ljudeh, kar pomeni, da so neandertalci prej
dosegli popolno denticijo. Zobje zgodnjih anatomsko modernih ljudi pa v svoji rasti kažejo
veliko večjo podobnost in primerljivost z zobmi današnjih ljudi.
V ontogenezi neandertalcev in anatomsko modernih ljudi so obstajale razlike, in sicer je imela
vrsta Homo sapiens daljše otroštvo, kar pomeni, da so imeli otroci anatomsko modernih ljudi
potencialno več časa za razvoj kompleksnih kognitivnih sposobnosti in dodatno učenje. To je
bila morda ena ključnih prednosti vrste Homo sapiens pred neandertalci, čeprav nekateri
strokovnjaki o tem dvomijo (Trinkaus, 2011, 1269), z utemeljitvijo, da bi podaljšana otroška
doba kvečjemu zmanjšala sposobnost ohranjanja števila populacij zgodnjih modernih ljudi
glede na stopnjo smrtnosti med odraslimi.12
Po mnenju nekaterih raziskovalcev so neandertalske družine obsegale največ tri generacije
(Wynn, Coolidge, 2012, 20), življenjske skupnosti neandertalcev pa so bile verjetno majhne:
od 5 do 10 posameznikov (Wynn, Coolidge, 2012, 76) in možno, da so se občasno zbirali v
večjih skupinah, od 20 do 40 posameznikov, zelo redko pa tudi v večjem številu (Wynn,
Coolidge, 2012, 77- 78). Čeprav Trinkausova (2011) raziskava kaže, da je bila smrtnost v
paleolitiku primerljiva v skupinah neandertalcev in anatomsko modernih ljudi, je vseeno
možno, da so starejši anatomsko moderni posamezniki v skupnosti lahko igrali pomembnejšo
družbeno vlogo in bili dlje časa koristni in produktivni člani skupnosti kot starejši
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Trinkaus je v svoji študiji primerjal skeletne ostanke arhaičnih in zgodnjih anatomsko modernih ljudi poznega
pleistocena. Obravnaval je tri sklope skeletnih ostankov: fosilne ostanke neandertalcev, fosilne ostanke zgodnjih
afriških anatomsko modernih ljudi in fosilne ostanke anatomsko modernih ljudi mlajšega paleolitika. Preučeval
je umrljivost odraslih v vseh treh populacijah in ugotovil, da je razmerje umrljivosti posameznikov starih od 20
do 40 let in posameznikov starejših od 40 let približno enako pri neandertalcih in zgodnjih anatomsko modernih
ljudeh. Po njegovem mnenju naj življenjska doba ne bi bila ključen dejavnik pri izginotju neandertalcev in
povzema, da če so anatomsko moderni ljudje imeli demografsko prednost pred neandertalci je ta morala izhajati
iz povečane rodnosti in/ali zmanjšane umrljivosti mladostnikov.
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neandertalci v svojih skupnostih, saj so slednji v lovskih akcijah utrpeli hujše poškodbe in
večkrat kažejo posledice težkih fizičnih travm.
O razliki v ontogentskem razvoju po rojstvu govori tudi študija, ki so jo izvedli na inštitutu
Max Planck, v kateri so primerjali razvoj možganov v času rojstva in po rojstvu, med vrsto
Homo sapiens in neandertalci (Gunz in dr., 2010). V ta namen so na podlagi najdenih fosilnih
ostankov lobanj naredili virtualno rekonstrukcijo lobanje neandertalskega novorojenca in jo
primerjali (v različnih razvojnih fazah) z možgani današnjega otroka. Izsledki študije so
pokazali, da imajo ob rojstvu novorojenčki modernih ljudi približno enako velike in podobno
oblikovane možgane kot so jih imeli neandertalski novorojenci. Ob rojstvu je tako za prve,
kot za druge značilna podolgovata oblika glave, ki pa pri anatomsko modernih ljudeh v prvem
letu življenja privzame bolj kroglasto obliko. Pomembne spremembe se zgodijo v prvem letu
do dveh po rojstvu in raziskovalci menijo, da pri novorojencih modernih ljudi pride že v
prvem letu življenja do veliko močnejše možganske aktivnosti, kar je bilo morda ključnega
pomena tudi za preživetje in evolucijsko uspešnost anatomsko modernih ljudi.
O tem, kako pomembni sta velikost in oblika glave novorojenca, je razvidno iz študije
rekonstrukcije medenice neandertalske ženske iz najdišča Tabun (Weaver, Hublin, 2009).
Medenice se v fosilnem zapisu redko ohranijo cele in nepoškodovane, kar otežuje študij
reprodukcije in rojevanja pri neandertalcih.
Otroci vrste Homo sapiens se rodijo z veliko večjo glavo, kot novorojenci pri drugih primatih,
zato za človeške matere rojevanje otrok pomeni veliko večji napor in tudi večjo nevarnost.
Del procesa rojstva modernih otrok je tudi zasuk novorojenca v porodnem kanalu, kar
omogoči prehod glave skozi porodni kanal. Izsledki študije rekonstrukcije medenice
neandertalke iz Tabuna pa kažejo, da se zaradi rahlo širšega in drugače oblikovanega
porodnega kanala pri neandertalkah, neandertalski novorojenci na poti skozi porodni kanal
niso vrteli (Weaver, Hublin, 2009, 8152; Gibbons, 2009).
V omenjeni študiji, ki so jo izvedli v sodelovanju med Univerzo v Kaliforniji in inštitutom
Maxa Plancka, so z uporabo računalniške tomografije izdelali virtualni model rekonstruirane
medenice. Model neandertalske medenice so primerjali z medenicami modernih ljudi.
Ugotovili so, da je bila neandertalska medenica širša in v celotnem delu porodnega kanala
razširjena v lateralni smeri in v tej značilnosti bolj podobna medenicam zgodnejših
hominidnih vrst, npr. avstralopiteka ali Homo erectusa, kot medenicam modernih ljudi, ki so
razširjene v anteriorno-posteriorni smeri.
Oblika medenice je pomembna pri telesnem ustroju človeka; neandertalska široka medenica je
pomagala nositi težo čokatega zgornjega dela telesa, ki omogoča boljše zadrževanje telesne
toplote in boljši izkoristek energije v hladnih razmerah, v katerih so živeli evropski
neandertalci; prvi anatomsko moderni ljudje pa so se razvijali v ekvatorialni Afriki, kjer je
visoko in vitko telo mnogo bolje uravnavalo telesno temperaturo, zato se je tudi medenica
preoblikovala in postala ožja, s porodnim kanalom razširjenim v anteriorno-posteriorni smeri.
Ker slednja adaptacija otežuje porod, se je pri prednikih modernih ljudi razvilo vrtenje
novorojencev pri prehodu skozi porodni kanal. Izvajalci študije so mnenja, da se zaradi oblike
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medenice pri neandertalkah neandertalski novorojenčki na svoji poti skozi porodni kanal niso
vrteli (Weaver, Hublin, 2009, 8153-4).
Utemeljena kritika na ta zaključek je pomislek, da rekonstrukcija medenice neandertalke iz
Tabuna morda ni dovolj anatomsko natančna, da bi dopuščala takšne zaključke, predvsem pa
ena sama medenica težko predstavlja variabilno morfologijo celotnega taksona neandertalcev.
Glede na že prej omenjeno dejstvo, da se v fosilnem zapisu ostanki medenic le redko ohranijo,
bo vprašanje o točnem procesu rojstva neandertalskih otrok zagotovo še nekaj časa ostalo
odprto in predmet polemik med strokovnjaki.
Teorija o daljši nosečnosti pri neandertalkah je zanimiva zaradi evolucijskih in filogenetskih
implikacij. Pomenilo bi, da so bile mišice in živčni sistem pri neandertalcih ob rojstvu bolj
razviti kot pri novorojenčkih modernih ljudi ter da so imeli bolje razvit imunski sistem. Hkrati
pa bi podaljšana nosečnost pomenila manjši vpliv okoljskih dejavnikov na novorojenčka v
času, ko se možgani najhitreje razvijajo. Podaljšana nosečnost bi pomenila tudi večje
presledke med rojstvi in posledično počasnejšo rast populacije. To bi zagotovo pomenilo
slabši položaj neandertalske populacije v smislu naravne selekcije v primerjavi z modernimi
ljudmi, pri katerih so ženske zaradi (domnevno) krajše nosečnosti lahko imele več otrok.
Možno je, da je bila doba nosečnosti pri neandertalkah daljša, zelo verjetno pa je bila za
neandertalske otroke skrajšana doba otroštva, saj analize izrasta zob kažejo, da so neandertalci
pri nižji starosti že imeli popolno stalno denticijo. Med neandertalci in anatomsko modernimi
ljudmi je v ontogenezi obstajala razlika in četudi je bila majhna, je lahko imela pomembne
implikacije za razvoj kognitivnih sposobnosti.
V splošnem se zdi, da je naravna selekcija pri neandertalcih promovirala fizične, somatske
»rešitve« na izzive iz okolja - neandertalski novorojenčki so se morda rodili z bolj razvitimi
mišicami in boljšim imunskim sistemom, medtem ko je naravna selekcija pri anatomsko
modernih ljudeh delovala v smeri izpopolnjevanja socialne kognicije.
Podaljšano otroštvo anatomsko modernih otrok in potencialna večja vključenost starejših
pripadnikov skupine v vzgojo in prenos informacij med generacijami sta bila morda
pomembna dejavnika za uspešnost skupin anatomsko modernih ljudi pred neandertalci, kjer
so morda starejši člani skupine zaradi invalidnosti težje skrbeli za ustrezen prenos, predvsem
pa akumulacijo znanj. Ob predpostavki, da so neandertalci živeli v manjših skupnostih in da
so se posamezne skupnosti le redko združevale (ali na splošno srečevale) in da je bil
neandertalski govor še nekaj razvojnih stopenj oddaljen od modernega govora, in ob
upoštevanju izsledkov ontogentskih raziskav, se nam še bolj jasno izrazi slika neandertalske
»drugačnosti« od anatomsko modernih ljudi.
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SKELETNI OSTANKI ZGODNJIH MODERNIH LJUDI
V EVROPI
Najzgodnejši anatomsko moderni ljudje, ki so prispeli na območje Evrope, so bili kljub
anatomski modernosti precej drugačni od danes živečih ljudi - bili so bolj robustni in masivni
(vendar še vedno bolj gracilni od neandertalcev), kar se je odražalo tako v morfologiji telesa
kot glave. Vendar se v zgodnjih evropskih populacijah anatomsko modernih ljudi pojavljajo
tudi neandertalski morfološki znaki. Neandertalski morfološki znaki so bolj pogosti pri
zgodnjih modernih Evropejcih, kot pri kasnejših holocenskih človeških populacijah v Evropi,
in tudi kot v drugih neevropskih pleistocenskih populacijah. Pojavljajo se predvsem v
vzhodnoevropskih in srednjeevropskih anatomsko modernih populacijah, ki so bile sočasne z
zadnjimi populacijami neandertalcev in v populacijah, ki so v kronološkem smislu
neposredno nasledile neandertalce. Pri zgodnjih anatomsko modernih populacijah v zahodni
Evropi podobna mešanica znakov ni bila ugotovljena (Voisin, 2008, 303).
Ali gre v primeru teh karakteristik za podedovano morfologijo od neandertalcev, ali pa gre za
povsem lastno morfologijo zgodnjih anatomsko modernih ljudi, bomo morda izvedeli šele
skozi prihodnje genetske raziskave. Ob upoštevanju raznolikosti morfologije med vzhodnimi
in zahodnimi neandertalskimi populacijami (upadanje pojavnosti in izraženosti morfoloških
znakov od zahoda proti vzhodu) je možno, da so bile vzhodne neandertalske populacije
genetsko bolj kompatibilne z anatomsko modernimi ljudmi, ki so vstopali v Evropo in da je
zato samo na območjih vzhodne in deloma srednje Evrope lahko prišlo do uspešne in dovolj
pogoste hibridizacije, ki je dokaze zapustila tudi v obliki fosilnih ostankov.
V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše najdbe najzgodnejših anatomsko modernih
ljudi, ki so bile odkrite v Evropi. Predstavljene so podobnosti in razlike v morfologiji, s
poudarkom na znakih, ki bi lahko kazali na prispevek neandertalcev v genski sklad anatomsko
modernih ljudi.

Zgodnji mlajši paleolitik (aurignacien)
Mladeč
Mladeč je najpomembnejše srednjeevropsko najdišče ostankov anatomsko modernih ljudi
zgodnjega mlajšega paleolitika. Do odkritja v Peştera cu Oase so bili to najstarejši ostanki
modernih ljudi v Evropi (Wild in dr., 2005, 332). Najdišče Mladeč je bilo poznano že 1881 in
je tudi paleontološko najdišče z bogatimi favnističnimi najdbami (Pacher, 2006, 102). Med
zgodnjimi raziskovalci je bil J. Szombathy in iz tega časa so ohranjeni predvsem terenski
dnevniki. Čeprav so bila Szombathyjeva izkopavanja razmeroma sistematična še vedno
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ostajajo vprašljivi podatki o lokaciji najdb in sedimentaciji v jami, kakor tudi ni jasno, ali vse
najdbe tvorijo skupek in so arheološko povezane, ali jih je treba obravnavati individualno
(Antl-Weiser, 2006, 15). Del osteoloških ostankov iz najdišča je bil uničen v času druge
svetovne vojne.
Jama najverjetneje ni bila stalno poseljena niti pogosto obiskovana, ker je v njej zelo malo
znakov človeške prisotnosti. V jami so našli redke primerke kamnitih in koščenih orodij, med
najdbami pa so tudi dekorativni predmeti, npr. preluknjani živalski zobje. Fosilni ostanki ljudi
so bili najverjetneje najdeni v sekundarnih legah in možno je, da so kosti v jamo prišle skozi
razpoke na površju nad jamo (Svoboda, 2006, 38-39).
Najdbe iz jame so bile neažurno in nesistematično objavljene in so še danes razpršene po več
muzejih, del najdb pa je izgubljen. Znane in objavljene najdbe so kulturno uvrščene v pozni
aurignacien (Oliva, 2006, 41, 55-56, 60-61). Mladeč je pomembno najdišče prav zaradi
nesporne povezave človeških kostnih ostankov z aurignaciensko materialno kulturo (Wild in
dr., 2006, 149-150), saj je edino izmed obravnavanih najdišč, kjer je skupaj s kostnimi ostanki
zgodnjih anatomsko modernih ljudi v Evropi najden aurignacien. V primeru ostalih najdišč z
ostanki zgodnjih modernih ljudi v Evropi takšne povezave zaenkrat še ni bilo možno
vzpostaviti.
Mladeč je pomembno paleoantropološko najdišče tudi zaradi narave osteoloških najdb, saj
človeški fosilni ostanki pripadajo ženskam, moškim in otrokom, kar omogoča tudi študij
morfoloških razlik med spoloma (spolni dimorfizem), precejšnja sočasnost fosilov daje
vpogled v raznolikost znotraj skupine skeletov in odraža raznolikost originalne populacije
(Wild in dr., 2006, 156).
Ostanke iz Mladeča so poskusili večkrat datirati, sprva posredno preko datiranja kalcitnih
depozitov v jami, ki so dali zgolj minimalno starost, 34.000-35.000 C14 let pred sedanjostjo,
in kasneje še s poskusom datiranja vzorcev, pridobljenih iz živalskih kosti, vendar so ti vzorci
dali preširok časovni interval, 8.500-42.500 C14 let pred sedanjostjo (Wild in dr., 2006, 150151).
Zato so se odločili za neposredno datiranje človeških ostankov z masno spektrometrijo.
Datirali so vzorce iz ene kosti in štirih zob iz najdišča: podlahtnice (Mladeč 25c) in štirih zob
(Mladeč 1, Mladeč 2, Mladeč 8, Mladeč 9a). Vzorec iz podlahtnice Mladeč 25c je dal datum
26.000 C14 pred sedanjostjo, vendar je ta ocena starosti manj zanesljiva zaradi slabe
ohranjenosti kolagena v kosti. Vsi vzorci, pridobljeni iz zob, so dali zelo podobne datume, ki
konvergirajo okrog 31.000 C14 let pred sedanjostjo, kar kostne ostanke v koledarskih letih
trdno uvršča v časovni interval med 30.000 in 40.000 leti pred sedanjostjo in pomeni, da so
bili anatomsko moderni ljudje iz Mladeča morda sodobniki poznih neandertalcev (Wild in dr.,
2006, 154), vkolikor so se neandertalci ohranili tako dolgo. Nove ocene datumov kažejo, da
so pozni neandertalci na območju Evrope najverjetneje izumrli v času od 39.000 do 41.000 let
pred sedanjostjo (Higham in dr., 2014, 306).
Poleg fosilnih ostankov je bila najdena aurignacienska kultura, ki je vključevala ene
najzgodnejših praktičnih in umetniških izdelkov iz kosti in kamna. Mladeč je zato tudi eno
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redkih najdišč zgodnjih modernih ljudi v Evropi, kjer se osteološki in kulturni material
časovno ujemata. Kulturne najdbe Mladeč umeščajo v srednji oz. pozni aurignacien srednje
Evrope.
Kostni ostanki pripadajo anatomsko modernim ljudem, čeprav imajo lobanje nekaj
karakteristik, ki so značilne za neandertalce: položen sagitalni profil lobanje in robustni
nadočesni oboki, zatilnična grča, veliki zobje, v postkranialnem skeletu pa je opazna
hipertrofija sklepnih površin.

Slika 8: Mladeč 1, ženska lobanja (Wolpoff in dr., 2006, 278, 281)

Fosil Mladeč 1 je skoraj popolnoma ohranjena ženska lobanja (sl. 8, sl. 10). Glede na
izraslost zob so ocenili, da je bila posameznica v času smrti stara 15-17 let (Wolpoff in dr.,
2006, 277). Ob odkritju so za to lobanjo sprva mislili, da gre za moškega, ker je v primerjavi s
kasnejšimi moškimi lobanjami zelo robustna. Po odkritju moških lobanj v Mladeču in
primerjavi z njimi so ugotovili, da gre za lobanjo ženske, ker je v primerjavi s fosilnimi
ostanki moških Mladeč 4, Mladeč 5 in Mladeč 6 precej bolj gracilna (Wolpoff in dr., 2006,
278-9). V primeru te lobanje je gracilnost morda tudi odraz neodraslosti osebe v času smrti in
možno je, da bi bile posamezne morfološke karakteristike še bolj izražene, če bi ta
posameznica umrla v višji starosti.
Lobanja je sicer velika in zaobljena in v nekaterih potezah dokaj robustna. Prostornina lobanje
je okrog 1540 cm3 in presega neandertalsko povprečje (Wolpoff in dr., 2006, 282-4). Mladeč
1 ima v primerjavi z moškimi lobanjami iz Mladeča mnogo manj izražene nadočesne oboke.
Zgornji rob očesnih orbit je oster in nadočesni oboki so visoki, vendar niso štrleči. Očesne
odprtine so nižje in bolj oglate oblike. Na zatilnici ni tilniškega grebena in čeprav je vidna
povzdignjena tilniška linija, je celotno tilniško območje zelo gracilno. Lobanja ima zatilnično
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grčo, ki je še posebej poudarjena zaradi same oblike lobanje, saj so temenice zaobljene in
štrleče, nato pa se lobanja posteriorno zoža. Ta konfiguracija je primerljiva z neandertalsko
žensko morfologijo (Wolpoff in dr., 2006, 288-9), s to razliko, da je lobanja Mladeč 1 pod
grčo ukrivljena, ne ravna. Tudi lobanjsko dno je bolj ukrivljeno kot pri neandertalcih
(Wolpoff in dr., 2006, 288). Mastoidni odrastek je dobro razvit in štrleč, vendar je manjši kot
pri moških lobanjah (Wolpoff in dr., 2006, 282).
Lobanja je daljša od bolj arhaičnih lobanj in je najširša v predelu temenic, vendar je ta širina
pod neandertalskim povprečjem. Lobanjski svod je visok, obrazni del lobanje je ploščat in
vertikalen. V primerjavi z neandertalsko žensko morfologijo obraza ima Mladeč 1 krajši obraz
in višje čelo. Prognatizem obraza je izražen samo v predelu čeljusti pod nosno odprtino.
Nosne koščice so dvignjene, kar je sicer karakteristika neandertalske morfologije, nosna
odprtina pa je ožja kot pri neandertalskih in arhaičnih človeških populacijah.
V zgornji čeljusti Mladeč 1 so ohranjeni štirje zobje, kočniki na levi in na desni strani (M1,
M2), ostali zobje so izpadli postmortem. Zobje so veliki in njihova dolžina je primerljiva z
neandertalsko, vendar (predvsem kočniki) v celoti presegajo povprečno velikost zob
neandertalskih in arhaičnih populacij, so pa manjši od zob v moških čeljustnicah najdenih v
Mladeču (Wolpoff in dr., 2006, 313).

Slika 9: Mladeč 2, ženska lobanja (Wolpoff in dr., 2006, 316)

Fosil Mladeč 2 je lobanja mlade ženske (sl. 9), ohranjena sta nevrokranij in maksila (prvotno
Mladeč 7, kasneje pripojena k Mladeč 2 (Wolpoff in dr., 2006, 315)). Glede na izraslost in
obrabo zob je bila starost posameznice ob smrti ocenjena na 17 let (Wolpoff in dr., 2006,
332).
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Lobanja je kratka, nizka in široka. Po velikosti in prostornini je lobanja Mladeč 2 manjša od
lobanje Mladeč 1 (sl. 10) in je tudi bolj gracilna (Wolpoff in dr., 2006, 318-9). Čelo je zmerno
visoko, nadočesni oboki so zelo rahlo izraženi in niso štrleči. Lobanjski svod je zaobljen, vrh
svoda pa je sploščen. V sagitalni ravnini je lobanja mnogo bolj zaobljena kot je značilno za
neandertalske lobanje, ki so predvsem v predelu čelnice bolj sploščene. Lobanjsko dno je
široko in je najširši del lobanje (Wolpoff in dr., 2006, 319).
Mladeč 2 ima majhen in ploščat obraz, med očesnima orbitama, ki sta bolj zaobljeni in višji,
bolj podobni neandertalskim, je precej velik razmak. Mastoidni odrastek ni tako štrleč kot pri
Mladeč 1. Izražen je prognatizem, ki se metrično približuje neandertalskemu povprečju.
Nosne koščice so pri Mladeč 2 še bolj štrleče kot pri Mladeč 1, vendar so manj dvignjene kot
pri neandertalcih. Spodnji rob očesnih odprtin je pomaknjen bolj anteriorno kot zgornji rob.
Zaradi prognatizma v osrednjem delu obraza je tudi denticija pomaknjena bolj anteriorno
(Wolpoff in dr., 2006, 320). V zgornji čeljusti so ohranjeni štirje zobje; levi kočniki (M1-M3)
in desni kočnik (M1), ostali zobje so izpadli postmortem. Kočnik M2 na desni strani je bil
odlomljen med ali po izkopavanju. Sprednji zobje manjkajo, vendar so njihovo velikost lahko
ocenili glede na širino korenin. Bili so verjetno zelo veliki, podobno kot pri Mladeč 1.
Kočniki se distalno zmanjšujejo, kar pomeni, da so zadnji zobje manjši od sprednjih. Zobje v
čeljustnici Mladeč 2 so manjši od zob v čeljustnici Mladeč 1, vendar so še vedno večji od
neandertalskega povprečja (Wolpoff in dr., 2006, 332).

Slika 10: Ženski lobanji, Mladeč 1 (levo) in Mladeč 2 (desno) (Wolpoff in dr., 2006, 319)

Fosil Mladeč 3 je fragmentarno ohranjena otroška lobanja. Otrok je bil ob smrtni verjetno star
okrog dve leti (Minugh-Purvis in dr., 2006, 364). Lobanja kaže dokaj moderno morfologijo,
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nosi pa tudi poteze, primerljive z neandertalskimi, in izražene tudi v lobanjah odraslih moških
iz Mladeča: Mladeč 5 in Mladeč 6.
Lobanja Mladeč 3 ima zelo strmo čelnico in na njej je že nakazan tudi razvoj nadočesnih
obokov. Svod lobanje je dolg in ozek. Zatilnica je nizka in ima nakazano zatilnično grčo. V
predelu zadajšnjega šiva je lobanja sploščena. Senčnica ima izražen juxtamastoidni odrastek,
kar spominja na neandertalsko morfologijo, v strukturi notranjega ušesa in slušnega kanala pa
senčnica odraža moderno morfologijo. Manjkajoče dele nevrokranija, temenice, so
rekonstruirali s pomočjo CT in tako potrdili, da so proporci lobanje v predelu temenic bližje
neandertalski kot moderni morfologiji. Lobanja Mladeč 3 kljub neodraslosti odraža
morfologijo, ki je vmesna med neandertalsko in moderno (Minugh-Purvis in dr., 2006, 3779).

Fosil Mladeč 4 (sl. 11) predstavljata del čelnice in
del temenice mladega odraslega moškega. Čeprav je
od te lobanje ohranjen manjši del, je iz njega
razviden sagitalni profil lobanje. Ukrivljenost
lobanjskega svoda je primerljiva z lobanjo Mladeč
5, tudi nadočesni oboki so močno izraženi in štrleči,
čelnica pa je položna. Med nadočesnimi oboki in
čelnico je izražen žleb (sulcus). Fosil Mladeč 4 je
kljub fragmentarni ohranjenosti arheološko zelo
pomemben, saj je bil najden v stratigrafskem
kontekstu skupaj z ženskimi in otroškimi skeletnimi
ostanki (Frayer in dr., 2006, 234-235), morfološko
pa je primerljiv z moškimi lobanjami iz najdišča.
Fosil Mladeč 4 ženske in moške fosilne ostanke
povezuje v eno populacijo in utemeljuje spolni
dimorfizem te skupine.

Fosil Mladeč 5 (sl. 11) je dolg in nizek, dobro
ohranjen nevrokranij odraslega moškega, ki je po
višini lobanjskega svoda bolj primerljiv z
neandertalskimi kot z modernimi lobanjami.
Lobanja je široka in zelo robustna, z izraženimi
nadočesnimi oboki, razvito zatilnično grčo in
razvitim tilniškim grebenom (Frayer in dr., 2006,
202-203). Lobanja je po obliki in dimenzijah
primerljiva z neandertalskimi, po prostornini, ki so
jo ocenili na 1650 cm3 (Frayer in dr., 2006, 207), pa
celo presega dimenzije neandertalskih lobanj.
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Slika 11: Moške lobanje, Mladeč 6 (zgoraj),
Mladeč 4 (sredina), Mladeč 5 (spodaj)
(Frayer in dr., 2006, 203)

Fosil Mladeč 6 (sl. 11) je zelo robusten nevrokranij odraslega moškega. Ohranjen del lobanje
je dolg, nizek in širok ter kaže sploščenost v področju zadajšnjega šiva. V primerjavi z
nevrokranijem Mladeč 5 je ta lobanja širša in višja ter ima bolj zaobljen lobanjski svod,
nadočesni oboki in zatilnična grča pa so slabše izraženi in manj štrleči (Frayer in dr., 2006,
226-228).

Fosil Mladeč 8 je del maksile, v kateri so ohranjeni štirje zobje (sekalec, podočnik in dva
kočnika). Glede na velikost in obrabo zob gre verjetno za moškega, ki je bil v času smrti star
vsaj 35 let (Frayer in dr., 2006, 239). V primerjavi z ženskima lobanjama Mladeč 1 in 2 je ta
čeljustnica v vseh pogledih večja, bolj masivna in robustna, kar potrjuje spolni dimorfizem,
vendar ima slabše izražen prognatizem pod nosno odprtino. Nebo je široko vendar anteriornoposteriorno kratko (Frayer in dr., 2006, 240), nosna odprtina je ozka, medialni odrastek pa
spominja na neandertalsko avtapomorfijo (Frayer in dr., 2006, 241). V čeljusti so ohranjeni
štirje zobje, ostali zobje so izpadli postmortem. Zobje so veliki in po dimenzijah presegajo
neandertalske.

Mladeč 9 sta dva ohranjena zoba (podočnik in kočnik), ki sta po dolžini in širini primerljiva z
zobmi ohranjenimi v čeljusti Mladeč 8. Morfologija podočnika je zelo neandertalska in je
metrično blizu neandertalskemu povprečju, medtem ko kočnik po dimenziji žvekalne površine
presega neandertalske dimenzije (Frayer in dr., 2006, 245-246).

V splošnem moški kostni ostanki nosijo več neandertalskih potez, medtem ko so ženski kostni
ostanki bolj moderne in gracilne oblike, v primerjavi s poznejšo moderno morfologijo pa so
njihove poteze vseeno zelo robustne (sl. 12). Ženske lobanje kažejo določene podobnosti z
neandertalskimi lobanjami, v nekaterih potezah pa se razlikujejo. Imajo večjo lobanjsko
prostornino in bolj štrleč obraz; ličnice so orientirane naprej, nos je ožji, jasno je izražena
fossa canina. Kostni ostanki moških lobanj kažejo zelo robustne poteze in značilnosti kot so
nizki lobanjski svodi, odebeljene kosti lobanje, posteriorno sploščena lobanja z zatilnično
grčo, okrepljeni nadočesni oboki, ki so oblikovani drugače kot pri neandertalcih, velike
lobanjske prostornine. Kombinacija modernih in neandertalskih ali arhaičnih lastnosti lahko
pomeni, da so bili neandertalci med predniki ljudi iz Mladeča.
Vse ženske lobanje so bolj gracilne od moških lobanj (sl. 12), vendar se v morfologiji
razlikujejo tudi med seboj (sl. 10). Ženske lobanje se bolj razlikujejo od ženskih
neandertalskih lobanj, kot se moške lobanje razlikujejo od neandertalskih moških lobanj
(Wolpoff in dr., 2006, 273, 294). Opazno je tudi bolj izrazito povečanje lobanjske prostornine
ženskih lobanj iz Mladeča v primerjavi z neandertalskimi moškimi lobanjami. Lobanjske
prostornine zgodnjih anatomsko modernih žensk se povečajo veliko bolj kot lobanjske
prostornine zgodnjih anatomsko modernih moških, če jih primerjamo z neandertalskimi
moškimi lobanjami. To naj bi kazalo na zmanjševanje spolnega dimorfizma (Wolpoff in dr.,
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2006, 288-9), zanimiva pa je možna implikacija, da je v mlajšem paleolitiku prišlo do
zgodnejše modernizacije žensk, v smislu, da so ženske prej izgubile arhaične poteze. Moške
lobanje iz Mladeča kažejo mnogo več podobnosti z neandertalsko morfologijo in čeprav so
ženske lobanje daleč od današnje moderne morfologije imajo več unikatnih potez, ki niso
značilne za arhaične populacije, in že na prvi pogled niso podobne neandertalskim, pravtako
tudi ne zgodnjim modernim človeškim populacijam (Wolpoff in dr., 2006, 337).

Slika 12: Moška lobanja Mladeč 5 (zgoraj) in ženska lobanja Mladeč 1 (spodaj) sta najbolje ohranjeni lobanji iz
najdišča (Wolpoff in dr., 2006, 335).

V študiji, kjer so izvedli celostno metrično primerjavo obraznega in čelnega področja lobanj
iz Mladeča z lobanjami neandertalcev in drugih pleistocenskih ter zgodnjih modernih ljudi, so
zaključili, da lobanje iz Mladeča ne kažejo skupnih točk z neandertalsko morfologijo (Bräuer
in dr., 2008, 275). Študija je bila utemeljena na primerjavi ukrivljenosti čelnice in metričnih
indeksov širin in izbočenosti obraznih potez. Čelnična luska (squama frontalis) je namreč pri
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neandertalcih zelo položna in je identificirana kot neandertalska pleziomorfija. V primerjavi
neandertalske morfologije z bolj moderno se na tem mestu kažejo jasne razlike med
vzorčnimi skupinami (Bräuer in dr., 2008, 271, 275).
Po navedbah te študije od neandertalske morfologije v tem pogledu najbolj odstopata lobanji
Mladeč 1 in Mladeč 5 (sl. 12), močno pa odstopata tudi lobanji Mladeč 2 (sl. 9) in Mladeč 6
(sl. 11). Slednja lobanja je po morfologiji bližje mlajšim paleolitskim lobanjam. Tudi v
primerjavi obraznih indeksov izražene prognatije naj bi najdbe iz Mladeča metrično močno
odstopale od neandertalskega razpona variacij (Bräuer in dr., 2008, 271-2). Na podlagi teh
meritev so izvajalci študije mnenja, da v primeru Mladeča ni možno govoriti o regionalni
kontinuiteti in da je bil pretok genov med populacijama zanemarljiv, če je obstajal.
Neandertalci naj ne bi bili predniki ljudi iz Mladeča, saj obrazna morfologija ne kaže
podobnosti z neandertalsko morfologijo (Bräuer in dr., 2008, 277).
Zanesljivost teh zaključkov je dvomljiva, ker so se raziskovalci omejili zgolj na taksonomske
znake obraznega in čelnega dela, niso pa upoštevali drugih taksonomskih znakov lobanj iz
Mladeča, ki so znotraj razpona neandertalskih variacij: oblika zatilnice, zatilniške grče, zobje.
Pri tej študiji je nekoliko moteč način vzorčenja, saj v opazovanje in primerjalno analizo niso
bili vključeni vsi fosili z značilnimi taksonomski znaki, kar je omejilo razpon primerljivih
karakteristik (npr. fosil Mladeč 8, pri katerem so dimenzije nosne odprtine primerljive z
neandertalskimi, pri metrični analizi ni bil upoštevan zaradi fragmentarne ohranjenosti
(Bräuer in dr., 2008, 274)). Na podlagi te študije neandertalci niso predniki anatomsko
modernih ljudi. Vendar se zdijo dokazi, pridobljeni z bolj celostno zasnovanimi študijami
lobanjske morfologije fosilov iz Mladeča, ki kažejo na to, da so neandertalci med predniki
anatomsko modernih ljudi iz Mladeča, mnogo bolj prepričljivi.

Peştera cu Oase
Prve ostanke v kraškem jamskem sistemu Peştera cu Oase je leta 2002 odkrila speleološka
odprava. Podobno kot v nadaljevanju opisana Peştera Muierii je bil tudi ta jamski sistem
paleontološko najdišče in je bil nekdaj verjetno brlog jamskega medveda. Med leti 2003 in
2005 so v jami odkrili še nadaljnje fragmente človeških ostankov, med drugim več kosti
lobanje: dobro ohranjen obrazni del, levo senčnico, fragmente čelnice, temenice in zatilnice.
Ostankov materialne kulture, ki bi bila povezana s fosilnimi najdbami, v jami niso našli. Na
kosteh ni znakov travme ali drugih antropogenih znakov, tudi v jami ni znakov človeške
prisotnosti. Kosti v jami verjetno niso bile na izvornem mestu in niti ni jasno, kako so se kosti
tam znašle. Edina ugotovljena dinamika v jami je vodna in biogena (zoogena) (Rougier in dr.,
2007, 1166).
V eni od jamskih dvoran so speleologi našli človeško spodnjo čeljust (Oase 1), ki predstavlja
enega najstarejših fosilnih ostankov modernega človeka v Evropi in je trenutno ocenjena na
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starost 34.000-36.000 C14 let pred sedanjostjo (Trinkaus in dr., 2003, 11231). V istem
sistemu jam je bila kasneje odkrita še dobro ohranjena lobanja, katere starost je bila ocenjena
na 35.000 C14 let pred sedanjostjo (Rougier in dr., 2007, 1165). Čeljust Oase 1 je bila
določena kot pripadajoča odrasli osebi, skoraj popolna lobanja z ohranjenim obraznim delom
je bila opredeljena kot pripadajoča adolescentni osebi in poimenovana Oase 2. Zaradi starosti
ob smrti in neujemanja čeljusti (mandibule) Oase 1 s sklepnimi površinami na lobanji Oase 2
gre zagotovo za dva posameznika (Rougier in dr., 2007, 1166-7). Skupno kostni ostanki iz
Peştera cu Oase kažejo nekaj izpeljanih modernih morfoloških značilnosti, kot so obradek,
neizraženi nadočesni oboki, visok in zaobljen lobanjski svod. Arhaične karakteristike
vključujejo posebnosti v denticiji in morfologiji posameznih delov lobanje: zobje (predvsem
meljniki in kočniki) so veliki, obrazni del je širok.

Fosil Oase 1 je robustna spodnja čeljust (sl. 13). Najdena je bila na paleotleh v jami in zelo
verjetno ni ležala na svoji prvotni lokaciji. Ohranjeno je telo (corpus mandibulae) in celotna
leva čeljustna veja (ramus) ter del desne čeljustne veje in pet zob. Mandibula je precej dolga
in morfološko primerljiva z drugimi fosili zgodnjega mlajšega paleolitika in tudi z zgodnjimi
modernimi fosili poznega pleistocena. Čeljust definirajo široka čeljustna veja, ki je širša od
telesa čeljusti in veliki (zadnji) zobje. To razmerje velikosti, kjer je širina čeljustne veje večja
od širine telesa čeljusti, se pojavlja pri predstavnikih rodu Homo v srednjem pleistocenu.
Lahko torej rečemo, da je to arhaična morfološka značilnost. Glede na samo obliko je čeljust
najbolj primerljiva z zgodnjimi modernimi čeljustmi. V čeljusti je ohranjenih pet zob,
kočnikov, ki so za moderno morfologijo nenavadnih dimenzij. Kočniki se večajo proti
čeljustni veji, torej distalno (M1 < M2 < M3), kar je predvsem značilno za arhaično in
neandertalsko denticijo. Neandertalska morfološka značilnost, ki se na tej čeljusti izraža samo
na levi čeljustni veji je tudi posebna oblikovanost mandibularne odprtine (foramen
mandibulae), ki kaže na podedovano značilnost.

Vzorci, vzeti neposredno iz čeljusti, so bili radiometrično datirani v dveh laboratorijih. Obe
testiranji sta dali podobne rezultate, in sicer 35.200 C14 BP in 34.290 +970, -870 C14 BP;
datuma sta za mandibulo dala kombinirano starost 34.950 +990, -890 C14 let pred sedanjostjo
(Trinkaus in dr., 2003, 11232, 11233). Ta datacija čeljust kronološko uvršča v čas zgodnjega
aurignaciena (ok. 40.000 koledarskih let pred sedanjostjo), pomeni pa tudi možnost sočasnega
obstoja z zadnjimi oz. poznimi neandertalci v Evropi (do 39.000 let pred sedanjostjo).
Morfološko čeljust Oase 1 torej odraža kombinacijo arhaičnih, izpeljanih modernih ter
neandertalskih značilnosti, kar kaže na kompleksno populacijsko dinamiko. DNK analiza je
za Oase 1 pokazala, da so bili med predniki te osebe neandertalci, saj naj bi bilo približno 69% genoma te osebe neandertalskega. Tako velik odstotek neandertalskih genov v genomu
pomeni, da je neandertalski prednik te osebe živel zgolj štiri do šest generacij prej (Fu in dr.,
2015, 216, 219). Ta ocena je skladna s predvidenim obdobjem sočasnega obstoja zadnjih
neandertalcev in prvih anatomsko modernih ljudi v Evropi (interval dolžine 2.600 do 5.400
let, med 39.000/40.000 in 44.000/45.000 leti pred sedanjostjo (Higham, 2014, 306-308)).
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Slika 13: Spodnja čeljust, Oase 1 (Trinkaus in dr., 2003, 11231)

V DNK zapisu osebe Oase 1 niso odkrili alelov, ki bi jo povezovali s kasnejšimi evropskimi
populacijami, kar pomeni, da ta oseba najverjetneje ni bila med predniki kasnejših Evropejcev
(Fu in dr., 2015, 216, 219). Analiza mtDNK je posameznika Oase 1 uvrstila v haploskupino
N, v subklad brez obstoječih predstavnikov (Fu in dr., 2015, 216). Mitohondrijska
haploskupina N je s sestrsko haploskupino M naslednica afriške haploskupine L3 in vse
današnje mitohondrijske haploskupine izven Afrike so naslednice skupine N ali M. Obe
haploskupini imata danes globalno distribucijo (Soares in dr., 2009, 740).
Analiza kromosoma Y posameznika Oase 1 uvršča v haploskupino F, ki je značilna za večino
današnje moške populacije v Evraziji (Fu in dr., 2015, 217). Večina moških s to haploskupino
spada v podskupino GHIJK, ki je neposredna naslednica osnovne haploskupine F.
Posameznik Oase 1 ima predniške alele na vseh mestih, ki definirajo haploskupino F in zato
ne sodi v nobeno specifično podskupino haploskupine F. Raziskovalci niso odkrili dokazov,
da bi oseba Oase 1 spadala v katerokoli od haploskupin G, H, I in J, ki so neposredne
naslednice makrohaploskupine F (Fu in dr., 2015, Supp.2).
Kombinacija arhaičnih, neandertalskih in izpeljanih modernih značilnosti v morfologiji kaže
na spremembe v moderni morfologiji lobanje po tem, ko so prvi anatomsko moderni ljudje
prišli v Evropo in podpira teorijo nadaljnje evolucije modernih ljudi po odhodu iz Afrike
(Trinkaus in dr., 2003, 11235).

Fosil Oase 2 (sl. 14) odraža podobno morfologijo kot Oase 1 - mozaik arhaičnih,
neandertalskih in izpeljanih zgodnjih modernih potez. Slednje se odražajo v odsotnosti
nadočesnih obokov, v bolj oglatih očesnih orbitah z ravnimi spodnjimi robovi, izraženi fossi
canini, ozki nosni odprtini, ravnem nosnem dnu, orientaciji in bolj oglati obliki ličnic,
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visokem lobanjskem svodu, strukturi in morfologiji notranjega ušesa in slušnega kanala in še
v drugih podrobnostih lobanjske morfologije. Na splošno ima lobanja Oase 2 razmerja, kot so
značilna za moderne lobanje (visok lobanjski svod, zmerna dolžina in širina). Zatilnična grča
je sicer prisotna, vendar je slabo izražena (t.i. pol-grča), odsotna pa sta tilniški torus in fossa
suprainica (Rougier in dr., 2007, 1167).

Slika 14: Lobanja Oase 2 (Rougier in dr., 2007, 1166)

Po drugi strani nosi lobanja tudi mnoge arhaične oz. neandertalske poteze, ki so nenavadne za
moderno morfologijo. Odražajo se v položnem čelničnem oboku, velikem juxtamastoidnem
odrastku, velikih zobeh, ki se distalno večajo in imajo kompleksno morfologijo žvekalnih
površin (Rougier in dr., 2007, 1168-9). Kljub visoki in zaobljeni lobanji v temenskem delu, je
sagitalni čelni obok dokaj plosk, kar dela čelnico Oase 2 bolj položno kot pri drugih zgodnjih
modernih lobanjah in je v tem pogledu bližje neandertalski morfologiji. Za anatomsko
modernim mastoidnim odrastkom se na lobanji nahaja razmeroma velik juxtamastoidni
odrastek, ki je ena tipičnih značilnosti neandertalskih lobanj. V zgornji čeljusti lobanje so
ohranjeni vsi kočniki, ki se tako kot zobje v čeljustnici Oase 1 distalno povečujejo, predvsem
zadnji kočnik pa kaže zelo kompleksno oblikovano žvekalno površino.
Lobanja Oase 2 je bila neposredno radiometrično datirana, s čimer je bila določena samo
spodnja starostna meja, 28.890 ±170 C14 pred sedanjostjo. Na podlagi te datacije in
morfoloških podobnosti z Oase 1 so raziskovalci utemeljili, da sta bila posameznika Oase 1 in
Oase 2 sodobnika, saj preračunane starosti fosilov obe najdbi postavljata v čas približno
40.500 koledarskih let pred sedanjostjo (Rougier in dr., 2007, 1166). Po morfologiji je najbolj
podobna zgodnjim anatomsko modernim lobanjam in je blizu drugim osteološkim najdbam
ljudi iz časa aurignaciena.
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Podobnost Oase 1 in Oase 2 se kaže predvsem v dimenziji zob in s tem povezano morfologijo
čeljusti in ličnic, kar kaže na bližnjo povezavo med tema posameznikoma. To je skladno tudi
z oceno starosti obeh posameznikov (Rougier in dr., 2007, 1169). Seveda ni možno trditi, da
gre za tesno sorodstveno vez in dejansko sočasnost osebkov v smislu enega življenjskega
obdobja, po drugi strani pa morfološke podobnosti dajejo misliti, da gre v primeru teh dveh
osebkov za nek odnos prednik-potomec, morda v času nekaj generacij. Resnice o tem morda
nikoli ne bomo vedeli, razen če bodo genetske raziskave v prihodnosti sposobne dati točen
odgovor z raziskavo genomov teh dveh osebkov. Z veliko mero verjetnosti pa lahko trdimo,
da oba fosila odražata mešano moderno in neandertalsko poreklo in da gre v filogenetskem
smislu najverjetneje za kombinacijo nasledstva srednjepaleolitskih (arhaičnih) modernih
lastnosti in pojav unikatnih izpeljanih lastnosti, ali pa za dejansko mešano neandertalsko in
izpeljano moderno poreklo (Rougier in dr., 2007, 1169-70).

Peştera Muierii
Jama Peştera Muierilor, imenovana tudi Peştera Muierii je sistem jam v Romuniji. Sistem je
bogato paleontološko najdišče ostankov jamskega medveda, leta 1952 pa je bila v jami
odkrita človeška lobanja, ki je bila v študiji iz leta 2006 (Soficaru, Doboş, Trinkaus) datirana
na starost približno 30.000 let in pripisana vrsti Homo sapiens. Gre za najdbo enega najbolj
zgodnjih fosilov anatomsko modernega človeka v Evropi.
Na več lokacijah v jamskem sistemu je bilo skupno najdenih šest kostnih fragmentov: lobanja,
spodnja čeljust, lopatica, del golenice, senčnica in del mečnice. Štirje fragmenti: lobanja,
spodnja čeljust, lopatica, in golenica so bile najdene na isti lokaciji in so pripisane eni
posameznici, Muierii 1. Senčnica po morfologiji in velikosti ne ustreza lobanji, zato je
pripisana drugemu posamezniku, Muierii 2. Mečnica, ki je bila najdena ločeno od drugih
kosti, bi lahko pripadala ali Muierii 1 ali Muierii 2, možno pa je, da ne pripada nobeni od teh
oseb. Mečnica je zato označena kot Muierii 3 (Soficaru in dr., 2006, 17197).
Za datacijo najdb je bil leta 2001 uporabljen material pridobljen iz treh kosti: čeljusti,
golenice in lopatice, vendar material iz čeljusti ni vseboval dovolj kolagena. Posledično je bil
za datacijo uporabljen material iz golenice in lopatice, rezultat je bil 30.150±700 BP v
radiokarbonskih letih. Leta 2005 so kostni material ponovno datirali z uporabo masne
spektrometrije. Vzorce za datiranje so pridobili iz štirih fragmentov kosti: čeljusti, mečnice,
lobanje in senčnice, pripadajočih Muierii 1 in Muierii 2. Zanesljive datacije so dali samo
vzorci iz lobanje Muierii 1 in senčnice Muierii 2, medtem ko čeljust Muierii 1 in mečnica
Muierii 3 nista vsebovali dovolj kolagena. Pridobljena datuma sta pokazala C14 starosti
29.930±170 in 29.110±190 pred sedanjostjo oz. 35.257±259 (Muierii 1) in 34.342±457
(Muierii 2) koledarskih let pred sedanostjo (Soficaru in dr., 2006, 17197).
Po mnenju avtorjev omenjene študije naj bi kostni ostanki kazali diagnostične karakteristike
anatomsko modernih ljudi in neandertalcev (Soficaru in dr., 2006, 17196). Kostne ostanke so
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primerjali z vzorci kosti neandertalcev srednjega paleolitika, zgodnjih afriških in azijskih
anatomsko modernih ljudi in evropskih anatomsko modernih ljudi zgodnjega in srednjega
mlajšega paleolitika.

Slika 15: Lobanja Muierii 1 (Soficaru in dr., 2006, 17197)

Lobanja Muierii 1 (sl. 15) pripada odrasli ženski in odraža značilnosti anatomsko modernih
ljudi: visoko čelo in lobanjski svod, ozko čeljust in majhne nadočesne oboke, vendar ima
izraženo zatilno grčo, ki je tipična karakteristika neandertalskih lobanj. Ohranjeni del lobanje
kaže na grobe obrazne poteze. Med očesnima odprtinama je velik razmak. Nosna odprtina je
ozka, bolj primerljiva z mlajšepaleolitskimi človeškimi ostanki. Lobanjski svod je visok in
zaobljen, vendar metrično primerljiv z neandertalskimi oblikami lobanj. Na zatilnici je jasno
izražena zatilnična grča, razen tega pa je zatilnica zelo gracilna in ploska, saj nima tilniškega
torusa (Soficaru in dr., 2006, 17199-200).
Pripadajoči del spodnje čeljusti (sl. 16) ima neandertalsko strukturo kondilov, vendar telo
čeljusti in čeljustna veja nista robustna. Zobje so močno obrabljeni in čeprav odražajo
nekatere značilnosti neandertalske denticije so po strukturi in dimenzijah bolj primerljivi z
denticijo ljudi mlajšega paleolitika (Soficaru in dr., 2006, 17200).

Fosil Muierii 2 je del senčnice, ki po morfologiji in strukturi odraža modernost (Soficaru in
dr., 2006, 17200).
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Postkranialni ostanki, lopatica in golenica Muierii 1 in mečnica Muierii 3 so po svojih
značilnostih bližje moderni morfologiji. Glenoidna jamica lopatice je ozka - ožja kot pri
zgodnjih modernih ljudeh in pri neandertalcih, kar bi lahko vplivalo na gibljivost sklepa med
lopatico in nadlahtnico (Soficaru in dr., 2006, 17201).

Slika 16: Del spodnje čeljusti, ki pripada fosilu Muierii 1 (Soficaru in dr., 2006, 17199)

Kostni fragmenti kažejo na mozaik različnih karakteristik, ki bi lahko bile odraz križanja z
neandertalci, lahko pa gre zgolj za podedovane arhaične poteze. Možna je tudi kombinacija
obojega in najdbe iz Peştera Muierii so po teh značilnostih primerljive z najdbami iz Peştera
cu Oase. V splošnem kostni ostanki iz jame Muierii kažejo na moderno morfologijo, ki se
kombinira s povsem arhaičnimi oz. neandertalskimi značilnostmi.

Ostanki so bili ponovno raziskani leta 2016 (Hervella in dr.), in sicer je bil za analizo iz dveh
zob Muierii 1 pridobljen DNK material. DNK za analizo so pridobili tudi iz senčnice, ki
pripada osebi Muierii 2. Raziskava DNK je osebo Muierii 1 uvrstila med moderne ljudi, preko
analize mitohondrijske DNK (mtDNK) je bila ta posameznica uvrščena v novoidentificirano
mtDNK haploskupino U6, ki je danes prisotna na območju severne Afrike, na Iberskem
polotoku in na Kanarskih otokih. Avtorji te študije slednjo ugotovitev povezujejo z migracijo
modernih ljudi z območja zahodne Azije nazaj v severno Afriko. Za osebo Muierii 2 so z
DNK analizo ugotovili pripadnost isti haploskupini in jo identificirali kot žensko. Ista ekipa
nadaljuje z raziskavo nuklearne DNK teh dveh posameznic (Hervella M. in dr., 2016, 1-3).

60

Cioclovina
Peştera Cioclovina Uscată je kraška jama v Romuniji, ki je podobno kot Peştera cu Oase
bogato paleontološko najdišče z mnogimi ostanki jamskega medveda in drugih živalskih vrst.
V jami ni obilnih znakov človeške prisotnosti, v prvih izkopavanjih v začetku 20. stoletja je
bilo najdenih nekaj kamnitih orodij, ki so bila pripisana mousterienski in aurignacienski
kulturi.
Leta 1942 je bil v jami najden tudi del lobanje, nevrokranij, poimenovan Cioclovina 1 (sl.
17), vendar točni najdiščni podatki ter stratigrafski in kulturni kontekst niso znani. Lobanja je
bila zanesljivo datirana v čas 28.000 C14 pred sedanjostjo (Soficaru in dr., 2007, 611) in tako
sodi med najstarejše ostanke zgodnjih modernih ljudi v Evropi. Lobanja sicer ni popolna,
vendar je nevrokranij izredno dobro ohranjen in kaže kombinacijo izpeljanih modernih in
tipičnih neandertalskih morfoloških značilnosti. Starost posameznika ob smrti je bila ocenjena
na 30-40 let, vsekakor gre za odraslo osebo, glede na zraščenost lobanjskih šivov. Spol osebe
je neznan (Soficaru in dr., 2007, 617) oz. imajo o tem podatku raziskovalci različna mnenja.

Slika 17: Lobanja Cioclovina 1 (Soficaru in dr., 2007, 614)

Lobanja ima močno izražena nadočesna oboka, ki pa ne tvorita nadočesnega torusa. Po obliki
lobanja ne spominja na neandertalske (nima oblike »en bombe«), vendar tudi ni povsem
moderna - v primerjavi z današnjo moderno morfologijo. Lobanjski svod je visok in zaobljen,
čelnica, temenici in zatilnica so dokaj enakomerno zaobljene. Na zatilnici je tudi majhna
zatilnična grča (pol-grča). Mastoidni odrastek je usmerjen naprej in navzdol in celotna
senčnica je po spojih kosti, orientaciji in velikosti odrastkov ter po strukturi notranjega ušesa
zelo blizu moderni (moški) morfologiji (Soficaru A. in dr., 2007, 616).
Za moderno morfologijo nenavadne značilnosti, ki so izražene na lobanji Cioclovina 1, so
ovalna fossa suprainica, ki leži nad tilniškim grebenom in je podobna in primerljiva s tistimi
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na neandertalskih lobanjah, zgornja tilniška linija, ki je zaznavna na celi zatilnici in leži na
tilniškem grebenu, ne pod njim, tilniški torus, ki poteka preko zatilnice, vendar ni močno
izražen. Zanimiva je predvsem kombinacija teh značilnosti, saj je velikost in pozicija zgornje
tilniške linije dokaj moderna, fossa suprainica, tilniški greben in zatilna grča (čeprav rahlo
izražena) pa so neandertalske morfološke značilnosti (Soficaru A. in dr., 2007, 616).
Fosilni ostanek Cioclovina 1 je bil neposredno datiran dvakrat, prvič leta 2001 in drugič leta
2006. Prvič je bil datiran vzorec pridobljen iz desnega mastoidnega odrastka, drugič pa je bil
datiran del zatilnice iz predela velike zatilnične line (foramen magnum). Prvo datiranje je dalo
rezultat s prevelikim poljem odstopanja, 29.000 ±700 C14 pred sedanjostjo. Drugi poskus
datiranja je dal starost 28.510±170 C14 let pred sedanjostjo. Dataciji se statistično ujemata in
najdbo trdno umeščata v interval OIS3 ter jo kronološko postavljata med najdbe iz Mladeča in
Peştera Muierii (Soficaru A. in dr., 2007, 613).

Kent's Cavern
Kent's Cavern je jama v jugozahodnem delu Velike Britanije, v pokrajini Devon. V jami so se
izkopavanja vršila že zgodaj v 19. stoletju, najpomembnejša najdba - del človeške zgornje
čeljusti in trije zobje (sl. 18) - pa je bila odkrita leta 1927. Že v času odkritja so čeljust
opredelili kot fosilni ostanek anatomsko modernega človeka (White, Pettitt, 2012, 2). Čeljust
je bila neposredno radiometrično datirana leta 1989. Njena starost je bila takrat ocenjena na
34.700 - 36.400 let (Higham in dr., 2011, 521).
Jama Kent's Cavern je iz stališča študija paleolitika pomembna in zanimiva, ker leži na
skrajnem severozahodnem robu območja evropskega aurignaciena. Prisotnost zgodnjih
anatomsko modernih ljudi v Evropi je v primerih mnogih najdišč dokazana (oz. se o njej
sklepa) na podlagi najdb aurignacienske industrije, zelo malo pa je dejanskih fizičnih
(fosilnih) najdb zgodnjih anatomsko modernih ljudi. Najdbe aurignacienske industrije naj bi
kazale na prisotnost anatomsko modernih ljudi v Evropi že v času pred 42.000 do 43.000 leti,
najstarejši fosilni ostanki anatomsko modernih ljudi pa so ocenjeni na starost od 39.000 do
41.000 let (Higham in dr., 2011, 521). Pomen najdbe iz jame Kent's Cavern je po mnenju
raziskovalcev ta, da zapolnjuje to kronološko vrzel med najzgodnejšim pojavom
aurignacienske tehnologije in najzgodnejšimi dosedaj poznanimi ostanki anatomsko modernih
ljudi.
Leta 2011 so čeljust poskusili ponovno datirati, znova pa so analizirali tudi njene morfološke
značilnosti (Higham in dr., 2011, 522-523). Na čeljusti so ugotovili trinajst znakov, ki so
značilni za moderno morfologijo, tri znake, ki so značilni za neandertalsko morfologijo in
sedem vrstno neopredeljivih karakteristik (Higham in dr., 2011, 521). Na podlagi teh
ugotovitev so avtorji študije potrdili, da gre za fosil zgodnjega anatomsko modernega človeka,
neandertalske karakteristike v morfologiji čeljusti pa razlagajo kot podedovane arhaične
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lastnosti ali kot posledico pretoka genov med neandertalci in zgodnjimi anatomsko modernimi
ljudmi (Higham in dr., 2011, 523).

Slika 18: Fosil KC4, del zgornje čeljusti iz najdišča Kent's Cavern
(avtor fotografije: Barry Chandler)

Na vzorcu dentina, pridobljenega iz enega od zob (P3), so poskusili izvesti tudi DNK analizo,
vendar zaradi težavnosti razločevanja med endogeno in kontaminantno DNK ta analiza ni
dala zanesljivih rezultatov. Analizirana DNK je sicer pokazala podobnost z DNK anatomsko
modernih ljudi (Higham in dr., 2011, 524). Isti vzorec dentina so poskusili tudi neposredno
datirati, vendar je bila količina kolagena v vzorcu premajhna za zanesljivo datacijo (Higham
in dr., 2011, 522). Po predhodni obdelavi vzorca z ultrafiltracijo za odstranitev kontaminacije,
je v vzorcu ostalo samo 0,4% kolagena (White, Pettitt, 2012, 2).
Za namen ponovne datacije čeljusti, ker so menili, da je zgodnejša ocena starosti premajhna,
so nato datirali favnistične najdbe iz plasti, ki so ležale nad in pod plastjo, v kateri je bila
najdena čeljust (Higham in dr., 2011, 522). Z uporabo Bayesovskih statističnih modelov so
starost čeljusti ocenili na 41,500 - 44,200 let (Higham in dr., 2011, 521).
Če je ta ocena starosti fosila pravilna, potem je to najstarejši ostanek anatomsko modernega
človeka v severozahodni Evropi (in z izjemo najdbe v Grotta del Cavallo tudi najstarejši
ostanek anatomsko modernega človeka v Evropi nasploh) in pomeni tudi sočasnost
anatomsko modernih ljudi z zadnjimi neandertalci. Za radiometrično datacijo so uporabili
najdbe iz izkopavanj v letih 1926-1927, za katere so menili, da jih je možno zanesljivo
povezati s stratigrafskim kontekstom, kot so ga dokumentirali v času izkopavanj (Higham in
dr., 2011, 522). Drugi raziskovalci s tem pristopom k datiranju niso zadovoljni in zavračajo
zanesljivost ocene starosti čeljusti, pridobljene na tak način.
V svojem članku iz leta 2012 White in Pettitt opozarjata, da so bila izkopavanja v letih 19261927 slabo in površno izvedena in dvomita v zanesljivost dokumentacije. Izsledki izkopavanj
iz te delovne sezone niso bili nikoli v celoti objavljeni, v terenskih dnevnikih pa so opisi
stratigrafskih enot in testnih jarkov ter globin, do katerih so izkopavali in na katerih so bile
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odkrite najdbe, nedosledno zabeleženi (White, Pettitt, 2012, 6-10). Izmerjene globine v
testnem jarku, kjer je bila najdena čeljust, odstopajo do 30 cm (White, Pettitt, 2012, 11). Na
podlagi študije terenske dokumentacije in poznavanja zgodovine izkopavanj v jami avtorja te
kritike menita, da najdiščna pozicija čeljusti ni dovolj dobro dokumentirana in je zato tudi
ocena starosti čeljusti nezanesljiva (White, Pettitt, 2012, 5).
Dokumentacija iz izkopavanj zaradi nizkih standardov (tudi za tisti čas) ne podaja jasnih
stratigrafskih informacij o najdbah, zato kritika menita, da statistične metode, ki so jih
uporabili za oceno starosti, ne morejo biti zanesljive (White, Pettitt, 2012, 14). Poudarjata
tudi, da najdiščni kontekst čeljusti ni dovolj dobro dokumentiran (White, Pettitt, 2012, 11) in
da čeljust in zobje niti niso bili najdeni (neposredno) skupaj, temveč so ležali na površini
približno 60 cm x 60 cm (White, Pettitt, 2012, 10). Omenjata tudi možnost, da je se čeljust
zaradi naravnih procesov v jami premaknila nižje iz višjih plasti (White, Pettitt, 2012, 13).
Avtorja te kritike opozarjata, da so stratigrafske sekvence najdb in vzorcev nezanesljive in da
so konteksti nedokazani in zaradi uničenosti plasti v jami zaradi izkopavanj tudi nedokazljivi
(White, Pettitt, 2012, 15) in na podlagi tega v celoti zavračata, da bi bila čeljust lahko stara
41.500-44.200 let (White, Pettitt, 2012, 1).
V plasteh pod čeljustjo (čeljust je bila najdena na globini 3,2 m) je bilo najdenih nekaj
kamnitih izdelkov, vendar noben od njih ni kulturno opredeljiv, možno pa je, da kamniti
izdelki pripadajo dvema različnima tehnologijama. Noben kamnit izdelek nima neposredne
povezave s čeljustjo (White, Pettitt, 2012, 15).
Na območju Velike Britanije je pojav aurignaciena na podlagi datumov iz dveh najdišč
časovno umeščen v čas pred 35.000 do 36.000 leti13 (White, Pettitt, 2012, 19). V plasteh nad
čeljustjo so bili najdeni aurignacienski kamniti izdelki, zato je po mnenju teh dveh avtorjev za
čeljust veliko bolj verjetna starost 35.000 do 36.000 let, saj bi tako sovpadala s pojavom
aurignaciena v Veliki Britaniji (White, Pettitt, 2012, 23).
V primeru, da je datacija 41.500 - 44.200 let pred sedanjostjo pravilna, bi to pomenilo, da so
bili anatomsko moderni ljudje na britanskem otočju prisotni 5000 let pred tamkajšnjim
pojavom razvitega aurignaciena in celo bolj zgodaj kot se aurignacien pojavi v delih severne
Evrope (Belgija, Poljska) (White, Pettitt, 2012, 19).
Najdba iz jame Kent's Cavern je torej močno zanimiva zaradi svojih implikacij - če je starejša
datacija pravilna, potem pod vprašaj postavlja mnogo trenutnih razumevanj in spoznanj o
evropskem paleolitiku in migracijskih poteh zgodnjih anatomskih ljudi. Zaradi spornega
najdiščnega konteksta in ker neposredna datacija fosilnih najdb (trenutno) ni možna - morda
bodo napredki v tehnologiji nekoč omogočili zanesljivo neposredno datacijo - bo čeljust iz
jame Kent's Cavern zagotovo ostala predmet polemik med strokovnjaki.

13

Avtorja študije dodajata, da so britanske aurignacienske najdbe po tipologiji bolj primerljive z najdbami iz
evropskega aurignaciena iz časa 35.000-36.000, in ne z zgodnejšimi aurignacienskimi najdbami s kontinenta. Z
ozirom zgolj na tipologijo menita, da ni razloga, da bi pričakovali prisotnost nosilcev aurignaciena na britanskem
otočju pred tem časom, torej pred 35.000-36.000 BP.
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Vsekakor menimo, da je potrebno novejšo datacijo, ki čeljusti pripisuje res visoko starost,
obravnavati skeptično, saj gre za posamezno najdbo in z britanskega otočja zaenkrat nimamo
poročil o drugih fosilih primerljive starosti.

Grotta del Cavallo
Leta 1964 sta bila v jami Grotta del Cavallo v južni Italiji najdena dva otroška kočnika, ki sta
bila sprva klasificirana kot neandertalska. Jama je tudi pomembno najdišče uluzzienske
industrije (Benazzi in dr., 2011, 525-526), ki je ena od t.i. prehodnih kamnitih industrij, ki se
v Evropi pojavijo v času prehoda iz srednjega v mlajši paleolitik. Zaradi majhnega števila
kontekstov, ki vsebujejo tako fosilne ostanke ljudi kot prepoznavno materialno kulturo, ostaja
vprašanje, kdo so bili nosilci posameznih prehodnih industrij, nerazrešeno. Uluzzien je
kamnita tehnologija, ki se pojavlja v srednji in južni Italiji, njeni nosilci naj bi bili
neandertalci (Benazzi in dr., 2011, 525).
Leta 2011 je bila objavljena novejša raziskava, v kateri so z dvema neodvisnima
morfometričnima metodama na novo analizirali oba zoba in za oba ugotovili, da je bolj
verjetno, da sta pripadala anatomsko modernim ljudem (Benazzi in dr., 2011, 526-527). Ker
sta bila zoba odkrita v plasteh z uluzziensko materialno kulturo, nova taksonomska
klasifikacija zob predstavlja dokaz, da so bili izdelovalci uluzzienskega tehnokompleksa
anatomsko moderni ljudje, ne neandertalci.
Najdiščni kontekst je bil ponovno datiran, ker so bile zgodnejše datacije nezanesljive in
verjetno netočne zaradi kontaminiranosti in neustreznosti vzorcev. Z radiometrično metodo so
datirali morske školjke iz plasti, povezanih s fosilnima najdbama. En zob je bil najden v plasti
skupaj z materialno kulturo, opredeljeno kot arhaični uluzzien (plast EIII); starost te plasti je
bila ocenjena na 47.500 - 43.000 let (95,4% verjetnost) oz. 45.000-43.380 (68,2% verjetnost).
Drugi zob je bil najden v plasti z materialno kulturo, opredeljeno kot razviti uluzzien (plast
EII-I); starost te plasti je bila ocenjena na 44.000 - 43.000 let (Benazzi in dr., 2011, 527).
Vkolikor sta ti dve dataciji pravilni, potem je zob iz plasti EIII trenutno najstarejši znan fosilni
ostanek anatomsko modernega človeka v Evropi.
Podobni datumi so v Italiji znani tudi iz drugih najdišč z uluzziensko kulturo (npr. Grotta di
Fumane, 44.800-43.900 BP). Stratigrafsko je uluzzien od končnega mousteriena vedno ločen
s kulturno sterilnimi plastmi ali prekinitvami v eroziji ali sedimentaciji, zato je zelo verjetno,
da gre za časovno ločena tehnokompleksa. V najdiščih, kjer se skupaj pojavljata uluzzien in
aurignacien, uluzzien vedno leži pod najzgodnejšimi aurignacienskimi plastmi. V južni Italiji
je uluzzien bolj primerljiv z aurignacienom, ki mu sledi, kot s končnim mousterienom, kar
tudi kaže na to, da so bili nosilci uluzzienske kulture najverjetneje anatomsko moderni ljudje
(Benazzi in dr., 2011, 527).
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Če so bili izdelovalci uluzzienske kamnite tehnologije anatomsko moderni ljudje, in če je
datacija plasti v jami Grotta del Cavallo zanesljiva, ima to za naše razumevanje obdobja
prehoda iz srednjega v mlajši paleolitik pomembne implikacije. Pomeni namreč zgodnejši
datum prihoda anatomsko modernih ljudi v Evropo in s tem se tudi poveča časovni interval, v
katerem so v Evropi hkrati živeli anatomsko moderni ljudje in neandertalci. Čas prehoda iz
srednjega v mlajši paleolitik tako postane še bolj kompleksna zgodba, saj prisotnost
anatomsko modernih ljudi v Italiji pred (vsaj) 45.000 leti na novo postavi pod vprašaj tudi
migracijske poti zgodnjih anatomsko modernih ljudi (Benazzi in dr., 2011, 528).
Zgodnejše datacije prisotnosti anatomsko modernih ljudi v Evropi povečujejo časovni
interval, v katerem so slednji lahko soobstajali z neandertalci, povezava anatomsko modernih
ljudi s prehodnimi kamnitimi industrijami pa zmanjšuje verjetnost, da so neandertalci
samostojno stopili na pot vedenjske modernosti pred prihodom anatomsko modernih ljudi
(Benazzi in dr., 2011, 528).
Podobno kot čeljust iz jame Kent's Cavern, sta tudi zoba iz jame Grotta del Cavallo datirana
zgolj posredno, preko favnističnih najdb v povezanih plasteh. Čeprav o zanesljivosti
izkopavanj v jami Grotta del Cavallo nimamo podatka, je morda treba povezavo med
anatomsko modernima zoboma in uluzzienskim tehnokompleksom obravnavati z mero
previdnosti, saj tudi v tem primeru nimamo fosilov primerljive starosti iz časovno ali
kontekstualno podobnih najdišč.

Najdišča, ki smo jih predstavili, sodijo v čas aurignaciena in so bila kronološko opredeljena z
neposredno datacijo fosilnih ostankov in/ali s pripadajočo povezano materialno kulturo.
Lokacije in datacije najdb sprožajo zanimiva vprašanja o migracijah prvih modernih ljudi v
Evropo. Koncentracija ali pa vsaj pogostost najdb zgodnjih anatomsko modernih ljudi, ki bolj
ali manj prepričljivo odražajo tudi neandertalske morfološke karakteristike, v vzhodnem delu
Evrope daje težo teoriji o potencialno večji genetski kompatibilnosti vzhodnih neandertalskih
populacij z anatomsko modernimi ljudmi (Voisin, 2008).
Čeprav je glede na starost fosilnih ostankov le za najdbe iz jame Peştera cu Oase možno s
kakršnokoli mero verjetnosti trditi, da gre za dokaj neposrednega potomca hibridizacije med
anatomsko modernimi ljudmi in neandertalci, nam najdbe iz teh najdišč morda predstavljajo
nek kontinuum mešanja in rekombinacije genomov dveh človeških razvojnih linij v času več
tisoč let. Najdišča namreč niso povsem istočasna in zavedati se moramo, da eno tisočletje (ki
se v študiju paleolitika sicer res ne zdi dolgo obdobje) lahko pomeni tudi od 50 do 60 (ali še
več) generacij človeških (ali hominidnih) prednikov. Toliko generacij pomeni veliko možnosti
za rekombiniranje genov, pomeni pa tudi možnost, da so se določene linije izgubile (smrt
posameznika brez potomcev ali izumrtje celotne skupine), medtem ko je na fiksiranje ali
izginotje določenih morfoloških karakteristik lahko vplival genetski zdrs.
Mlajše najdbe (npr. iz jame Muierii) kažejo več podobnosti z moderno morfologijo kot
starejše najdbe (npr. iz jame Oase). Vsekakor bi bile poglobljene genetske študije teh fosilov
zanimivo dopolnilo in morda celo pojasnilo morfološkim študijam, saj imajo že sedaj znani
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podatki o genetski pripadnosti nekaterih fosilov zanimive implikacije. Fosilni ostanek iz
najdišča Muierii kaže na to, da je skupina (ali - bolj verjetno - potomstvo skupine), ki je
uporabljala to jamo, morda migrirala nazaj v Afriko. Fosil iz najdišča Oase pa daje slutiti na
izumrtje neke dedne linije, saj spada v haploskupino brez obstoječih predstavnikov. Fosilni
ostanki z mešanimi morfološkimi znaki ob trenutnem stanju raziskav morda postavljajo več
novih vprašanj, kot ponujajo odgovorov, vsekakor pa lahko sklepamo, da je bila populacijska
dinamika v paleolitiku pestra, tako v smislu pretoka genov kot v smislu migracij.
Najdbe iz Anglije (Kent's Cavern) in Italije (Grotta del Cavallo) so še posebej zanimive za
razmišljanje o migracijskih poteh zgodnjih anatomsko modernih ljudi. Fosil iz jame Kent's
Cavern je sicer datacijsko sporen in najdiščna lokacija na skrajnem severozahodu območja
pojavljanja aurignaciena starost najdbe (41.500 - 44.200 let) dela zelo dvomljivo. Vprašanje,
ki se ob tej dataciji postavi je, ali je možno, da je neka skupina anatomsko modernih ljudi na
to območje prišla z vzhoda preko cele Evrope, ali so morda uspeli premagati gibraltarsko
ožino in preko iberskega polotoka doseči britanski otok.
Podobno vprašanje se pojavi, če razmišljamo o zgodnji dataciji najdbe iz Grotta del Cavallo.
V času OIS3 (27.000 - 60.000 BP) je bila morska gladina 70 m do 80 m nižje kot je njen
današnji nivo (Andel in dr., 2003, 39). Ta razlika je morda olajšala vstop v Evropo preko
Gibraltarja in morda tudi iz severne Afrike preko Sicilije v Italijo. Znotraj Evrope je bil morda
olajšan prehod iz območja Balkana na apeninski polotok, saj je bila severna obala jadranskega
morja pomaknjena bolj južno (v liniji Ancona-Zadar), kar je odprlo velik del kopnine.
V nadaljevanju predstavljamo še mlajše najdbe, ki morda kažejo na biološko izmenjavo
arhaičnih populacij. Če je v zgodnjem mlajšem paleolitiku med populacijami neandertalcev in
zgodnjih modernih ljudi do hibridizacije prihajalo bolj pogosto kot se je prej domnevalo, je
možno, da so se tudi mnogo generacij pozneje pri modernih ljudeh lahko pojavile posamezne
neandertalske karakteristike.

Pozni maljši paleolitik (gravettien)
Abrigo do Lagar Velho
Leta 1998 je bilo v spodmolu v dolini Lapedo na Portugalskem najdeno skoraj popolno
okostje štiriletnega dečka. Fosilni ostanki so bili v plasti povezani z gravettiensko materialno
kulturo (Klein, 2009, 589). Skelet je skoraj popolnoma ohranjen, pri odstranjevanju zemlje sta
bili poškodovani lobanja in spodnja čeljust, ki sta ohranjeni delno. Otroško okostje je bilo
posuto z rdečo okro in je bilo verjetno zavito v nek omot in položeno v grobno jamo. Ob
skeletu je bila najdena ena preluknjana školjka (Duarte in dr., 1999, 7604-7605). Podobni
pokopi z okro in preluknjanimi školjkami ali živalskimi zobmi so značilni za gravettien. Z
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radiometričnim datiranjem oglja iz plasti neposredno pod okostjem in živalskih kosti iz plasti
neposredno nad okostjem so ocenili starost pokopa na 24.000 - 25.000 let. Zelo verjetno je, da
se je pokop zgodil v času pred 24.500 - 25.000 leti (Duarte in dr., 1999, 7605).
Na podlagi izraščenosti zob so ocenili, da je bil otrok ob smrti star štiri ali pet let (Duarte in
dr., 1999, 7605). Morfološko je okostje v celoti zelo moderno, nekateri deli skeleta pa naj bi
odražali določene neandertalske značilnosti. Te naj bi bile opazne v poziciji spodnje čeljusti,
ki je pomaknjena nazaj, v narastiščih prsnih mišic v predelu rame in zgornjega dela roke in v
razmerju dolgih kosti: golenica je kratka glede na dolžino stegnenice. Okostje naj bi kazalo
tudi znake hipertrofije mišic spodnjih okončin in ramenskega obroča (Duarte in dr., 1999,
7604). Proporci medenice, upognjenost diafiz, velikost in proporci zob ter razvit obradek so
izrazito anatomsko moderne karakteristike na tem skeletu.
Neandertalske značilnosti na okostju je možno razlagati kot posledico mešanih prednikov
(neandertalcev in anatomsko modernih ljudi) (Duarte in dr., 1999, 7608), vendar se v zvezi s
temi ostanki pojavlja tudi kopica dvomov o zanesljivosti njihove interpretacije kot osebka z
mešanim poreklom. Zaradi nedoraslosti osebka in dokaj pozne datacije (skoraj 25.000 let pred
sedanjostjo), ki otroka iz Lapeda časovno močno ločuje od zadnjih neandertalcev, je
identifikacija teh fosilnih ostankov kot križanca zelo dvomljiva.
Okostje otroka iz Lapeda namreč nima izpeljanih, klasičnih neandertalskih potez, vendar to ni
presenetljivo, saj bi jasne poteze križanja pričakovali zgolj od križanca prve (F1) ali druge
(F2) generacije, medtem ko je otrok iz Lapeda od zadnjih neandertalcev ločen z vsaj 200
vmesnimi generacijami (Klein, 2009, 590), če pa upoštevamo nove ocene za konec
mousteriena, ki predpostavljajo, da so neandertalci po vsej Evropi izginili najkasneje do
39.000 let pred sedanjostjo, je lahko fosil iz Lapeda od neandertalcev ločen tudi s 700 do 800
vmesnimi generacijami.
Na okostju niso izražene vse neandertalske značilnosti, vendar je to lahko tudi zgolj odraz
zgodnje razvojne faze, saj otrok ni dosegel reproduktivne starosti (Voisin, 2008, 304). Znano
je, da so bile mnoge neandertalske značilnosti pri neandertalskih otrocih opazne že v času
rojstva, druge pa so se razvile tekom odraščanja, medtem ko morfološki znaki, ki so
posledica mehanskih obremenitev, postanejo zares dobro izraženi šele v odraslosti. Razlaga
fosila otroka iz Lapeda je težavna tudi zaradi velike časovne oddaljenosti od zadnjih generacij
neandertalcev, kar izključuje možnost, da bi bil otrok iz Lapeda prva potomska generacija
(F1) križanja med neandertalcem in modernim človekom. V primeru križanca, ki ne doseže
odraslosti (oz. reproduktivne starosti), gre lahko tudi za smrt zaradi zmanjšanega fitnesa
(sposobnosti za preživetje) (Voisin, 2008, 304, 308).
Hibridizacija med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi je kot možna predpostavljena
za območje vzhodne in srednje Evrope (Voisin, 2008), iz zahodne Evrope pa iz časa
najzgodnejše migracije anatomsko modernih ljudi v Evropo ni najdb, ki bi kazale podobno
mešanico morfoloških znakov kot fosili iz čeških in romunskih najdišč.
V primeru otroka iz Lapeda zagotovo ne gre za prvo generacijo hibridizacije, s popolno
gotovostjo pa ne moremo izključiti možnosti, da je imel ta otrok delno neandertalsko poreklo.
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Nekateri raziskovalci trdijo, da kombinacija morfoloških karakteristik na okostju iz Lapeda
odraža vzorec hibridizacije, kakršnega lahko opazimo pri primatih in menijo, da prisotnost
mešanih morfoloških značilnosti tako dolgo po izginotju neandertalcev lahko kaže na to, da je
bil otrok iz Lapeda potomec močno hibridizirane predniške populacije (Duarte in dr., 1999,
7608). Če drži predpostavka, da so bile zahodne neandertalske populacije genetsko manj
kompatibilne z anatomsko modernimi populacijami (Voisin, 2008, 307), si je težje
predstavljati, da bi v zahodni Evropi lahko prišlo do močno hibridizirane populacije.
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GENETIKA
Vprašanje vrste
Vsak raziskovalec paleoantropologije se prej ali slej sreča z vprašanjem (biološke) vrste. To
vprašanje sestoji iz mnogih manjših vprašanj - npr. kaj je vrsta, kako jo definiramo in ali je
sploh možno definirati fosilno vrsto z uporabo okvirjev, na podlagi katerih klasificiramo
obstoječe vrste. Odgovora na vsaj prvi dve vprašanji se morda sprva zdita preprosta (osnovna
enota biološke sistematike; definirana je kot reproduktivno izolirana populacija s skupnim
genskim zbirom in skupno ekološko nišo), težave pa nastopijo, ko želimo kot vrsto definirati
in opredeliti posameznike oz. organizme, ki jih (zelo pogosto celo zgolj fragmentarno)
poznamo samo skozi fosilne ostanke.
Biologi niso enotni, kako naj bi opisali, določili in zamejili eno vrsto. Vrsta je lahko biotska
(biospecies), kjer gre za zaprt genetski sistem s pretokom genov v istem genetskem skladu, ko
se skupina organizmov med seboj križa in je od drugih populacij reproduktivno izolirana.
Govorimo lahko tudi o morfološki ali oblikovni vrsti (morfospecies), ki obsega vse osebke, ki
se tako med seboj kot s svojimi predniki in potomci skladajo v vseh bistvenih znakih (ne
nujno samo morfoloških). Če kot osnovo za opredeljevenje vrste vzamemo zgolj morfologijo
organizmov, potem ne more biti dvoma o tem, da so neandertalci ločena vrsta in unikaten
rezultat posebne evolucijske linije. Vrsta je lahko opredeljena tudi kot ekospecies, torej
ekološka vrsta, ki je nastala in se ohranila v stabilnih ekoloških razmerah.
Do razvoja različnih vrst (speciacije) vodijo različne smernice, vendar ni jasno kako in do
kakšne mere se razhajajo genomi, ki spremljajo speciacijo, biologi pa menijo, da se
divergenca (razcep) vrst lahko ohrani kljub pretoku genov (Harrison, Larson, 2014, 795).
S filetsko evolucijo ali premeno vrste se ena vrsta kontinuirano razvija v drugo vrsto, brez
pojava sestrskih skupin ali vrst. Z divergenco ali razcepom vrst iz ene izvorne ali predniške
vrste nastaneta (vsaj) dve hčerinski vrsti, ki sta med seboj t.i. sestrski vrsti. Z adaptivno
radiacijo iz ene izvorne vrste hkrati nastane več novih vrst.
Vrste se med seboj razlikujejo po taksonomskih ali vrstnospecifičnih znakih. To so
morfološke razlike, fiziologija, potek ontogeneze, prehrana, metabolizem, vedenje,
biokemijski znaki in genetski znaki (genom). Taksonomski znaki se pri vrsti ohranjajo zaradi
zaprtega pretoka genov in/ali zaradi vrstne specifičnosti ekoloških niš. Raznolikost
taksonomskih znakov med populacijami je posledica omejenega genetskega sklada dane
populacije in ker v populacijah prihaja do različnih (neidentičnih) mutacij, kar je osnova za
sprememebe v alelnih parih, in je povezano tudi z neidentično selekcijo. Pri alopatričnih
populacijah pa je treba upoštevati tudi vpliv različnih ekoloških razmer.
Morfološke razlike med vrstama, ki so sicer ključne za razmišljanje o različnih načinih
vedenja in preživetja posamezne vrste, torej ne tvorijo dovolj trdne osnove, na kateri bi lahko
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utemeljili in nedvomno argumentirali, da dve različni vrsti - v našem primeru neandertalci in
anatomsko moderni ljudje - nista mogli izmenjati genov in proizvesti plodnih potomcev.
Nekateri raziskovalci, ki se ukvarjajo z zbiranjem podatkov iz sekvenciranja DNK in študija
genotipov danes živečih rastlinskih in živalskih vrst, ugotavljajo, da so meje med vrstami v
mnogih primerih polprepustne oz. da je omogočen pretok genov, ki se odraža kot pojav na
določenem območju genoma (Harrison, Larson, 2014, 795).
Neandertalci so pogosto definirani tudi kot podvrsta (v tem primeru nosijo ime Homo sapiens
neanderthalensis) človeške vrste (v tem primeru Homo sapiens sapiens) (Voisin, 2008, 300).
Podvrsta je v biološkem smislu opredeljena kot morfološko različna vendar genetsko in
reproduktivno nepopolno ločena populacija iste vrste. Med podvrstami obstaja odprt genetski
sistem in večja sorodnost taksonomskih znakov.
Ne glede na to, ali vrsti Homo neanderthalensis in Homo sapiens razumemo kot ločeni vrsti
ali kot podvrsti, gre zagotovo za dve ločeni razvojni liniji, ki sta imeli skupnega prednika v
Afriki, po filogenetskem razcepu pa sta imeli liniji ločeno evolucijo zaradi geografske
izolacije (Voisin, 2008, 300), ki je bila med drugim tudi posledica globalnih klimatskih
razmer (Weaver, 2009, 16028). Ločitev oz. izolacija populacij je predpogoj, da pride do
speciacije. Razvoj vrst, do katerega pride zaradi geografskih ovir med dvema (sestrskima)
populacijama se imenuje alopatrična speciacija.
Vrsti, ki sta med seboj ločeni z geografsko bariero in se razvijata simultano, vendar ločeno
ena od druge, imenujemo alopatrični vrsti (v tem primeru govorimo o alopatrični speciaciji).
Vrsti, ki si delita isto življenjsko območje (nista geografsko ločeni) sta simpatrični vrsti (v
tem primeru gre za simpatrično speciacijo).
Vendar pripadnost različnima vrstama sama po sebi še ne izključuje možnosti reproduktivne
kompatibilnosti. Uspešno križanje med dvema vrstama (torej križanje oz. hibridizacija, ki
ustvari plodne potomce, sposobne preživetja) je obratno sorazmerno s časom, ki je pretekel od
filogenetskega razcepa vrst. Koliko časa mora preteči, da dve vrsti izgubita sposobnost
proizvajanja hibridiziranih potomcev, sposobnih preživetja, ni univerzalna vrednost, temveč
variira. Med sesalci poznamo vrste, ki so morfološko različne (npr. volkovi in kojoti), imajo
različne vedenjske vzorce in različne načine prehranjevanja, a so vseeno ohranile sposobnost
hibridizacije, torej uspešne izmenjave genetskega materiala (Holliday, 2008, 284). V primeru
nekaterih primatov pa je lahko to časovno obdobje dolgo tudi od štiri do pet milijonov let
(Holliday, 2008, 285).
Naravna hibridizacija je opredeljena kot križanje posameznikov iz dveh ločenih populacij.
Posamezniki v teh populacijah se morajo razlikovati v eni ali več dednih lastnostih. Naravna
hibridizacija je najbolj očitna, ko se srečata dve alopatrični populaciji (Harrison, Larson,
2014, 796).
Genetska izolacija med dvema populacijama je lahko popolna ali nepopolna. Slednja
omogoča hibridizacijo med vrstama. Ovire, ki delujejo na izmenjavo genov med dvema
populacijama se pojavljajo na dveh nivojih. To so pregamni (prezigotski) in metagamni
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(postzigotski) izolacijski mehanizmi. Prva oblika izolacijskih mehanizmov onemogoča samo
oploditev, torej združitev gamet v zigoto (zato poimenovanje pregamni ali prezigotski).
Prezigotične ovire so prostorska in časovna izolacija, mehanska in gametska izolacija ter
vedenjska ali etološka izolacija. Postzigotski ali metagamni izolacijski mehanizmi vplivajo na
nenormalen razvoj in neplodnost križancev (hibridov ali bastardov), nizko vitalnost križancev
oz. njihovo visoko umrljivost zaradi nekompatibilnosti genomov. Lahko se kažejo tudi kot
odsotnost ali sterilnost enega spola. Leta 1922 je britanski biolog Haldane postavil pravilo, ki
se po njem imenuje Haldanovo pravilo in pravi, da kadar je v potomstvu dveh različnih
(živalskih) vrst en spol redek, sterilen ali v celoti odsoten, je to praviloma tisti spol, ki je
heterozigoten. V človeški vrsti je heterozigoten moški spol (kromosom XY) (Holliday, 2008,
286).
Sterilnost in nesposobnost preživetja takšnih križancev sta pomembna dejavnika postzigotske
(metagamne) reproduktivne izolacije. Posledica postzigotskih ovir je lahko propad linije
križancev. Alopatrična speciacija lahko posredno privede do nastanka izolacijskih
mehanizmov, ki v tem primeru potekajo predvsem na metagamnem (postzigotskem) nivoju.
Izolacijski mehanizmi se pojavijo tudi kot posledica prednostne selekcije znotraj vrste, ko
selekcija deluje proti napredovanju hibridiziranih genotipov zaradi njihovih škodljivih
lastnosti, manjše vitalnosti in slabše ekološke prilagojenosti križancev.
Izolacijski mehanizmi lahko v nekaj primerih tudi prenehajo delovati. To se zgodi, ko pride
do ponovnega združevanja ali zlitja dveh vrst. Dve alopatrični vrsti lahko postaneta
simpatrični in v tem primeru lahko ponovni kontakt med vrstama privede do nastanka
hibridizacijske cone. V hibridizacijskih conah se pojavijo hibridi prve generacije (F1 neposredni potomec staršev iz dveh različnih vrst), po mnogih generacijah hibridizacije pa z
rekombiniranjem genov lahko nastane več različnih genotipov (Harrison, Larson, 2014, 796).
Za vrste, ki so ponovno postale simpatrične je pogost pojav introgresija oz. introgresivna
hibridizacija, ki pomeni vključevanje alelov iz ene vrste v genski bazen druge vrste.
Introgresija poteka tako, da se aleli na nekem območju genoma vključujejo z ozirom na alele
na drugih delih genoma, ki so fiksni oz. kjer je doseženo gensko ravnotežje. Pri introgresiji
mora del genskega bazena vsake vrste, ki je vključena v hibridizacijo, ostati konstanten in
nekontaminiran, tako da je možno razbrati, da obstajata dva genska bazena (Harrison, Larson,
2014, 796).
Ko gre za introgresijo, pride do pojava lokalnih populacij (lokalnih ras), ki poleg svojih
lastnih značilnosti zaradi introgresije nosijo tudi dodatne, tuje značilnosti. Posledica
introgresije je lahko delna separacija in izolacija z možnostjo nadaljnje speciacije. Po propadu
izolacijskih mehanizmov nastanejo hibridizirane vrste (bastardne skupine) in vmesni tipi.
Diferencialna introgresija je pogost pojav v mnogih conah hibridizacije in pomeni, da se aleli
na določenih mestih na genomu bolj introgresirajo kot na drugih območjih genoma. Aleli, ki
so globalno koristni se v genom lažje in hitreje vključujejo, kot nevtralni aleli, ki imajo v
introgresiji različne mere uspešnosti. Glede na vzorce diferencialne introgresije v neki coni
hibridizacije, je možno določiti območja na genomu, ki so pomembna za lokalno prilagoditev
vrste oz. novo speciacijo (Harrison, Larson, 2014, 796).
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Skupni prednik neandertalca in anatomsko modernih ljudi naj bi živel v Afriki pred približno
600.000 do 700.000 leti. Časovni razmik in geografska izolacija, ki sta definirala razvojni
liniji neandertalcev in anatomsko modernih ljudi se na prvi pogled zdita dovolj pomembna
pogoja in zadovoljiva okoliščina, ki bi lahko botrovala izgubi sposobnosti reprodukcije med
tema dvema populacijama.
Raziskave danes živečih živalskih vrst kažejo na to, da (dolga) časovna in (velika) geografska
ločenost nista nujno vedno pogoj za izgubo reprodukcijske sposobnosti oz. kompatibilnosti
med populacijami, ki so razvrščene v ločene vrste. Dve vrsti lahko kljub geografski ločenosti
in veliki časovni oddaljenosti od zadnjega skupnega prednika ohranita reprodukcijsko
kompatibilnost - vsaj na genetski oz. biološki ravni. Ločevalni faktorji pa lahko kljub
genetski/biološki kompatibilnosti delujejo na vedenjski ali etološki ravni.
Vedenjske in ekološke razlike, združene z morfološkimi razlikami med dvema vrstama,
zagotovo delujejo v smeri zmanjševanja možnosti za uspešno hibridizacijo (prenos genov),
vendar pa same po sebi tega ne onemogočijo.
Za potrebe tega dela smo privzeli stališče, da gre v primeru Homo neanderthalensis in Homo
sapiens za dve morfološko raznoliki in evolucijsko ločeni vrsti, ki imata skupnega prednika,
od katerega ju loči približno 600.000 do 700.000 let. Gre torej za dve ločeni in neodvisni
razvojni liniji, ki sta po drugačnih evolucijskih poteh dosegli primerljiv nivo razvoja predvsem v smislu encefalizacije, čeprav so na obe liniji vplivali podobni selektivni pritiski in
evolucijski mehanizmi. Anatomsko moderni ljudje in neandertalci predstavljajo (končni)
rezultat različnih bioloških modelov in definirajo jih različne ontogenetske poti, ki pa so
neodvisne od možnosti hibridizacije med vrstama (Bruner in dr., 2003, 15339). Vrsti sta se po
filogenetski ločitvi razvijali sočasno, ampak v geografski izolaciji (na dveh kontinentih), do
srečanj pa je prihajalo na Bližnjem vzhodu in kasneje v Evropi (40.000 - 45.000 BP).
Ker morfološke razlike same po sebi niso zadostne, da bi izključili možnost prenosa genov
med vrstama, privzemamo tudi stališče, da sta vrsti kljub ločenemu razvoju ohranili
reproduktivno kompatibilnost in sposobnost proizvajanja plodnih potomcev, sposobnih
preživetja. To stališče vedno bolj potrjujejo tudi genetske raziskave in arheološke oz.
paleoantropološke najdbe.
Neandertalci niso neposredni predniki modernih ljudi, menimo pa, da ni možno v celoti ovreči
možnosti pretoka genov in neke stopnje hibridizacije med vrstama v preteklosti. V tem smislu
zagovarjamo teorijo delne asimilacije neandertalske populacije v populacijo anatomsko
modernih ljudi in trditev, da so neandertalci prispevali dele svojega genoma v genski bazen
danes živečih neafriških populacij, na kar seveda kažejo tudi najnovejše genetske raziskave
(Green in dr., 2010, 722).
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Kaj nam razkrivajo genetske raziskave?
Kljub vedno večji zanesljivosti genetskih raziskav, te zaenkrat še ne dajejo nedvomnih
zaključkov, in je njihove rezultate možno interpretirati na več načinov. Težave z arhaično (v
tem primeru pleistocensko) DNK se pojavljajo zaradi degradacije in razpada DNK na zelo
majhne segmente (kratka zaporedja nukleotidnih baz, tudi pod 200 zaporednih baznih parov),
DNK pa se tudi kemijsko spremeni, npr. zaradi deaminacije citozina.
Vzorci DNK, ki jih pridobijo iz fosilnih kostnih ostankov ponavadi vsebujejo zelo malo
endogene DNK in velike količine bakterijske DNK, ki pripada mikrobom in drugim
mikroorganizmom, ki so po smrti posameznika kolonizirali kostne ostanke (Green in dr.,
2010, 710).
Genetske raziskave vsekakor ponujajo ključen vpogled v vprašanje vrst in populacijske
dinamike v poznem pleistocenu, predvsem pa nakazujejo možnosti prihodnjega razvoja in
raziskovalnih poti v paleoantropologiji in arheologiji. Glede na številčnost fosilov in na
izzive, ki se pojavljajo pri interpretaciji izsledkov genetskih raziskav, se nam zdi nujno, da se
te genetske raziskave uporabljajo kot komplementarne morfološkim raziskavam. Zanašanje
izključno na izsledke morfoloških raziskav pušča svojevrstne vrzeli v razumevanju arhaičnih
populacij, ker nam sami fosilni ostanki nikakor ne dajo vpogleda v celoten fenotip
paleolitskih ljudi.
Anatomsko moderni ljudje so v evropski prostor prišli pred približno 40.000 do 45.000 leti.
Vsaj 2.600 do 5.400 let (Higham, 2014, 306) so si to območje delili z neandertalci in v tem
obdobju je zelo verjetno prišlo do hibridizacije med vrstama. Genetske raziskave vse bolj
podpirajo to možnost in trenutna ocena je, da imajo današnje neafriške populacije v svojih
genomih 1 % - 3 % arhaičnih primesi (Fu in dr., 2015, 216).
Novejše raziskave celo namigujejo, da je do križanja med vrstama prihajalo bolj pogosto in v
daljšem obdobju, kot smo si predstavljali. Pri tem je zanimivo, da čeprav je primes arhaičnih
genov v večini neafriških populacij konstantna (torej 1 % - 3 %), ta genetski prispevek v
modernem genomu ni enoličen. Neandertalske sekvence genov se na modernem genomu bolj
množično pojavljajo na določenih območjih genoma, na drugih območjih pa so povsem
odsotne.
V času, ko sta se vrsti srečevali in izmenjevali gene, je človeški genom lahko vseboval tudi
večjo količino neandertalskih genov, ta odstotek pa se je skozi kasnejše generacije seveda
zmanjševal in dosegel današnjo minimalno vrednost. Populacija modernih ljudi, ki so prišli na
območje Evrope naj bi bila po nekaterih ocenah desetkrat večja od avtohtone populacije
neandertalcev. Številčnejša populacija je verjetno absorbirala manj številčno neandertalsko
populacijo - znotraj te združene populacije je lahko prihajalo do naključnih izmenjav genov.
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Že leta 1997 so na podlagi raziskav mitohondrijske DNK (mtDNK)14 neandertalcev
raziskovalci ugotovili, da se je filogenetski razcep linij zgodil pred približno 500.000 leti.
Raziskave so pokazale tudi, da neandertalci niso neposredni predniki modernih ljudi, ampak
sestrska skupina na filogenetskem drevesu rodu Homo. Sprva so se raziskave ukvarjale s
sekvenciranjem mitohondrijske DNK (mt DNK) neandertalcev. Vzorci so bili pridobljeni iz
več ostankov neandertalcev iz različnih najdišč, vendar analiza mtDNK ni potrdila teorije
križanja med vrstama (Green in dr., 2010, 710). Razlike v mtDNK so lahko posledica
različnih dejavnikov in ne kažejo nujno na obstoj dveh ločenih evolucijskih vrst, niti ni možno
samo na podlagi raziskav mtDNK trditi, da je prišlo do popolne nadomestitve ene populacije z
drugo (Voisin, 2008, 304). To, da se neandertalska mtDNK ne pojavlja v današnjih ljudeh,
vseeno ne izključuje možnosti, da je do hibridizacije med vrstama prišlo in da se v teh
srečanjih niso prenesli drugi deli neandertalskega genoma (Green in dr., 2010, 710). To so
potrdile kasnejše raziskave jedrne DNK neandertalcev.
Leta 2006 sta bili objavljeni dve študiji, ki sta neodvisno raziskovali isti vzorec neandertalske
DNK (Green in dr., 2006; Noonan in dr., 2006). Raziskovalni ekipi, ki sta delali na
sekvenciranju in interpretaciji neandertalskega genoma sta za obravnavo genskega materiala,
pridobljenega iz vzorcev, uporabili različni tehniki.
Rezultati obeh raziskav so bili kljub drugačnim pristopom zelo podobni, čeprav je ena
raziskava pokazala na možnost primesi arhaične DNK v modernih populacijah, druga pa ne.
Ti pionirski raziskavi sta bili izvedeni na zelo majhnem številu vzorcev, zato izsledki - tudi po
mnenju samih raziskovalcev - niso dokončni in morda ne odražajo dejanske slike.
Raziskava, ki jo je s sodelavci izvedel Noonan, je pokazala podobnosti v sekvencah
neandertalske in šimpanzje DNK, ni pa ugotovila podobnosti med neandertalsko DNK in
moderno DNK. Na podlagi podobnosti med neandertalsko in šimpanzjo DNK pa so lahko
ocenili starost zadnjega skupnega prednika na približno 700.000 let. Filogenetski razcep
evolucijskih linij neandertalcev in anatomsko modernih ljudi so ocenili na starost 370.000 let.
Druga raziskovalna ekipa je čas filogenetskega razcepa ocenila na okrog 500.000 let.
Prvo celostno objavo raziskanega neandertalskega genoma so objavili leta 2010 (Green in
dr.). Analizirali so 4 milijarde nukleotidov dolgo sekvenco neandertalskega genoma, za katero
so genetski material pridobili iz ostankov treh neandertalskih posameznikov. Sekvenciran del
genoma so nato primerjali s petimi genomi današnjih populacij. Nuklearna ali jedrna DNK
sestoji iz tisočev segmentov DNK, ki se neodvisno rekombinirajo in razvijajo. Ta del genoma
sprva ni bil predmet raziskav in je mnogo bolj obsežen, torej vsebuje mnogo več genetskih
informacij kot mtDNK (Green in dr., 2010, 710). Zanimivo je, da je raziskava nuklearne DNK
dala zaključke, ki so bili nasprotni rezultatom raziskav mitohondrijske DNK. Ugotovljeno je
14

Mitohondrij je struktura v celici, pomembna za celično dihanje. Mitohondriji so se verjetno razvili iz bakterij,
ki so bile absorbirane v evkariontske celice (znotrajcelična simbioza evkariontske celice in bakterije).
Mitohondriji vsebujejo obliko DNK, ki se razlikuje od DNK v jedru celice. Jedrna ali nuklearna DNK se deduje
od obeh staršev, je linearna (v obliki kromosomov) in se rekombinira. Mitohondrijska DNK se vedno deduje
samo po materi, je krajša od jedrne DNK (jedrna DNK vsebuje več miljard baznih parov, mitohondrijska DNK
obsega 16.000 do 17.000 baznih parov) , je krožne oblike in se ne rekombinira. Prav slednje je pomembno za
študij mitohondrijske DNK, saj na spremembe v njej vplivajo samo mutacije (ne rekombinacija).
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bilo, da genomi današnjih neafriških populacij vsebujejo od 1 % do 4 % primesi arhaične
DNK (Green in dr., 2010, 721). Ta prvotna ocena se je v najnovejših raziskavah sicer znižala
in današnje neafriške populacije naj bi imele 1,5 % do 2 % arhaične DNK.
Zaradi kontaminacije endogene DNK z DNK mikrobov, ki je prisotna v vseh fosilnih ostankih
je potrebno sekvencirani genom primerjati z genomi sorodnih vrst, ker se na ta način lahko
identificira molekule DNK, ki pripadajo genomu organizma, ki je dejanski fokus raziskave.
Neandertalski genom se zato primerja z genomi danes živečih ljudi in z genomi šimpanzov.
To seveda povzroči novo serijo izzivov v analiziranju neandertalske DNK in identifikaciji
genov v nuklearni DNK, saj se pričakuje, da je večina fragmentov neandertalske DNK zelo
podobna ali dejansko identična moderni človeški DNK. To pomeni, da lahko pride do zmotne
in napačne interpretacije kontaminiranih vzorcev z moderno DNK kot sekvenc endogene
neandertalske DNK (Green in dr., 2010, 711).
Sekvenciran neandertalski genom omogoča identifikacijo genetskih značilnosti, ki so unikatne
za vrsto Homo sapiens. Pri tem so seveda najbolj zanimivi geni, ki nosijo funkcionalne
posledice (Green in dr., 2010, 713). Večina genetskega koda je namreč nekodirajoča (t.i. junk
DNA), pri ljudeh je kodirajoč le manjši del genoma, okrog 1% ali 2%. Nekodirajoči deli DNK
so vseeno pomembni, ker imajo številna mesta za vezavo proteinov, ki regulirajo
prepisovanje, rekombinacijo in zvijanje DNK. Področja na genomu Homo sapiens, ki so
unikatna in se ne pojavljajo v genomih primatov (npr. šimpanzov, orangutanov, makakov) so
se spreminjala ali pojavila v človeški razvojni liniji po filogenetskem razcepu od skupnega
prednika s šimpanzom (Green in dr., 2010, 713).
Na področjih, ki se v neandertalskem in modernem genomu prekrivajo, so ugotavljali
neandertalsko (arhaično) stanje na določeni poziciji, ki se je v človeški razvojni liniji
spremenila. Za študij so fokusno področje predvsem značilnosti, ki so v modernem človeškem
genomu fiksirane, torej konstantno in povsod prisotne, v neandertalskem pa jih ni oz. se
pojavljajo redko ali v različnih variacijah (Green in dr., 2010, 713, 715). S takšno primerjavo
genomov so ugotovili zgolj 78 nukleotidnih substitucij, ki v genih spreminjajo sposobnost
kodiranja proteinov, ki so v modernem genomu fiksirani, v neandertalskem genomu pa imajo
predniško obliko (podobna kot v šimpanzjem genomu). Majhno število nukleotidnih
substitucij pomeni, da je zelo malo sprememb v aminokislinah postalo fiksiranih v zadnjih
nekaj sto tisočletjih človeške evolucije. Dosedanje raziskave so identificirale samo pet genov
z več kot eno nukleotidno substitucijo (Green in dr., 2010, 713, 715).
Raziskava se je ukvarjala tudi s specifičnimi geni, in na genomu so identificirali območja, na
katera je pri arhaičnih modernih ljudeh vplivala pozitivna selekcija. To so bili predvsem geni,
povezani z metabolizmom ter kognitivnim in skeletnim razvojem. Z verižno reakcijo s
polimerazo so bile v jedrni DNK ugotovljene štiri genetske sekvence (štirje geni): MC1R, gen
povezan s kožno pigmentacijo, FOXP2, gen povezan z govorom in jezikom, sekvenca za
lokus krvne skupine ABO in gen za receptor okusa. Verižna reakcija s polimerazo (ang.
polymerase chain reaction, PCR), je metoda, ki omogoča kopiranje delov DNK s pomočjo
encima DNK-polimeraze. Metoda omogoča kloniranje DNK brez uporabe živih celic, vendar
ne dopušča rekonstrukcije večjih delov ali celotnega genoma organizma. Slednje je bilo
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omogočeno z novejšimi tehnologijami za visoko-pretočno sekvenciranje DNK (Green in dr.,
2010, 710-11).
S študijem neandertalskega genoma je bilo ugotovljeno, da je neandertalska DNK na mnogih
mestih v genomu znotraj spektra variacij modernega človeškega genoma in da se pri
neandertalskem in človeškem genomu pogosto pojavljajo enaki enonukleotidni
polimorfizmi15. Raziskave jedrne DNK so pokazale tudi, da so imeli neandertalci več
genetskih variacij skupnih z današnjimi modernimi populacijami v Evraziji, kot s prebivalci
Afrike. To pomeni, da so bili neandertalci genetsko bližje današnjim neafriškim populacijam.
Do pretoka genov med populacijo neandertalcev in anatomsko modernih ljudi, ki so bili
predniki današnjih neafričanov, je moralo priti pred ločitvijo evrazijskih skupin anatomsko
modernih ljudi (Green in dr., 2010, 710).
Pretok genov med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi je potekal v smeri iz
neandertalske populacije v moderno populacijo. Pri tem so neandertalci izmenjali gene s
predniki današnjih neafriških populacij, na kar kaže tudi ugotovitev, da se neafriški haplotipi16
zelo pogosto ujemajo z neandertalskimi (Green in dr., 2010, 718-19). Stari haplotipi so v
moderne populacije verjetno prišli skozi pretok genov iz neandertalskih populacij. Območja
na genomu, kjer je opazna večja raznolikost v populacijah zunaj Afrike, kot pri populacijah v
Afriki so lahko področja, ki izvirajo iz neandertalskega genoma, vendar ni nujno, da vsi
arhaični haplotipi izvirajo od neandertalcev.
Znaten pretok genov je bil ugotovljen samo v smeri iz neandertalske v moderno populacijo,
kar naj bi bila normalna in pričakovana smer pretoka genov, kadar gre za hibridizacijo ob
srečanju prvotno naseljene (neandertalci) in nove, kolonizirajoče (moderni ljudje) populacije.
Za znaten in opazen pretok genov v neko populacijo zadošča že majhno število dogodkov
hibridizacije, saj se geni v veliki populaciji hitro razširijo - skladno z ekspanzijo populacije.
Tako je lahko že majhno število križanj imelo za posledico visoko pojavnost neandertalskih
alelov v moderni populaciji (Green in dr., 2010, 721).
Podrobnejše analize neandertalskega genoma so ugotovile, da so neandertalci v svojih genih
nosili tudi mnogo genov z mutacijami, ki bi lahko imele negativne in škodljive vplive. Ena
najnovejših raziskav (Harris, Nielsen, 2016) je na neandertalskem genomu ugotovila mutacije,
ki so na to hominidno vrsto vplivali negativno in sicer v smeri zmanjševanja reproduktivne
sposobnosti. Čeprav naj bi bile posamezne mutacije razmeroma šibke, naj bi njihov skupni
vpliv do 40% zmanjšal neandertalsko reproduktivno sposobnost. To pomeni, da so bili
15

Enonukleotidni polimorfizem, ang. single nucleotide polymorphism (SNP) je marker na enem samem točno
določenem mestu v DNK (nukleotidnem paru), do katerega pride zaradi zamenjave (substitucije) enega
nukleotida z drugim (npr. zamenjava adenozina s citozinom). Polimorfizem je tako variacija v genetskem zapisu,
ki se razlikuje med ljudmi. Vsaka varianta polimorfizma je v celotni opazovani populaciji prisotna v znatni meri.
Možne variacije nukleotidov na določeni lokaciji so aleli za to bazno pozicijo. Variacije SNP so lahko zelo
številne in v človeškem genomu obstaja več milijonov enonukleotidnih polimorfizmov. Nukleotidne zamenjave
se pri organizmih odražajo v spremembah fenotipa, med drugim določajo tudi dovzetnost za različne bolezni in
že ena sama mutacija baznega para lahko pomeni spremembo v dovzetnosti za različne bolezni in tudi za način
kako se organizem odzove na zdravljenje.
16
Haplotip je poimenovanje za skupino alelov, ki se nahajajo blizu drug drugemu na istem kromosomu in se
ponavadi dedujejo skupaj. Haplotip se v celoti podeduje od enega izmed staršev. S primerjavo haplotipov se
ugotavlja genetsko sorodstvo med posameznimi genetskimi linijami.
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neandertalci v biološkem (evolucijskem) smislu 40% manj uspešni kot populacija anatomsko
modernih ljudi, s hibridizacijo med vrstama pa so se ti škodljivi geni (lahko) prenesli tudi na
anatomsko moderne ljudi in današnje populacije.
Izsledki te raziskave so izjemno zanimivi, ker obstajajo tudi teorije, da so anatomsko moderni
ljudje od neandertalcev prevzeli samo »koristne« gene (npr. Cochran, Harpending, 2009) tiste, ki so omogočali prilagoditev na hladno klimo, izboljševali imunski sistem in vplivali na
barvo kože. Tu je implikacija ravno obratna - da je imela hibridizacija z neandertalci in
introgresija neandertalskih genov v moderni genom škodljive posledice (ki morda še danes
vplivajo na obstoječe populacije).
Škodljive mutacije so se v neandertalskem genomu ohranile zaradi številčne majhnosti
neandertalskih populacij in zaradi pogostega parjenja med sorodniki. V majhnih populacijah
je vpliv naravne selekcije zmanjšan in škodljive mutacije na genomu se skozi generacije
zaradi delovanja genetskega zdrsa lahko ohranjajo, namesto da bi se izgubile. Šele po tem, ko
so neandertalci in anatomsko moderni ljudje prišli v stik in izmenjali gene, je na škodljive
mutacije iz neandertalskih genov (zaradi povečane populacije) lahko vplivala naravna
selekcija in jih skozi generacije izločila. Po introgresiji v moderno populacijo se je večina teh
škodljivih mutacij zaradi delovanja naravne selekcije v nekaj generacijah verjetno izgubila, v
manjšem delu pa je morda ostala prisotna v današnjih neafriških populacijah, za katere avtorja
raziskave (Harris, Nielsen, 2016, 886) ocenjujeta do 1% manjšo reproduktivno sposobnost v
zgodovinskih dobah.
Genetske raziskave ne podpirajo teorije substitucije (sensu stricto), ampak kažejo na določeno
mero genetskega mešanja in pretoka genov med neandertalsko in moderno populacijo.
Današnji prebivalci Evrazije imajo dele genoma, ki so zelo sorodni neandertalskim in so
različni od genomov v drugih današnjih populacijah. Neandertalci so bili genetsko enako
blizu današnjim azijskim in evropskim populacijam, kar pomeni, da je do križanja med
vrstama moralo priti preden so se moderni ljudje razširili v vzhodno Azijo. Potencialno
srečevanje neandertalcev in anatomsko modernih ljudi na območju Bližnjega vzhoda je
arheološko podprto z najdbami in je lahko privedlo do križanja med vrstama.

78

INTERAKCIJA
Eno najbolj zanimivih vprašanj v zvezi z neandertalci je zagotovo vprašanje, kako je izgledalo
njihovo srečanje z anatomsko modernimi ljudmi. Ocena časa, ko so anatomsko moderni ljudje
prvič začeli vstopati v prostor Evrope se giblje od 41.000 do 47.000 let pred sedanjostjo,
dejansko pa se je ta proces odvijal nekje med 40.000 in 60.000 leti pred sedanjostjo, ko so
anatomsko moderni ljudje začeli zadnjo veliko migracijo iz Afrike. Najzgodnejše
demografske ekspanzije anatomsko modernih ljudi v Evropo, ki so zaznavne na genetski ravni
so se morda začele že pred 50.000 leti, vendar je to maksimalna ocena starosti za ta proces
(Lahr, Foley, 2003, 254). Vrsti sta si nato približno 2.600 - 5.400 let delili za življenje
primerna območja južne in srednje Evrope, vse do izginotja neandertalcev pred približno
40.000 leti (Higham, 2014, 306).
Anatomsko moderni ljudje, ki so se v času pred 150.000 do 200.000 leti (v času OIS 6) razvili
v Afriki, so verjetno v času integlaciala, ki je sledil (OIS 5) doživeli manjšo ekspanzijo
znotraj Afrike, vendar v tem času še niso dosegli Evrope. Cikli poledenitev in otoplitev so
vplivali na krčenje in širjenje habitatov v Evropi, Aziji in Afriki, kar je vplivalo tudi na
krčenje in širjenje človeških in živalskih populacij. V času glacialov je v Afriki povečana
sušnost povzročila krčenje življenjskih območij in povečala izoliranost populacij in s tem tudi
potencial za pojav endemitskih populacij (Lahr, Foley, 2003, 242).
Ekspanzije populacij so v Afriki povezane s povišanjem vlage v zgodnjih fazah interglacialov.
V teh obdobjih so se gozdovi v Afriki širili ob ekvatorju, savane pa so se razširile proti severu
preko Sahare, ki pa je v času glacialov dosegla svoj največji obseg in delovala kot močna
geografska ovira in onemogočala migracije proti severu. V času interglacialov pa se je habitat
vzhodnoafriških populacij (na območju današnje Etiopije) v obliki savane razširil preko
Sahare in severne Afrike do Levanta, od koder je bil vstop v Evropo (in Azijo) možen, če so
populacije prešle gorovji Taurus in Zagros (Lahr, Foley, 2003, 243).
Pot anatomsko modernega človeka v prvi migraciji iz Afrike je verjetno vodila skozi dele
zahodne Azije, kjer je možno, da so se z neandertalci srečevali že pred časom, ko so prvič
stopili tudi na evropska tla. Srečanja v tem času so sicer vprašljiva, saj so se v času zgodnjih
interglacialov tudi evrazijske populacije širile proti severu, kjer so zaradi otoplitve spet postali
dostopni habitati v osrednji Evropi (Lahr, Foley, 2003, 243). Zelo verjetno je, da so bile
človeške populacije v tem času številčno nestabilne (Lahr, Foley, 2003, 244) in možno je, da
je v času zgodnjih migracij anatomsko modernih ljudi proti severu prišlo tudi do lokalnih
izumrtij.
Anatomsko moderni ljudje so na območje Levanta verjetno vstopili večkrat (vsaj dvakrat),
vsakič v času ugodnih klimatskih pogojev. Ostanki anatomsko modernih ljudi iz najdišč
Skhul in Qafzeh so ocenjeni na starost od 80.000 do 120.000 let, najdbe neandertalcev iz
najdišč Kebara in Tabun pa so mnogo mlajše, ocenjene na starost od 48.000 do 61.000 let.
Pripadniki skupin, ki so v nekem trenutku živele v jamah Qafzeh in Skhul, so umrli dolgo
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preden so na območje prišli neandertalci, ki so svoje ostanke pustili v najdiščih Tabun in
Kebara. Možno je, da med prvo selitvijo anatomsko modernih ljudi iz Afrike, do srečanj med
vrstama ni prišlo.
Glede na starost ostankov neandertalcev iz najdišč Kebara in Tabun pa lahko sklepamo, da so
bile populacije anatomsko modernih ljudi, ki so po 60.000 začele zapuščati Afriko tiste, ki so
na območju Bližnjega vzhoda srečale neandertalce.
Migracija v Evropo se je začela šele v času pred 60.000 leti (v OIS 3), pred vrhuncem
zadnjega glaciala (Lahr, Foley, 2003, 241). V migraciji proti zahodnim delom Evrope so
anatomsko moderni ljudje ali izpodrinili ali delno asimilirali populacijo neandertalcev, ki je zelo verjetno v močno zmanjšanem številu in manjši genetski diverziteti kot na začetku
srednjega paleolitika - še živela v Evropi. Kljub tem populacijskim spremembam je možno, da
so se na iberskem polotoku (npr. v najdiščih Abric Romaní in L'Arbreda) skupnosti
neandertalcev obdržale nekoliko dlje kot drugje v Evropi (Higham, 2014, 308), v splošnem pa
naj bi se mousterien po vsej Evropi končal pred 39.000 do 41.000 leti (Higham, 2014, 306).
O naravi srečanj med vrstama Homo sapiens in Homo neanderthalensis lahko postavimo več
hipotez: srečanja so bila mirna, srečanja so bila nasilna in možno celo smrtno nevarna, vrsti
sta se ignorirali (izogibali), vrsti sta se redno srečevali in izmenjavali gene in kulturo. Najdb,
ki bi kazale, kakšen je bil sosedski odnos je malo.
V najdišču Shanidar v Iraku je bilo najdeno okostje neandertalca (Shanidar 3), ki ima
poškodovano rebro. Na levem devetem rebru je na zgornjem robu opazna zareza.
Raziskovalci so s poskusi ugotavljali, kakšno orožje je povzročilo to poškodbo.
Mousterienska orožja (sulice za prebadanje) so na truplih živali, ki so jih uporabili v poskusih,
povzročile večjo škodo kot lažja, vržena sulica (kopje) z nižjo kinetično energijo. Ker na
okostju Shanidar 3 razen zareze na rebru ni drugih poškodb (niti prizadeto, niti druga rebra
niso polomljena), so raziskovalci mnenja, da poškodbe ni povzročilo mousteriensko orožje.
Pozicija, kót vreza in sama morfologija poškodbe so najbolj primerljivi s poškodbo, ki je
posledica lahkega projektilnega orožja z nizko kinetično energijo (Churchill in dr., 2009,
163). Neandertalci zaradi morfologije ramenskega obroča najverjetneje niso bili sposobni
metati sulic, njihov način uporabe sulic je bil prebadanje, torej sunki z neposredne razdalje.
Oseba Shanidar 3 je verjetno živela v času med 35.000 in 45.000 pred sedanjostjo, torej v
obdobju, ko so anatomsko moderni ljudje že zapuščali Afriko in migrirali v Evropo. Časovni
interval torej podpira scenarij, da je anatomsko moderni človek z vrženo sulico povzročil smrt
neandertalca.
V odsotnosti več dejanskih najdb oz. najdiščnih kontekstov, ki bi nedvomno kazali na mirne
ali na nasilne medsebojne odnose, lahko z enako mero verjetnosti predvidevamo mirno
sobivanje in uporabo prostora ter naravnih virov, kot lahko domnevamo o posameznih
nasilnih konfrontacijah.
Pri razmišljanju o naravi in vsebini srečanj med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi
si zagotovo lahko ustvarimo vrsto (bolj ali manj verjetnih) scenarijev. Srečanja med tema
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vrstama namreč zagotovo niso bila enoznačna, mnogo bolj verjetno je, da so obsegala širok
nabor interakcij.
Fosilni ostanki, ki kažejo karakteristike tako anatomsko modernih ljudi kot neandertalcev, naj
bi bili eden od dokazov za daljše obdobje izmenjave genov med obema vrstama (Trinkaus,
2007, 7367).
V najdišču Sima de las Palomas v Španiji najdeni kostni ostanki neandertalcev so stari od
40.000 do 43.000 let in morda dajejo vpogled v eno najkasnejših skupnosti neandertalcev v
zahodni Evropi. Kostni ostanki kažejo vrsto potez, ki so značilne za anatomsko moderne ljudi
in jih pri zgodnejših primerkih neandertalcev ni bilo. Bolj verjetna, kot da so neandertalci v
svoji mikroevoluciji samostojno razvili moderne poteze, je teorija, da sta se tudi na območju
iberskega polotoka vrsti srečevali in si med seboj izmenjali več kot samo ideje o ustvarjanju
materialne kulture (Walker in dr., 2008, 20631).
Tudi ob upoštevanju novih datacij, ki interval sobivanja anatomsko modernih ljudi in
neandertalcev v Evropi ocenjujejo na 2.600 do 5.400 let, raziskovalci menijo, da je to vseeno
dovolj časa za izmenjavo kulturnih (simbolnih) obnašanj in tudi za genetsko mešanje
(Higham, 2014, 306). Prisotnost neandertalcev na iberskem polotoku ob koncu srednjega
paleolitika tako ne pomeni nujno njihove marginalizacije in izrinjenosti na rob kontinenta,
ampak morda kaže na nadaljevanje prisotnosti in oblikovanje novih odnosov in stikov s
porajajočo skupnostjo anatomsko modernih ljudi (Walker, 2008, 20631).
Če predpostavimo, da so se skupine neandertalcev in anatomsko modernih ljudi srečevale,
izmenjevale materialno kulturo in reproduktivne partnerje, lahko sklepamo, da sta imeli
populaciji - vsaj v grobem - podobne vedenjske vzorce, razdruževalni mehanizmi pa so bili
biološke (vendar ne genetske) in kulturne narave, vendar vseeno ne tako radikalni, kot se je
sprva domnevalo zgolj na osnovi študija tehnoloških dosežkov obeh človeških vrst.
Nekateri raziskovalci menijo, da neandertalci niso bili nujno manj inteligentni od anatomsko
modernih ljudi, temveč da je bila njihova inteligenca zgolj drugačna (Wynn, Coolidge, 2012,
14); pojavljajo pa se celo teorije, da so neandertalski geni prispevali k dokončnemu razvoju
vedenjske modernosti in hitremu napredku tehnologije v mlajšem paleolitiku (Cochran,
Harpending, 2009, 36).
Neandertalci so kljub vsemu verjetno imeli manj razvito družbeno strukturo (Wynn, Coolidge,
2012, 90) in manjše sposobnosti za razvoj novih tehnologij (Wynn, Coolidge, 2012, 69).
Številčno je bila populacija neandertalcev v Evropi mogoče manjša (in se je sčasoma še
zmanjšala) od novo prispelih pripadnikov anatomsko modernih ljudi iz Afrike. Populacija
slednjih je verjetno delno asimilirala, delno pa izpodrinila avtohtono evropsko populacijo
neandertalcev.
Če neandertalci niso bili tako dobro prilagojeni na mraz, kot smo si vedno predstavljali in so
bila njihova masivna telesa dejansko energetsko prezahtevna, se morda zaradi »investicije« v
presnovo možgani niso pospešeno razvijali, ker za to telesu ni ostalo energije. Možgani so
namreč energetsko izjemno potraten organ, saj predstavljajo približno 2% celotne telesne
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mase, za delovanje pa porabijo več kot 20% energije, ki jo telo ustvarja s presnovo hrane
(Wynn, Coolidge, 2012, 14). V Afriki arhaični moderni ljudje morda niso imeli težav z
zagotavljanjem dovolj hrane za telesne potrebe po energiji, ker so zaradi toplejšega okolja in
bolj slokih teles potrebovali manj energije za vzdrževanje konstantne telesne temperature,
nadzor somatskih funkcij in osnovnega metabolizma. Zaradi tega je morda samo v Afriki
lahko prišlo do dovolj velikega napredka v razvoju možganov, da je bila dosežena resnična
vedenjska modernost. Vedenjska modernost je lahko bila posledica genetskega (torej z
mutacijo) ali socialnega (demografskega) preskoka, sledila pa je ekspanzija anatomsko in
vedenjsko modernih ljudi iz Afrike.
Če je pojavu vedenjske modernosti botrovala genska mutacija, se je ta lahko pojavila v zelo
kratkem času in v zelo majhni populaciji in se zaradi pozitivne selekcije hitro razširila. V
nasprotnem primeru - da je šlo za počasne demografske spremembe, ki so do vedenjske
modernosti pripeljale skozi serijo družbenih sprememb - npr. skozi bolj kompleksne družbene
povezave, je moralo tudi okolje igrati večjo vlogo (Klein, 2009, 645).
Mutacija, ki bi privedla do takega preskoka ni nujno vplivala na velikost možganov, ampak je
lahko vplivala zgolj na organizacijo možganov in povezav med možganskimi centri in
posameznimi področji. Kot nam je znano danes, je za učinkovito delovanje možganov
pomembna gostota možganskih celic in številčnost povezav med njimi. Mutacija (če je do nje
prišlo) je lahko vplivala na katerega od teh dejavnikov in povzročila optimizacijo miselnih
procesov. Nosilci pozne kamene dobe v Afriki bi tako dobili prednost pred nosilci tamkajšnje
srednje kamene dobe, ki je po industriji, vsaj v grobem, primerljiva z evropskim
mousterienom (Klein, 2009, 482)17.
Afriške populacije, ki so živele v času pred 50.000 do 100.000 leti se v vedenju morda niso
močno razlikovale od neandertalcev. Izdelava orodij je lahko temeljila na vnaprej
pripravljenih jedrih in uporabi levallois tehnike, končne izdelke pa bi lahko opisali kot strgala,
nazobčana orodja, konice in nože (Klein, 2009, 644). Morda nosilci MSA v Afriki niso imeli
nobene kulturne (vedenjske) prednosti pred evrazijskimi populacijami neandertalcev. Preko
genetske mutacije ali s počasnim in usmerjenim demografskim razvojem je takšna vedenjska
prednost nastopila šele v populaciji nosilcev LSA, pred 50.000 do 60.000 leti (Klein, 2009,
645).
Populacija z vedenjsko (kulturno) pogojeno prednostjo bi predstavljala močne tekmece in
verjetno izpodrinila ali absorbirala MSA populacije v Afriki (in kasneje mousterienske
populacije v Evraziji). Kulturna (vedenjska) prednost nikakor ne izključuje biološke
sposobnosti reprodukcije med arhaičnimi hominidi in anatomsko in vedenjsko moderno
populacijo. Če je zadnji skupni prednik neandertalcev in anatomsko modernih ljudi živel pred
približno 600.000 leti, to še ni dovolj dolga doba, da bi (sestrske) populacije izgubile
17

V Afiki je z mousterienom v Evropi približno sočasna t.i. srednja kamena doba (ang. Middle Stone Age,
MSA). Nasledi jo mlajšepaleolitski tehnokompleks, t.i. pozna kamena doba (ang. Late Stone Age, LSA). Zaradi
jasnosti izrazov bomo v tekstu uporabljali oznaki MSA in LSA, kadar govorimo o teh dveh afriških
tehnokompleksih. MSA naj bi se v Afriki začela v času pred 250.000 do 200.000 leti (Klein, 2009, 483), končala
pa naj bi se, podobno kot mousterien v Evropi, že v času pred zadnjim glacialom, pred 30.000 do 40.000 leti
(Klein, 2009, 482).
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reproduktivno kompatibilnost. Vedenjska modernost pa je lahko pripeljala do tega, da so bili
ločevalni faktorji med populacijami v prvi vrsti kulturne, ne biološke, narave.
V času, ko so anatomsko moderni ljudje in neandertalci soobstajali v Evropi, je bil verjetno
odstotek neandertalskih genov v DNK modernih ljudi mnogo višji, kot ga genetske raziskave
ugotavljajo danes. Skozi generacije naslednjih 30.000 do 40.000 let so posamezne dedne linije
mešanih genomov lahko izumrle in zaradi selekcije ali genskih zdrsov izginile iz dednega
bazena poznejših prazgodovinskih in zgodovinskih Evropejcev. Dokončni odgovor bo morda
v prihodnosti podala genetika, ko bo na voljo dovolj analiziranih genomov, ne le paleolitskih
neandertalskih in anatomsko modernih pripadnikov in danes živečih ljudi, temveč tudi
populacij, ki so živele v zgodovinskih obdobjih.

Ali so neandertalci in anatomsko moderni ljudje ohranili
reproduktivno kompatibilnost?
Ocene, kdaj je v evolucijski zgodovini prišlo do razcepa razvojnih linij Homo sapiens in
Homo neanderthalensis se gibajo od 450.000 let pred sedanjostjo do 700.000 let pred
sedanjostjo, kar je v evoluciji razmeroma kratek čas od razcepa vrst, v primerjavi s časom, ki
je potreben, da med vrstama pride do popolne reproduktivne nekompatibilnosti, ki lahko za
sesalce pomeni tudi od 1,4 milijona let do 2 milijonov let (Holliday, 2008, 289-290), pri
primatih pa lahko tudi od štiri do pet milijonov let (Holliday, 2008, 285). Čas od razcepa
neandertalske in moderne razvojne linije tudi po najbolj previdni oceni doseže zgolj polovico
kvote časa, ki naj bi potekla do genetske nekompatibilnosti in nezmožnosti uspešne
reprodukcije.
Glede na absolutni čas od razcepa razvojnih linij in tudi glede na število vmesnih generacij
obstaja velika verjetnost, da se je med razvojnima linijama neandertalcev in anatomsko
modernih ljudi ohranila biološka reproduktivna kompatibilnost. Vendar biološka
kompatibilnost ni edini dejavnik, ki vpliva na dejansko uspešnost reprodukcije. Izolacijski
mehanizmi namreč ne delujejo samo na ravni genetske kompatibilnosti, ampak so lahko tudi
etološki, torej pogojeni z različnimi vedenjskimi vzorci, ki vplivajo na to, da se dve vrsti kljub
potencialni biološki reproduktivni kompatibilnosti ne prepoznata kot potencialna
razmnoževalna partnerja zaradi kulturnih oz. vedenjskih razlik.
Vprašati se moramo torej, v kakšni meri so na izmenjavo genov vplivale biološke in kulturne
razlike (ali so bili ločevalni faktorji med populacijami predvsem biološki ali predvsem
kulturni). Na to vprašanje zagotovo ne moremo podati preprostega odgovora, saj kot smo
pokazali v prejšnjih poglavjih, v paleolitiku nimamo opravka z dvema povsem homogenima
populacijama in v mnogih primerih se srečujemo z regionalnimi posebnostmi. Smotrno je
domnevati, da so na (uspešno) reprodukcijo delovali tako prezigotski kot postzigotski
izolacijski mehanizmi.
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Omenili smo študijo (Voisin, 2008), ki je pokazala, da tipične neandertalske značilnosti v
svoji pojavnosti in izraženosti upadajo od zahodne Evrope v smeri proti Bližnjemu vzhodu.
Te morfološke razlike so lahko bile fenotipski izraz rahlo različnih genotipov. To bi lahko na
biološki ravni pomenilo tudi različno reproduktivno kompatibilnost zahodnih in vzhodnih
neandertalskih populacij v odnosu do populacije anatomsko modernih ljudi. Ko so slednji
prišli v Evropo in je skozi generacije njihova migracija napredovala vedno bolj proti zahodu
so anatomsko moderni ljudje srečevali vedno bolj izrazito neandertalske populacije, z bolj
izraženimi vrstnotipičnimi znaki. Na območju zahodne Evrope je bila morda dosežena točka,
ko populaciji anatomsko modernih ljudi in neandertalcev nista bili več reproduktivno
kompatibilni, vsaj ne toliko, da bi imeli plodne potomce oz. potomce sposobne preživetja.
Če drži ocena, da čas od razcepa vrst ni bil dovolj dolg, da bi zagotovil dejansko genetsko
nekompatibilnost, so morda na območju zahodne Evrope delovali prezigotski etološki
izolacijski mehanizmi, ki so se odražali v tem, da se populaciji zaradi bolj različnih
morfoloških značilnosti in morda tudi različnih vedenjskih vzorcev nista več prepoznali kot
potencialna reproduktivna partnerja.

Do kakšne mere je med vrstama prišlo do izmenjave genov?
Sorodnost in genetska podobnost neandertalcev in anatomsko modernih ljudi se je ugotavljala
s študijem mitohondrijske DNK (mtDNK) in jedrne DNK. MtDNK ni podprla teorije
hibridizacije med populacijama, vendar zgolj na podlagi teh raziskav ni bilo možno z
gotovostjo ovreči možnosti genskega pretoka. Po raziskavah jedrne DNK se je pokazalo, da
mtDNK in jedrna DNK kažeta drugačno sliko filogenetskega razvoja in da se filogenetska
drevesa rodu Homo (in specifično Homo neanderthalensis in Homo sapiens), sestavljena na
podlagi mtDNK in jedrne DNK lahko razlikujejo, saj sta ti dve obliki DNK v evoluciji
podvrženi različnim selektivnim pritiskom. Čeprav so razlike med neandertalsko in moderno
človeško mtDNK manjše kot razlike v mtDNK med dvema izmed treh podvrst šimpanzov18,
je postalo jasno, da filogenetska drevesa na podlagi mtDNK ne odražajo nujno pravega
evolucijskega razmerja med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi (Voisin, 2008, 304305).
Od srečevanja in potencialne hibiridizacije med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi
v paleolitiku je preteklo mnogo tisočletij, ki jih zaznamujejo novi veliki premiki populacij.
Skozi tisočletja, ki so minila po neposredni hibridizaciji neandertalcev in zgodnjih anatomsko
modernih ljudi, so posamezne linije zaradi naravne selekcije lahko propadle in se njihov
hibridiziran genom ni prenašal na naslednje generacije. Tako so se na primer lahko v kasnejši
18

Šimpanzi so glede na geografske ovire, ki ločujejo njihove populacije, klasificirani v tri podvrste: Pan
troglodytes verus (zahodna Afrika), Pan troglodytes troglodytes (centralna Afrila), Pan troglodytes
schweinfurthii (vzhodna Afrika), genetske študije mtDNK pa kažejo na možnost še četrte podvrsti, Pan
troglodytes vellorosus (območje reke Sanaga v Kamerunu) (Becquet in dr., 2007, 617).
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evoluciji povsem naključno izgubile posamezne linije mtDNK in kromosoma Y, ki morda že
v začetku niso bile mnogoštevilčne.
Možno je tudi, da so neandertalske linije mtDNK in kromosoma Y19 iz genetskega bazena
izginile zaradi genetske nekompatibilnosti z modernimi. Raziskave kromosoma Y so potrdile
odsotnost neandertalskih linij v kromosomih Y današnjih moških. Na neandertalskem
kromosomu Y so bile ugotovljene štiri zelo specifične mutacije, ki imajo funkcionalne
posledice. Od teh mutacij so bile tri lastne samo neandertalcem, četrta mutacija pa je
stabilizirana tudi v sekvenci modernega kromosoma Y. Vsi štirje geni so H-Y geni oz. H-Y
antigeni. H-Y antigeni so specifični za moško histologijo in so funkcionalno povezani s
spermatogenezo. H-Y antigeni lahko v času nosečnosti pri materi sprožijo imunski odziv in so
lahko pomembni dejavniki za ponavljajoče se zavrnitve zarodka (habitualni splav). Te
mutacije na kromosomu Y so lahko bile osnova za genetsko nekompatibilnost genomov in
posledično izginotje neandertalskih linij kromosoma Y v anatomsko modernih populacijah
(Mendez in dr., 2016, 732).
Tovrstna nekompatibilnost genomov bi imela za posledico neplodnost ali zmanjšano vitalnost
križancev in bi se lahko praktično odražala v maloštevilčnosti ali celo popolni odsotnosti
enega spola (Mendez in dr., 2016, 732). Skladno s Haldanovim pravilom bi bil pri človeški
vrsti to moški spol, ki je heterozigoten (kromosom XY). Mutacije ugotovljene na kromosomu
Y so lahko delovale v smeri zmanjšanja sposobnosti za preživetje potomcev, ki so bili rezultat
reprodukcije med neandertalskimi moškimi in anatomsko modernimi ženskami.
Mutacije specifične za neandertalski kromosom Y niso mogle vplivati na rezultate
reprodukcije med neandertalkami in anatomsko modernimi moškimi. Na podlagi raziskav
kromosoma Y je možno utemeljiti zgolj nizko sposobnost preživetja heterozigotnih (torej
moških) potomcev neandertalcev in anatomsko modernih žensk. Linije neandertalskega
kromosoma Y so se tudi v primeru reproduktivne sposobnosti takšnega potomca prve
generacije (F1) zagotovo težje prenesle na naslednjo generacijo in so morda tako povsem
naravno izginile iz evolucijske zgodovine.
Ali se je podobna nekompatibilnost pojavila na nivoju mtDNK ni jasno. Vemo, da se
neandertalska mtDNK ni ohranila do današnjih generacij, vendar njeno izginotje iz
evolucijske zgodovine ni zadovoljivo pojasnjeno. Možno je, da so bile linije neandertalske
mtDNK izločene z delovanjem selekcije, ali pa so izginile naključno zaradi demografskih
procesov v več kot 39.000 letih, ki današnje populacije ločijo od potencialnih križancev v
paleolitiku.

19

Kromosom Y je eden od dveh spolnih kromosomov pri sesalcih (drugi je X). Kromosom Y se deduje samo po
moški liniji. Ženske telesne celice ne vsebujejo kromosoma Y (temveč dva kromosoma X), moške telesne celice
vsebujeo en kromosom X in en kromosom Y. Moški spolni kromosom Y in ženski spolni kromosom X se med
seboj ne rekombinirata, razen na zelo omejenem delu (približno 5% dolžine kromosoma). Dejstvo, da se
kromosom Y pretežno ne rekombinira s kromosomom X je pomembno za genetske študije kromosoma Y, saj se
spremembe na njem dogajajo pretežno zaradi (naključnih) mutacij.
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Biološke in kulturne izmenjave
V srečanjih neandertalcev in anatomsko modernih ljudi ne gre zgolj za srečanja genetsko
različnih populacij, upoštevati moramo tudi etološko, torej vedenjsko različnost teh človeških
populacij. V biološkem smislu je vedenje del fenotipa, torej tisti del unikatnega izraza nekega
organizma, ki je posledica interakcije genotipa in okolja, v katerem se organizem nahaja. V
humanističnem smislu vedenje pojmujemo kot kulturo, ki se odraža v artefaktih, uporabi
simbolov, jeziku, navadah itd.
Ko se ukvarjamo z vprašanjem interakcije med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi,
se dejansko ukvarjamo z dvema ravnema, na katerih poskušamo razumeti to interakcijo:
ukvarjamo se z biološko/genetsko ravnjo in s kulturno/vedenjsko ravnjo. V preteklih
poglavjih smo pokazali, da na biološki ravni vsekakor obstaja možnost uspešne interakcije v
smislu genskega pretoka med populacijama, čeprav še vedno ostaja veliko utemeljenih
razlogov za dvom o dejanski genetski kompatibilnosti in posledični sposobnosti preživetja in
nadaljnjega prenosa genov skozi križance med vrstama. Ločnice med populacijami niso jasno
začrtane in kljub vse bolj zanesljivim genetskim raziskavam, ostaja mnogo sivih območij in
zelo diskutabilnih teorij o pretoku genov iz neandertalske v moderno populacijo.
Podobna siva območja se na stiku neandertalske in moderne populacije pojavljajo na ravni
kulture. Neandertalci so jasno prepoznani kot nosilci mousterienske kulture, prvi anatomsko
moderni ljudje pa naj bi bili nosilci aurignaciena, ki se je v Evropi prvič pojavil sočasno s
prihodom prve moderne populacije. Mousterien in aurignacien sta oblikovno in pojavno
različni kulturi in čeprav so se v preteklosti pojavili dvomi o korelaciji anatomsko modernih
ljudi z aurignaciensko kulturo, so najdbe aurignacienskih artefaktov v kombinaciji s fosilnimi
ostanki anatomsko modernih ljudi zadosten dokaz, ki kot avtorje aurignaciena identificira
prvo moderno evropsko populacijo.
Kostni ostanki z mešanimi neandertalskimi in anatomsko modernimi vrstnospecifičnimi znaki
kažejo na možnost biološke hibridizacije. Podobno sugestijo nam na kulturni ravni dajejo
châtelperronien in druge prehodne kulture. Châtelperronien je materialna kultura, ki je v času
približno 40.000 do 45.000 let pred sedanjostjo obstajala v osrednji in zahodni Franciji in v
severni Španiji. Časovno se châtelperronienska kultura sicer delno prekriva z aurignaciensko
kulturo, ki naj bi se v Evropi kot prva mlajšepaleolitska kultura pojavila v času okrog 40.000
do 45.000 let pred sedanjostjo, ko se v Evropi pojavijo prvi anatomsko moderni ljudje
(Higham, 2014, 308).
Na najdiščih châtelperronienske kulture so bili ob materialnih najdbah kamnitih orodij najdeni
kostni ostanki neandertalcev, kar slednje dokaj trdno identificira kot nosilce
châtelperronienske kulture (Bailey, Hublin, 2008, 191). Resnični kamen spotike pri vprašanju
nosilcev châtelperroniena so artefakti iz kosti in obdelani živalski zobje. Predvsem zanimivo
je najdišče Arcy-sur-Cure v Franciji, kjer so bila v plasteh s châtelperronienskimi kamnitimi
orodji najdena tudi orodja, narejena iz kosti, ter preluknjani živalski zobje, kosti in školjke.
Izdelava orodij iz kosti ter uporaba živalskih zob in školjk za (predvidoma) namene krašenja
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naj bi bila izključna kulturna lastnost anatomsko modernih ljudi, saj se v neandertalskih
najdiščih iz časa pred prihodom anatomsko modernih ljudi v Evropo dekorativni izdelki in
izdelki s simbolno vsebino ne pojavljajo, ali pa so najdbe problematične. Pojav vedenjske
modernosti se vedno povezuje in utemeljuje s pojavom ornamentiranih artefaktov ali
dekorativnih artefaktov (Zilhão, 2006, 12643). Najdbe iz Arcy-sur-Cure (Grotte du Renne)
naj bi bile dokaz za vedenjsko modernost neandertalcev in sposobnost simbolnega
razmišljanja (Caron, 2011, 1).
Zaradi situacije, ki se je pokazala predvsem v najdišču Arcy-sur-Cure, so se pojavila
vprašanja o naravi châtelperronineske kulture. Châtelperronien je lahko nadaljevanje
mousteriena, ki se je razvilo na omejenem območju, brez kontakta z aurignacienom; lahko gre
za zelo zgodnjo pojavno obliko aurignaciena; lahko gre za odziv neandertalskih populacij na
srečanje z aurignaciensko kulturo modernih ljudi, od koder so si »izposodili« idejo obdelave
kosti, zob in školjk. Za najdišče Arcy-sur-Cure obstaja tudi možnost, da so bile med
izkopavanji kulturne plasti napačno identificirane in da so »châtelperronienske« najdbe
obdelanih kosti, zob in školjk zgolj infiltrirane najdbe iz višje ležečih aurignacienskih plasti
(Higham, 2010, 20239; Mellars, 2010, 2014-20148).
Razmerje med châtelperronienom in aurignacienom bi bilo seveda najlažje pojasnjeno skozi
stratifikacijo najdišč, kjer se pojavljata oba tehnokompleksa, vendar je žal večina teh najdišč
slabo raziskanih, oz. se pojavljajo dvomi, da so v času izkopavanj izkopavalci pravilno
določili meje stratigrafskih enot (Zilhão, 2006, 12643).
Razločevanje med materialnimi kulturami na prehodu iz srednjega v mlajši paleolitik in
njihovimi nosilci se zaplete zaradi pojavljanja châtelperronienske kulture v večplastnih in
(morda) interstratificiranih najdiščih, kjer si zaporedno sledijo mousterienske,
châtelperronienske in aurignacienske kulturne plasti. Mousterienske plasti so starejše od
châtelperronienskih in se v vseh najdiščih, kjer sta prisotna oba tehnokompleksa, pojavljajo
pod châtelperronienskimi. Če so bili izdelovalci châtelperronienskih orodij zares neandertalci,
potem se obdobje, v katerem so živeli neandertalci konča pred 39.220 do 40.890 leti, ta ocena
starosti pa je zelo blizu oceni časa, ko naj bi se zaključil končni mousterien, torej med 39.000
in 41.000 let pred sedanjostjo (Higham, 2014, 308).
Če so bili nosilci obeh teknokompleksov (mousteriena in châtelperroniena) neandertalci,
lahko to pomeni, da so bile med neandertalci na različnih območjih razlike v vedenju in
prilagoditvenih strategijah - vsaj v času prehoda iz srednjega v mlajši paleolitik (Higham,
2014, 308).
Analogni kulturi s châtelperroninenom v Španiji in Franciji sta uluzzien v Italiji in szeletien v
delih srednje in vzhodne Evrope. Za vse te prehodne kulture, ki so se pojavile na prehodu
srednjega v mlajši paleolitik obstajajo teorije, da gre za odzive mousteriena na aurignacien in
da so se te kulture vsaj deloma razvile zaradi interakcije nosilcev mousterienske in
aurignacienske kulture. Na podlagi najdb in novih datacij iz najdišča Grotta del Cavallo so
ugotovili, da so bili izdelovalci uluzzienskega tehnokompleksa najverjetneje anatomsko
moderni ljudje (Benazzi, 2011, 525; Higham, 2014, 307). Na podlagi novejših datacij
raziskovalci ugotavljajo, da imata uluzzien in châtelperronien zelo podobne datume, kdaj se
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pojavita in kdaj se končata. Če so bili nosilci uluzziena anatomsko moderni ljudje, in če so
bili nosilci châtelperroniena neandertalci, je lahko to argument v podporo teoriji akulturacije
(Higham, 2014, 309).
Če privzamemo, da je bila interakcija z moderno populacijo ključni dejavnik za nastanek
prehodnih kultur, se moramo v toku naše smeri razmišljanja o kulturnih in bioloških
izmenjavah vprašati, ali je možno, da so se v primeru materialnih kultur, kot je
châtelperronien, biološko in/ali socialno združili posamezniki iz obeh populacij in je tako
nastala tudi neka kulturna mešanica? Ali je možen primer, da so si npr. zaradi lokalnih
izumrtij v obeh populacijah in tako omejenega izbora partnerjev znotraj ene populacije,
izmenjali reproduktivne partnerje in s tem ustvarili tudi neko posebno materialno kulturo?
Kakšne so možnosti, da so bili potomci (križanci) takih izmenjav vitalni, plodni in sposobni
prenosa svojih genov na potomce in ali je možno, da so bili križanci med neandertalci in
anatomsko modernimi ljudmi tudi nosilci tehnološkega napredka in razvoja, ki ga po prihodu
anatomsko modernih ljudi v Evropo opažamo v neandertalskih kontekstih?
Da bi zgolj križance med populacijama neandertalcev in anatomsko modernih ljudi lahko
identificirali kot nosilce kakršnegakoli tehnološkega razvoja je zelo majhna verjetnost. Če je
do hibridizacije prišlo občasno in so se ti dogodki pojavljali izolirano, na individualni ravni torej da ni šlo za dejansko zlitje dveh populacij (npr. dveh skupin, plemen), imamo v primeru
križanca prve generacije dve možnosti: da je križanec živel v neandertalski skupini, ali da je
križanec živel v skupini anatomsko modernih ljudi. Če je potomec mešanega starševskega
para živel v neandertalski skupini in bil izpostavljen socializaciji in kulturi neandertalske
skupine, bi v tem primeru veliko bolj verjetno prevzel neandertalsko vedenje in kljub
drugačnemu biološkemu potencialu ni nujno, da bi tudi kulturno/vedenjsko izpolnil ta
potencial. Verjetnost, da bi bil en hibrid nosilec tehnoloških napredkov, ki bi zaznamovali
celo skupnost, se zdi zelo majhna.
Druga možnost je, da potomec mešanega starševskega para odrašča v skupnosti anatomsko
modernih ljudi, in privzame njihovo vedenje in kulturo. Pri tem bi bil morda omejen zaradi
svojega mešanega porekla in bi zaradi drugačne morfologije (npr. morfologija rok) moral
uporabljati drugačna ali prilagojena orodja, ki bi bolje odgovarjala njegovim manipulativnim
sposobnostim. Neandertalske roke so bile bolj primerne za uporabo nenasajenih orodij, pri
katerih je bila za manipulacijo potrebna veliko večja moč.
Hipertrofija mišic v roki (predvsem v prstih) in posebna oblikovanost prstnih kosti (sl. 6),
zaradi česar so imeli neandertalci širše prstne blazinice, sta prispevali k izredno močnemu
prijemu - stisk med palcem in stranskim delom kazalca je predstavljal močan primež za
nenasajena orodja (Niewohner, 2008, 182).
Razlika je bila verjetno tudi v tem, kako so neandertalci držali nasajena orodja (sl. 19), torej
ročaje takšnih orodij. Anatomsko moderni ljudje bi npr. palico prijeli in v roki držali tako, da
bi palica dlan prečkala poševno (mezinec je najbolj upognjen in kazalec je manj upognjen),
neandertalska roka pa je palico držala prečno, tako da so bili vsi prsti na stiku z dlanjo enako
upognjeni, palec pa je z nasprotne strani dajal dodatno stabilnost primežu (Niewohner, 2008,
181- 182).
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Do kakšne mere bi mešano poreklo predstavljalo motorično oviro je seveda nemogoče
ugotoviti in morda bi se križanec skozi odraščanje v eni ali drugi skupnosti brez težav privadil
na tehnologijo svojega okolja. Novejše raziskave tudi kažejo na to, da posebna morfologija
neandertalskih rok ni vplivala na preciznost njihovih gibov in da je bil neandertalski palec
enako gibljiv kot pri modernih ljudeh (Niewohner, 2008, 165). Združeno z večjo močjo, bi
bila to lahko celo prednost pri uporabi tehnološko naprednejših mlajšepaleolitskih orodij.
V obeh primerih, ki smo ju navedli, se vsekakor zdi dokaj majhna možnost, da bi bili
posamezni, unikatni križanci med vrstama izumitelji in gonilci kulturnega in tehnološkega
napredka. Veliko bolj verjetno je, da so določene skupine neandertalcev in anatomsko
modernih ljudi na področjih, kjer se pojavljajo châtelperronien, uluzzien, szeletien in druge
prehodne kulture dosegle neko obliko interakcije, v kateri so hkrati z geni izmenjale tudi
kulturne ideje.

Slika 19: Možna oblika prijema oz. držanja nasajenih orodij pri neandertalcih. Prsti od kazalca do mezinca so
enakomerno upognjeni na stiku dlančnic in prstnic, palec z nasprotne strani daja trdnost in stabilnost prijemu
(Niewohner, 2008, 182).

89

Slika 20: Poskus rekonstrukcije teoretičnega prijema neandertalske roke (levo) in primerjava z načinom držanja,
kot ga omogoča moderna anatomija roke (desno). (Foto: Manja Balek Jurjavčič)

Zakaj neandertalci niso preživeli kot ločena vrsta?
Prevladujoča teorija v zgodovini raziskav je bila ta, da so neandertalci izumrli (brez
kakršnekoli genetske zapuščine) zaradi nezmožnosti tekmovanja z razumsko, kulturno in
genetsko superiorno vrsto Homo sapiens.
Vrsta lahko izumre zaradi več dejavnikov: pogosto vrsta izgine zaradi premene v filogenezi
(sprememba v drugo vrsto), ali pa zaradi negativnega razmerja med smrtnostjo in rodnostjo.
Dejavniki, ki vplivajo na smrt vrste so biotski in abiotski. Abiotski dejavniki so npr.
sprememba klime, geografske ovire in poledenitve. Biotski dejavniki so spremembe razmerij
v biocenozi, razvoj novih taksonov, prehod alopatričnih populacij v simpatrično skupnost ali
pojav novih vrst. V simpatričnih razmerah lahko pride do ekološke nadomestitve slabše
prilagojene ali manj konkurenčne vrste in popolne zasedbe njene ekološke niše z drugo,
konkurenčnejšo vrsto.
Kot smo že opisali v poglavju o klasifikaciji in določanju vrst, je klasifikacija in taksonomija
neandertalcev glede na moderne ljudi dvomljiva in nejasna. Razdelitev v dve vrsti ali eno
vrsto z možnima podvrstama je skladna tudi z dvema različnima modeloma razlage izginotja
neandertalcev. V primeru, da lahko neandertalce in moderne ljudi označimo kot eno vrsto, je
za izginotje neandertalcev bolj verjeten model asimilacije neandertalske populacije v
populacijo modernih ljudi. Ob predpostavki, da je šlo za dve ločeni vrsti pa je bolj verjeten
model nadomestitve ali substitucije neandertalske populacije z moderno (Voisin, 2008, 300).
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Nove raziskave paleookolja, ki se ukvarjajo z rekonstrukcijami klimatskih in vegetacijskih
pogojev v času pleistocena, so tudi študiju antropologije in arheologije ponudile nove
vpoglede in nove zorne kote, s katerih lahko ovrednotimo in interpretiramo izginotje
neandertalcev. Združevanje paleoekoloških raziskav z modernimi raziskavami in vrednotenji
neandertalske morfologije nam da močno teoretično ogrodje, na katerem lahko izginotje
neandertalcev utemeljimo kot posledico njihove fiziologije in njihovo izginotje opredelimo v
sklopu izumrtja megafavne v poznem pleistocenu (Stewart in dr., 2003, 229).
Ob besedi neandertalec se nam vedno ponudi asociacija na izjemno telesno prilagojenost na
hladno klimo, ki je tej vrsti omogočala preživetje v ekstremnih razmerah ledene dobe. V tem
smislu je bila podoba neandertalca povzdignjena na raven nadčloveških zmožnosti preživetja
v neprizanesljivih razmerah. Prav paleookoljske raziskave, združene z demografskimi
raziskavami paleolitskih populacij, pa so nam dale slutiti, da neandertalci niso bili izjemno
prilagojeni na ekstremno hladne pogoje, temveč so se v času stadialov redno umikali v
(razmeroma) toplejše predele južne, jugozahodne in jugovzhodne Evrope, od koder so se v
interstadialih njihove populacije ponovno razširile in znova poselile višje geografske širine
(Andel in dr., 2003, 34).
Glede na do sedaj odkrita in prepoznana najdišča neandertalcev se nam pokaže slika, da
neandertalci niso nikoli poselili geografskih širin severno od 45° oz. 50° s.g.š. (Andel in dr.,
2003, 34), medtem ko se najdišča zgodnjih modernih ljudi v Evropi že v zgodnjem
aurignacienu pojavljajo tudi v pasu od 50° do 55° s.g.š., močnejša in bolj redna poselitev
geografskih širin v pasu med 50° in 55° s.g.š. (in višje) pa se je zgodila šele v obdobju
gravettiena (Andel in dr., 2003, 44-45). Ta opažanja so že na prvi pogled povsem v nasprotju
z ukoreninjeno premiso o neandertalski prilagojenosti na hladno klimo. Njihova telesa so
najbolj primerljiva z današnjimi populacijami, ki so prilagojene na hladno klimo, v nekaterih
telesnih razmerjih pa neandertalci delujejo celo hiperarktično prilagojeni (presegajo proporce
današnjih hladno prilagojenih populacij) (Aiello, Wheeler, 2003, 147).
To nekoliko paradoksalno situacijo lahko mnogo bolje razumemo, če upoštevamo raziskave
bazalnega metabolizma pri neandertalcih. Neandertalski bazalni metabolizem je bil zaradi
njihove telesne sestave (močne in zelo razvite mišice) izjemno visok, kar pomeni, da so bila
njihova telesa energetsko izjemno zahtevna in so morali za vzdrževanje telesne temperature
dnevno v telo vnesti ogromne količine hrane. Vzdrževanje telesne temperature z zadostno
oskrbo telesa s hrano je bilo za neandertalce verjetno zelo drago (v smislu količine hrane, ki jo
je treba preskrbeti oz. v primeru neandertalcev, uloviti). Jasno je, da so energetske zahteve
termoregulacije telesa največje ravno v letnem času (zimi), ko je kalorije najtežje dobiti. Po
nekaterih izračunih naj bi odrasli pripadniki neandertalske skupine potrebovali do 2 kg mesa
dnevno, kar bi preračunano na skupino, ki bi obsegala šest odraslih in štiri otroke lahko zneslo
tudi do 80 kg mesa na teden (Churchill, 2008, 128).
Študije zob neandertalcev (npr. Guatelli-Steinberg in dr., 2007) so pokazale, da so
neandertalci že kot otroci včasih pretrpeli daljša obdobja z nezadostnimi količinami hrane.
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Obdobja s slabo nutricijo so lahko trajala tudi po več mesecev, kar se kaže v hipoplaziji20
zobne sklenine, vendar naj bi bila stopnja hipoplazije pri neandertalcih podobna kot pri
današnjih Inuitih (Guatelli-Steinberg in dr., 2007; Wynn, Coolidge, 2012, 19).
Neandertalci so bili zaradi svoje evolucijske zgodovine, ki je bila neločljivo povezana s cikli
ledenih dob, morfološko in fiziološko (torej biološko) adaptirani na življenje v hladnem
okolju, vendar so za ohranjanje konstantne telesne temperature zagotovo morali uporabljati
tudi kulturne adaptacije - obleko, ogenj, zavetišča, da so preživeli hladne vremenske pogoje
(Aiello, Wheeler, 2003,151). Sicer so imeli masivna telesa z manjšim količnikom površine
proti prostornini (v primerjavi z anatomsko modernimi ljudmi in celo v primerjavi z
današnjimi Inuiti), in velika mišična masa je dodatno pomagala pri ohranjanju telesne
temperature (Aiello, Wheeler, 2003,150), vendar so neandertalci kljub temu raje izbirali
območja, ki so tudi v hladnejših dobah omogočala stalno poselitev. Neandertalci so raje bivali
v temperaturnih conah z blagimi zimami, kjer je bila povprečna zimska temperatura okrog
0°C (Davies, Gollop, 2003, 138; Aiello, Wheeler, 2003, 154). To morda kaže tudi na manjšo
mobilnost - ali vsaj na manjšo željo po mobilnosti in spremembi habitatov.
Čeprav so bila neandertalska telesa po svojem ustroju adaptirana na hladno okolje, so imeli ob
upoštevanju bazalnega metabolizma neandertalci le majhno prednost pred anatomsko
modernimi ljudmi pri vzdrževanju konstantne telesne temperature (Aiello, Wheeler, 2003,
156). Njihova telesna prilagoditev je morda imela sicer različne sekundarne prednosti pri
termoregulaciji: zaradi krajših okončin so verjetno lažje vzdrževali konstantno temperaturo v
rokah in nogah (predvsem v dlaneh in stopalih ter prstih). To je bilo lahko v zelo hladnih
razmerah pomembno, ker je preprečevalo poškodbe zaradi mraza na najbolj distalnih delih
okončin, lažje pa so tudi ohranjali normalno gibljivost prstov (Aiello, Wheeler, 2003,149).
Fiziološka sposobnost preživetja v hladnem okolju (združena s kulturnimi prilagoditvami, ki
so prispevale k temu, da so neandertalci preživeli tako dolgo in uspešno), pa ne pomeni nujno
tudi ekološke sposobnosti za razvoj in preživetje. Strošek termoregulacije je sprejemljiv samo,
če so bili neandertalci sposobni zagotoviti tudi dovolj velik vnos kalorij (Aiello, Wheeler,
2003,155). Težje zadovoljevanje potreb po vnosu kalorij, združeno s potencialno nižjo
rodnostjo (čeprav zgolj za nekaj odstotkov21) je lahko predstavljalo znaten in pomemben
dejavnik pri končnem izginotju neandertalcev.
Del odgovora na vprašanje izginotja neandertalcev morda leži tudi v njihovi socialni strukturi
in družbenih mrežah. Neandertalci so najverjetneje živeli v majhnih skupinah, morda v sestavi
ene ali dveh (razširjenih) družin in prevladujoče mnenje je, da se skupine med seboj niso
intenzivno povezovale ali družile (Lalueza-Fox in dr., 2011; Wynn, Coolidge, 2012).
Že v sami evoluciji »klasičnega neandertalca,« kjer se »tipične« neandertalske karakteristike
pri posameznikih, ki veljajo za evolucijske prednike klasičnega neandertalca, pojavljajo
neenotno in nekonstantno ter so različno izražene, lahko razberemo mozaičen in prostorsko
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Stanjšanje zobne sklenine, ki jo lahko povzročijo različne bolezni povezane s presnovo, ali zaradi pomanjkanja
ključnih hranil (npr. vitamina D) v telesu.
21
Ena od ocen je, da bi pri populacija 10.000 neandertalcev v zelo hitrem času izginila že v primeru, če bi na
letni ravni umrla dva osebka več, kot bi jih bilo rojenih (Schrenk, Müller, 2008, 35).
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razbit proces nastajanja in izoblikovanja »tipične« neandertalske morfologije. V primeru
neandertalskih skupnosti bi tako lahko govorili o strukturiranih družbah, med katerimi je
morda šlo za zelo omejen pretok genov. Morda neandertalskih skupin med seboj niso
povezovale sorodstvene, sosedske, trgovske ali drugačne družbeno pogojene vezi in so v
preživetveni bitki tudi zaradi tega imeli slabši položaj, če predvidevamo, da so skupnosti
anatomsko modernih ljudi morda bolje medsebojno sodelovale, tvorile bolj kompleksne
družbene vezi in v času najbolj ekstremnih klimatskih razmer tudi združile moči.
Na podlagi zaključkov ontogenetskih raziskav, ki kažejo na to, da so bili neandertalski
novorojenci ob rojstvu na podobni stopnji razvitosti kot novorojenci anatomsko modernih
ljudi, je jasno, da so neandertalci za svoje nebogljene novorojence skrbeli in je zato morala
obstajati neka fiksna družbena skupina, ki je novorojencu in njegovi materi omogočila varnost
in preživetje. Najdbe kostnih ostankov invalidnih posameznikov neandertalcev, ki kažejo
sledove okrevanja in zaraščenih kosti, so pokazatelj neke stopnje vzajemnosti in skrbi za
bolne in onemogle. Pokopi otrok in mladostnikov kažejo na prisotnost občutij izgube ob smrti
najmlajših članov skupine. Občutja izgube pa so verjetno sledila tudi smrti odraslih članov
skupine, saj so bili neandertalci odvisni od lova in zagotovo so bili dobri lovci v skupini
cenjeni. Raziskovalci ocenjujejo, da so neandertalci živeli v skupinah, ki so štele od osem do
deset posameznikov. Ali so tovrstne skupine temeljile na nekih partnerskih dogovorih med
posamezniki, da tvorijo lovsko skupnost in skrbijo za skupno preživetje in razmnoževanje, ali
pa so vezivno tkivo skupnosti neandertalcev tvorile predvsem sorodstvene vezi med
posamezniki?
Avtorji ene od raziskav, ki je temeljila na analizi genetskega materiala 12 posameznikov iz
najdišča El Sidrón v Španiji, so na podlagi zaključkov raziskave predpostavili, da so
neandertalci živeli v majhnih skupinah z majhno gensko diverziteto, ki so temeljile na
sorodstvenih vezeh (Lalueza-Fox in dr., 2011, 250).
V študiji so raziskovalci izvedli analizo mitohondrijske DNK (mtDNK) in kromosoma Y, da
bi razbrali sorodstvene odnose in raznolikost posameznikov znotraj neandertalskih skupin. S
predhodno morfološko analizo ostankov so opredelili spol in približno starost dvanajstih
posameznikov v času smrti, pred približno 49.000 leti. Z genetsko raziskavo so delno potrdili
tudi spol posameznikov. Glede na kostne ostanke in genetsko raziskavo so raziskovalci lahko
določili šest odraslih (tri moški in tri ženske), tri adolescentne posameznike (najverjetneje
moškega spola), dva juvenilna posameznika (spol nedoločen) in enega infantilnega
posameznika (spol nedoločen).
Z analizo mtDNK so ugotovili, da z izjemo enega odraslega moškega, vsi ostali posamezniki
pripadajo enemu od dveh haplotipov mtDNK: 7 posameznikov (3 odrasli moški, odrasla
ženska, 2 adolesenta, 1 juvenil) nosi haplotip A, nadaljnji 4 (odrasla ženska, adolescent,
juvenil, infant) nosijo haplotip C, ena ženska pa ima haplotip B (edina s tem haplotipom)
(Lalueza-Fox in dr., 2011, 251).
Avtorji študije menijo, da liniji A in C mtDNK predstavljata dve skupini matrilinealnih
sorodnikov. Ti izsledki so presenetljivi in kažejo na bližnje sorodstvo posameznikov v
skupini, saj gre za presenetljivo majhno raznolikost mtDNK znotraj skupine. Na podlagi tega
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bi lahko širše sklepali, da je bila genetska raznolikost znotraj neandertalskih skupin majhna
(Lalueza-Fox in dr., 2011, 252).
Vsaka od treh ženskih posameznic nosi drugačen haplotip mtDNK, kar je še posebej
zanimivo, glede na to, da vsi trije odrasli moški posamezniki nosijo isti haplotip mtDNK, kar
med drugim kaže na »patrilokalnost«22 neandertalske skupnosti.
Isti haplotip mtDNK pri moških posameznikih pomeni, da so bili v sorodu (bratje, bratranci,
nečaki, strici). Ženske posameznice iz te skupine pa so prišle iz različnih družin oz. skupin.
Moška filopatrija je lahko imela pomembne prednosti pri preskrbi celotne skupine. Če so bili
moški med seboj v sorodu je bilo, vsaj v evolucijskem smislu, manj razlogov za nasilje med
njimi, večjo prednost bi moški sorodniki morda videli v sodelovanju (Wynn, Coolidge, 2012,
89).
Med skupinami neandertalcev verjetno ni obstajal poseben dogovorjen sistem izmenjave
življenjskih oz. reproduktivnih partnerjev, verjetno pa je obstajala neka praksa ali tradicija, po
kateri so mladi odrasli zapuščali svoje matične skupine in si življenjske partnerje iskali v
drugih skupinah (Wynn, Coolidge, 2012, 90).
Dosedanje genetske raziskave neandertalskega genoma in kartiranje neandertalske mtDNK in
kromosoma Y potrjujejo moško filopatrijo neandertalskih skupnosti, saj se kaže širša
geografska razprostranjenost mtDNK v odnosu do kromosoma Y. S prihodnjimi genetskimi
raziskavami in kartiranjem genomov in haplotipov se bo šele dokončno pokazalo, ali ta
vzorec razprostranjenosti, ki se trenutno kaže, odraža resnično stanje in populacijske premike
neandertalskih skupin in posameznikov (Lalueza-Fox, 2011, 252).
Če sprejmemo predpostavko, da so neandertalci živeli v majhnih skupnostih, ki so jih
povečini tvorile razširjene družine, so imele te družine skupen interes preživetja in
nadaljevanja linije. Ne moremo z gotovostjo opredeliti, kakšne so bile družbene vloge in kako
so si jih razdelili, vendar obstaja teorija, da neandertalci niso imeli posebne delitve dela glede
na spol in starost, ki bi bila primerljiva z modernimi lovci in nabiralci (Wynn, Coolidge, 2012,
33 - 34) in zelo verjetno je, da neandertalci po družbeni organizaciji ne ustrezajo družbenemu
modelu današnjih lovcev in nabiralcev (Wynn, Coolidge, 2012, 78). To je dokaj logično, če
razmišljamo v smislu, da so današnje skupine lovcev in nabiralcev neposredne naslednice
skupin paleolitskih lovcev in nabiralcev, ki so očitno imele evolucijsko in/ali kulturno
zmagovit model družbene organizacije.
Anatomsko moderni ljudje, ki so v končni fazi dosegli tudi Evropo, so svojo migracijo iz
Afrike začeli šele pred približno 50.000 leti, čeprav je bila v Afriki anatomska modernost
dosežena že v času pred 150.000 do 200.000 leti. Časovna razlika, ki loči pojav prve
anatomske modernosti od širitve vrste Homo sapiens po celotnem planetu, je osupljiva, saj
kaže na to, da anatomska modernost ni bila dosežena sočasno s kognitivno oz. vedenjsko
22

Patrilokalnost je termin, ki se v antropologiji uporablja v povezavi z bivanjem poročenega para v bližini ali v
istem bivališču s starši moža. Ker pri neandertalcih ne moremo govoriti o porokah, je morda bolj smiselno
govoriti o ženski ali moški filopatriji. Filopatrija je bolj splošen pojem in se nanaša na stremenje nekega
organizma, da živi ali se vrača na ali v bližino rojstnega kraja.
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modernostjo. Zgodnji anatomsko moderni ljudje se morda v svoji kulturi in vedenju niso
veliko razlikovali od neandertalcev, čeprav so iz najdišč v južni Afriki znane najdbe
obdelanih in preluknjanih školjk, ki veljajo za najzgodnejše dokaze o vedenjski modernosti in
sposobnosti simbolnega razmišljanja. V jami Blombos so bili najdeni koščeni izdelki,
preluknjane školjke in kos okre z vrezi; iz najdišča Diepkloof izvirajo fragmenti lupine
nojevega jajca z vrezi. Najdbe iz obeh najdišč so datirane v čas MSA. Tudi ob upoštevanju
teh najdb ostaja razlika med MSA in LSA, v slednjem obdobju so namreč izdelki iz kosti in
dekorativni izdelki mnogo bolj pogosti. Raziskovalci so mnenja, da je razlika med MSA in
LSA v Afriki po stopnji prefinjenosti izdelave, uporabi materialov (kost, zobje, rog) in po
pogostosti izdelave dekorativnih artefaktov primerljiva z razliko med mousteriensko in
mlajšepaleolitsko (aurignaciensko) kulturo v Evropi (Klein, 2009, 645).
Vprašanje je torej, kaj se je zgodilo z anatomsko modernimi ljudmi v Afriki, kakšen proces je
prav to človeško skupino, privedel do vedenjskih vzorcev, ki so prvič odražali modernost.
Možno je, da se je po zaključeni evoluciji moderne fiziološke morfologije, na mikro ravni še
naprej nadaljevala nevrološka evolucija, v kateri je na neki točki prišlo do posebne mutacije,
ki je spremenila organizacijo možganskih tkiv in tako spodbudila in hkrati omogočila tudi
nastanek vedenjske oz. kognicijske modernosti. Možno je tudi, da je v eni (ali več) izmed
afriških populacij prišlo do preskoka v družbeni ali demografski shemi, ki je nato omogočil
izjemno hitro in učinkovito širitev iz Afrike v Azijo, Evropo in ostale dele planeta (Klein,
2009, 645).
Podnebne spremembe, ki so se v Evropi odražale v napredovanju in umikanju kontinentalnih
in gorskih ledenih mas, so v Afriki do izraza prišle s sušnimi obdobji in krčenjem
življenjskega prostora. Zelo verjetno je, da so bili populacijski premiki zgodnjih anatomsko
modernih ljudi v Afriki primerljivi z dinamiko v Evropi - v klimatsko manj ugodnih pogojih
so se populacije umikale v refugije, ki so omogočili preživetje, kljub temu pa je zagotovo
prihajalo do lokalnih izumrtij, genskih zdrsov in ponovne ekspanzije (in asimilacije ali
absorpcije) populacij v času, ko so klimatski in okoljski pogoji to dopuščali.
Genetske raziskave ocenjujejo, da je celotna današnja populacija sveta izšla iz začetne
populacije, ki je štela le okrog 10.000 reprodukcijsko sposobnih odraslih posameznikov
(Lahr, Foley, 2003, 247). Če je v resnici šlo za neko posebno mutacijo, se je ta lahko pojavila
v zelo majhni originalni skupini, vendar je pomenila tako veliko evolucijsko prednost, da se je
hitro razširila (Cochran, Harpending, 2009, 31-32). Mutacija, ki bi omogočila razvoj boljše
kulturne adaptacije na zaostrene klimatske/okoljske razmere, bi zagotovo tudi v Afriki
pomenila pomembno evolucijsko prednost.
Anatomsko moderni ljudje, opremljeni ne zgolj z moderno fiziologijo, temveč tudi z moderno
kognicijo, bi ob vstopu v evropski prostor že imeli veliko prednost pred neandertalci, kljub
dolgim tisočletjem, v katerih so imeli neandertalci možnost izpopolnjevanja svoje (domnevne)
biološke prilagojenosti na glacialne klimatske razmere.
Vzrokov za izginotje neandertalcev torej ni več nujno iskati v njihovi nerazvitosti oz. v
načrtnem iztrebljanju neandertalcev s strani anatomsko modernih ljudi. Zagotovo tudi ni
smiselno iskati enega samega glavnega vzroka za njihovo izginotje. H končnemu izginotju je
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verjetno prispevalo več različnih dejavnikov, od njihove fiziologije in družbene strukture, do
dejanske boljše kulturne prilagojenosti modernih ljudi, izključiti pa ne smemo niti vpliva
rodnosti (in smrti) v obeh populacijah, saj po nekaterih ocenah zadošča že zelo majhna razlika
v številu rojstev, da šibkejša populacija v zelo kratkem času (nekaj sto do tisoč let)
popolnoma izgine.
V paleookoljskih raziskavah, ki smo jih že omenili, so primerjali tudi migracijske premike
neandertalskih in prvih modernih populacij v Evropi in ugotovili so, da sta imeli obe
populaciji zelo podobne vzorce umikanja v refugije in ponovne širitve v bolj severno ležeče
pokrajine (Davies, Gollop, 2003, 144). Resnično premagovanje ekstremno hladnih razmer in
poselitev severno ležečih predelov tudi v času zaostrovanja klimatskih razmer na prehodu v
pleniglacial se pokaže šele v času gravettienske (in sorodnih) kultur. Obdobje zgodnjega
aurignaciena je morda čas, v katerem so se prvi anatomsko moderni ljudje v Evropi kulturno
oz. vedenjsko prilagajali na novo okolje, kar se je v materialnem smislu odražalo v pojavu
(regionalnih) prehodnih kultur in biološko v nastanku hibridiziranih generacij.
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ZAKLJUČEK
Neandertalska morfologija, ki se je oblikovala do svoje tipične in hitro prepoznavne oblike
skozi mnoga tisočletja, je delno posledica prilagoditve na življenje v hladni klimi, kar se
odraža v širokih medenicah, širokih in stožčasto oblikovanih prsnih koših ter proporcionalno
kratkih okončinah glede na višino telesa, delno pa so vrstnospecifični znaki neandertalcev
posledica (bio)mehanksih obremenitev. Morfologija kosti nog morda kaže tudi na
prilagojenost na življenje in lov v hribovitem okolju, celotno telo neandertalcev pa kaže sledi
(bio)mehanskih obremenitev zaradi napornega načina življenja. Dolge kosti neandertalcev so
upognjene in imajo zelo izražena narastišča za mišice in kite, kar pomeni, da so imeli
neandertalci močne mišice, verjetno celo hipertrofirane, in večji delež prečnoprogastega
mišičnega tkiva kot anatomsko moderni ljudje.
V morfologiji glave so mnoge značilnosti označene kot neandertalske avtapomorfije, vrsti
lastne karakteristike, ki so morda postale fiksirane (stalne) zaradi delovanja genetskega zdrsa
v številčno in geografsko omejenih populacijah, ki so tvorile neandertalski genski bazen v
Evropi. Široki nosovi, ki so bili vedno interpretirani kot prilagoditev na izredno hladno klimo,
so morda prej kot segrevanju zraka služili uspešni preskrbi telesa s kisikom in hitri razpršitvi
telesne temperature med intenzivnimi aktivnostmi.
Trup in okončine neandertalcev v svojih proporcih odražajo koncept Bergmannovega in
Allenovega pravila; obe pravili se nanašata na prilagoditve telesa na hladno okolje:
Bergmannovo pravilo predvideva široke in okrogle trupe, Allenovo pravilo predvideva krajše
okončine pri vrstah, ki trajno živijo v hladnih klimah. Povečana mišična masa je
neandertalcem dajala dodaten nivo odpornosti na mraz, vendar so kljub temu neandertalci
potrebovali dodatno zaščito, v obliki zaščitnih oblačil, ognja, ter drugih kulturnih in družbenih
prilagoditev, da so preživeli ledenodobne pogoje pleistocenske Evrope. Študije bazalnega
metabolizma pri neandertalcih kažejo na zgolj majhno biološko prednost neandertalcev pred
anatomsko modernimi ljudmi pri ohranjanju konstantne telesne temperature. Paleookoljske
raziskave kažejo na to, da so neandertalci za svoja bivališča izbirali lokacije, ki so omogočale
poselitev skozi celo leto (tudi v zimskem času) in so na splošno raje izbirali območja v
temperaturnih conah z blagimi zimami, kjer je bila povprečna zimska temperatura okrog 0°C.
Evolucijski procesi so v neandertalski razvojni liniji verjetno dajali prednost večji fizični moči
in kondiciji, kar se kaže v celotnem telesnem ustroju neandertalcev. V morfologiji
neandertalcev se tako kaže zanimiv paradoks, kjer so po eni strani njihova telesa prilagojena
na življenje v hladni klimi, po drugi strani pa prav povečana količina mišične mase
predstavlja težavo, saj so morali zagotavljati zadosten vnos kalorij, da so preskrbeli svoja
energijsko zahtevna telesa. Prav zaradi visokih telesnih potreb po energij morda v evoluciji
neandertalskih možganov ni prišlo do podobnega razvoja v kogniciji, kot je značilen za
anatomsko moderne ljudi.
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Neandertalci so dosegli podobno stopnjo encefalizacije kot anatomsko moderni ljudje njihove možganske prostornine so dosegale in celo presegale povprečne velikosti anatomsko
modernih lobanj. Encefalizacija je pri vrstah Homo sapiens in Homo neanderthalensis
potekala vzporedno in po različnih razvojnih smernicah dosegla primerljiv končni rezultat:
vsaj po prostornini, ne pa nujno tudi po notranji strukturi in organizaciji možganov. Velikost
možganov nima linearne povezave s stopnjo inteligence. Večja telesa neandertalcev, z večjo
količino mišičnega tkiva, so potrebovala večje možgane že za sam nadzor telesnih funkcij.
Neandertalci so verjetno imeli večji inteligenčni potencial in bolj razvite možgane od
katerihkoli predhodnikov, vendar sta razvoj in rast možganov pri neandertalcih vseeno sledila
razvojnim smernicam značilnim že za zgodnejše vrste rodu Homo (zmanjševanje zatilnih
režnjev, rast možganov v višino, povečanje širine v sprednjih režnjih, zmanjševanje
neposredne razdalje med bregmo in lambdo), medtem ko je razvoj možganov pri modernih
ljudeh najverjetneje izpeljana karakteristika, značilna samo za vrsto Homo sapiens. V
zgodnjem razvoju možganov po rojstvu je bila pri neandertalcih odsotna razvojna faza, v
kateri lobanja dobi bolj kroglasto obliko, medtem ko novorojenci anatomsko modernih ljudi
to fazo imajo.
Za encefalizacijo celotnega rodu Homo je značilno širjenje čelnih režnjev in razvoj celotne
možganske strukture v vertikalni smeri. Vrsta Homo sapiens je prva v rodu, ki od te smernice
odstopa, saj se večina razvoja in sprememb kaže v temenskih režnjih. To je naši vrsti morda
strukturno olajšalo encefalizacijo, posledica novega modela encefalizacije pa je lahko bila
tudi nevrološka rekonfiguracija možganov. Razlike v notranji organizaciji in strukturi
možganov so lahko ključno vplivale na razvoj kognitivnih sposobnosti anatomsko modernih
ljudi v primerjavi z neandertalci.
V notranji strukturi neandertalskih možganov so bile ugotovljene nekatere podobnosti v
stopnji asimetrije in nagubanosti možganske skorje: asimetričnost čelnih režnjev kaže na to,
da so bili neandertalci pretežno desničarji. Ugotovljeni sta bili Brockovo in Wernickejevo
področje, ki ju nevrologi povezujejo z različnimi kognitivnimi sposobnostmi in verjetno med
drugim ustvarjata tudi predpogoj za jezik.
Da so imeli neandertalci vsaj biološko predispozicijo za govor dokazuje tudi podjezična kost,
ki je po morfologiji zelo primerljiva z modernimi podjezičnicami. Tako za anatomsko
moderne ljudi kot za neandertalce pa je značilno, da imajo v prsih vretencih razširjen
hrbtenični kanal, kar omogoča boljše živčne povezave s prsnim košem. Mišice prsnega koša
igrajo ključno vlogo pri govornem dihanju, torej pri oblikovanju govora.
Brocovo področje je samo pri ljudeh povezano tako s produkcijo govora kot z izvajanjem
ročnih kretenj. Povečano Brocovo območje je bilo ugotovljeno že pri vrsti Homo habilis, pri
neandertalcih pa je to območje na lobanjski skorji primerljivo z moderno morfologijo. Čeprav
vsi dokazi za neandertalski govor ostajajo posredni, lahko sklepamo, da je bil neandertalski
govor kombinacija ročnih kretenj, posameznih besed ali krajših stavkov.
Neandertalci so imeli bolje razvit vidni korteks: imeli so večje oči in zato tudi večji del
možganskega tkiva, specializiran za vid. Medtem ko je pri neandertalcih razvoj možganov
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povečeval vidna in somatska področja, se je pri anatomsko modernih ljudeh razvijal center za
voh. Center za voh je neposredno povezan z zaznavanjem vonjev, povezavo ima tudi z
drugimi miselnimi funkcijami, kot sta učenje in spomin. Voh je povezan s centri v limbičnem
sistemu, ki procesirajo informacije, povezane s kognitivnimi in čustvenimi procesi. Razvit
olfaktorni sistem je morda avtapomorfija anatomsko modernih ljudi in je lahko predpogoj za
mnoge vedenjske vzorce, kot so ustvarjanje in vzdrževanje družbenih vezi.
Poleg povečanih temenskih režnjev ima vrsta Homo sapiens povečane tudi senčne režnje, ki
so povezani z ustvarjanjem in zaznavanjem govora, dolgoročnim spominom in zmožnostjo
čustvovanja in razumevanja drugih ljudi. Možgani modernih ljudi se od možganov
neandertalcev pomembno razlikujejo po velikosti in organiziranosti možganskih struktur.
Zanimivo je, da je v večini karakteristik, kjer so opažene razlike, vrsta Homo sapiens tista, ki
odstopa od arhaičnih evolucijskih smernic rodu Homo. V tem smislu je naša vrsta tista, ki je
»drugačna,« in se po razvojni smernici razlikuje od predhodnih vrst Homo in tudi od
neandertalcev. V evoluciji hominidov smo mi tista vrsta, pri kateri se je zgodila neka
drastična sprememba, ki je vplivala na kognicijo in socialno življenje naših najzgodnejših
prednikov.
Tako kot v encefalizaciji je med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi obstajala
razlika tudi v ontogenezi in je lahko bila vzrok za razlike v razvoju kognitivnih sposobnosti.
Vrsta Homo sapiens je verjetno imela daljše otroštvo, kar je razvidno iz podaljšane dobe
izraščanja zobovja. Čeprav je v primerjavi z zgodnejšimi vrstami rodu Homo ta ontogenetska
značilnost opazna tako pri neandertalcih kot pri anatomsko modernih ljudeh, je to podaljšano
obdobje razvoja v mladosti izrazito opazno predvsem pri modernih ljudeh. To pomeni, da so
imeli otroci anatomsko modernih ljudi več časa za razvoj kompleksnih kognitivnih
sposobnosti in dodatno učenje.
Neandertalski otroci so se razvijali hitreje od anatomsko modernih otrok in čeprav je bila za
novorojenčke pri obeh vrstah značilna podolgovata oblika glave, je pri anatomsko modernih
novorojencih v prvem letu življenja lobanja dobila bolj kroglasto obliko. Zelo verjetno so
imeli ob rojstvu novorojenčki modernih ljudi približno enako velike in podobno oblikovane
možgane, kot so jih imeli neandertalski novorojenci, pomembne spremembe pa so se pri
novorojencih modernih ljudi zgodile v prvem letu do dveh po rojstvu. Za novorojence
modernih ljudi naj bi bila že v prvem letu življenja značilna veliko večja možganska
aktivnosti, kar je bilo v paleolitiku morda ključnega pomena za preživetje in evolucijsko
uspešnost anatomsko modernih ljudi.
Neandertalke so morda imele daljšo nosečnost. Slabost tega bi lahko bil zmanjšan vpliv
okolja na zarodek oz. novorojenca v času, ko se možgani najhitreje razvijajo, prednost pa je
bila lahko ta, da so imeli neandertalci ob rojstvu bolje razvite mišice, živčni sistem in
močnejši imunski sistem. Kako dolga je bila nosečnost pri neandertalkah ni jasno, zelo
verjetno pa je, da so imeli neandertalski otroci krajše otroštvo, iz analiz izrasta zob je namreč
razvidno, da so neandertalci popolno stalno denticijo dosegli pri nižji starosti kot anatomsko
moderni ljudje. Podaljšano otroštvo anatomsko modernih otrok je bil morda pomemben
dejavnik pri akumuliranju znanja v zgodnjem otroštvu, predvsem če so bili v vzgojo otrok pri
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anatomsko modernih ljudeh bolj aktivno vključeni starejši člani skupnosti, ki zaradi
drugačnega načina lova morda niso utrpeli hudih telesnih poškodb (kot je značilno za
neandertalce). Evolucija je pri neandertalcih očitno dajala prednost razvoju fizičnih odzivov
na zahteve okolja, medtem ko je razvoj pri anatomsko modernih ljudeh šel v smeri
izpopolnjevanja socialne kognicije.
Ali gre v primeru neandertalcev in anatomsko modernih ljudi nedvomno za dve ločeni vrsti ni
jasno, saj je vrsto težko definirati tako v biološkem kot v morfološkem smislu, predvsem
težko pa je opredeliti fosilno vrsto na osnovi teoretskih konceptov, ki so zgrajeni okrog danes
živečih vrst. Tako na osnovi morfologije, kot na osnovi izkoriščanja ekoloških niš, lahko
argumentiramo, da sta Homo sapiens in Homo neanderthalensis dve vrsti. Klasifikacija v dve
vrsti sama po sebi ne izključuje možnosti pretoka genov, saj od razcepa teh dveh razvojnih
linij po vseh ocenah ni preteklo dovolj časa, da bi bila dosežena popolna reproduktivna
nekompatibilnost.
Zagotovo lahko trdimo, da gre v primeru neandertalcev in anatomsko modernih ljudi za dve
ločeni razvojni liniji z razcepom od skupnega prednika pred 600.000 do 700.000 leti in zaradi
geografske bariere med populacijama lahko govorimo o alopatričnem razvoju vrst. Čas, ki
razvojni liniji loči od zadnjega skupnega prednika je prekratek, da bi dve vrsti primatov
dosegli reproduktivno nekompatibilnost na biološki oz. genetski ravni. Meje med vrstami so v
mnogih primerih prepustne in omogočajo pretok genov, po drugi strani pa se divergenca vrst
lahko ohrani kljub pretoku genov med populacijami.
Na vrsti Homo sapiens in Homo neanderthalensis so lahko vplivali pregamni (prezigotski) in
metagamni (postzigostski) izolacijski mehanizmi. Pregamni izolacijski mehanizmi so se med
vrstama pojavljali v obliki časovne, predvsem pa prostorske izolacije, njihovo delovanje pa je
lahko bilo zelo pomembno tudi na vedenjski ravni (v smislu kulture, socialne organizacije
ipd.). Postzigostki izolacijski mehanizmi so na vrsti lahko vplivali na biološkem oz.
genetskem nivoju v smislu nenormalnega razvoja hibridov, v njihovi neplodnosti ali na
splošno v nesposobnosti hibridov za preživetje.
Ob srečanju neandertalcev in anatomsko modernih ljudi na področju Bližnjega vzhoda in
Evrope so verjetno nastale cone hibridizacije, v katerih je prišlo do naravne hibridizacije med
vrstama. Možna oblika hibridizacije med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi je bila
introgresija, ki pomeni vključevanje alelov iz ene vrste v genski bazen druge vrste. Posledica
introgresije je pojav lokalnih populacij (lokalnih ras), ki poleg svojih lastnih značilnosti nosijo
tudi dodatne, tuje značilnosti. Dolgotrajna introgresija in naknadno rekombiniranje genov
skozi več generacij lahko pripelje do nastanka novih vrst in/ali vmesnih tipov.
Neandertalci seveda niso neposredni predniki modernih ljudi, vendar na biološkem nivoju ni
možno v celoti ovreči možnosti pretoka genov in neke stopnje hibridizacije med vrstama, saj
tudi moderne genetske raziskave kažejo na to, da imajo vse današnje neafriške populacije od
1% do 3% arhaičnih (neandertalskih) primesi v svojem nuklearnem genomu. Arhaični aleli se
na modernem genomu grupirajo na določenih delih genoma, medtem ko so na drugih
območjih povsem odsotni.
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Najzgodnješi fosilni ostanki anatomsko modernih ljudi v Evropi kažejo kombinacijo
anatomsko modernih in neandertalskih potez. Najdišča v Romuniji (Peşera cu Oase, Peştera
Muierii, Cioclovina) in na Češkem (Mladeč) nam morda dajejo nek zvezen vpogled v proces
rekombiniranja genomov dveh človeških razvojnih linij v času več tisočletij. Mlajše najdbe
(npr. iz jame Muierii) kažejo več podobnosti z moderno morfologijo, kot starejše najdbe (npr.
iz jame Oase), najdišče v Mladeču pa je posebej pomembno, ker je edino izmed najdišč, ki
osteološke ostanke zgodnjih anatomsko modernih ljudi v Evropi povezuje z aurignaciensko
kulturo. V ostalih najdiščih povezana materialna kultura ali ni bila najdena ali pa so najdbe
tipološko nedoločljive.
Obravnavana najdišča niso istočasna, vsa pa sodijo v ključni časovni interval po prihodu prvih
anatomsko modernih ljudi v Evropo (v času med 45.000 do 42.000 let pred sedanjostjo) in
dokončnim izginotjem zadnjih neandertalcev (v času od 41.000 do 39.000 let pred
sedanjostjo). Vrsti naj bi na območju Evrope sobivali približno 2000 do 5000 let, kar je v
smislu generacij človeških življenj (paleolitskih, ne modernih) ogromno časa, v katerem je
lahko prišlo do izmenjave genov in kulturnih idej.
Med najdbami iz obravnavanih najdišč izstopa ostanek iz jame Peştera cu Oase, fosil Oase 1,
za katerega obstaja verjetnost, da gre za dokaj neposrednega potomca hibridizacije med
anatomsko modernimi ljudmi in neandertalci, od izvornih populacij naj bi bil odmaknjen le
štiri do šest generacij.
Poleg najdišč v vzhodni Evropi smo obravnavali še eno najdišče v Italiji in eno v veliki
Britaniji. Obe najdišči imata zaradi svoje lege in zaradi ocene starosti najdb, ki iz njiju
izvirajo, zanimive implikacije za razumevanje poteka tranzicije med srednjim in mlajšim
paleolitikom. V obeh najdiščih so bili najdeni pičli osteološki ostanki anatomsko modernih
ljudi: del zgornje čeljusti v jami Kent's Cavern v Veliki Britaniji in dva zoba v jami Grotta del
Cavallo v Italiji. Žal noben od teh ostankov ni zanesljivo neposredno datiran in vsaj za
britansko najdišče obstajajo tudi utemeljeni dvomi o zanesljivosti najdiščnega konteksta.
Najdbe iz obeh najdišč so bile posredno ocenjene na presenetljivo visoko starost: čeljust iz
Velike Britanije naj bi bila stara od 44.000 do 42. 000 let, dva zoba iz italijanskega najdišča
pa naj bi bila stara celo od 43.000 let do 47.000 let. Medtem ko so bila v jami Kent's Cavern
najdena samo netipološka orodja - in še ta ne v isti plasti kot fosilni ostanek - so osteološke
najdbe iz Grotta del Cavallo povezane z uluzzienskim tehnokompleksom, kar uluzziensko
kulturo pripisuje anatomsko modernim ljudem.
V primeru obeh teh najdišč z zelo zgodnjimi datacijami za prisotnost anatomsko modernih
ljudi je morda treba ravnati z večjo mero previdnosti, saj gre za edine najdbe take (ocenjene)
starosti v določenem kontekstu in bi bilo morda bolje počakati na prihodnje primerljive
najdbe is časovno in kontekstualno sorodnih najdišč. Osteološke najdbe v obeh najdiščih so
namreč skromne in zaradi kompleksnih procesov sedimentacije in možnih premikov plasti v
jamah je možno, da gre v primeru teh osteoloških najdb za infiltrirane najdbe iz višje ležečih
plasti.
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Poleg najzgodnejših fosilnih ostankov anatomsko modernih ljudi smo obravnavali tudi
okostje otroka iz Lapeda, ki časovno sodi v gravettien, vendar morfološko kaže nekaj
karakteristik, ki so primerljive z neandertalskimi. Zaradi velike časovne oddaljenosti od
zadnjih neandertalcev (več sto vmesnih generacij) je ta najdba težavna za interpretacijo.
Morda gre dejansko za potomca hibridiziranih generacij zgodnjega mlajšega paleolitika, pri
katerem se je »posrečena« rekombinacija genov pokazala v močneje izraženih neandertalskih
karakteristikah, ali pa gre zgolj za anatomsko modernega otroka z nenavadno konstitucijo.
Interpretacije okostja ne olajša dejstvo, da je bil otrok v času smrti star približno štiri leta in
vprašanje je, ali bi njegove nenavadne karakteristike postale še bolj izražene, če bi dosegel
reproduktivno starost.
Na genetskem nivoju se kaže zelo zanimiva slika: v današnjih populacijah ni ohranjena niti
neandertalska mitohondrijska DNK niti neandertalski kromosom Y. Neandertalski kromosom
Y je iz dednih linij morda izginil zaradi genetske nekompatibilnosti, ki so jo povzročile
specifične mutacije na kromosomu Y. Iz Haldanovega pravila sledi, da če pride do
neplodnosti ali zmanjšane vitalnosti ter posledične maloštevilčnosti ali odsotnosti enega od
spolov je to (pri sesalcih) heterozigotni spol (s kombinacijo spolnih kromosomov XY), torej
moški spol. Mitohondrijska DNK neandertalcev je morda iz dednih linij izginila zaradi
primerljivih genetskih nekompatibilnosti, ali pa je šlo za naključno izginotje linij v
prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih.
Edine sledi hibridizacije med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi so se ohranile v
genomu jedrne DNK. Zanimivo je, da je primes arhaičnih genov v današnjih neafriških
populacijah dokaj konstantna, vendar pa ta genetski prispevek ni enoličen; torej različne
populacije ali posamezniki imajo neandertalske gene prisotne na različnih delih svojega
genoma. Zanimivo je tudi to, da se neandertalske sekvence genov na modernem genomu bolj
množično pojavljajo na določenih območjih genoma (kar je morda posledica diferencialne
introgresije), na drugih območjih pa so povsem odsotne.
Današnji odstotek neandertalskih sekvenc v modernem genomu kaže na to, da je moderni
človeški genom v paleolitiku lahko vseboval tudi večjo količino neandertalskih genov, v
vmesnih tisočletjih in stotinah generacij pa se je odstotek zmanjšal na današnjo stopnjo. Za
opazen pretok genov med populacijama zadošča že majhno število dogodkov hibridizacije, saj
se geni v veliki populaciji hitro razširijo. Že majhno število križanj v zgodnjem mlajšem
paleolitiku je lahko imelo za posledico visoko pojavnost neandertalskih alelov v moderni
populaciji.
Pretok genov med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi je potekal samo v smeri iz
neandertalske populacije v moderno populacijo, kar je normalen proces, ko se srečata stara
(lokalna) populacija in nova populacija.
Neandertalska DNK je bila na mnogih mestih v genomu znotraj nabora variacij modernega
človeškega genoma, neandertalci pa so imeli več genetskih variacij skupnih z današnjimi
modernimi populacijami v Evraziji kot s prebivalci Afrike, kar kaže na to, da so bili
neandertalci genetsko bližje današnjim neafriškim populacijam. Do križanja med vrstama je
moralo najverjetneje priti preden so se moderni ljudje razširili v vzhodno Azijo. Do pretoka
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genov med populacijo neandertalcev in anatomsko modernih ljudi, ki so bili predniki
današnjih neafričanov je moralo priti pred ločitvijo evrazijskih skupin anatomsko modernih
ljudi.
Na osnovi genetskih raziskav je možno argumentirati, da anatomsko moderni ljudje niso v
celoti izpodrinili in nadomestili neandertalske populacije, temveč je očitno, da je v paleolitiku
prišlo do neke mere genetskega mešanja in pretoka genov med neandertalsko in moderno
populacijo.
Genetske izmenjave ne potrjujejo nujno tudi kulturnih izmenjav. T.i. prehodne industrije
(châtelperronien, uluzzien, szeletien) morda odražajo samostojen razvojni korak
neandertalcev bližje k vedenjski modernosti; morda gre za razvojno fazo neandertalcev, ki ji
je botrovalo srečanje s kulturo anatomsko modernih ljudi; morda pa prehodne industrije
odražajo prilagoditveno fazo anatomsko modernih ljudi na novo okolje.
Glede na trenutno stanje raziskav ne moremo z gotovostjo trditi, da so bili avtorji vseh
prehodnih industrij ali (izključno) neandertalci, ali (izključno) anatomsko moderni ljudje.
Najdiščni konteksti, kjer se skupaj pojavljajo mousterienske in châtelperronienske plasti, bolj
kažejo na to, da je châtelperronien »nadaljevanje« mousteriena, kot predstopnja ali »uvod« v
aurignacien. Tudi povezane osteološke najdbe sugerirajo, da so bili nosilci
châtelperronienskega tehnokompleksa neandertalci. Redke najdbe obdelanih kosti in zob v
châtelperronienskih plasteh ne kažejo nujno na približevanje neandertalcev vedenjski
modernosti, ker se ne pojavljajo v dovolj velikem številu in v dovolj najdiščih, da bi tvorile
zanesljivo osnovo za takšno trditev. Morda moramo posamezne, redke najdbe dekorativnih ali
dekoriranih izdelkov razumeti kot posamezne poskuse repliciranja izdelkov anatomsko
modernih ljudi, kot elemente izmenjave, ali pa kratkomalo kot najdbe - že v času
neandertalcev.
Kontekst v najdišču Grotta del Cavallo, kjer sta dva anatomsko moderna zoba povezana s
plastmi zgodnjega in razvitega uluzziena, kaže na to, da so bili nosilci uluzzienskega
tehnokompleksa morda anatomsko moderni ljudje. Uluzzien ima več podobnosti z
aurignacienom, ki mu sledi, kot z zgodnejšim mousterienom. Tako châtelperronienski kot
uluzzienski konteksti (in datacije) kažejo na možnost akulturacije med populacijama
neandertalcev in anatomsko modernih ljudi. Zelo zgodnja datacija najdb iz Grotta del Cavallo
kaže tudi na hitro migracijo anatomsko modernih ljudi po Sredozemlju.
Glede na kulturne razlike med populacijama se seveda poraja vprašanje, kako so neandertalci
in anatomsko moderni ljudje prešli vedenjske razlike, da je do združevanja na biološki ravni
sploh lahko prišlo. Sprva so se nam kot najpomembnejši izolacijski mehanizmi zdeli
postzigotski mehanizmi, ki delujejo na biološki oz. genetski ravni. Vendar na osnovi
genetskih raziskav postane dokaj bolj sprejemljivo dejstvo, da sta vrsti Homo sapiens in
Homo neanderthalensis ohranili biološko reproduktivno kompatibilnost. Glavno vprašanje
tako postane povsem sociološke narave, in sicer, kako je do hibridizacije sploh prišlo, če
upoštevamo kognitivne, družbene in vedenjske razlike med populacijama. Na tem mestu
močno izstopijo prezigotski izolacijski mehanizmi in glavno vprašanje je, kako sta ti dve
populaciji ena v drugi sploh prepoznali potencialne reproduktivne partnerje.
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Če upoštevamo predpostavke o neandertalskem »psihološkem« profilu, ki sugerirajo, da so
neandertalci živeli v majhnih skupinah (ponavadi razširjena družinska skupnost), da so bili
nezaupljivi do tujcev, da so imeli slabše razvite govorne sposobnosti, da je bila njihova
inteligenca in kognicija esencialno drugačna od moderne, si je izredno težko predstavljati
srečanje in komunikacijo med skupino neandertalcev in skupino anatomsko modernih ljudi.
Niti populacija neandertalcev, niti populacija anatomsko modernih ljudi nista bili v celoti
homogeni, ampak moramo verjetno pri obeh vrstah razumeti, da so znotraj populacij obstajale
regionalne razlike, morda ne samo v načinu specifičnih obnašanj, temveč na dejanski
kognitivni in razvojni stopnji. Če sta populaciji odražali pester mozaik skupnosti, ki so se med
seboj ločile po specifičnih obnašanjih in razumevanju svoje okolice, moramo dopustiti, da je
moral bit tudi spekter interakcij med vrstama izjemo širok.
O nasilnih srečanjih med vrstama nam priča najdba iz najdišča Shanidar, kjer poškodba na
kosteh neandertalca kaže na to, da je morda umrl za posledicami rane, ki mu jo je zadalo
kopje anatomsko modernega človeka. Posamezni koščeni artefakti v châtelperronienskem
tehnokompleksu so morda posledica izmenjav med neandertalci in anatomsko modernimi
ljudmi.
Našteta primera sta morda ekstremna scenarija, ki zamejujeta celotno pojavnost interakcij
med vrstama. Z enako mero verjetnosti si lahko predstavljamo mirne odnose in sporazumno
izmenjavo reproduktivnih partnerjev (morda kot posledico obširnejših lokalnih izumrtij v
obeh populacijah), kot občasne ugrabitve (verjetno) žensk iz bližnjih taborov, kar je bila tudi
pogosta praksa v zgodovinskih obdobjih. Genetske izmenjave v določenih primerih ne
potrebujejo velike mere družbene sofisticiranosti.
Težje je utemeljiti potencialne kulturne izmenjave. Opisali smo že primer križanca prve
generacije, ki bi - če bi šlo za res povsem osamljen primer - odraščal ali v skupnosti
neandertalcev, ali v skupnosti anatomsko modernih ljudi. V vsakem primeru bi otrok
avtomatično prevzel kulturo in tehnologijo skupine, v kateri je socializiran.
Za dejansko izmenjavo kulturnih in tehnoloških ter simbolnih idej, ki bi bile vidne tudi v
arheološkem zapisu, bi se morale združiti skupine odraslih ljudi, ki bi zavestno izmenjale
svoja specifična znanja in nazore. Morda se nam tak scenarij kaže skozi prehodne industrije,
vendar je tudi na osnovi tipološko določljivih orodij nemogoče trditi, ali je neko (že izdelano)
orodje na novo retuširal anatomsko moderni človek, ali neandertalec. V obdobju 2.000 do
5.000 let se je na območju Evrope morda odvilo več sto ali več tisoč različnih zgodb
interakcije med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi.
Dokončno izginotje neandertalcev je bilo zagotovo kompleksen proces, na katerega je
vplivalo večje število dejavnikov. Neandertalci so bili v evolucijskem smislu izjemo uspešna
vrsta, in čeprav je res, da do prihoda anatomsko modernih ljudi na Bližnji vzhod in v Evropo
v svojem življenjskem okolju niso imeli konkurenčnih tekmecev, bi jim delali krivico, če bi
njihovo izginotje pripisali izključno pojavu naših paleolitskih prednikov.
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Del razloga za to, da se neandertalci niso ohranili kot ločena vrsta, je nedvomno pojav
anatomsko modernih ljudi, ki so začeli izkoriščati iste ekološke niše in so bili tudi bolje
prilagojeni in opremljeni za lov v odprtih pokrajinah, saj so bili navajeni lova v afriških
savanah. Ob postopnem poslabšanju klime, ki je v končni fazi privedlo do zadnjega
pleniglaciala, so se gozdovi umaknili odprtim, savanam podobnim pokrajinam, ki za
neandertalce niso več predstavljale optimalnih pogojev za njihov način lova. Neandertalska
morfologija spodnjih okončin kaže, da se na odprtih planjavah niso premikali tako urno ali
tako okretno kot anatomsko moderni ljudje.
Dejavnik neandertalskega zatona je bilo lahko razmerje med rodnostjo in smrtnostjo, saj že
nekaj smrti več kot je rojstev v eni generaciji lahko v kratkem času privede do izumrtja
populacije. Genski bazen neandertalcev je bil manjši, saj je v njihovi populaciji bolj pogosto
prihajalo do parjenja med (bližnjimi) krvnimi sorodniki. Če upoštevamo, da so neandertalci
verjetno izkoriščali manjša lovna območja kot anatomsko moderni ljudje, se je posameznim
neandertalskim skupinam lahko morda pripetilo, da si niso več mogli izmenjati
reproduktivnih partnerjev z drugimi skupinami, ker so ozemlja med posameznimi
neandertalskimi skupinami zasedli anatomsko moderni ljudje.
K izginotju neandertalcev so lahko prispevali tudi povsem abiotski dejavniki, v smislu
poslabšanja klimatskih razmer, saj neandertalci kljub prilagojenosti teles na hladno okolje
niso poseljevali višjih geografskih širin (nad 50° s.g.š.). Poslabšanje klime je pomenilo tudi
zmanjšanje števila lovnih živali, na katere pa so sedaj prežali tudi anatomsko moderni lovci (z
boljšo tehnologijo in morda tudi primernejšo strategijo).
Ali so neandertalci iz skupne hominidne zgodovine izginili zaradi lastnih kognitivnih in
družbenih pomanjkljivosti, ali zaradi okoljskih dejavnikov, ali zaradi premočne konkurence s
strani anatomsko modernih ljudi bo verjetno še dolgo ostalo odprto vprašanje.
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POVZETEK
Neandertska morfologija je delno posledica prilagoditve na življenje v hladni klimi in delno
posledica (bio)mehanksih obremenitev. V morfologiji glave so mnoge značilnosti označene
kot neandertalske avtapomorfije, medtem ko trup in okončine neandertalcev v svojih
proporcih odražajo koncept Bergmannovega in Allenovega pravila (široki in okrogli prsni
koši in krajše okončine).
Povečana mišična masa je neandertalcem dajala dodaten nivo odpornosti na mraz, vendar
študije bazalnega metabolizma pri neandertalcih kažejo na zgolj majhno biološko prednost
neandertalcev pred anatomsko modernimi ljudmi v ohranjanju konstantne telesne
temperature. Neandertalci so za bivanje raje izbirali območja v temperaturnih conah z blagimi
zimami, kjer je bila povprečna zimska temperatura okrog 0°C.
Evolucijski procesi so v neandertalski razvojni liniji verjetno dajali prednost večji fizični moči
in kondiciji, kar se kaže v celotnem telesnem ustroju neandertalcev. Prav zaradi visokih
telesnih potreb po energij morda v evoluciji neandertalskih možganov ni prišlo do podobnega
razvoja v kogniciji, kot je značilen za anatomsko moderne ljudi.
Neandertalci so po drugačni razvojni liniji dosegli podobno stopnjo encefalizacije kot
anatomsko moderni ljudje, vendar so zaradi večje količine mišičnega tkiva potrebovali večje
možgane za nadzor telesnih funkcij. Neandertalci so imeli večji inteligenčni potencial in bolj
razvite možgane od zgodnejših hominidov, vendar sta razvoj in rast možganov pri
neandertalcih vseeno sledila razvojnim smernicam značilnim za zgodnejše vrste rodu Homo.
V zgodnjem razvoju možganov po rojstvu je bila pri neandertalcih odsotna razvojna faza, v
kateri lobanja dobi bolj kroglasto obliko (ta faza je značilna samo za vrsto Homo sapiens),
razlike v notranji organizaciji in strukturi možganov pa so lahko ključno vplivale na razvoj
kognitivnih sposobnosti anatomsko modernih ljudi v primerjavi z neandertalci.
Da so imeli neandertalci vsaj biološko predispozicijo za govor, dokazuje podjezična kost, ki je
po morfologiji zelo primerljiva z modernimi podjezičnicami, in Brocovo območje na
možganski skorji, ki je pri neandertalcih primerljivo z moderno morfologijo. Neandertalski
govor je bil morda kombinacija ročnih kretenj in posameznih besed ali stavkov.
Neandertalci so imeli bolje razvit vidni korteks kot anatomsko moderni ljudje, pri slednjih pa
se je močneje razvil center za voh. Voh je povezan s centri v limbičnem sistemu, ki
procesirajo informacije, povezane s kognitivnimi in čustvenimi procesi, kar je lahko
predpogoj za mnoge vedenjske vzorce, kot so ustvarjanje in vzdrževanje družbenih vezi.
Vrsta Homo sapiens je verjetno imela daljše otroštvo, kar je razvidno iz podaljšane dobe
izrasti zobovja. To pomeni, da so imeli otroci anatomsko modernih ljudi več časa za razvoj
kompleksnih kognitivnih sposobnosti in dodatno učenje. Neandertalski otroci so se fizično
razvijali hitreje od anatomsko modernih otrok.
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Tako na osnovi morfologije, kot na osnovi izkoriščanja ekoloških niš, lahko argumentiramo,
da sta Homo sapiens in Homo neanderthalensis dve vrsti. Čas, ki vrsti loči od zadnjega
skupnega prednika je prekratek, da bi vrsti dosegli reproduktivno nekompatibilnost na
genetski ravni.
Najzgodnejši fosilni ostanki anatomsko modernih ljudi v Evropi kažejo kombinacijo
anatomsko modernih in neandertalskih potez in dajejo nek zvezen vpogled v proces
rekombiniranja genomov dveh človeških razvojnih linij v času več tisočletij. Vrsti naj bi na
območju Evrope sobivali približno 2000 do 5000 let, kar je dovolj dolg interval, v katerem je
lahko prišlo do izmenjave genov in kulturnih idej. Edine sledi hibridizacije med neandertalci
in anatomsko modernimi ljudmi so se ohranile v genomu jedrne DNK. Vse današnje neafriške
populacije imajo od 1% do 3% arhaičnih primesi v svojem nuklearnem genomu.
Pretok genov med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi je potekal samo v smeri iz
neandertalske populacije v moderno populacijo. Neandertalci so bili genetsko enako blizu
današnjim azijskim in evropskim populacijam, kar pomeni, da je do križanja med vrstama
moralo priti preden so se moderni ljudje razširili v vzhodno Azijo.
Anatomsko moderni ljudje niso v celoti izpodrinili in nadomestili neandertalske populacije,
temveč je očitno, da je v paleolitiku prišlo do genetskega mešanja in pretoka genov med
neandertalsko in moderno populacijo.
Glede na trenutno stanje raziskav ne moremo z gotovostjo trditi, da so bili avtorji vseh
prehodnih industrij ali (izključno) neandertalci, ali (izključno) anatomsko moderni ljudje.
Niti populacija neandertalcev, niti populacija anatomsko modernih ljudi nista bili v celoti
homogeni in če sta populaciji odražali pester mozaik skupnosti, ki so se med seboj ločile po
specifičnih obnašanjih in razumevanju svoje okolice, moramo dopustiti, da je moral biti tudi
spekter interakcij med vrstama izjemo širok.
Dokončno izginotje neandertalcev je bilo zagotovo kompleksen proces, na katerega je
vplivalo večje število dejavnikov. Del razloga za to, da se neandertalci niso ohranili kot
ločena vrsta, je nedvomno pojav anatomsko modernih ljudi, ki so začeli izkoriščati iste
ekološke niše in so bili tudi bolje prilagojeni in opremljeni za lov v odprtih pokrajinah, saj so
bili navajeni lova v afriških savanah.
Dejavnik neandertalskega zatona je bilo lahko razmerje med rodnostjo in smrtnostjo, saj že
nekaj smrti več kot je rojstev lahko v kratkem času privede do izumrtja populacije. K
izginotju neandertalcev so lahko prispevali tudi abiotski dejavniki, v smislu poslabšanja
klimatskih razmer, saj neandertalci kljub prilagojenosti teles na hladno okolje niso poseljevali
višjih geografskih širin (nad 50° s.g.š.).
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