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IZVLEČEK:
Mrzlo okolje severnejših geografskih širin je predstavljalo težke razmere, ki so bile velika
ovira pri poselitvi teh pokrajin. Sam sem si pri razumevanju poselitve teh področji pomagal z
najdišči iz vzhodne, severovzhodne Evrazije in Velike Britanije. Velika Britanija predvsem pa
severovzhodna Evrazija z dobro ohranjenimi organskimi in neorganskimi artefakti v
arheološkem zapisu, nudita dobre možnosti za raziskovanje problema poselitve mrzlih
pokrajin. Za čas opazovanja sem si izbral mlajši paleolitik. S poselitvijo mrzlega okolja smo
ljudje naredil velik napredek pri tehnologiji in doživel nekaj bioloških prilagoditev, ki so nam
pomagale pri življenju v hladnejših predelih sveta. Ljudje smo poselili celo predele Evrazije, ki
jih ni uspelo niti na mrzlo okolje prilagojenemu neandertalcu. Tropsko prilagojeni ljudje smo
biološke pomankljivosti nadomestil z novimi tehnologijami in predvsem pa z boljšimi
socialnimi mrežami, ki so omogočale lažje preživetje v mrzlem okolju. Raziskave prilagajanja
ljudi na mrzlo okolje so prevečkrat deljene na posamezne dele kot so biološke, socialne ter
tehnološke prilagoditve. Za boljše razumevanje poselitve mrzlih področji bi bilo nujno vse
segmente, ki so pomembni pri poselitvi mrzlih področji večkrat združiti v eno raziskavo.
Pomembno vlogo pri tem pa bi lahko igrala arheologija.

Ključne besede: mlajši paleolitik, mrzlo okolje, človeške adaptacije, Velika Britanija,
severovzhodna Evropa

Upper Paleolithic colonization of colder parts of Eurasia
ABSTRACT:
The cold environment of northern latitudes presented major obstacle for the colonisation of
these regions. To understand cold environment colonisation, I used archaeological sites from
East Eurasia, North-eastern Eurasia and Great Britain. Great Britain and particularly Northeastern Eurasia with good preservation of organic and non-organic artefacts in the
archaeological records, offer good opportunities for the exploration of the colonisation of
cold environments. Observation time for my study is Upper Palaeolithic. With the
colonisation of cold environments, people made a big leap in technology and went through
some biological adaptations that helped us to live in cold environments. We colonised parts
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of the Eurasia that even cold-adapted Neanderthal could not. As tropical-adjusted species,
we compensated our biological deficit with better technology and with better social
networks between groups which helped us to easily survive in cold environment. Researches
of human adaptations to cold environment examine different parts of this subject:
biological, social and ethnological adaptations. For better understanding of cold
environment colonisation, we should frequently merge all the aspects that are important for
cold environment colonisation under one research project. Archaeology could play a major
part in these researches.

Key words: upper Palaeolithic, cold environment, human adaptations, Great Britain, northeastern Europe
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1. UVOD
Skozi zgodovino se je človek izkazal za domiselno bitje, ki je lahko premagovalo velike ovire.
Ena izmed večjih ovir pri njegovi ekspanziji po celotnem planetu je bila zmožnost poselitve
človeku negostoljubnih okolji, kar so zagotovo tudi hladna okolja, ki so ekvatorialno
prilagojenemu človeku predstavljala težko nalogo. Poselitev teh predelov sveta je povzročila
človekov napredek v tehnologiji, obnašanju in pripomogla k nekaterim fizičnim
spremembam, saj trši pogoji pomenijo, da mora biti fiziološki izkoristek dobrin čim večji.
Posvetil se bom predvsem hladnejšemu prostoru Evrazije, kot so vzhodni del Evrope, skupaj
z Azijskim delom Rusije ter severni deli Evrope z Veliko Britanijo. Ukvarjal se bom s časom
mlajšega paleolitika. Skozi delo bom poizkušal prikazati potek človeške poselitve sveta,
spremembe ljudi in njihove inovacije ter izboljšave že prej izumljenih orodji, ki so se pojavile
v hladnejših področjih ter omogočile njihovo poselitev in boljši izkoristek naravnih virov. Vse
našteto je postavilo človeka za najdominantnejšo živo bitje tega okolja ter mu tudi
omogočilo izriniti neandertalca, ki je prej poseljeval nekatera iz med teh območij. Poudariti
je potrebno, da so ljudje poselili tudi območja, ki jih pred njim ni dosegel niti neandertalec.
Opisal bom nekaj najdišč, inovacij ter bioloških sprememb in morfoloških adaptacij, ki jih je
človek doživel v teh okoljih. Poleg tega bom izpostavil pomen socialne ureditve in
simbolnega sporazumevanja lovsko nabiralniških skupin tega časa, ki so po mojem mnenju
imele največji vpliv pri prevladi človeka nad neandertalcem, saj so ljudjem omogočala
razširiti prostor zbiranja dobrin ter pripomogle k boljši interakciji nekrvnih sorodnikov. S
pomočjo tega so se med ljudmi tkale mreže in poznanstva, ki so omogočala lažji pretok
dobrin in informacij ter poslednično pripomogle k lažjemu preživetju ljudi na tem prostoru.
Tudi dandanes smo priča podobnim lovsko nabiralniškim skupinam v arktičnih razmerah od
Skandinavije do Aljaske in Sibirje, ki še vedno kljubujejo mrzlemu okolju. Pri modernih
primerjavah je mogoče opaziti krutost tega okolja. Lahko vidimo, da je v takemu okolju težko
preživeti še v modernem času zato si lahko predstavljamo kakšne napore so morali vlagati
mlajše paleolitski lovci in nabiralci, da so preživeli. Velja poudariti, da se glavne karakteristike
lovne opreme, predvsem zank in pasti, skozi čas niso bistveno spremenile, spremenil se je
predvsem material in način obdelave le-tega. Podobno pa velja tudi za obleke. Inuiti pa še
dandanes uporabljajo podobne shrambne strukture kot so jih v mlajšem paleolitiku.
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2. MLAJŠEPALEOLITSKA REVOLUCIJA

Najbrž je beseda revolucija malce pretirana, čeprav je prehod iz srednjega v mlajši paleolitik
eden izmed večjih dosežkov v človeški zgodovini, ga vseeno težko poimenujemo z besedo
revolucija. Na temo mlajše paleolitske revolucije je veliko razprav tudi med raziskovalci
mlajšega paleolitika. Nekateri hočejo pojem mlajšepaleolitske revolucije ovreči, drugi pa se s
pojmom strinjajo.
Ta prehod prinese spremembe, kot so bolj dovršena kamena orodja, uporaba
rogovja, kosti in mamutovine za orodja, figurativno umetnost, glasbene instrumente in
osebno dekoracijo. Začnejo se pojavljati tudi jamske slikarije ter slavni kipci žensk, ki so v
Evropi značilni za kulturo gravettien v času pred 25.000 in 23.000 leti. Najbolj pomemben pri
domnevni mlajšepaleolitski revoluciji pa je pojav moderno razmišlujočega človeka, ki se kaže
v vsem prej naštetem. Dolgo časa je veljalo, da gre za fenomen, ki se je dogajal predvsem v
Evraziji. Po odkritju jame Blombos v JAR, ki datira v čas pred 77.000 leti in kjer so bili odkriti
osebni dekorativni predmeti ter rdeča okra, pa to ne velja več v popolnosti. Prav tako so bile
odkrite tudi jamske slikarije iz Marosa na otoku Sulawesi v Indoneziji, ki so stare več kot
35.000 let in tako starejše od tistih iz Evropskih najdišč (Brown 2016).
V Evropi pa je v tem času zagotovo prišlo do nekaterih kulturnih izboljšav, kot so
boljše komunikacijske mreže med ljudmi, utrditev skupinske identitete in sezonska
organizacija prostora. Predvsem sezonska organizacija prostora je bila pomembna pri
osvojitvi novega področja, ki ima bolj izrazit prehod med letnimi časi kot pa ekvatorialno
podnebje. Pojavljati pa se začne tudi nova lovna oprema. Lahko bi rekli, da so se v tem času
začeli pojavljati prvi zametki tipičnih lovsko nabiralniških skupin (Ofer 2002,383).
Danes zato mlajše paleolitska revolucija velja samo še za najbolj opazen primer
razvijajočega se človeštva, ki se je odvijal v daljšem časovnem okvirju na širšem področju.
Pojavlja se tudi zapostavljanje afriškega arheološkega zapisa, vendar je bilo veliko
komponent revolucije odkritih v afriškem srednjem paleolitiku, ki je precej starejši od
domnevne revolucije, ki naj bi se zgodila v mlajšem paleolitiku Evrope. Komponente
mlajšepaleolitske revolucije pa se tudi ne pojavijo hitro in na omejenem prostoru, kot
predvideva model revolucije, ampak so razpršene po prostoru in času. Kaže se namreč, da so
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nekatere pridobitev poznali modernih ljudi v Afriki v času srednjega paleolitika in so se
kasneje prenesle v ostale dele Starega sveta ter nato naprej v Novi svet.
Lahko bi se strinjal, da je beseda revolucija res premočna in da ni šlo le za dogodek
na enem mestu in v enem času, ampak za serijo dogodkov skozi daljše časovno obdobje in
širši prostor. Če pa že hočemo obdržati pojem mlajšepaleolitske revolucije je moramo
datirati na zgodnejši čas in ne več definirati kot dogodek, ki se je zgodil v Evropi ampak v
Afriki. Še najboljše pa je, da jo jemljemo kot postopno dogajanje na področju kulturnih in
materialnih inovaciji, saj je šlo za postopen razvoj moderno razmišlujočega človeka.

3. DOSEDANJE RAZISKAVE

Dosedanje raziskave o poselitvi hladnejših področji so dokaj razdrobljene, saj se izključno s
tem problemom ne ukvarja veliko raziskovalcev. Največ se ukvarjajo s posameznimi najdišči
in povezavo le-teh z mrzlim okoljem ali pa s posameznimi aspekti poselitve hladnejših
področji. Biologi in antropologi se večinoma ukvarjajo z biološkimi adaptacijami in
prilagoditvami na okolje, arheologija pa se bolj ukvarja z vedenjskimi spremembami, ki se
kažejo v arheološkem zapisu. V poštev pride tudi etnologija, ki nam pomaga pri razumevanju
in povezavi ugotovljenega s sodobnimi paralelami. Manjka več raziskav pri katerih bi bili vsi
segmenti poselitve hladnejših področji združeni in preučeni kot celota in ne kot posamezni
deli. Vsi aspekti so med seboj povezani in se navezujejo drug na drugega, zato bi bilo
smotrno v vseh raziskavah upoštevati več aspektov in ne na primer le biološkega ali
sociološkega. Zaradi prej naštetih razlogov bom izpostavil le enega raziskovalca, ki se ukvarja
s celotno problematiko poselitve hladnejših področji.
Eden redkih raziskovalcev, ki se ukvarja s poselitvijo hladnejših okolji je arheolog
John F. Hoffecker, ki preučuje globalno razselitvev modernega človeka iz Afrike. Osredotoča
se predvsem na poselitev Vzhodne Evrope, kjer je tudi več let deloval. Iz vseh dejstev, ki jih
poznamo je jasno, da je ta del bil in še vedno je bolj hladen od preostale Evrope. Posledično
se Hoffeckerjeve raziskave veliko posvečajo tudi samim adaptacijam in prilagoditvam
modernih ljudi pri poselitvi hladnejših pokrajin. Več let je deloval tudi na Aljaski. Je pisec več
člankov in knjig, ki se ukvarjajo s to temo. Predvsem pa poizkuša povezati tako tehnološke
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pridobitve, kot tudi biološke in vedenjske. Na njegovo zanimanje za to tematiko pa je
predvsem vplivalo delovno okolje, saj se je kot je bilo že omenjeno večino časa ukvarjal z
hladnejšimi področji (Institute of Artic and Alpine Research: Universty of Colorado 2016).

4. PROSTOR, PODNEBJE, ČAS
Mlajši paleolitik lahko umestimo na grobo nekje med 50.000 do 10.000 let pred
sedanjostjo, čeprav je datiranje prehoda med srednjim in mlajšim paleolitikom težko, saj se
spreminja od območja do območja. Zagotovo lahko trdimo, da smo bili prehodu najprej priča
v južni in osrednji Evropi, šele kasneje pa v vzhodni in severni Evropi, kot tudi v Veliki
Britaniji. To kaže na postopen prehod modernih ljudi čez te pokrajine in osvajanje vedno
severnejših geografskih širin. Ravno z mlajšim paleolitikom naj bi se začeli pojavljati
vedenjsko moderni ljudje. V navezavi na prostor se bom osredotočal na severovzhodno
Evropo in vzhodno Evropo, vključno z Veliko Britanijo ter azijskim delom Rusije,
poenostavljeno, prostor opazovanja bo hladnejši predel Evrazije tega časa. Pred začetkom pa
je potrebno definirati nekaj pojmov v povezavi z ledeno dobo. Poudariti je treba, da pri
ledenih dobah ne gre za konstanten mraz, ampak poznamo hladna in vmesna toplejša
obdobja. Glaciali so bili hladnejša obdobja, interglaciali pa toplejša vmesna obdobja.
Podobno je pri stadialih in interstadialih, edina razlika je, da gre za krajša časovna obdobja.
Mrzli stadiali in topli interstadiali so manjša časovna obdobja, ki se izmenjujejo znotraj
daljšega glaciala. Konec glaciala pa označuje pojav daljšega vmesnega toplega obdobja ali
interglaciala, ki se pojavi med dvema glacialoma. Pri mlajšemu paleolitiku se je potrebno
zavedati, da se ta najprej pojavi v zahodni in osrednji Evropi šele nato pa v Vzhodni in Severni
Evropi. Celoten čas mrzlega obdobja, ki ga bomo opazovali sodi v zadnjo ledeno dobo wurm,
seveda pa smo kot pri vseh ledenih dobah priča tudi vmesnim otoplitvam, kot so inetrstadiali
in interglaciali, vendar je v povprečju klima hladnejša od današnje.
V zadnjih 100.000 let, je na desetine milijonov kubičnih kilometrov ledu prekrivalo
severne dele vseh kontinentov. Na področju zdajšnjih mest Chicago, Glasgow in Stockhom je
bila ledena prevleka debela tudi čez kilometer. Višina morja je bila za do 130 metrov nižja kot
danes, kar je logično, saj je bila večina vode ujete v ledu. Pred 15.000 leti se je podnebje
nenadoma začelo ogrevati in postajalo je bolj podobno današnji situaciji, ledeni obroč pa je
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začel izginjati. Temu je sledilo še eno kratko zelo mrzlo obdobje. Okoli 10.000 let nazaj se je
klima končno spremenila in postala toplejša. Najbrž bolj kot karkoli drugega, je ta
sprememba omogočila človeštvu, da se je razvilo v tolikšni meri (Burroughs 2005, 17).
Iz grenlandskih ledenih vzorcev pridobljeni podatki za Veliko Britanijo kažejo 15 večjih
amplitud nihanja, med leti 60.000 do 25.000 pred sedanjostjo, vsaka obsega časovni razpon
od 500 do 2.000 let. Pri nihanjih pride v obdobjih dolgih med 10 in 50 let do povečanja
temperature za 5 do 8°C, sledi pa daljše obdobje ohlajanja. V časovnem obdobju, ki nas
zanima je zabeleženih 6 hladnejših dogodkov, ki so jih odkrili v morskih sedimentih. Na grobo
bi lahko rekli, da je bila zgodnja mila faza od 59.000 do 43.000 let nazaj, sledi ji čas
klimatskega slabšanja med 42.000 in 37.000 let nazaj, hladnejša faza, ki je bila podobna
zadnjemu glacialnemu maksimumu pa je prišla 37.000 let nazaj. Glacialni led se prične
nabirati spet po letu 32.000 pred sedanjostjo, ledeni oklep pa je na Britanskem otočju
dosegel maksimum pred okoli 27.000 do 24.000 leti. To sovpada s časom, ko je bil ledeni
oklep največji po celotnem planetu (Pettitt, White 2012, 293-298).
Deglacijacija se je pričela okoli 19.000 let pred sedanjostjo z pospešenim taljenjem
ledu okoli 16.000 let nazaj.V tem času pa že velika večina Velike Britanije ni bila več pod
ledenim oklepom. Ponovno otoplitev je mogoče opaziti tudi med 14.700 do 12.900 pred
sedanjostjo. Pozni glacialni interstadial je bil pogosto označen za »lažni začetek« holocena.
Vendar pa se zgodi ponovna ohladitev med 12.900 in 11.600 let nazaj preden se končno
začne postopno ogrevanje v holocenu (Pettitt, White 2012, 426).
To so sicer podatki za Veliko Britanijo, vendar pa se ne razlikujejo veliko od ostalih
predelov Evrope, vsaj ne po dogajanju. Razlikujejo se po letni temperaturi in vlažnosti,
odvisno od prostora do prostora.
Med favno so v tem času v Veliki Britaniji prevladovale hijene, mamuti, konji, dlakavi
nosorogi, bizoni, jeleni, lisice, levi, arktični zajci. Redna prisotnost hijene in leva kaže na dokaj
veliko število herbivorov. Hijena in dlakavi nosorog sicer izgineta že okoli 36.000 let nazaj. Šlo
je za okolje, ki je tipično za mrzle temperature v tem času. To so bila stepska okolja z malo
drevesi, bogatim travičevjem in zelišči. Od dreves se v manjši meri pojavljajo iglavci, kot so
bor, jelša in smreka od listavcev pa vrba. V Veliki Britaniji so bile tudi lokalne zaplate močvirji,
pokrajine pa so bile puste in s peščenimi sedimenti. Poznane so raziskave za Veliko Britanijo,
ki pravijo, da so bile v najtoplejših mesecih povprečne temperature do 10°C v zimskih pa 20°C, vendar so te ugotovitve najbrž preveč ekstremne, saj so v toplih obdobjih temperature
9

dosegle tudi temperature današnjega časa. Eno izmed takih obdobjih je med 42.000 in
44.000 leti nazaj (Pettitt, White 2012, 298-300).
Določitev okolja v vzhodni Evropi pa je močno temeljila na podatkih dobljenih iz
analiz cvetnega prahu in študijah fosilov ter sedimentov. Nižinsko pleniglacialno okolje je
najtežje rekonstruirati v vzhodni Evropi. Opredeljeno je bilo kot tundra in stepa. Puhličasta
stepa, kjer pomembno vlogo igra puhlica se je ohranila skozi celotno glacialna obdobja,
podobne razmere pa so ostale tudi med toplejšimi interstadiali. Stepske razmere, so
omogočale bogato diverziteto flore, čeprav so bile zimske temperature nizke. Nizka vlažnost
pa je kljub mrzlemu podnebju omogočala lažjo obogatitev zemlje s kiskom in vzdrževanje
njene toplote. Puhličaste stepe so omogočale preživetje podobnim rastlinam kot so
naprimer današnje nebinovke in tundrinim rastlinam. Drevesni cvetni prah je prisoten v
arheološkem zapisu, vendar pa ga je večinoma najbrž nanosil veter in ni samo lokalnega
izvora. Dreves je bilo malo, kar se kaže tudi v tem, da so se ljudje v centralnem in južnem
delu vzhodne Evrope za kurjavo zanašali predvsem na kosti. Večino podatkov o flori zaradi
pomanjkljivosti cvetnega prahu in sedimentov dobimo s pomočjo preučevanja favne. Ob
pregledu ostankov favne lahko ugotovimo značilen življenski prostor za te živalske vrste in s
pomočjo tega rekonstruiramo okolje v katerem so živele. Največ se pojavljajo veliki sesalci
kot so mamut, konj, bizon, saiga ter ostali tipični prebivalci tundr kot so jelen, polarna lisica
in moškatno govedo. Podoben vzorec kot pri velikih sesalcih, ki kaže na tundrsko okolje pa
opazimo tudi pri manjših sesalcih, insektih in mehkužcih. Izredna diverziteta pri živalih kaže
na mozaik rastlinskih vrst. V času zadnjega glacialanega maksimuma je vidno, da je bila flora
sušnejšega južnega del manj raznolika, saj v veliki meri prevladujejo bizoni in se ostale vrste
številčnejšo manj pojavljajo v arheološkem zapisu. Večja prisotnost bizonov pa posledično
nakazuje na sušnejše okolje travnate stepe, ki je tipično okolje v katerem živijo bizoni, ki ne
potrebujejo velike raznolikosti rastlinja. Pogoji takratne stepe so posebej ustrezali večjim
sesalcem. V stepah je bilo v toplejšem času najverjetneje malo padavin, kar je pomenilo nižjo
snežno odejo. Poleg tega je veter še dodatno razpihal nizko snežno odejo ter omogočal lažje
premikanje in dostop do hrane (Hoffecker 2001, 21-25).
Rekonstrukcija interglacialov in toplejših interstadialov je lažja. Takrat je gozd rasel na
černoznoju, ki se je kopičil na plasti puhlice. Gozdnato stepo in prebivalce stepe, ki so bili
prisotni v tem okolju lahko primerjamo s sodobnimi živalmi. Vendar pa je bila favna bolj
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raznolika od današnje, saj je konec pleistocena prišlo do vala izumiranj, ki mu je sledilo še
izumiranje med holocenom (Hoffecker 2001, 26).

5. DANAŠNJA POKRAJNA IN NJENA POMEMBNOST ZA RAZISKAVE
V vzhodni Evropi je pleistocenska poledenitev imela velik vpliv na izoblikovanje
trenutne pokrajne. Izoblikoval je tudi tipične rečne terase. Ledeniki pa so segali celo do 50
stopinj severne geografske širine. Prevladuje puhlica v severnejših deli oziroma Sibiriji pa je
prevladuje permafrost, ki odlično ohranja najdbe. V Veliki Britaniji prav tako prevladuje
puhlica, vendar pa igrajo pomembnejšo vlogo sedimenti, ki se pojavljajo v jamah, ki jih je na
Britanskem otočju veliko.
Glavne geografske karakteristike vzhodne Evrope so nižinske planjave, le redke pa so
vzpetine, ki presežejo nekaj 100 metrov n.m.v.. Severni del vzhodne Evrope je bil izoblikovan
med pleistocenskim glacialom, ki je ustvaril velike morene, močvirja in jezera. Velike količine
sedimenta nastale med glacialom so se počasi spirale v rečnih režimih in izoblikovale značilne
terase. V dolini reke Dnester je naprimer tudi do osem teras. Med mrzlimi fazami je veter
odlagal debele plasti puhlice v višjih kot nižjih predelih. V dolinah je večino te puhlice spralo
na nižje terase, kjer pogosto prekriva ostanke človeške poselitve. Večina paleolitskih najdišč
v vzhodni Evropi pa je planih in ležijo pod depoziti puhlice na rečnih terasah (Hoffecker 2002,
16-17).
Puhlico najdemo tudi v Veliki Britaniji, kjer igra pomembno vlogo pri ohranjanju
arheoloških ostankov, ki ne ležijo v jamah. Poudariti pa moramo, da je večino najdišč v Veliki
Britaniji najdenih v jamah, ki so bile na razpolago za razliko od vzhodne Evrope. Ta podatek
bo viden tudi iz najdišč, ki bojo omenjena v nadaljevanju in so le jamska. Manj pomembne so
bile zato razumljivo tudi bivalne struktue. Na britanskem otočju imajo pomembnejšo vlogo
naravna zatočišča, kot so jame ali spodmoli. Vse skupaj je smiselno, saj je človek najprej
poiskal naravno zatočišče, ki jih je v Veliki Britaniji veliko, šele nato se je zatekel k gradnji
umetnega zatočišča. V jamah je vlažnost dokaj konstantna, kar pripomore k boljšemu
ohranjanju arheoloških ostalin, ki se slabše ohranijo v spreminjajoči vlažnosti. Posledično
pride tudi do boljše ohranjenosti artefaktov. Arheološki artefakti pa se tudi ohranijo dlje
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časa. V jamah so arheološke ostaline tudi bolje zaščitene pred zunanjimi vplivi, poškodujejo
pa jih lahko le živali ali jamski podori (Pettitte, White 2012,??).
Odlično ohranjen arheološki material kot so naprimer kosti in ostali razgradljivi
naravni materiali pa je najden predvsem v Sibiriji oziroma severovzhodni Evropi. Arheološki
material je bil odkrit v permafrostu, kjer se zaradi razmer, ki prst ohranjajo delno zmrznjeno
skozi celotno leto ohranjajo konstantne razmere, ki so najbolj pomembne za boljše
ohranjanje arheološkega materiala. V tem okolju smo priča tudi največi količini odkritih
mamutovih kosti, ki ostanejo v zemlji zmrznjene in zato skorajda nepoškodovane. Dobro se
arheološki materiali ohranjajo tudi v močvirjih, ki se pojavljajo tako v vzhodni Evropi, kot tudi
na otočju Velike Britanije (Hoffecker 2002, 17).

6. RAZPRŠITEV ČLOVEKA PO SVETU
Najzgodnejši predstavnik modernega človeka so bil najdeni na najdiščih vzhodne
Afrika. Skoraj do popolnosti razviti predstavniki vrste Homo Sapiens so bili najdeni v Afriki na
najdiščih ob rekah Omo in Klasies. Prav tako so bili zgodnji moderni ljudje odkriti na bližnjem
Vzhodu na najdiščih Skhul ter Quafzeh, datirani pa so v nekoliko mlajše obdobje od afriških
najdišč (Hoffecker 2002,139-142).
Eden izmed pomembnejših dogodkov v evoluciji človeka se je zgodil ko so
anatomsko moderni ljudje nenadno začeli puščati sledi uporabe simbolov v arheološkemu
zapisu. Mnogo antropologov je mnenja, da je to znak pojava jezika modernega človeka, za
kar obstaja nekaj podpirajočih anatomskih znakov, ki omogočajo govor pri človeku. Pojav
simbolov sovpada z izboljšavami v tehnologiji in veliko spremembo v zmožnostih človeka pri
izkoriščanju dobrin, ki jih ponuja okolje. Pojav simbolov je povezan tudi z glavno spremembo
v socialnem obnašanju. Eden izmed najosupljivejših dosežkov modernega človeka je
simultana razpršitev čez celoten stari svet, le ekstremne razmere Beringovega kopenskega
prehoda so začasno zajezile poseljevanje Severne in nato Južne Amerike (sl. 1). Živeči ljudje
smo potomci populacije

Homo Sapiensa, ki se je razvil v Afriki v poznem srednjem

paleolitiku. Proces razpršitve sicer ostaja nedorečena tema, kljub DNK dokazom o tezi, da se
je človek razširil iz Afrike. Nekateri paleoantropologi še vedno vidijo povezavo med lokalni
arhaičnimi in modernimi človeškimi skupinami. Predvsem gre tukaj za odkrite kostne
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ostanke, ki kažejo na vmesni člen med arhaičnimi in modernimi ljudmi. Pri tej tezi je zelo
dejavna Kitajska stroka s pekinškim Homo erectusom. Večinoma pa se raziskave danes
nagibajo, da so bile arhaične človeške skupine izven Afrike izpodrinjene s strani vedenjsko
modernega človeka, ki je prišel iz Afrike. Šele nato pa je prišlo do nekaterih križanj z ostalimi
vrstami homo, kot so neandertalci in denisovanci. Eden izmed aspektov razpršitve
modernega človeka je tudi hitra osvojitev mrzlih regij severne Evrazije. Dosežek je še toliko
večji, ker so se moderni ljudje razvili v tropskih in subtropskih okoljih in so bili prilagojeni na
toplejše razmere. Njihova morfologija je bila neprimerna za temperature nad 40° severne
geografske širine. Imeli pa so tudi tekmeca v neandertalcih, ki so bil morfološko bolje
prilagojeni na takšno okolje. Z neandertalcem so morali tekmovati za tisto malo dobrin, ki so
bile na voljo v hladnejših okoljih. Ne glede na njihove pomanjkljivosti, so moderni ljudje
uspešno nadomestili neandertalca in celo poselil območja v severni Evraziji, ki jih
neandertalci niso bili sposobni. Šlo je za popolno nadomestitev arhaičnega neandertalca z
manjšo DNK-a izmenjavo. Obstajajo namreč dokazi, ki pričajo, da vsak moderni človek ki ni
afriškega rodu nosi v sebi nekaj procentov neandertalca. Za prevlado modernega človeka in
osvojitev sveta je zagotovo pomemben tudi pojav simbolov. Moderni ljudje so hitro razvili
številne nove tehnološke rešitve za težko življenje na severu, ki so več kot le nadomestile
njihove morfološke pomanjkljivosti. Najverjetneje so uporabljali simbole za oblikovanje
novih socialnih povezav in družbenih ureditev, kar jim je omogočilo povečanja prostora za
zbiranje dobrin. Kombinacija novih pridobitev in organizacije ter sama fleksibilnost je
moderne ljudem omogočila poselitev severne in južne hemisfere. Pomembnost novih
vzorcev obnašanja v procesu selitve, ki skoraj zagotovo vključuje tudi tekmovanje z
arhaičnimi staroselci, je najbolj vidna v severni Evraziji (Hoffecker 2002, 1-6).
Vsi moderni ljudje so torej predniki populacije Homo Sapiensa, ki se je razvil v Afriki.
Pri poseljevanju sveta pa so ljudje izkoristili tudi kopenske mostove, ki so obstajali med
zadnjo glaciacijo zaradi nižje gladine ali zaledenitve oceanov ter morji. Ravno kopenski
mostovi so igrali ključno vlogo pri poselitvi Amerike. Po prekinitvi kopenskega mostu na
Beringovem prelivu se je tudi poseljevanje Amerike ustavilo za več tisoč let. Ljudje so prvič
poizkušali poseliti predele izven Afrike že pred 100000 leti po dolini Nila v Levant, vendar so
zaradi poslabšanja razmer izumrli v nekaj tisočletjih. Kmalu za prvim poskusom izselitve iz
Afrike pa je sledil nov prek Rdečega morja, na ožini med Afriškim rogom in Arabskim
polotokom (sl. 1). Ta poskus pa je bil tudi uspešen in ljudje so začeli uspešno poseljevati
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druge kontinente. Kot smo omenili, vsi ljudje razen Afričanov nosijo v sebi nekaj DNA
neandertalca oziroma DNA drugih arhaičnih oblik homo npr. denisovancov, kar nakazuje, da
odnosi med arhaičnimi oblikami homo in človekom niso bili le sovražni. DNK analize torej
dokazujejo, da je prišlo do manjšega križanja vrst. Iz bližnjega vzhoda so se ljudje hitro
razširili po svetu in nadomestili stare populacije (Haywood 2011, 14).
Ljudje, ki so poselili Evropo, pa so tudi počasi nadomestili neandertalca, ki po
najnovejših raziskavah počasi začel izginjati že pred 40.000 leti. Raziskave pa temelijo na
novih izboljšanih radiokarbonskih datiranjih neandertalčevih najdišč. Dobljeni datumi sicer
označujejo konec najdb musteriena, ki so tipične za najdišča neandertalca. Mlajše pa so še
chatelperronienske in uluzzienske najdbe, ki se jih prav tako povezuje z neandertalcem.
Tako, da bi lahko neandertalec skoraj popolnoma izumrl že prej kot pred 40.000 leti (Higham
et. al 2014, 306-309).
Nazadnje so ljudje poselili Ameriki šele pred okoli 16000 leti nazaj, prek Beringovega
preliva čez Aljasko (sl. 1). Po umiku ledu in prekinitvi Beringovega mostu se je preseljevanje
iz Azije ustavilo, v tem času pa so prvi ameriški naseljenci že dosegli Južno Ameriko
(Haywood 2011, 14).

Sl. 1: Prikaz razpršitve modernega človeka iz Afrike (Haywood 2011, 14).
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7. ČLOVEŠKA EKOLOGIJA SEVERNIH PODROČJI
Severno okolje predstavlja posebne zahteve za vse organizme od temperature do
zmanjšane sončne energije ter tudi večje sezonske variacije v klimi itd.. Hladnejše celinsko
okolje je tudi bolj sušno ter se v kombinaciji z nizko temperaturo kaže v nižji energetski
vrednosti rastlinja. Rastline proizvedejo manj energije za rastlinojedce, kar pomeni tudi
manjše število mesojedih živali, ker imajo manj plena. Študije lovsko-nabiralniških skupin so
razkrile, da je mnogo aspektov njihove morfologije, fiziologije in vedenja povezanih z
geografsko širino in temperaturo. Ljudje, ki so živeli v hladnejšem okolju nekaj tisoč let, so
razvili določene morfološke adaptacije na nizke temperature (Whitaker 1975, 193-200).
Prehrana modernih ljudi v vzhodni Evropi je zagotovo vsebovala velik procent mesa.
Ta predpostavka je deloma že preverjena z izotopnimi analizami na človeških kosteh.
Poudarek na uživanju mesa je podprt tudi s prisotnostjo večjih količin kosti velikih sesalcev
na najdiščih, pojavljati pa se začnejo tudi manjši sesalci, kar kaže na iznajdbo novih tehnologij
za lovljenje, saj je lovna oprema za lov na male sesalce manjša in kompleksnejša. Predvsem
pa je največja razlika pri lovni opremi na manjše sesalce ta, da se za lov uporabljajo največ
pasti in zanke. Na področju vzhodnoevropskih nižin imajo kamena orodja pogosto zgladitve,
ki so posledica rezanja mesa, ki ravno tako kažejo na večji procent mesa v prehrani ljudi.
Velika stopnja prekrivajočih se vrst plena in tekmovanje za iste vrste dobrin je kritična za
razumevanje procesa izrinjenja neandertalca s strani ljudi. Lahko se je vzpostavilo
tekmovanje med vrstama, ki je v končni fazi privedlo do izginotja neandertalca na določenem
prostoru. Transport surovin v vzhodnoevropskem nižavju naj bi dosegal velike razdalje, vse
do 500 kilometrov. To kaže na precej večjo površino, kjer so ljudje iskali dobrine v primerjavi
z neandertalcom. Pri tem se kaže obstoj razširjenih kooperativnih zvez, kar bi bila lahko
velika prednost modernih ljudi pri pridobivanju raznoraznih dobrin na daljše razdalje.
Moderni ljudje so razvili tudi tehnologije, ki so povečale učinkovitost pri pridobivanju hrane v
teh krutih in mrzlih okoljih (Hoffecker 2002,178-184).
Na lovsko-nabiralniško prehrano močno vplivata geografska širina in temperatura.
Energijske potrebe so večje v mrzlem podnebju, zato mora biti vnos kalorij v arktičnem
podnebju tudi do 30% večji od tropskega. Odstotek mesa in rib v prehrani se povečuje, ko se
temperatura, vlaga in vsebnost hranilnih snovi v rastlinah znižujejo in je enak ali presega 80%
pri večini ljudi, ki živijo na območjih kjer je povprečna letna temperatura nižja od 10 C°.
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Povprečna letna temperatura odseva trajanje in intenzivnost zbiralniške sezone. Pomembni
so topli letni časi, ko je hrane veliko več kot v mrzlem obdobju leta. Najpomembnejšo vlogo v
severnih področjih imata pri pridobivanju hrane lovstvo in ribištvo. V Mrzlem morskem
okolju je bogato vodno življenje, ribolov zato zahteva minimalno mobilnost. Lovci in
nabiralci, ki so se preživljali s kopenskimi sesalci pa so morali loviti na velikih območjih, da so
lahko ulovili plen, ki je bil razpršen po pokrajini. Med ljudmi, ki so se zanašali na kopenske
vire hrane, je prisotna soodvisnost med povprečno letno temperaturo ter premiki po
prostoru s procentom ulovljene hrane in velikostjo teritorija. Še ena posledica nizke
temperature in mesne diete je ta, da moški prinesejo večino hrane. To prinaša večjo delitev
dela med spoloma, saj postanejo moški pomembnejši za preživetje. Velike potrebe po
premikih v severnem okolju ne zahtevajo le več časa in energije, ampak imajo tudi
reproduktivno ceno zaradi razpršenosti populacije. Populacija mora vzdrževati minimalno
gostoto poselitve, ki je potrebna za uspešno reprodukcijo in izogibanje izumrtju. Stopnja
razpršenosti skupin ne sme presegati njihovih zmožnosti po tem, da lahko ohranjajo socialno
mrežo v daljšem časovnem obdobju. Tehnologija današnjih lovcev in nabiralcev je ravno tako
prilagojena glede na prehrano in temperaturo. Prav tako se raznolikost in kompleksnost
orodji in orožja veča, ko se temperatura in procent rastlin niža ter procent mesa v prehrani
veča. To kaže na to, da mora biti učinkovitost večja v krajih kjer je manj virov hrane in so
zaradi nižjih temperatur v mrzlejšem delu leta dostopni manj časa. V severnih področjih se
pojavlja več bivalnih in shrambnih struktur ter pasti in zank. Shrambne strukture kažejo na
variacijo temperature in dostopnost hrane skozi različne letne čase. Pasti pa pripomorejo k
manjši porabi energije pri zbiranju razpršenih virov hrane. Ravno tako se pojavljata obleka in
ogenj za vzdrževanje temperature in zaščito pred mrazom. Prehrano je mogoče določiti z
raziskavami izotopov v kosteh in ostanki favne v arheoloških zapisih. Mobilnost in velikost
teritorija pa je težje meriti, vendar lahko sklepamo, da so se po potrebi gibali za
razpoložljivimi viri. Poselitev in razpršenost skupin lahko opazujemo pri velikost poseljenih
področji. Kompleksnost tehnologije pa je ravno tako vidna v arheološkem zapisu, čeprav je
večina tehnologije modernih lovcev in nabiralcev narejena iz razgradljivih materialov.
Podobno pa so bila lahko izdelana orodja in orožja v mlajšem paleolitiku iz razgradljivih
materialov kar pomeni, da niso več vidna v arheološkem zapisu tega časa (Hoffecker 2002, 612).
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8. POMEN POJAVA SIMBOLOV
Simboli se začnejo v paleoantropoloških zapisih pojavljati s pojavom večjih sprememb v
vedenju med anatomsko modernimi ljudmi. Čeprav sami po sebi nimajo velikega pomena v
ekologiji, igrajo pomembno vlogo v evoluciji ekologije človeka, zaradi njihove povezave s
tehnologijami in socialno organizacijo. Pojav simbolov in simbolnega jezika med ljudmi je
imel vpliv na vsak vidik v evoluciji ekologije ljudi. Razumevanje simbolov postane ključnega
pomena pri razlagi poselitve mrzlih okolji. Simboli nudijo modernim ljudem možnost, da
formulirajo skupnosti, manipulirajo z okoljem in komunicirajo med seboj. Pojavljajo se
paralele med strukturo jezika in organizacijo materialne kulture. Tehnologija, ki je temeljila
na simbolih je povsem spremenila človeško evolucijsko ekologijo, saj je dovolila hitrejšo
prilagoditev na vsa okolja. Moderni ljudje, ki so prodirali v severno Evrazijo, so najbrž razvili
tehnologijo za zaščito pred mrazom in za ohranitev temperature, ki je prekašala morfološke
adaptacije neandertalca. Razvili so boljša orodja in orožja, ki so povečala učinkovitost. Vse
njihove pridobitve so omogočale ljudem, da so svoj bivalni prostor razširili dlje od svojih
predhodnikov. Plovila, mreže in druge ribiške naprave so bile razvite za boljši ribolov, pasti
pa za majhne sesalce in ptiče. V razširitvi modernih ljudi, je najpomembnejšo vlogo imela
nova tehnologija, ki se ujema z izginjanjem neandertalca. Simboli so olajšali tvorjenje
povezav med modernimi ljudmi. Socialne mreže modernih lovcev in nabiralcev temeljijo na
skupnih simbolih od jezikovnih do materialnih. Socialne mreže med ljudmi so pomagale
ohranjati vzajemne odnose med posamezniki, ki niso bili v sorodu. Take socialne mreže so
značilne za moderne ljudi. Vpliv organizacije skupnosti, ki je temeljilla na simbolih je postal
očiten šele konec pleistocena. V nekaj tisočletjih se je razvila kompleksna ureditev skupnosti,
ki je predniki homo sapiensa niso poznali. Ureditve socialnih odnosov med ljudmi je težje
dokazati kot orodja, saj ni neposrednih dokazov v arheološkem zapisu in je potrebno s
pomočjo najdb in modernih primerjav domnevati o socalnih odnosov. Skozi predvidevanja
pa je mogoče opaziti nekaj širših socialnih mrež v tem času. Ravno tako je bila ureditev
skupnosti, ki je temeljila na simbolih, pomemben del evolucije pri ekologiji človeštva in je
imela velik pomen pri razširitvi življenjskega prostora modernih ljudi (Hoffecker 2002, 12-14
).
Če predpostavljamo, da neandertalci in ostale arhaične oblike homo niso imele
sposobnosti ustvarjati večjih vzajemih mrež zavezništev, so bili najbrž v slabšem položaju v
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primerjavu s človekom pri poselitvi ozemelj, ki so imela razpršene vire hrane in ostalih dobrin
ter nepredvidljive vremenske in klimatske pogoje. S pojavom plemenskih povezav so ljudje
lažje poselili hladnejša področja. Organizacija skupnosti, ki temelji na simbolih je bila pri tem
poseljevanju kritičnega pomena.(Gamble 1994)
Povezava med novo socialno ureditvijo in tehnologijo je manj opazna med
pleistocenom, kot je bila po zadnji glacialni dobi. Fenomen dinamične povezave med
organizacijo skupnosti in tehnologijo je zagotovo gonilna sila človeške zgodovine. Vzhodna
Evropa prinaša najboljše pogoje za uporabo raziskav na področju evolucijske ekologije med
tranzicijo v moderne ljudi. Čeprav se je uporabljanje simbolov v organizaciji skupnosti najbrž
razvilo drugje, pa vzhodna Evropa prinaša možnost raziskovanja adaptacij ljudi in
pomembnost simbolov pri organizaciji skupnosti v težkih razmerah. Drugačni odzivi na okolje
razkrijejo razlike med neandertalci in modernimi ljudmi ter pomen simbolov v prevladi
modernih ljudi nad neandertalcem. Čeprav je Sibirija primerno okolje za raziskovanje
modernih ljudi in neandertalcev v severni Evraziji pa se težava kaže v tem, da ni odkritih
veliko naselbin in je zaradi tega primerjava težja. Vzhodna Evropa nudi veliko podatkov o
arhaičnih prednikih ljudi, ti pa nudijo vpogled v razlike med modernimi ljudmi in njihovimi
predhodniki, ki so manj očitne v drugih delih sveta. Zahtevnejša okolja so doprinesla h
kompleksnejši uporabi simbolov, saj je okolje ljudi vedno bolj preizkušalo in so zato morali če
so hoteli preživeti delovati čim bolje. To je prineslo vedno nove inovacije in pridobitve ter
pripomoglo k hitrejšemu razvoju modernih ljudi (Hoffecker 2002, 12-14).

9. BIOLOŠKE ADAPTACIJE
Pri mrazu je največja nevarnost hipotermija oziroma podhladitev, ki človeka doleti, če
mu temperatura pade pod 35°C. Normalna temperatura telesa je okoli 37°C. Mraz povzroči,
da se zmanjša dovod krvi na površje kože zaradi krčenja žil, kar poveča krvni pritisk. Telo se
na to odzove na ta način, da hoče znižati količino tekočine z uriniranjem. Drugi odziv telesa
je, da se začno širiti žile, ko temperatura kože pade za 10°C. Če temperatura še pade, se žile
širijo še hitreje z občasnim krčenjem. To se zgodi, ker telo noče izgubljati toplote, hkrati pa
hoče oskrbovati kožo s krvjo, ki vsebuje kisik in hranila. Kaže pa se v rdečih licih in nosu.
Sčasoma se oskrba konča in na licih se začne nabirati led. Pojavljati se začne tudi kurja polt,
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kar je očiten znak da nas zebe. Pri ljudeh kurja polt nima nobenega učinka, za razliko od živali
z gostim kožuhom, pri katerih se nivo izolacije s tem pojavom očitno izboljša s tem
procesom. Zadnji odziv na padec temperature in poizkus, da bi segreli telo, pa je tresenje.
Gre za gibe, ki so sami po sebi neuporabni, vendar imajo učinek proizvajanja toplote, ki nas
ogreje. V primeru, da izgubljamo več temperature kot jo lahko proizvedemo, da držimo vse
dele telesa na 37°C, bo telo začelo dopuščati padec temperature na prstih, uhljih, nosu in
licih. Kri bo še vedno tekla v te predele, vendar ne več v takem obsegu kot je normalno. Ta
redukcija je dokaj pogosta, zgodi se vsem ljudem v določeni meri, ko so izpostavljeni mrazu.
Če pa pride do ekstremnih pogojev in daljše izpostavljenosti mrazu, pa telo žrtvuje oddaljene
dele telesa za to, da ohrani temperaturo sredice telesa na 37°C in se tako izogne smrti (Ward
2001).
Morfološke karakteristike, ki ločijo moderne ljudi od neandertalca, vključujejo bolj
navpično čelnico, zmanjšan očesni lok in manj izrazit zatilni del. Čeljust in brada sta pri
človeku direktno pod čelom in nista pomaknjena naprej kot pri neandertalcu. Kosti
neandertalca so tudi bolj robustne, pokostnica kosti okončin pa je tanjša pri ljudeh kot
neandertalcu. Kar nekaj je anatomskih potez modernega človeka, ki nas razlikujejo od
neandertalca in prav te kažejo na razliko v morfološkem prilagajanju. Veliko izmed njih pa
kažejo na izolacijo in genetski zdrs pri teh dveh različnih oblikah rodu homo (Klein 1999, 498503).
Mrzlo okolje postavlja posebne zahteve za organizme. Temperatura je nižja,
zmanjšana je tudi sončna energija, poleg nižje temperature pa je tudi večja variacija v klimi
oziroma razlika v zimski in poletni temperaturi. To so le nekatere posebne zahteve, ki se jim
mora človek prilagoditi. Študije lovsko-nabiralniških skupin so razkrile, da je mnogo aspektov
njihove morfologije, fiziologije in vedenja povezanih z geografsko širino in temperaturo.
Ljudje, ki so v hladnejšem okolju živeli nekaj tisoč let, so razvili mnogo morfoloških adaptaciji
povezanih z nizko temperaturo, ki jim ohranja toploto telesa in jih varuje pred mrazom, ter
seveda omogoča lažje preživetje v neprijaznih in mrzlih pokrajinah. Telesna masa je večja,
udi so manjši, povečan je krvni obtok v okončinah (Hoffecker 2002, 6-12).
Morfološke adaptacije se pokažejo z dolgimi in ravnimi nosnimi prehodi, ki
omogočajo, da se zrak segreje in navlaži preden pride do pljuč. Zmanjšana je tudi telesna
površina, da se lažje zadrži normalno temperaturo jedra telesa. Pojavljajo se širše medenice
in sorazmerno krajša in bolj čokata telesa, kar je opaziti pri današnjih Eskimih in drugih
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prebivalcih mrzlih področji. Splošno je tudi znano, da je masa ljudi v mrzlih okoljih večja,
ljudje pa so nižji. Fiziološke adaptacije vključujejo povečan metabolizem, ki pomaga pri
ohranjanju temperature. Prav tako pa se spremeni sama prehrana, saj je potreben večji vnos
maščob za ohranjevanje temperature. Nižjo metabolično vrednost lahko opazimo tudi pri
današnjih lovcih in nabiralcih v toplejših okoljih. Na primer Bušmani imajo dosti nižje
metabolično vrednosti v primerjavi z Inuiti in Eskimi, ki živijo v mrzlih okoljih. Večja
metabolična vrednost pa je posledica manjše temperature v njihovem okolju in posledično
tudi manjšega telesa. Drugače povedano metabolizem mora biti hitrejši pri ljudjeh, ki živijo v
mrzlih okoljih, da lažje ohranjajo toploto. Debelejša plast maščobe ni ena izmed adaptaciji na
mrzla okolja, metabolična vrednost, ki pripomore k ohranjanju temperature pa gotovo je
(Human Adaptations To The Extreme Cold 2015).

10. INOVACIJE
Kljub odkritim morfološkim adaptacijam na mrzlo podnebje pri ljudeh, ki so
poseljevali hladnejša področja, je jasno, da se je moderni človek dosti bolj zanašal na
tehnologijo za težavno soočanje s kruto naravo, ki vlada v hladnih področjih. Z gotovostjo
lahko trdimo, da hladna klima deluje kot sprožilec za inovacije. Težki pogoji pa prisilijo ljudi k
kreativnosti in iznajdbi novih stvari za lažje življenje.
Veliko število orodji in orožji ter ostalih artefaktov zapletenejših oblik kaže človeško
tehnološko iznajdljivost. Mlajše paleolitske adaptacije vključujejo lovske pripomočke, ostale
pripomočke za zbiranje dobrin, shrambne strukture in strukture za zaščito proti vremenski
vplivom. Pri kamenih orodjih prevladujejo kline in tipična mlajše paleolitska orodja, kot so
vbadala in klinice s hrbtom. Pogost je velik in raznolik nabor koščenih, roženih in
mamutovinastih pripomočkov. Večina najdišč, ki datirajo v začetek zadnjega glacialnega
maksimuma, je umeščenih v vzhodni gravettien (Mithen 1996, 151-184).
Ljudje mlajšega paleolitika so iznašli krojene obleke, svetila, plovila, grajena zavetišča,
ribolovno opremo, peči, jame za shranjevanje oziroma shrambne strukture. Uporabljali so
svedre, glasbene inštrumente, barvila in grajene peči za žganje keramike. Bili so prvi, ki so
izdelali mehanične naprave kot sta metalc kopij in lok s puščicami ter začeli udomačevati
živali. Arheologi gledajo na tehnologijo kot na glavno temo paleolitskih raziskav velikokrat pa
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pozabljajo na kontekst v katerem se pojavlja. V 19. stoletju so bile raziskave prazgodovine
osnovane na stopnjah razvoja tehnologije. Za razliko od zgodovinarjev inovacij so arheologi
redkokdaj naslovili vprašanja o kontekstu tehnologije in vzorcu pojavljanja le te. Tukaj se
pojavi vprašanje kje in kdaj so se zgodile večje tehnološke inovacije v mlajšem paleolitiku. Ali
so bile te inovacije izolirane, so bili to naključni dogodki ali so se pojavljale v skupkih? Ali so
to v večini nove iznajdbe ali so le izboljšave obstoječih tehnik? So nastale v večjih socialnih
mrežah ali v manjših skupnostih? In za nas najpomembnejše vprašanje, ali so bile te
tehnološke inovacije povezane s spremembami v klimi in njenim vplivom na pokrajino in
okolje?

Sl. 2: Bivalna struktura iz najdišča Gagarino ob reki Don v Rusiji (Hoffecker 2005, sl. 6).
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Čeprav se nekatere tehnologije tudi ne obdržijo, je pri tehnologiji

ponavadi rast

tehnološkega znanja kumulativna. Pozna prazgodovinska najdišča arktičnih obmorskih con
velikokrat vsebujejo modificirane kosti, mamutovino, les ali druge materiale. Taki fragmenti
so sicer izolirani, vendar jih je vseeno mogoče identificirati kot dele lokov ali pasjih sani
(Hoffecker 2005,186-187).
Kompleksnost in ustvarjalnost mlajše paleolitske tehnologije sodi v širši kontekst
obnašanja, ki se kaže v arheološkem zapisu z okrasjem, gravurami, skulpturami, glasbenimi
inštrumenti in drugim simbolizmom. Zraven lahko prištejemo še premike ljudi tudi na daljše
razdalje, povečano standardizacijo artefaktov in boljše upravljanje z okoljem v katerem so
živeli.
Za poselitev takih območji je bila pomembna organizacijska fleksibilnost, ki je bila
dosežena s pomočjo jezika in simbolizma. Jezik in simbolizem sta pomagala že pri disperziji
človeka iz Afrike, prav v področjih kjer je okolje neprijazno in so dobrine razpršene pa sta
prišla še bolj do izraza. To ima še toliko večjo vlogo zaradi potrebne večje učinkovitosti ljudi
pri iskanju dobrin in lovljenju ter nabiranju hrane v mrzlih okoljih. Zmožnost vedenjsko
modernih ljudi, da so izdelovali nova in vedno bolj dovršena orodja je bila zagotovo
najpomembnejša pri poselitvi hladnejših predelov Evrazije (Hoffecker 2005, 187).
Datacije orodji, ki kažejo na mlajši paleolitik, so v delih vzhodne Evrope in južne
Sibirije vidne že od 45 do 40 tisoč let nazaj. Človeški ostanki, pa so nekaj tisoč let mlajši.
Obleka in bivalne strukture (sl. 2) so med pomembnejšimi iznajdbami glede na to, da so bili
pred 45.000 do 30.000 let nazaj ti predeli hladnejši kot sedaj. Sedanji izsledki nakazujejo, da
se je krojena obleka počasi razvijala v severni Evraziji v mlajšem paleolitiku. Odkrite so bile
tudi figurice iz najdišča Buret v južni Sibiriji, ki datirajo okoli 25.000 let nazaj in prikazujejo
človeka v celoti oblečenega in pokritega s kapuco (sl. 3). Figurice zelo spominjajo na obleke
današnjih Eskimov in severnih ljudstev, kjer je pomembno, da je čim manjši del kože
izpostavljen mrazu. Pred 35.000 leti nazaj smo priča le koščenim šilom. Prvi dokaz za šivanje
oblek poznamo iz najdišča Kostenki, kjer je bila odkrita igla ki datira 35.000 do 30.000 let
nazaj. Igle so odkrili tudi na najdišču Tolbaga, ki leži jugovzhodno od Bajkalskega jezera v
Rusiji in datirajo v čas pred 35.000 do 28.000 let. Najdena igla iz Denisove jame naj bi bila
starejša od 40.000 let, vendar lahko gre za rezidualno najdbo. Zagotovo pa lahko rečemo, da
je bila iznajdba obleke eden iz med večjih dosežkov modernih ljudi. Žal je izjemno malo
dokazov o oblekah, saj večina materialov razpade. V vzhodni Evropi in južni Sibiriji so odkrili
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grajene bivalne strukture, ki datirajo okoli 30.000 let nazaj (Slika 2). Kot pri obleki tudi tukaj
ni zanesljivih dokazov v srednjem paleolitiku, zato lahko sklepamo, da gre za inovacijo
mlajšega paleolitika. Ostanki grajenih bivalnih struktur na planem se pojavljajo v najdiščih
Tolbaga ter Kulchivka (zahodna Ukrajina) in datirajo približno 30.000 let nazaj. Bivališča so
bila ovalna ter presenetljivo velika, od 5 do 6 metrov premera (sl. 2). Ogrodje je bilo najbrž
narejeno iz lesenih drogov prekritih z živalsko kožo. Pomanjkanje odkritih grajenih bivalnih
struktur, ki so starejše od 30000 leti, pa bi lahko pomenilo, da jih v arheološkem zapisu
tistega časa ne prepoznamo (Hoffecker 2005, 188).

Sl. 3: Figurice iz najdišča Buret, ki kažejo oblečene ljudi (Hoffecker 2005, sl. 2).

O netivnih pripomočkih ni arheoloških zapisov, vendar so zagotovo obstajali. Eden izmed
posrednih dokazov je, da je le malo lovsko-nabiralniških skupin, ki ne uporabljajo tehnologije
za prižig ognja. Nobena izmed skupin, ki ne prižigajo ognja ni na področju, kjer temperatura
pade pod ledišče. Dokazi o obstoju netivnih pripomočkov pa so vidni na kamnih v Kostenkiju,
kjer so obrabe, ki bi lahko nastale z uporabo svedra s katerim so si pomagali pri zanetitvi
ognja (Hoffecker 2005, 189).
Odkrili so nov način za pritrjevanje orodji na palice. To jim je pomagalo do večjega
razpona hrane, med drugim tudi prehrane z ribami, kar se kaže v analizi stabilnih izotopov
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kosti. Izmislili so si nove tehnologije, ki so jih uporabljali za lov. Gre za pasti (sl. 4), mreže,
zanke in metalno lovno orožje. Poudariti je treba, da direktnih dokazov za te tehnologije
sicer še ni. Eden izmed boljših posrednih dokazov je več tisoč lisičjih kosti, najdenih na
najdišču Eliseevchi v Rusiji, ki kažejo na uporabo sofisticiranih pasti in zank, ki se uporabljajo
za lov na lisice in druge manjše sesalce še v današnjem času na mrzlih predelih sveta. Te
nove tehnologije so omogočale manj napora pri lovljenju živali, zato je bil tudi večji izkoristek
v primerjavi s porabo energije pri lovu. Najstarejša dokumentirana mehanična lovska
tehnologija, kot so zanke in pasti, pa je dokumentirana v poznem solutreenu (Hoffecker
2005, 189).

Sl. 4: Najverjetnejše komponente pasti iz najdišča Mezerich iz Ukrajine (Hoffecker 2005, sl.
10).
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Med impresivnejše inovacije mlajšega paleolitika sodijo tudi pigmenti in glasbila. Treba je
dodati, da pri umetnosti in glasbi ni šlo za prilagoditev na mrzle razmere, vendar pa je to ena
izmed izboljšav v mlajšem paleolitiku, ki kaže na vedenjsko modernega človeka (Hoffecker
2005, 190).
V srednjem mlajšem paleolitiku se pojavi v Evropi tehnokompleks gravettien. Čeprav
gravettiena niso odkrili zunaj Evrope, je nekaj te tehnologije odkrite tudi v Sibiriji na najdiščih
srednjega mlajšega paleolitika. Gravettien se velikokrat povezuje tudi s pričetkom hladnejše
klime. Povezave med geografsko širino in pojavom bolj dovršenih oblik orodji so bile odkrite
tudi pri sodobnih lovcih in nabiralcih. Vsaj nekaj inovaciji gravettiena je povezanih z
glacialnimi okolji. Pomanjkanje lesnega goriva v teh okoljih je pomenilo uporabo drugih
goriv, kot so naprimer kosti. Svetila so bila oblikovana iz glav stegnenic mamuta in so bila
najbrž polnjena z maščobo. Odkrita so bila v gravettienski plast na najdišču Kostenki. V
mnogih gravettienskih najdiščih so našli velike jame s kostmi, ki najbrž predstavljajo
najzgodnejše strukture za shranjevanje. Gre za priprave, ki so služile za shranjevanje zalog
hrane, ki so pomagale preživeti čas pomankanja hrane v naravi. Podobne priprave, ki so
vkopane v zemljo, poznajo tudi sodobni arktični ljudje. Znan nam je tudi bumerang iz
mamutovine, odkrit v Oblazowu na Poljskem (Hoffecker 2005,190-193).
Prav tako so bili odkriti udomačeni psi na najdišču Elisevichi v Rusiji. Izvor
udomačenega psa pa je najbrž vzhodna Azija. Prisotnost psa nakazuje na naselbine srednje
mobilnosti, ki so predpogoj za udomačitev živali. Človek, ki se veliko premika po prostoru in
ni dlje časa ustaljen na enem mestu nima pogojev za udomačitev živali. Za udomačitev živali
je potreben čas, ki pa ga je človek pridobil, ko se je vsaj deloma ustali na enem mestu za dlje
časa v obliki sezonskih naselbin. Z pridobitvjo časa se je lahko človek posvetil tudi poizkusom
udomačitve psa (Hoffecker 2005, 194-196).
Z inovacijami se kaže kumulativna rast znanja in prenašanje znanja med različnimi
generacijami ljudi. Z rastjo znanja se kažejo vedno bolj kompleksne iznajdbe. Vse nove
iznajdbe so ključnega pomena v širši sliki človeškega modernega obnašanja ali vedenjske
modernosti človeka (sl. 5).
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Sl. 5: Prikaz inovacij glede na prvo pojavljanje v arheološkem zapisu, ki je razdeljeno na čas
in prostor (Hoffecker 2005, sl. 4).

11. PRIMERJAVE S SODOBNIMI LOVCI IN NABIRALCI
Dober primer primerjave paleolitskih lovcev in nabiralcev s sodobnimi, so Inuiti, ki živijo na
severni Aljaski, natančneje na rtu Barrow. Inuiti tam živijo že več tisočletji in težko si je
zamisliti kako so preživeli toliko časa v tako surovem okolju. Vendar je odgovor dokaj
preprost. Izkoristili so največ iz še tako majhne danosti, kot jim jih daje narava. Vsako leto so
grenlandski kiti migrirali mimo rta, Inuiti pa so jih bili sposobni uloviti zadosti, da so zadoščali
za celo leto. Meso in maščobo so shranili v permafrost, da je hrana zdržala čez celo leto.
Migracija kitov je omogočala ljudjem preživetje v tej pokrajini. Grenlandski kiti so se v
arktično morje vrnili okoli 10.000 let nazaj, ko je Beringov preliv zaradi dvigovanja morja
ponovno zalila voda. Premik kitov v morje Beaufort, je bil najbrž eden od razlogov, da so se
ljudje v holocenu sploh premaknili v ta del Severne Amerike. Podoben primer je bil
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najverjetneje pri starejših lovcih in nabiralcih, ki so se v neprijazna okolja odšli zaradi živali, ki
so nudile dosti hrane. Predvsem gre za mamuta, ki je zagotovil veliko hrane, hkrati pa so
njegove kosti uporabljali za gradben material in kurivo, maščobo pa so poleg prehrane
uporabljali tudi kot svetilo. Pri prebivalcih rta Barrow se pokaže pomembnost pri
predvidevanju poti pri selitevah živali in načrtovanje lova na živali, ko se selijo. To
predvidevanje je bilo pomembno za preživetje in je vplivalo na človekove selitve med
sezonskimi naselbinami, ki so se

dogajale med različnimi letnimi časi. Z napačnim

predvidevanjem bi lahko zamudili selitev živali in tako tvegali izstradanje in posledično smrt
vseh ljudi v skupnosti (Burrouhs 2005, 74-75).
Še ena zanimiva zgodba ljudstva, ki živi v mrzlih krajih, so Čukči, ki živijo na daljnem
vzhodu Sibirije. To ljudstvo je poznano po tem, da vzgaja sibirskega haskija. Pri njih se vse vrti
okoli psov. Ženske skrbijo za mladičke, ampak pustijo preživeti le najmočnejše, katere moški
kasneje trenirajo, da so primerni za vleko sani. Pso so pomembni spremljevalci za otroke in
družine. Najbolj zanimiva informacija je, da spijo v prostorih z ljudmi, da jih grejejo. Ljudstvo
definira temperaturo po številu psov, ki so potrebni, da ogrejejo osebo. Mrzla noč je dva psa
in zelo mrzla je trije psi. Tukaj se pojavi vprašanje, kdaj se je ta izjemna povezanost s psi
začela. Arheološko izkopavanje na najdišču Brynsk v Rusiji kaže na dva psa, ki sta podobne
telesne zgradbe kot haskiji iz konca zadnjega glacialnega maksimuma med 20000 do 16000
let nazaj. Kdaj je prišlo do udomačitve psa sicer še ni čisto jasno, vendar pa je velika
verjetnost, da je obstajala neka vrsta simbioze že na koncu ledene dobe. Psi so igrali
zagotovo pomembno vlogo pri preživetju ljudi v Evraziji. Mogoče so že v tem času merili
mrzloto po tem, koliko psov so potrebovali, da so se ponoči ogreli (Burrouhs 2005, 129-132).
Neneti so ena izmed večjih domorodnih skupin v severni Sibiriji in štejejo več kot
41.000 članov. Njihov teritorij se razpenja med polotokom Kanin in Belim morjem na zahodu
in polotokom Taymyr na vzhodu. V tej kruti pokrajini naj bi živeli že okoli tisoč let. Neneti so
vzreditelji jelenov, poleg tega pa lovijo ribe in druge živali s pomočjo pasti. Z uporabo pasti
pa se kaže, da se tudi današnja ljudstva zanašajo na uporabo pasti tako kot so že v mlajšem
paleolitiku, da s tem povečajo ulov. Zanimivost je, da meso severnega jelena velikokrat jedo
kar surovo in celo pijejo kri sveže zaklanih severnih jelenov. Mogoče so to počeli tudi mlajše
paleolitski lovci in nabiralci, vendar je to težko dokazati. Prav tako jedo surove ribe, med
toplejšimi obdobji pa nabirajo razno jagodičevje. Nosijo obleke sešite iz živalskih kož. Njihova
vera je animistična, verujejo, da ima vsak del narave svojo dušo in božanstvo. Verjetno je bilo
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enako pri lovcih in nabiralcih v mlajšem paleolitiku, saj je logično, da častiš nekaj, kar ti
pomaga pri preživetju v težkih pogojih. Animizem je na sploh tipičen za vse lovce in
nabiralce, saj so odvisni od narave in ji zato dajejo večji pomen. Prav tako lahko zaznamo, da
nosijo različne amulete, kot na primer medvedje čekane. Vprašanje je, ali so bili razni
pridatki, ki smo jim bili priča tudi v mlajšem paleolitiku, res le lepotnega namena, ali pa so
morda imeli bolj duhovni namen (Alexander, Alexander 2009).
Kot smo že omenili, je pri vseh modernih lovcih in nabiralcih v mrzlih predelih sveta
mogoče opaziti, kako pomembno je lovljenje plena s pomočjo pasti, saj zmanjša trud in
poveča učinkovitost lova. Večja učinkovitost ima v težkih pogojih velik pomen, ker dobrin ni v
izobilju. Prav tako pri vseh prevladuje animistično verovanje, ki ga ni povsem spremenila niti
moderna civilizacija. Morda se je verovanje le deloma prilagodilo in spojilo z drugimi
religijami. Najzanimivejše je, da kljub vsej moderni tehnologiji v večini uporabljajo obleke
narejene doma iz živalske kože, le deloma pa si pomagajo s sodobnimi materiali. To kaže na
veliko učinkovitost oblek, ki nudijo dobro zaščito pred mrazom, tako da so njihova oblačila
celo boljša od modernih oblek. Podobna oblačila so zato paleolitskim lovcem omogočala
preživetje v hladnih severnih predelih.

12. NAJDIŠČA TEH PODROČJI

V tem poglavju bo prikazanih nekaj najdišč Velike Britanije, vzhodne Evrope, severovzhodne
Evrope in tudi azijskega dela Rusije. Poudariti bom poizkušal najdišča, ki prikazujejo nekaj
inovacij in drugih pomembnih aspektov za poselitev hladnejših področji oziroma dokaze
prisotnosti ljudi na teh področji v času mlajšega paleolitika. V Veliki Britaniji pa sem izpostavil
tudi nekaj bolj znanih najdišč kot je Paviland, kjer so odkrili okostje poimenovano »Red
Lady«. V nekaterih najdiščih pa se bo dalo opaziti tudi prisotnost simbolizma v neprijaznejših
okoljih.
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12.1. VZHODNA in SEVEROZAHODNA EVROPA
12.1.1. MAMONTOVYA KURYA
Tranzicija iz srednjega v mlajši paleolitik pred približno 40.000-35.000 leti, označuje
pomemben mejnik v zgodovini človeštva v Evropi. Veliko sprememb v fosilnih zapisih v tem
času se povezuje s pojavom anatomsko modernih ljudi. Pred tem so v Evraziji živeli
neandertalci, katerih ostankov ne najdemo v najbolj severnih delih Evrazije. Na splošno je
znano, da naj teh delov niso poselili ljudje do zadnje faze zadnje ledene dobe nekje 13.00014.000 let nazaj. Poznani so ostanki poselitve pred 40.000 leti v Mamontovayi Kuryi,
paleolitskem najdišču na evropski strani ruske Arktike. Na najdišču so našli kamene
artefakte, živalske kosti in mamutove okle z umetno izdelanimi urezi. Te najdbe prihajajo iz
stratigrafske enote, prekrite z debelo plastjo kvartarnih depozitov. Gre za najstarejši
dokumentiran dokaz o človeški prisotnosti v tako zgornjih zemljepisnih širinah. To bi lahko
dokazovalo, da se je neandertalec razširjal severneje kot smo sprva mislili. Vendar pa so
raziskave pokazale, da so se moderni ljudje pojavili v arktičnih razmerah le nekaj tisoč let po
pojavu v Evropi (Pavlov, Svendsen, Inderelid 2001, 64).
Mamontovaya Kurya leži na južnem bregu reke Usa, blizu gorovja Ural. Nahaja se na
arktičnemu krogu na 66° severne geografske širine. Na najdišču so odkrivali mamutove okle
že od 18. stoletja, vendar ni bilo odkritih človeških artefaktov. Da bi razjasnili stratigrafski
kontekst in dokazali ali je šlo za zgodnjo človeško aktivnost, pa so potekale arheološke in
geološke raziskave med poletji 1992, 1994, 1996 in 1997. Odkrili so 123 živalskih kosti, od
tega 114 mamutovih, dobili so tudi dve konjski, pet jih je pripadalo jelenu in dve volku.
Najbolj pomembna najdba je bila 1.3 meter dolg okel, od 6 do 8 let stare mamutove samice,
na katerem je vidnih več serij zarez (sl. 6). Zareze so globoke 1-2 mm in 0,5-1 cm dolge,
kažejo se v gosto posejanih vrstah po oklu (sl. 6). Mikroskopske analize so pokazale, da so
zareze narejene z ostrim kamenim robom in jih je nedvomno naredil človek. Nejasno je ali so
zareze nastale med uporabo, ko je bil okel uporabljen kot nakovalo, ali pa so to namerne
zareze z artističnim in simbolističnim pomenom. Kameni artefakti so bili izkopani v isti
stratigrafski sekvenci in vsebujejo pet nemodificiranih odbitkov, ravno stransko strgalo in
obojestransko orodje. Robovi so ostri, okli ter kosti kažejo minimalne znake obrabe, kar
nakazuje na kratek transport in na počasen nanos aviulnih sedimentov na najdbe. Določitev
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kulturne pripadnosti, na podlagi raztresenih materialnih najdb, ni bila mogoča (Pavlov,
Svendsen, Inderelid 2001, 64-65).

Sl. 6: Okel z vrezi iz Mamontovy Kurye (Pavlov, Svendsen, Inderelid, 2001, sl. 4).

Iz kosti in oklov se je dalo dobiti dobre vzorce za radiokarbonske datacije. Okel z vrezi je bil
datiran na 36.660

14

C let pred sedanjostjo, tri ostale kosti kažejo podobno starost v rangu

med 34.400-37.400 pred sedanjostjo. Zelo verjetno je, da so artefakti, ki so bili odkriti v isti
stratigrafski enoti enake starosti, saj je bila plast z najdbami kmalu po depoziciji prekrita z
nekaj metri sedimenta. Ostanki kosti nakazujejo, da so ljudje lovili večje sesalce, predvsem
mamute. Pelodne analize pa kažejo na stepo brez gozdov, okolje kjer so dominirale trave in
zelišča. Človeški poselitvi smo najbrž bili priča med milejšim obdobjem zadnje ledene dobe,
čeprav je bilo verjetno še vedno hladneje kot v je danes. To hladnejše obdobje sovpada z
interstadialom Hengelo (39000-36.000 p. s.) v zahodni Evropi. Paleo-okoljska rekonstrukcija
kaže, da je bila pokrajina v tem času od Nizozemske preko severne Nemčije proti vzhodu,
prekrita s tundro. Severni deli Evrazije niso bili prekriti z ledeniki, obstajali so le manjši gorski
ledeniki v gorovju Ural. Skandinavski ledeni pokrov je bil verjetno veliko manjši, kot med
zadnjim glacialnim maksimumom, okoli 20.000 let nazaj (Pavlov, Svendsen, Inderelid 2001,
65-67).

12.1.2. NAJDIŠČE YANA RHS
Najdišče datira v čas pred 30.000 leti. Leži nad arktičnim krogom na 71° severne geografske
širine (sl. 7). Najdbe na najdišču vključujejo redke nosorogove osti, mamutove osti in različen
nabor kamenih orodji ter odbitkov. To najdišče kaže na to, da so se ljudje na tako okolje
30

navadili mnogo prej, kot je bilo sprva mišljeno. Za Sibirijo so predvidevali, da ni bila poseljena
nič prej kot pred 20.000 leti. Dolgo časa so mislili, da okolje ni dovoljevalo poselitve Sibirje do
konca zadnjega glacialnega maksimuma, nekje 18.000 let nazaj. Z najdišćem Yana RHS pa se
je poselitev izkazala za starejšo (Pitulko et. al 2004,52).
Najdišče leži ob reki Yana, ki se izliva v morje Laptov in je ena izmed večjih in
severnejših rek severovzhodne Azije z izlivom velikim 238.000 km2 (sl 7). Leta 1974 so odkrili
osem holocenskih najdišč ob reki Yana. Čez dobro desetletje so odkrili še 70 pozno
holocenskih najdišč. Bolj arktični predeli te reke so bili slabše raziskani, zaradi manjšega
industrijskega dogajanja na tem delu in posledično tudi manjšega kopanja za potrebo
industrije s pomočjo katerega bi lahko naleteli na več naključnih najdb, ki bi vodile v nadaljne
raziskave. Leta 1993 je Mikhail Dashtzeren na najdišču Yana RHS našel dobro obdelano
puščično konico iz roga dlakavega nosoroga (sl. 8). Konice iz najdišča Yana RHS so podobne
organskim konicam konicam clovis iz severne Amerike, ki pa so bile narejene iz mamutovih
oklov. Rog nosoroga je bolj fleksibilen in trden. Nosorogi so v Sibiriji izumrli nekje 14.000 do
15.000 radiokarbonskih let nazaj in niso nikoli dosegli novega sveta. Najverjetneje so sibirski
lovci prenesli tehnologijo izdelovanja konic s sabo v Novi svet, kjer je vidna na konicah clovis,
ki so podobne kot konice iz najdišča Yana RHS vendar mlajše. Konica je dovoljevala lovcem,
da so jo ob zlomu vrhnjega dela hitro zamenjali in tako kopje spet uporabljali za lov. To je
bila velika prednost pri lovu (Pitulko et. al 2004, 52-53).
Med leti 2001 in 2002 je bilo zbranih 376 kremenovih, en granitni, in šest roženčevih
artefaktov. Granit in kremen se pojavljata v reki, medtem ko je roženec moral priti od nekje
drugje. Več kot 90 odstotkov najdb je bilo najdenih na obrežju v sekundarni legi. Večinoma
so dobro ohranjene in ni vidnih posledic premetavanja po dnu reke ali erozije. Nobenega
orodja pa niso našli v kulturni plasti. Z izpiranjem so odkrili ostanke okre, kosti in odbitkov, ki
datirajo okoli 27000 let nazaj. Drugega najdišča ob reki ni. V razponu 1,5 km niso odkrili
mešanega kulturnega materiala, kar nakazuje da je bila Yana RHS edina mlajša paleolitska
industrija kamenih orodji. Opazimo bipolarno in unipolarno obdelavo jeder ter odbitke.
Odkrita so bila tako jedrna orodja, kot orodja iz odbitkov (Pitulko et. al 2004, 54).
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Sl. 7: Najdišče Yana RHS (Pitulko et. al 2004, sl. 1).
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Sl. 8: konica iz kosti dlakavega nosoroga iz najdišča Yana RHS (Pitulko et. al 2004, sl. 2).

Kar se tiče organskih ostankov so odkrili že prej omenjeno nosorogovo sulično konico, ki je
dolga 478 mm (sl. 8) . Odkrili so tudi osti iz mamutovih oklov, eno celo, drugo v fragmentih.
Obe je mogoče povezati s kamenimi orodji in zlomljenimi kostmi najdenimi na najdišču. Obe
mamutovi konici sta krajši od nosorogove, imata pa podobno obliko. Odkrito je bilo tudi šilo,
narejeno iz kosti volka (Pitulkovet. al 2004,54-56).
Od favne so našli 800 kosov kosti in fragmentiranih kosti, ki pripadajo mamutu,
jelenu, konju, dlakavemu nosorogu, bizonu, pticam, volku, polarni lisici, rjavemu medvedu,
pleistocenskegemu levu in rosomahu. Od teh primerkov danes samo še rosomah in volk
poseljujeta to okolje (Pitulko et. al 2004,54-56).

12.1.3. KOSTENKI
Na zahodnem delu srednjega toka reke Don leži najdišče Kostenki, ki predstavlja eno izmed
pomembnejših najdišč mlajšega paleolitika v vzhodni Evropi. Izkopavanja in dokumentiranje
kompleksnejših pojavov odkritih na najdišču imajo pomembno vlogo pri paleolitskih
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raziskavah. Najdišče Kostenki je sestavljeno iz 21 lokalitet, med njimi jih vsaj devet pripada
naselitveni plasti, ki predstavlja čas po letu 25.000 pred sedanjostjo. Najzgodnejša
mlajšepaleolitska poselitev je datirana v čas med 38.000 in 33.000 leti pred sedanjostjo.
Čeprav bi bile lahko najstarejše najdbe tudi veliko starejše od 40.000 let (Hoffecker 2002,
143).
V zgodnji mlajšepaleolitski stopnji poselitve je bilo odkritih več skupkov artefaktov.
Nekateri so bili narejeni izključno iz uvoženega roženca z velikim številom klin in ostalih
orodij tipičnega mlajšega paleolitika, kot so vbadala, praskala in retuširane kline. Arheološke
plasti so vsebovale tudi skupke orodji narejenih iz lokalnih kamnin. Zanimivo je, da so ta
orodja večinoma tipična mousterienska orodja, kot so naprimer stranska strgala. Najdeni so
bili tudi pokopi. Dokazi o kratkotrajih poselitvah na najdišču obstajajo vendar pa so prisotni
le na redkih lokalitetah najdišča. Na najdišču Kostenki ni znanih neandertalskih najdišč, kar
kaže, da so se za razliko od srednje doline reke Dnester, moderni ljudje pojavili prvi in osvojili
to regijo. Človek je torej poselil območja, ki jih neandertalec ni bil sposoben (Hoffecker 2002,
).

12.1.4. SUNGIR
Naslednje najdišče je Sungir, ki se nahaja v bližini reke Oka v severni Rusiji in je eno izmed
izjemnejših paleolitskih najdišč na svetu. Na najdišču je bilo najdenih več kot 50.000 kamnitih
in 10.000 organskih artefaktov. Kameni inventar sestavljajo tipične mlajše paleolitske oblike,
kot so praskala, vbadala in retuširane konice, prav tako pa so prisotni tudi mousterienski tipi,
od stranskih strgal do obojestranskih konic. Organski artefakti so narejeni iz različnih vrst
kosti, rogovja in slonovine (Hoffecker 2002, 171 ).
Najdišče je bilo odkrito leta 1955, izkopavali pa ga je O.N. Bader, med leti 1957 in
1977 ter 1987 in 1995. Človeške kosti v Sungirju so pripadale najmanj osmim posameznikom.
Na bivalnem območju so bili odkriti trije pokopi z grobnimi pridatki, ena lobanja in dva
fragmenta stegnenice. Našli so še dva skeleta pokopana izven glavne naselbinske cone.
Bogat je pokop moškega starega med 50-65 let prekritega z rdečo okro in pokopanega z več
tisoč kroglic iz mamutovine, ki so bile najbrž prišite na obleko (sl. 9). Nosil je tudi ogrlico iz
mamutovinastih kroglic. Na kosteh palca je opaziti dokaze, da je nosil čevlje. To je ena izmed
inovacij, ki je pomagala preživeti v teh okoljih. Poznamo še dvojni pokop dečka starega med
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12 in 14 let ter deklice stare med 9 in 10 let. Postavljena sta z glavo eden proti drugemu.
Ravno tako sta prekrita z okro, imata dodane mamutovinaste kroglice in grobne dodatke kot
so zobje arktične lisice, diskasto oblikovane obeske in iglico iz mamutovine (za šivanje).
Pokopi na najdišču datirajo v čas med 19.000 in 30.000 radiokarbonski let nazaj (Hirst
2016a).
Pri Sungirju je skozi grobne pridatke lepo vidno, kakšen pomen je imel simbolizem za
tedanje ljudi. Grobni pridatki imajo poleg okrasnega tudi simbolni pomen saj umrlega
spremljajo v onostranstvo in mu dajo večji pomen v odnosu do še živečih posameznikov v
skupnosti.

Sl. 9: Moški pokopan v Sungirju, prekrit z rdečo okro in perlicami (Hirst 2016a).

12.2.5. MEZHIRICH
Pri tem najdišču so najbolj zanimive bivalne (sl. 10) in shranjevalne strukture, ki so imele
velik pomen za preživetje ljudi v neprijaznih okoljih. Brez umetnih struktur so bili ljudje
povsem odvisni od naravnih zatočišč, ki pa se v nekaterih pokrajinah niso pojavljala, tako da
so morali iznajti umetne strukture, ki so nadomeščale naravna zavetišča. Prav tako so morali
skladiščiti hrano za čase, ko hrane niso mogli dobiti, da so lahko prebrodili težke mesece.
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Mezehirich je epigravettiensko najdišče. Leži na osrednjem delu doline reke Dneper v
Ukrajini blizu Kijeva. Gre za plano najdišče, z več odkritimi bivalnimi strukturami iz
mamutovih kosti. Bivalne strukture datirajo v čas med 14.000 in 15.000 pred sedanjostjo.
Večino gradbenega materiala predstavljajo kosti mamuta, od lobanje do lopatic in predvsem
dolgih kosti, kot sta stegnenica in nadlahtnica. Na najdišču naj bi bilo približno 149
mamutovih kosti, ki so jih uporabljali kot gradbeni material, hrano ali pa namesto lesa kot
gorivo. Odkritih je bilo deset večjih jam s premerom od 2 do 3 metre in globine od 1,7 do 1,1
metra. Odkrite so bile okoli bivalnih struktur, bile so polne kosti in pepela. Najverjetneje so
jih uporabljali kot prostore za shranjevanje ali odpadne jame. Na najdišču so bile odkrite tudi
cone kjer se je izdelovalo orodje. Med kamenimi orodji je največ mikrolitov, pri koščenih in
izdelkih iz mamutovine pa prevladujejo igle, šila, itd.. Našli so tudi antropomorfične figurice
in gravure na izdelkih iz mamutovine. Kot že prej omenjeno, je večina kosti mamutovih, v
veliki meri se pojavlja še zajec, v manjšem obsegu pa dlakavi nosorog, konj, jelen, bizon, rjavi
medved, rosomah, jamski lev, volk in lisica (Hirst 2016b).
Mezerich je najbolj zanimiv zaradi bivalnih struktur (sl. 10) in struktur za shranjevanje
hrane, ki so bile omenjene že v prejšnjih poglavjih. Pomembnost te inovacije, ki je omogočala
lažje spopadanje človeka z mrazom, je poleg obleke najbolj pomagala poseliti ta kruta in
neprijazna okolja.
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Sl. 10: Bivalna struktura Mezerich (Splet 1).

12.2. VELIKA BRITANIJA

Sl. 11:Lokacije nekaterih najdišč (Pettitt, White 2012, 420).
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12.2.1. GLADSTONE, LEICESTERSHIRE
V Gladstonu je bilo leta 2000 izkopano plano LRJ najdišče poleg pa je bil odkrit domnevni
brlog hijene, ki je to območje poseljevala v času LRJ. LRJ kratica pomeni tehnološki prehod
med poznim srednjim in zgodnjim mlajšim paleolitikom. Najdišče leži na vrhu grebena, ki ga
na severu in jugu obdajata reki. Dobra naravna zatočišča tega območja in razgled nad
pokrajino razložijo prisotnost LRJ prebivalcev in hijen. Radiokarbonske datacije favne kažejo,
da se je poselitev dogajala med leti 44.000 in 42.000 pred sedanjostjo, podobno pa so
datirana tudi nekatera celinska LRJ najdišča. Na najdišču je bila odkritih 83 kamenih
artefaktov. Največ je odbitkov, ki so nastali pri obdelavi in popravilih. Odkrita je bila tudi
konica in fragmenti druge konice (sl. 13), ni pa bilo odkritih lokalnih najdišč kremena. Še
vedno se ne ve, od kod je bil kremen prinesen na najdišče. Obdelava je potekala z bipolarno
obdelavo jedra in sicer na najdišču, čeprav je v večini šlo le za popravila. Gladstone
predstavlja nič več kot le lovsko postojanko, kjer so živali ubili ter pojedli in popravili orožje.
Kar se tiče ostankov favne, so to povečini ostanki hijenine dejavnosti. Prisotni so ostanki
dlakavega nosoroga, mamuta, divjega konja, jelena, rosomaha in arktičnega zajca.
Antropogene modifikacije so bile odkrite le na ostankih konja, ki kažejo na pridobivanje
mozga (sl. 12). Kosti z antropogenimi modifikacijami pa so bili najdene v neposredni bližini
kamene konice (Pettitt, White 2012,395-396).

Sl. 12: Prelomljenekonjske kosti, ki kažejo znake lomljenja (Pettitt, White
2012,396).
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Sl. 13:Konica in fragmenti konice iz Glastona (Pettitt, White 2012,396).
12.2.2. PAVILAND (»RED LADY«)
Več izkopavanj je potekalo v majhni jami Goat cave (Slika 14) v Pavilandu (sl. 11), na
polotoku Gower, med letoma 1820 in 1980, z večjima kampanjama v letih 1823 in 1913.
Odkritih je bilo dvanajst mousterienskih artefaktov, šest lisastih konic (sl. 16) in manjši
skupek aurignacienskih najdb. Na najdišču je bilo najdenih tudi nekaj artefaktov gravettiena.
Najbolj znana je tako imenovana »Red lady« (sl. 15). Odkrito okostje so tako
poimenovali, ker so sprva mislili, da gre za žensko in ker je bilo prekrito z rdečo okro. Skelet
pa so datirali v čas holocena. Kasneje so ugotovili, da gre za pokop mlajšega moškega iz
srednjega mlajšega paleolitika, ki je bil datiran na 33.300-34.000 let nazaj. Moški je bil
pokopan v majhno nišo na levi strani jame, najbrž v povezavi z mamutovo lobanjo in
fragmentom okla. Njegovo okostje ni popolno, saj manjka večina desne strani ter lobanja.
Vse kosti, ki so ostale v grobu so prekrite z rdečo okro, ki so jo pridobivali lokalno. Rdeče
okre je več na spodnjem delu telesa kot na zgornjem, kar nakazuje, da je bil umrli moški pri
pokopu oblečen v dva kosa obleke, mogoče v parko in hlače. V povezavi s pokopom je bilo
več školjk z luknjico, ki so bile najbrž prišite na obleko. Poleg so bili odkriti tudi fragmenti
mamutovinastega prstana, ki je imel premer le 70mm. Ta majhen premer pomeni, da je bil
prstan nošen od mladosti, ali pa je bil podarjen kot grobni pridatek s strani mlajšega
posameznika, ki je prisostvoval pri pogrebu in je bil nekako povezan z umrlim. Podobne
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pokope z rdečo okro smo videli tudi na najdišču Sungir. V povezavi s pokopom je bilo odkritih
še nekaj drugih modificiranih predmetov (Pettitt, White 2012,412-417).

Sl.14: Paviland, Goat cave v triangularni obliki na desni strani stene(Pettitt, White
2012,413).
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Sl. 15: Red lady iz Pavilanda (Pettitt, White 2012,412).

Sl. 16: Fragment konice iz najdišča Goat Hole (Pettitt, White 2012,416).
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12.2.3. CRESWELL CRAGS (PIN HOLE)
Pin Hole (Sl. 11) je bila izkopavana večkrat. Najpomembnejše je bilo izkopavanje Johna
Magenson Mella leta 1875 in Alberta Lesliea Armstronga med leti 1924 in 1936. V Pin Hole
sta bila sta dobljena samo dva artefakta, ki se jih je uvrstilo v gravettien. Gre za dve konici (Sl.
17), ki sta bili odkriti v ravnem glavnem prehodu v jami. Ena konica je bila prelomljena na
pol, prelomljena kosa konice pa sta ležala 10 m narazen. Druga konica pa je skoraj cela in v
dolžino meri okoli 10cm. Konici naj bi sodili v pozni mlajši paleolitik, ni pa bilo opravljenih
radiokarbonskih dataciji. V isti plasti so odkrili kosti mamuta in leva, ki sta živela v času
gravettiena. Pomanjkanje gravettienskih artefaktov na ostalih najdiščih Creswellovih jam
kaže na dokaj kratkotrajno poselitev v tem obdobju. Pin Hole je najbolj ozka in neprijetna
izmed štirih jam in ne bi bila prva izbira za daljšo poselitev, verjetno pa bi zadoščala kot
kratkotrajno zatočišče za lovce, ki niso poznali teritorija (Pettitt, White 2012, 421).

Sl. 17: Fragmentirana konica na desni in cela na levi, iz najdišča Pin Hole (Pettitt, White
2012, 422).

13. ZAKLJUČEK
Izselitev iz Afrike lahko štejemo med večje dosežke za človeštvo, saj se je tropsko prilagojen
človek odpravil v zanj tujo in manj gostoljubno okolje. Korak dlje je bila osvojitev hladnejših
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predelov sveta. Kaj je bil povod za širitev v tako negostoljubne kraje je težko ugotoviti,
zagotovo pa ga je k temu gnala težnja po iskanju hrane ter ostalih dobrin potrebnih za
preživetje. Gotovo ga je gnala tudi želja po virih, ki so se nahajali v takih pokrajinah,
predvsem večje živali, kot je bil mamut. Ulov mamuta je nahranil več ljudi za dlje časa, poleg
tega pa je nudil tudi gradbeni material za bivališča. Zagotovo so ljudje sčasoma ugotovili, da
so prednosti večje od slabosti in da so dobrine tega okolja vredne tveganja. Potrebno je
poudariti, da pri mrzlem okolju ne govorimo zgolj o ledu in snegu, govora je predvsem o nižji
letni temperaturi in krajših toplejših obdobjih, ko se led in sneg stopita. Človek pa se
najverjetneje ni stalno naselil na področja konstantnega mrazu in ledu. Na ta področja se je
odpravljal le občasno, s sezonskimi tabori, ko je sledil lovnim živalim, ki so se selile čez
tovrstna področja. Ta področja so poseljevali večinoma med toplejšimi intrestadiali in
interglaciali ne pa ob glacialnih maksimumih, ko je severnejše dele Evrazije v večini
prekrivala debela ledena ploskev, ki je onemogočal poselitev tega okolja. Trdimo lahko, da je
človekova tehnologija napredovala zaradi poselitve mrzlih področji, saj se je morala
učinkovitost orodji in tehnik preživetja povečati. Izboljšave tehnologije pa so povezane s tem,
da je vsaka napaka v težkih pogojih mrzlih pokrajin lahko usodna in s potrebami novih
tehnologij v novih okoljih. Pri inovacijah smo priča tako iznajdbam novih, kot tudi le
izboljšavam že prej poznanih orodji. Gotovo je poselitev hladnejših področji imela vpliv tudi
na morfologijo ljudi, ki so poseljevali ta okolja. Dandanes je moč opaziti razlike med ljudmi, ki
živijo na mrzlih področjih in ljudmi, ki živijo v tropskem okolju. Telesa severnejših ljudi so
dosti bolj čokata in prilagojena na zadrževanje toplote, medtem ko so telesa ljudi, ki živijo v
tropih bolj prilagojena na oddajanje odvečne toplote, da se telo ne bi pregrelo.
Sam bi poselitev hladnejših področji primerjal z enim od večjih dosežkov človeštva. Šlo je
za vstop v človeku nepoznano okolje in prostor, ki sta prisilila ljudi, da so svoje zmožnosti in
iznajdljivost pripeljali do meje mogočega. Skozi tisočletja je prišlo do tega, da poselitev teh
pokrajin ni bila več tako težavna, kot je bila sprva. To kaže na človekovo kopičenje znanja o
življenju v takšnem okolju in priča o inovacijah, ki jih je bilo vedno več in so bile vedno bolj
izpopolnjene.Takšno razumevanje hladnejšega okolja, ki omogoča preživetje v ostrih pogojih
se je začelo, ko so ljudje prvič začeli poseljevati hladnejše predele sveta v mlajšem
paleolitiku.
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14. SUMMARY
Through history human presented himself as a invenitive species and he was able to
overcome big obstacles. One of bigest obstacles of his expansion over the whole planet was
conalization of cold enviorment wich presented hard conditons for equatioral adopted
human. Conalization of these parts of the world caused human progress in technology,
behaviour and biological adaptations. In harsh enviorments physiological efficiency also
must be better. Resarch include colder parts of Euruasia as Great Britan, eastnorthern
Europa with Asian part of Russia. Time of obsservation is Upper Paleolithic.
We can consider dispersal from Africa as one of the biggest achivments of mankind,
because tropical adopted human went to less hospital and for him unknown enviorment.
One step futher was conalization of cold enviorments. What was reason for conalization of
unhospitable places is hard to gues. Definetly food and other resources neded to survive
played big role in dispersal off human from Africa to unknow enviorment. Also there was
some food resources in cold enviorments that were tempting as for instence was mammoth.
The catched mammoth could feed a lot of people for longer time and its bones were also
usefull as construction matirial for shelters. Humans find out that there are more advanteges
then disadvanteges in that kind of enviorment and that resources are worth of risk. We must
say that when we talk about cold enviorment we dont mean just ice and snow but we mean
colder anual temperature and shorter warm parts of the year. Humans probably didn´t lived
the whole year in that kind of enviorment but went there just occasionally when they
folowed animals wich migrated trough the landscape. This areas were inhibited just during
warmer interstadials and interglacials and not during cold glaciation when north Europe was
covered with thick ice wich prevented habitation. Definitely human technology improved
because of cold enviorment conalization. In that kind of enviorment you need more efficient
tools and surviving tehnics. We witness new tolls and also improvments of the already
known tolls. The colonization of cold enviorment also had effect on morfology of humans
that live longer time in cold climate. Now days we can see differences betwen humans who
live in warm and humans who live in cold conditions. Bodies of northern people are more
stout and adopted to retention of heat. Bodies of humans that live in warmer conditions ar
more adopted to coling down the body temperature wich prevent body to over heat.
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I would place conalization of cold enviorment as one of the bigest achivments of
mankind. Humans entered in unfamiliar enviorment wich force people to bring their abilities
and resourcefulness to the limit. Through the mileniums they achived that the populating of
cold places is less hard as it was been at the beginning. That shows that people accumulate
knowledge of living. There were also more and more inovations betwen then and now and
we are still inovating things to make our life in cold easier. That kind of cold enviorment
undearstanding made the Upper Paleolithic colonisation of this areas possible.
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