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Uporaba orodij pri opicah in zgodnjih ljudeh
Izvleček
Namen dela je pojasniti dileme, ki nastajajo ob vprašanju, kdo je prvi uporabljal orodja in na
kakšen način jih je uporabljal. Zato so v diplomskem delu uporabljene različne metode
raziskave znotraj analitičnega pristopa. Uporabljene metode so: opisovalna metoda –
postopki analize, opisani predvsem teoretično; primerjalna metoda – primerjava podatkov
med seboj; zgodovinska metoda – opisovanje raziskav uporabe orodij pri opicah in zgodnjih
ljudeh, največ teh raziskav je bilo od konca 20. stoletja do danes; in metoda zbiranja
podatkov – iz katerih so v sklepu povzeta opazovanja ter oblikovanje lastnih stališč in
sklepov. Morda je že skupni prednik opic in ljudi uporabljal orodja, vendar je na vprašanje,
kdo je prvi uporabljal orodja in na kakšen način jih je uporabljal, težko odgovoriti, saj se
večina organskega materiala, iz katerega so bila narejena prva orodja, ni ohranila. Poleg tega
je večina raziskav narejenih pri opicah v ujetništvu, kar nam ne zagotavlja trdnih dokazov o
njihovi uporabi orodij v naravi. Za podrobnejši vpogled v to tematiko bo treba opraviti še več
arheoloških izkopavanj, analiz sledi uporabe orodij ter nadaljnjih opazovanj opic v njihovem
naravnem okolju.
Ključne besede: paleolitik; primati; hominidi; hominini; uporaba orodij; zgodnji ljudje

Tool use by primates and early humans
Abstract
The aim of this thesis is to explain dilemmas that arise when the question »Who was the first
tool user and how did he used them?« is asked. Therefore, this thesis contains various
methods of research within analytical approach. The methods are: descriptive methodanalysis procedures described primarly theoretically; comparative method- comparison of
data; historical method- describing studies of tool use (most surveys were done since the
end of the 20th century to the present day) in primates and early humans; method of data
collection- the summary of this thesis describes the observations and development of my
own views and conclusions. I can conclude that primates and early humans have a common
ancestor, who already used tools. Depending on the question »How and who was the first
tool user?«, it is difficult to get the right answer, because most organic materials, from which
first tools were made of, are most likely unpreserved. In addition, studies are more or less
made on captive primates, which can not provide us the first evidence of primate tool use.
For more detailed insight into this topic, it will be necessary to do more research in the
future, for example excavations and analysis of traces of use-wear visible on tools, and it will
be necessary to do more observations of primates in their natural habitat.
Key words: paleolithic; primates; hominids; hominins; tool use; early humans
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1. UVOD
Ljudje in človeku podobne opice (šimpanzi, orangutani in gorile) smo v tesnem sorodstvu. S
šimpanzi naj bi si delili kar 99 odstotkov DNK, z gorilami 98 odstotkov DNK in z orangutani 97
odstotkov DNK. Šimpanzi se sicer delijo na pritlikave šimpanze oziroma bonobe (lat. Pan
paniscus) in navadne šimpanze (lat. Pan troglodytes). Ker sta ti dve vrsti šimpanzov človeku
najbolj sorodni, znanstveniki že dolgo razglabljajo, kako to, da so se potem šimpanzi in človek
razvili različno po odcepu prednikov človeka od prednikov šimpanza. Ta razcep se je zgodil
med 4 in 8 milijoni let nazaj v Afriki.
Tema diplomskega dela je odgovoriti na naslednja vprašanja:


ali so si zgodnji ljudje z opicami res tako različni;



kaj nas predvsem loči od opic;



ali so opice dejansko sposobne razmišljanja (načrtovanja) pri uporabi orodij oziroma
ali to počnejo instinktivno;



kdo je prvi uporabljal orodja – zgodnji ljudje avstralopiteki ali opice;



kdo je posnemal koga pri uporabi orodij.

V ta namen sem zbrala doslej znane podatke iz strokovne literature o uporabi orodij ter
ugotavljala razlike pri uporabi orodij med opicami in zgodnjimi ljudmi.
Pri praktičnem postopku raziskave sem bila v živalskem vrtu, kjer nam je biologinja in
pedagoška vodja Irena Furlan pripovedovala o šimpanzih iz ljubljanskega živalskega vrta, ki
so, verjetno v želji, da bi pobegnili, opazovali oskrbnike pri spravljanju ključev, s katerimi
zaklepajo ograde. To mi je dalo misliti, da opice nasploh le niso tako nevedne. Ker je bil to
tudi edini primer, da so oskrbniki zasledili šimpanze pri nekem bolj miselno zahtevnem
dejanju, z raziskavo o vedenju šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu nisem nadaljevala,
saj se mi je zdelo, da so tam premalo ozaveščeni o eksperimentih/raziskavah na opicah.
Oskrbniki ne poskušajo učiti opic uporabe orodij ali drugih predmetov, kar je v tujini pogosta
praksa. Mogoče se bo v prihodnosti to bolj razširilo tudi pri nas in bom tako lahko uresničila
svojo idejo.
Diplomsko delo bom začela z razvojem bipedalizma (hoja po dveh nogah) in z vlogo rok pri
uporabi orodij. Nato bom nadaljevala z opisom zgodnjih ljudi, kjer bom poleg splošnih
1

informacij omenila tudi, kateri rodovi spadajo v to kategorijo. K temu se bo navezovala
izdelava in uporaba orodij, kjer bom naštela orodja po materialu, iz katerega so izdelana, in
napisala, za katera opravila so jih zgodnji ljudje uporabljali. Sledil bo opis opic na splošno ter
njihova uporaba orodij, ki bo prav tako razdeljena po materialu. Sledili bodo še opisi
dejavnosti, pri katerih opice v divjini in ujetništvu uporabljajo orodja.
2. ZGODOVINA RAZISKAV
Dosedanje raziskave na področju uporabe orodij pri zgodnjih ljudeh in opicah so bile plod
dela številnih znanstvenikov, raziskovalcev, paleoantropologov, primatologov in drugih ljudi,
ki se poglabljajo v to tematiko. Te raziskave so se začele v prvem desetletju 20. stoletja ter se
razširile v drugi polovici 20. stoletja. Bolj znani avtorji s področja vedenja opic in zgodnjih
ljudi so Jane Goodall, Dian Fossey, Birutė Galdikas, Louis Leakey in njegova družina (žena
Mary Leakey, sin Richard Leakey in njegova žena Meave Leakey ter njuna hči Louise Leakey),
Christophe Boesch, Hedwige Boesch, Lucinda Backwell in William C. McGrew.
Že v 19. stoletju je Charles Darwin uvrstil človeka in opice v isto vrsto, vendar so imeli to
takrat za nesmiselno idejo. Trdil je, da je človek ena od živalskih vrst (sl. 1). To vsekakor ni
napačno, saj je Carl von Linné, v svojem najpomembnejšem delu Systema Naturae (prva
izdaja v letu 1735) naravo razdelil v tri kraljestva: minerale, zeli in živali ter uporabil pet
ravni: razred, red, rod, vrsta in različica ali podvrsta ter ljudi uvrstil med primate (Gribbin,
Gribbin 2008, 44–45, 55–56).

Slika 1: Uvrstitev človeka v sistem živih bitij (Golja 2016, 35–36).
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Ker se v raziskovalnih člankih o izdelavi in uporabi orodij pri opicah in zgodnjih ljudeh
velikokrat pojavijo besede, kot so hominoidi (lat. Hominoidea), hominidi (lat. Hominidae) in
hominini (lat. Homininae), bom za lažje razumevanje s slikovnim prikazom pojasnila osnovno
terminologijo (sl. 2). Treba pa je omeniti, da se delitve teh pojmov razlikujejo med
raziskovalci.

Slika 2: Hominizacija – osnovna terminologija (Golja 2016, 173).

3. RAZVOJ BIPEDALIZMA IN VLOGA ROK PRI UPORABI ORODIJ
3.1. Razvoj bipedalizma
Pojav bipedalizma (hoje po dveh nogah) je pomemben dogodek v razvoju človeka. Zaradi
spremembe podnebja se je spremenilo tudi rastje habitatov predhodnikov ljudi tako, da so
se gozdne površine manjšale, savanske pa večale. To je privedlo do skromnejših virov hrane
in posledično do potrebe po iskanju hrane na širšem področju. Obstaja več kot 10 hipotez
razvoja bipedalizma, vendar bom opisala štiri, ki se mi zdijo bolj logične. Prva hipoteza je
nabiranje hrane v odprti savani, kar je povezano s sprostitvijo rok. To je selekcijska prednost,
ker je življenje na drevesih otežilo prenos hrane na druge lokacije, saj so za življenje na
drevesih naši predniki potrebovali proste roke za plezanje in s tem niso imeli prostih rok za
prenašanje hrane. Proste roke pa so jim omogočile prenos hrane na varno mesto za uživanje.
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Druga hipoteza je, da je razvoj hoje po dveh nogah omogočil učinkovitejše oprezanje za
plenilci, saj je dvig na noge omogočil boljši pogled na odprte površine. Tretja hipoteza je
energijska učinkovitost gibanja, saj je bipedalizem energijsko bolj učinkovit od štirinožne
hoje. To prinaša prednost, saj so v pogojih pomanjkanja bolj uspešni osebki, ki so energijsko
učinkovitejši. Četrta hipoteza pa je termoregulacijska hipoteza, saj je pri hoji po dveh nogah
izpostavljenost površine telesa soncu manjša. Poleg tega je omogočen tudi dvig telesa od
vročih tal, posledično manjši sprejem in večje oddajanje toplote (Golja 2016, 188–190;
Richmond, Begun, Strait 2001, 99–100).
Večina hipotez o začetkih bipedalizma vključuje scenarije, ki opisujejo bipedalizem kot
prilagoditev na novo okolje, ko so se začele klimatske spremembe, kot so globalno ohlajanje
in sušna obdobja. To se je začelo v obdobju miocena – pred 23 do 5 milijoni let. Kot že
omenjeno zgoraj, je to privedlo do zmanjšanja gozdne površine in povečanja odprtih okolij,
zato ostaja odprto vprašanje, v kakšnih habitatih so živeli zgodnji bipedi in zadnji skupni
prednik vrste Homo in Pan (znanstveno ime za šimpanze). Nekaj trenutnih paleookoljskih
dokazov kaže na to, da so zgodnji bipedi (Australopithecus iz časa pred štirimi milijoni let ali
morda že Sahelanthropus tchadensis iz časa pred sedmimi milijoni let) in morda zadnji skupni
prednik vrste Homo in Pan (Sahelanthropus tchadensis ali Orrorin tugenensis ali morda oba,
saj sta oba živela v času razcepa prednikov človeka od prednikov šimpanza) živeli v habitatih,
ki so bili vsaj do neke mere gozdnati. Po drugi strani pa podatki iz zadnjih nekaj desetletij
kažejo, da so fosile avstralopitekov našli v različnih paleookoljih (tako odprtih kot
pogozdenih), zaradi česar je malo verjetno, da je bil premik na odprte travniške habitate
razlog za razvoj bipedalne hoje. Najmočnejša podpora za idejo, da se je bipedalizem razvil v
gozdnatih okoljih, pa prihaja iz paleookoljskih podatkov (npr. klimatske spremembe,
ekologija, analiza fitolitov, fosili, analiza izotopov, dendrokronologija), ki spremljajo fosile
vrst Orrorin tugenensis (datiran v čas pred približno šestimi milijoni let) in Ardipithecus
ramidus (datiran v čas pred 4,4 milijona let) (Richmond, Begun, Strait 2001, 97–98).
Dodatni dokazi o pomembnosti gozdnatih habitatov pri zelo zgodnjih homininih prihajajo iz
zahodne meje pokrajine Middle Awash v Etiopiji, kjer so našli fosile homininov v gozdnatih
okoljih, medtem ko so ti fosili maloštevilni v sedimentih, ki so odraz odprtih okolij
(Richmond, Begun, Strait 2001, 98).
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Najzgodnejši nedvoumni biped, vrsta Australopithecus anamensis, je bil najden v Keniji.
Mikro- in makrofavna iz Kanapoia v Keniji kaže na odprte, grmičaste ali gozdnate habitate.
Gozdove v Kanapoiu so spremljale reke, ki so odgovorne za depozite, v katerih so našli
ostanke te vrste. Zgodnji člani rodu Australopithecus so običajno naseljevali okolja z drevesi
ali v njihovi bližini, vendar niso bili omejeni le na gozdove, kot naj bi bilo značilno za vrsto
Ardipithecus (Richmond, Begun, Strait 2001, 98).
Dejstvo, da fosili zgodnjih homininov običajno ne nastopajo v odprtih travniških okoljih,
nasprotuje dolgoletnim »savana« hipotezam, s katerimi so raziskovalci trdili, da so se
dejavniki za razvoj bipedalizma pojavili zaradi prehoda na odprte travnike. Hipoteze, ki trdijo,
da so se zgodnji hominini naseljevali ali se hranili predvsem na travnikih, tako lahko
zavrnemo, saj se pojavljajo vedno bolj trdni dokazi, da so zgodnji hominini živeli v bolj
gozdnatih paleookoljih. Paleookoljski podatki nasprotujejo tudi hipotezam, da je bipedalizem
nastal kot prilagoditev na hojo na dolge razdalje pri iskanju hrane ali zaradi iskanja hrane na
odprtih, travnatih okoljih. Če zgodnji hominini niso živeli v zelo odprtih habitatih, potem tudi
izpostavljenost soncu verjetno ni bila glavni selektivni dejavnik za razvoj bipedalizma, saj v
gozdovih sončna svetloba težje prodira do tal skozi krošnje dreves in so bili zaradi tega manj
izpostavljeni neposredni sončni svetlobi (Richmond, Begun, Strait 2001, 98).
Vendar pa ni mogoče zavrniti vseh »savana« hipotez, saj je bil bipedalizem pri zgodnjih
homininih, ki so sicer prebivali v gozdnatih habitatih, lahko učinkovit način premikanja po
območjih odprtega terena. Bipedalizem in plezanje sta priskrbela vsestransko gibanje, ki je
omogočilo življenje v različnih habitatih (gosto ali redko pogozdena območja). Oboje jim je
omogočilo hitro in lažje premikanje po drevesih ter med drevesi, če so bili med njimi odprti
prostori (Richmond, Begun, Strait 2001, 98).
Povezava paleookoljskih podatkov s fosili zgodnjih homininov pa vseeno kaže na pomembno
vlogo odprtih habitatov v kasnejšem razvoju bipedalizma. Fosile avstralopitekov raziskovalci
pogosto najdejo v paleookoljskih kontekstih, ki so bolj odprti (npr. savane) kot paleookoljski
konteksti (gozdovi), ki so pripisani vrstama Ardipithecus in Orrorin (Richmond, Begun, Strait
2001, 98).
Uravnavanje temperature telesa in učinkovitost gibanja verjetno nista razloga za razvoj
bipedalizma. Prej bi veljalo obratno, namreč da je bipedalizem skupaj z vitko obliko telesa in
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večjo telesno maso morda omogočil razvoj teh prednosti med človeško evolucijo (Richmond,
Begun, Strait 2001, 98).
Vse te raziskave in »zavrnjene« hipoteze kažejo, da bi lahko uporaba orodij prav tako vplivala
na razvoj bipedalizma. Bipedalizem je predstavljal evolucijsko prednost, saj so zgodnjim
ljudem proste roke olajšale uporabo orodij. Hojo po dveh nogah opazimo tudi pri opicah, ko
prenašajo stvari in orodja z enega mesta na drugo, kar pomeni, da jim proste roke olajšajo
uporabo orodij.
3.2. Vloga rok pri uporabi orodij
Spretnost uporabe orodij uvrščamo v kategorijo asimetričnih ročnih dejavnosti, saj si
posamezniki razdelijo delo med obema rokama. Asimetrične ročne dejavnosti pomenijo, da
eno roko raje izberemo za izvajanje dejanj na predmetu (orodju), medtem ko z drugo roko
predmet stabiliziramo. Asimetrično ročno dejavnost lahko ponazorimo z oblikovanjem
kamna z odbijanjem, kjer z dominantno roko vihtimo kamnito kladivo, s katerim udarimo po
jedru, ki ga držimo z nedominantno roko. To nas loči od drugih živih primatov, pri katerih je
pri populacijah in vrstah težko opaziti pristranskost pri uporabi rok (Steele, Uomini 2005,
217).
Razvitost osnovnih anatomskih značilnosti, potrebnih za uporabo orodij, kaže na podobno
sposobnost uporabe orodij pri človeku podobnih opicah in kapucinkah. Človeku podobne
opice imajo glede na ostale prste nasproti ležeč palec, kar jim omogoča stik med kazalcem in
palcem, kot je to možno pri ljudeh. So tudi zmožne širokega razpona ročnih spretnosti
(različni načini uporabe različnih orodji). Kapucinke imajo glede na ostale prste nepravilno
(psevdo) nasproti ležeč palec, zato so zmožne tako močnega kot tudi natančnega oprijema.
Poleg tega imajo človeku podobne opice in kapucinke v primerjavi z drugimi nečloveškimi
primati velike možgane glede na velikost telesa. Bonobi, kapucinke in tudi orangutani
izdelujejo in uporabljajo preoblikovana kamnita orodja v ujetništvu, torej imajo razvite
minimalne morfološke (morfologija – veda o zgradbi in obliki organizmov) zahteve za
uporabo in izdelavo kamnitih orodji (Panger et al. 2002, 240).
Razmeroma popoln zbir kosti roke zgodnjega hominina, pripisan vrsti Australopithecus
afarensis, datiran pred okoli 3,2 milijona let, kaže na morfološke značilnosti z boljšo
sposobnostjo upravljanja z rokami, kot jo imajo sodobne opice. Postavitev, oblikovanost,
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dolžina in druge značilnosti metakarpalnih kosti (kosti v zapestju) so jim omogočile boljši in
močnejši oprijem predmeta, boljšo gibljivost palca in ostalih prstov ter zapestja (Panger et al.
2002, 240). Zato so lahko lažje in bolje izdelovali in uporabljali različna orodja. Na podlagi
tega in na podlagi dejstva, da imajo vsi hominoidi roke, sposobne za fino manipulacijo,
vključno z uporabo orodij, je logično sklepati, da so bile tudi roke zgodnjih homininov
primerne za uporabo orodij. Sicer fosilni dokazi sami po sebi niso dovolj, da bi lahko iz njih
sklepali o odsotnosti ali prisotnosti uporabe orodij med našimi zgodnjimi predniki, a vendarle
nakazujejo, da je bila uporaba orodij pri homininih fizično mogoča vsaj pred 3,2 milijona let.
Kombinacija primatoloških, filogenetskih in fosilnih dokazov nakazuje, da so bili hominini, ki
so živeli pred 2,5 milijona let, skoraj zagotovo sposobni uporabe orodij (Panger et al. 2002,
238).
Oblika rok predstavlja ključni faktor v manipulaciji oziroma uporabi orodja. Izredno
pomembna je tudi razvitost možganov, ki omogočajo spretno in učinkovito motorično
uporabo orodij.
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4. ZGODNJI LJUDJE
Med prednike današnjih ljudi štejemo protohominine (vendar pri teh ni dokazov o kakršni
koli uporabi orodij; živeli so pred 7 do 5 milijoni let), avstralopiteke (gracilne (4,2–1,8
milijona let) in robustne vrste (2,5–1,4 milijona let)) ter človeške vrste Homo rudolphensis
(2,4–1,6 milijona let), Homo habilis (slov. spretni človek; 1,9–1,4 milijona let), Homo ergaster
(slov. delujoči človek; 1,9 milijona let), Homo erectus (slov. vzravnani človek; 1,8 milijona let
do 400.000/53.000 let) in Homo heidelbergensis (naj bi bil anatomsko med Homo erectusom
in sodobnim človekom; pred 800.000 in 100.000 leti). V svojem diplomskem delu bom
omenila vrste: Australopithecus afarensis (gracilna vrsta), Australopithecus africanus
(gracilna vrsta), Australopithecus robustus oziroma Paranthropus robustus (robustna vrsta),
Homo habilis in Homo erectus.
Od modernih afriških človeku podobnih opic naj bi bil bonobo (lat. Pan paniscus) najboljši
živeči model za zgodnje avstralopiteke. Ta pogled temelji na številnih anatomskih
podobnostih lobanjske in obrazne strukture, zobovja in razvoja udov. Bonobi imajo v
primerjavi z drugimi človeku podobnimi opicami manjši prsni koš in manjšo glavo, ki leži bolj
vertikalno na hrbtenico. To jim omogoča občasno bipedalno hojo. Roke imajo krajše glede na
noge, kar tudi pomaga pri bipedalni hoji. Medtem ko se premikajo bipedalno, pogosto nosijo
hrano v obeh rokah, kot tudi v ustih (Savage-Rumbaugh 1994, 39, 45). Imamo dokaze
(kamnita orodja, živalske kosti, ki kažejo sledi vrezov, narejenih s kamnitimi orodji) o tem, da
so tudi zgodnji hominini uporabljali kamnita orodja in jih, prav tako kot meso, odnašali na
druge lokacije (Davidson, McGrew 2005, 802).
Na podlagi fosilnih lobanjskih ostankov lahko sklepamo, da so imeli hominini morda že pred
3,2 milijona let možgansko kapaciteto tako veliko ali celo večjo, kot je pri sodobnih človeku
podobnih opicah. Pri vrsti Australopithecus africanus, datirani pred okoli 2,75 milijona let, je
bila encefalizacija (značilnost nekaterih sesalcev, posebno človeka, da so možgani po obsegu
in po delovanju bolj razviti kot hrbtni mozeg) večja kot pri sodobnih opicah, medtem ko je
bila velikost možganov vrste Australopithecus afarensis, datirane pred okoli 3,2 milijona let,
primerljiva z velikostjo možganov opic iz rodu Pan. Informacije o zgradbi možganov kažejo,
da so možgani zgodnjih homininov podobni možganom obstoječih hominoidov (človeku
podobne opice). Imajo tudi nekaj podobnosti z možgani sodobnih ljudi. Danes ni dostopnih
podatkov o velikosti in zgradbi možganov za fosile človeških prednikov, dokumentiranih v
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času pred 3,2 milijona let. Vendar pa je dejstvo, da so bili možgani homininov v tem času
primerljivi z možgani človeku podobnih opic z vidika sposobnosti dojemanja in velikosti
možganov. To pa kaže na to, da so bili vsaj nekateri hominini sposobni uporabe orodij
(Panger et al. 2002, 238).
Ob predpostavki, da so naši najbližji živeči sorodniki podedovali vedenje od zadnjih skupnih
prednikov in njihovih potomcev, lahko sklepamo, da je bila minimalna stopnja tehnološke
zmogljivosti hominidov pred 5 do 2,5 milijona let primerljiva s tisto pri šimpanzih (Ambrose
2001, 1749).
Zgodnji hominini niso bili le vsejedi, ampak tudi zgolj rastlinojedi. Med rastlinojede vrste sodi
na primer Paranthropus robustus. Zanj naj bi bili značilni majhni možgani in veliki zobje.
Zaradi majhnih možganov in rastlinske prehrane so mislili, da Paranthropus ni imel niti
razuma niti interesa za izdelavo in uporabo orodij. Ravno zato so kamene artefakte, najdene
skupaj z vrsto Paranthropus, pripisovali njihovim vrstnikom iz rodu Homo. Nezainteresiranost
za izdelavo in uporabo orodij naj bi prispevala k morebitnemu izumrtju vrste Paranthropus v
zgodnjem srednjem pleistocenu. Veliko dognanj o vrsti Paranthropus je pridobljenih iz
raziskav lobanjskih in zobnih ostankov. Nekaj fosiliziranih (postkranialnih) kosti vrste
Paranthropus so odkrili na najdišču Swartkrans in Kromdraai v provinci Gauteng v Južni
Afriki. Na najdišču Swartkrans je najstarejši (Member 1) od petih osebkov, datiran pred okoli
1,8 milijona let. Te fosilizirane kosti (predvsem kosti rok) zagotavljajo prvi neposredni
morfološki dokaz, ki se nanaša na vprašanje, ali je bil Paranthropus sposoben izdelave in
uporabe orodij. Na to vprašanje nam lahko odgovori tudi primerjava med vrstama
Paranthropus in Homo habilis (iz Bed I, soteska Olduvai), pri kateri so znanstveniki odkrili
začetke sposobnosti natančnega oprijema. Podobna sposobnost je prisotna tudi pri vrsti
Paranthropus. To pa izpodbija idejo, da se vrsta Homo razlikuje od vrste Paranthropus po
morfoloških prilagoditvah, ki temeljijo na natančen oprijemu in izdelavi ter uporabi orodij.
Ne samo, da je morfologija roke rodu Paranthropus primerna za izdelavo in uporabo orodij,
temveč so na najdišču Swartkrans našli tudi številne koščene in kamene artefakte. Koščeni
artefakti so večinoma deli kosti, ki so bili uporabljeni za kopanje. Glede na splošno mnenje,
da je Paranthropus živel v glavnem od rastlinske prehrane s tršo strukturo, bi lahko izdeloval
najdena koščena in kamnita orodja ter jih nato uporabil za pridobivanje in predelavo rastlin.
Če to drži, pomeni, da je Paranthropus izumil ali usvojil uporabo in izdelavo orodij za lažje
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preživetje z rastlinsko prehrano, medtem ko so drugi zgodnji hominidi prilagodili in
uporabljali orodja za drugačno vrsto prehrane (Susman 1988, 781–783).
Paleoantropologi poskušajo prikazati vedenje zgodnjih homininov s pomočjo opazovanja
vedenja človeku podobnih opic, zlasti šimpanzov, ali z uporabo načel socioekologije
primatov, ki vključuje prehrano, razširjenost hrane in značilnosti njihovih družbenih
sistemov. Paleoklimatski in paleobiološki podatki pomagajo pri rekonstrukciji značilnosti
habitata homininov, vključno z verjetno distribucijo rastlinskih in živalskih vrst, ki bi lahko
bile del njihove prehrane. Način in vrsto prehrane lahko ugotovijo tudi iz določenih
anatomskih lastnosti, zlasti zob. Ti podatki so pokazali, da je prednostna prehrana zgodnjega
avstralopiteka vsebovala jagodičevje, dopolnjeno z orehi, semeni in podzemnimi viri (na
primer z gomolji in koreninami). To hrano so morda pridobivali tudi z uporabo kamnitih
orodij (Ottoni, Izar 2008, 177).
Če je torej možno primerjati zgodnje ljudi z modernimi opicami, kot so šimpanzi oziroma
bonobi, lahko opazujemo odnos šimpanzov do orodij in ga tako primerjamo z odnosom
zgodnjih ljudi do orodij.
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5. UPORABA ORODIJ PRI ZGODNJIH LJUDEH
Laughlin je dejal: »Lov je bil prvoten vzorec, ki je igral glavno vlogo pri prehajanju iz
bipedalne opice v človeka, ki je uporabljal in izdeloval orodja, komuniciral s pomočjo govora
in imel kompleksno kulturo.« (Laughlin 1968; nav. v McGrew 1992, 116).
Najstarejši dokaz izdelave in uporabe orodij znotraj rodu homininov se pojavi mnogo
kasneje, in sicer pred približno tremi milijoni let z najdbo oldovanskih kamenih orodij. Večina
arheologov trdi, da ta zgodnja kamena orodja že kažejo na uporabo orodij na določenem
prostoru, načrtovanje njihove izdelave in ročne spretnosti, čeprav jih ni izdelal Homo sapiens
(Alarie 2014, 7). Haslam et al. zatrjujejo, da je bila postopna pridobitev iznajdljivosti in
spretnosti prisotna že pred oldovanskimi kamnitimi orodji (Haslam et al. 2009; nav. v Alarie
2014, 7).
Danes imamo prepričljive dokaze, da so hominini in rod Pan (predstavnika rodu Pan sta
navadni šimpanz in pritlikavi ali bonobo šimpanz) sestrski skupini. Ker človeku podobne opice
(predvsem šimpanzi) in ljudje uporabljajo orodja, lahko sklepamo na to, da je skupni prednik
Pan in Homo (pred 8 do 5 milijoni let) uporabljal orodja, kar kažejo tudi trenutni sicer še
maloštevilni podatki. Večina zgodnjih homininov je povezanih z vlažnimi okolji, kot so
obvodni gozdovi, gosto pogozdeni habitati in mozaični habitati z nekaj travniki, zato
znanstveniki menijo, da so imeli na razpolago visoko energijsko, a težko dostopno hrano
(npr. orehe, insekte in med). Nadalje predpostavljajo, da so bile palice, trava, listje in kamni
kot surovina za izdelavo orodij na voljo vsem zgodnjim homininom. Znanstveniki
predvidevajo, da so bile surovine in potrebna moč za uporabo orodij zgodnjim homininom na
voljo že od časa delitve na hominine in panine (skupno poimenovanje za predstavnike rodu
Pan) (Panger et al. 2002, 236).
Kljub temu pa je bila uporaba orodij pri homininih drugačna, kot je pri šimpanzih. Vseeno
obstaja podobnost med zgodnjimi sledovi odbijanja pri homininih in pa šimpanzih. Primer
tega so šimpanzi, ki pri svojem tolčenju po nakovalu nehote dobijo odbitke, kar verjetno
spominja na podobno odbijanje pri starodavnih homininih (Alarie 2014, 9).
Tradicija oldovanskih orodij je trenutno pripisana vrsti Homo habilis (pred približno tremi
milijoni let), vendar pa ni neposrednih ostankov hominina, povezanega z njimi (Alarie 2014,
9). Glede na stopnjo zapletenosti oldovanskih kamnitih orodij v primerjavi z uporabo orodij
11

pri šimpanzih so Haslam et al. predpostavili, da je začetek sistematičnega odbijanja kamnov
verjetno starejši od pojava Homo habilisa in je inovacija avstralopiteka (Haslam et al. 2009;
nav. v Alarie 2014, 9). Avstralopiteki so imeli približno enako velikost možganov in ročne
spretnosti kot današnji šimpanzi. Glede na to, da je v eksperimentih šimpanze možno naučiti
odbijanja in so zmožni situacijske presoje, lahko sklepamo, da so lahko avstralopiteki s
podobno velikostjo možganov, držo in anatomijo prednjih okončin izdelovali prva kamnita
orodja (Alarie 2014, 9).
Od vseh vrst orodij so se v paleoarheoloških zapisih najbolje ohranili kamniti artefakti, precej
manj pa nekamniti, na primer kosti, rogovje, školjke, koža in predvsem deli rastlin. Obstoju
nekamnitih orodij pred kamnitimi so pripisovali manjši pomen (McGrew 1992, 118). Oakley
je prepoznal, da so protohominidi (predniki hominidov) verjetno uporabljali koščena in
lesena orodja, toda menil je, da so nekamniti materiali prišli v poštev le, ko so bila na voljo
kamnita orodja za njihovo oblikovanje v uporabna orodja (Oakley 1965; nav. v McGrew 1992,
118). Pri divjih šimpanzih, orangutanih in kapucinkah so opazili uporabo lesa, listov, trave in
lubja (Alarie 2014, 8). Haslam et al. predpostavljajo, da lahko te raziskave uporabe organskih
orodij pri primatih pomagajo pri razumevanju uporabe orodij pri zgodnjih homininih (Haslam
et al. 2009; nav. v Alarie 2014, 8). Kljub temu, da se organski material slabo ohranja, se je
uporaba organskih orodij verjetno pojavila že mnogo prej kot pred 800.000 leti ter je lahko
starejša od uporabe kamnitih orodij. Na to dodatno kaže tudi obstoj uporabe organskih
orodij pri današnjih primatih ter njihova sposobnost oblikovanja različnih organskih snovi
(Alarie 2014, 8).
5.1. Lesena orodja
Zaradi prej omenjene slabe ohranjenosti organskih orodij je nabor lesenega orodja ozek.
Obstoječi primeri so se ohranili le v ekstremnih razmerah.
Med starejšimi lesenimi orodji so sulice, datirane pred 420.000 do 400.000 leti, z najdišča
Clacton-on-Sea v Angliji, ter od 400.000 do 300.000 let stare sulice z najdišča Schöningen v
Nemčiji (Ambrose 2001, 1751).
Ugodni postdepozicijski pogoji v Schöningenu, in tudi na drugem nemškem najdišču
Bilzingsleben, so pomagali pri ohranitvi številnih lesenih predmetov, ki so jih uporabljali pri
različnih opravilih. Najstarejši od teh so štirje leseni predmeti, odkriti v Schöningenu 12, na
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delu pleistocenskega jezera, bogatega s fosili. Ti leseni kosi so bili odkriti v povezavi s
številnimi kremenčevimi artefakti. Izdelani so iz bele jelke in so dolgi 12, 17, 19,1 in 32,2 cm.
Najkrajši od njih ima diagonalne zareze na obeh koncih, ostali trije pa imajo le eno tako
zarezo. Najverjetneje so zareze služile kot nosilec, v katerega so vstavili kose kremena in tako
dobili sestavljeno orodje (Burdukiewicz 2005, 364–365).
Kar še dodatno kaže na morebitno izdelavo in uporabo lesenih orodij pri zgodnjih ljudeh, pa
so sledi obdelave lesa na nekaterih zgodnjih kamnitih orodjih (Panger et al. 2002, 236).
5.2. Orodja iz školjk in zob morskega psa
Dobro ohranjena orodja so bile školjke in pa zobje, saj imajo neorgansko osnovo. Zaradi tega
so se školjke in zobje ohranili na več mestih in pojavljali v večjem številu.
Leta 1890 so raziskovalci izkopali skupek fosilov sladkovodnih školjk na najdišču Trinil na
otoku Java v Indoneziji. Zbirka je vsebovala 11 sladkovodnih vrst mehkužcev, med katerimi
prevladuje vrsta Pseudodon (sladkovodna školjka klapavica). Med školjkami je 143 celih
primerkov, 23 posameznih valv in 24 fragmentov, kar predstavlja najmanj 166 primerkov
(Joordens et al. 2015, 228). Na školjkah so opazili luknje, ki bi jih pri prehranjevanju lahko
naredile npr. vidre, podgane, opice ali hominini (Homo erectus). Vendar pa verjetno te luknje
lahko pripišemo človeku, saj so podobno narejene luknje (sl. 3: a–f) odkrili na območju
Karibov. Karibski sodobni človek je namreč podobne luknje na polžih Lobatus gigas naredil
zato, da bi prišel do mesa. Za oceno možnih tehnik luknjanja so raziskovalci izvedli
eksperimente z živimi sladkovodnimi školjkami iste družine (sl. 3: g–i), ki jih lahko
primerjamo po velikosti in debelini z izumrlimi školjkami Pseudodon iz Trinila. Primerno
»orodje« za preluknjanje školjk bi lahko bili zobje morskega psa (sl. 3: j–m), s katerimi bi z
vrtanjem v živo školjko na območju aduktornega ligamenta naredili luknjo podobne velikosti
in morfologije, kot so bile luknje iz Trinila. Takoj, ko je bila školjka preluknjana in mišica
poškodovana s konico orodja, je žival izgubila nadzor nad mišico. Tako sta se del valve in
školjka odprla brez kakršnega koli loma. Z eksperimenti so ugotovili, da je za odpiranje školjk
potrebna visoka raven spretnosti in poznavanja anatomije mehkužcev. Sklepa se, da skupek
školjk Pseudodon iz Trinila odraža ostanke zbiranja in obdelovanja školjk za izdelavo in
uporabo orodij ter da je bil za nastanek lukenj odgovoren Homo erectus (Joordens et al.
2015, 228–229).
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Slika 3: Školjka z luknjami, ki jih je naredil karibski sodobni človek (a–f); podobno narejene luknje na
lupini polža Lobatus (g–i); eksperimentalno vrtanje lukenj v živo školjko z uporabo zoba morskega psa
(j–m); fosilizirani zobje morskega psa (n–s) (Joordens et al. 2015, priloga sl. 3).

Na Trinilu so odkrili tudi primer školjke Pseudodon, ki kaže znake retuširanja. Rob školjke je
bil zglajen, kar kaže na njegovo uporabo kot orodja za rezanje ali strganje. Plitve brazde
potekajo vzporedno z retuširanim robom. Znotraj brazd in preko njih so vidne sledi korenin
in gliv, kar kaže na to, da so brazde nastale že pred preperevanjem školjke. Brazde so
najverjetneje zaradi stika med notranjo površino školjke in trdim materialom nastale med
uporabo orodja. Vse to podpira hipotezo, da je takšna uporaba orodja del kulturne
prilagoditve vrste Homo erectus na Javi. Drug primer školjke Pseudodon prikazuje
geometrične vzorce (sl. 4) na osrednjem delu leve lupine. Vzorec poteka z zadnje na sprednjo
stran ter je sestavljen iz cik-cak črt in zavojev. Ti vzorci so bili narejeni z zobmi morskega psa.
Graviranje je bilo verjetno narejeno na sveži školjki, ki je še imela rjav »periostracum« (tanka
organska prevleka ali »koža«, ki je najbolj zunanja plast školjke od mnogih živali z lupinastim
ogrodjem, vključno z mehkužci in ramenonožci), zato je nastal presenetljiv vzorec belih črt na
temni podlagi. Z eksperimenti so ugotovili, da je za graviranje na svežih školjkah potrebna
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sila za prodiranje periostracuma in pod njim ležečih aragonitnih (karbonatni mineral) plasti.
Če bi graviranje le površinsko vplivalo na aragonitne plasti, bi črte enostavno izginile zaradi
preperevanja ob izgubi zunanje organske plasti. Poleg tega je za izdelavo ravnih globokih črt
in ostrih zavojev potrebna znatna ročna kontrola in spretnost. Med črtami ob zavojih ni
praznin, kar kaže na to, da so bili izdelovalci pozorni in natančni, da so lahko naredili
enakomerne vzorce. Morfološka podobnost vseh vzorcev kaže, da je celoten vzorec izdelal le
en človek, in sicer naenkrat, v eni fazi oblikovanja (Joordens et al. 2015, 229).
Vsaj 0,43 ± 0,05 milijona let staro odpiranje školjk, uporaba školjk kot surovine za izdelavo
orodij in graviranje abstraktnih vzorcev na školjke kaže, da je Homo erectus na Trinilu
izkoriščal sladkovodne klapavice. Vključitev klapavic v prehrano Homo erectusa ni
presenetljiva, saj vodne mehkužce plenijo številni kopenski sesalci, vključno s primati.
Uporaba školjk pri izdelavi orodij pa je prva znana v zgodovini tehnologije homininov na
otoku Java. Uporaba školjk lahko pojasni odsotnost kamenih artefaktov v zgodnjem in
srednjem pleistocenu na Javi. Kamenih orodij verjetno niso izdelovali zaradi slabe lokalne
razpoložljivosti primerne kamnine, kot je bilo ugotovljeno tudi za mnogo mlajša (okoli
110.000 let stara) neandertalska orodja iz školjk iz Italije in Grčije. Odkritje graviranja na
školjkah je nepričakovano, saj je bilo prej znano prvo nesporno graviranje bistveno mlajše
(Joordens et al. 2015, 230).

Slika 4: Geometrični vzorec na školjki Pseudodon (Joordens et al. 2015, 230, sl. 2).
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V letih 1976–1979 je indonezijsko-japonska odprava izkopala popolno levo koželjnico
mladega odraslega goveda (sl. 5) na najdišču Bukuran na območju Sangirana (Java). Na dobro
ohranjeni površini kosti sta bila dva skupka zarez (sl. 5). Enajst zarez je razporejenih v križkraž vzorcu, drugi skupek pa predstavljata dve vzporedni zarezi, ki se nahajata ob strani kosti.
Za razliko od zarez, narejenih s kamnitim orodjem, ki so običajno v obliki črke V, so te zareze
široke in ploske. Vse zareze so bile široke od 0,5 do 1,2 mm in globoke manj kot 0,5 mm. Na
podlagi raziskav se je izkazalo, da so take zareze naredili z debelimi odbitki iz školjk (Choi,
Driwantoro 2006, 51–52). To še dodatno potrjuje pleistocensko obdelavo in uporabo školjk
na Javi.

Slika 5: Zareze na koželjnici mladega odraslega goveda, narejene s školjko (Choi, Driwantoro 2006,
52, sl. 5).
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Tudi na vzhodu Afrike naj bi pleistocenski hominidi morda uporabljali školjke kot orodja in
naredili podobne zareze kot v Sangiranu. Ta orodja naj bi bila narejena iz klapavic in ostrig z
retuširanimi robovi, vendar zarez, ki so nastale pri uporabi teh školjk, ni mogoče razlikovati
od tistih, narejenih s kamnitimi orodji. Drugi znanstveniki so testirali tudi zlomljene debele
odbitke iz školjk brez retuš, saj predvidevajo, da bi hominidi najprej odkrili ostre in obstojne
robove na zlomljenih svežih ali fosiliziranih školjkah. Školjka, sveža ali fosilizirana, je sicer
sestavljena iz kalcijevega karbonata v obliki kalcita in aragonita ali obojega v plastnati
strukturi. Na zarezah na koželjnici mladega odraslega goveda, ki so jih povzročili hominidi pri
namernem odstranjevanju mesa, so opravili mikro- in makroskopske analize ter tako
dokazali uporabo debelih odbitkov iz školjk. Zareze na kosti naj bi v Sangiranu izdelal Homo
erectus. Iz študij lahko razberemo uporabo kamnitih in nekamnitih orodij že pri starejših
homininih. Vendar v Sangiranu niso odkrili uporabe debelih odbitkov iz školjk pri nobeni
zgodnejši vrsti hominidov, temveč šele pri vrsti Homo erectus. Znanstveniki poudarjajo, da v
pleistocenskih arheoloških območjih izven jugovzhodne Azije prevladujejo kamnita orodja. V
Sangiranu na območju jugovzhodne Azije pa imamo dokaze o 1,6 do 1,5 milijona let stari
uporabi školjk, ki naj bi jih obdeloval in uporabljal Homo erectus (Choi, Driwantoro 2006, 52,
55–56).
5.3. Koščena orodja
Koščena orodja so zaradi svoje trpežnosti predstavljala učinkovit material za izdelavo in
uporabo orodij. Kosti so namreč poleg zob najtrše tkivo in so zgrajene iz anorganskih (dve
tretjini mase) in organskih snovi (ena tretjina mase).
Koščena orodja, datirana v čas pred 2 do 1,5 milijona let, so našli tako v vzhodni kot južni
Afriki. Čeprav kosti niso bile v celoti preoblikovane v orodje, makroskopske in mikroskopske
analize kažejo na to, da so bile najverjetneje uporabljene za kopanje, rezanje (za meso,
rastline, mehkejše kože) ali lovljenje termitov (Panger et al. 2002, 235–236).
Izdelava specializiranih koščenih orodij pri vrsti Homo sapiens, umetnost in specializirano
lovsko orožje ločujejo to vrsto od drugih vrst rodu Homo. Vendar pa številni dokazi, ki
prihajajo iz južne Afrike in Evrope, kažejo na to, da so bile preoblikovane kosti del
vedenjskega vzorca že veliko prej (Zupancich et al. 2016, 1).
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Starejše študije so kazale, da predstavljajo preoblikovane kosti s starejših paleolitskih najdišč
Swartkransa in Sterkfonteina v južni Afriki najstarejša znana koščena orodja. Uporabljal jih je
Australopithecus robustus za izkopavanje gomoljev. Da so ljudje res preoblikovali te kosti,
potrjujejo makroskopske in mikroskopske analize vzorcev obrabe na domnevnih koščenih
orodjih, na psevdo koščenih orodjih naravno izdelanih s tafonomskimi procesi (tafonomija –
proučuje različne procese in dejavnike, ki so vplivali na ostanke živali po smrti) in na
eksperimentalno uporabljenih koščenih orodjih. Z novejšimi analizami pa so ugotovili, da so
bila orodja namenjena za kopanje v gnezda termitov ne pa za izkopavanje gomoljev. Ta
rezultat kaže, da so zgodnji hominidi iz južne Afrike ohranili uporabo koščenih orodij, ki je
lahko trajala dolgo časa, in dokazuje pomembno vlogo insektov v prehrani zgodnjih
hominidov. Koščena orodja z najdišča Swartkrans (sl. 6) in Sterkfontein ter vsa
eksperimentalna orodja za kopanje v zemljo (sl. 6: c) in v gnezda termitov (sl. 6: d) so imela
zaobljene konice z gladko poliranim delom, omejenim med 5 in 50 mm od konice. Imela so
tudi posamezne proge, omejene na obrabljeno konico, ki jih po preostalem delu kosti ni bilo.
Z analizami zlomov na koščenih orodjih iz Swartkransa in Sterkfonteina so ugotovili, da so
zgodnji hominidi izbirali močno preperele koščene fragmente določene velikosti (13–19 cm)
in oblike (dolgi, ravni odbitki in jedra rogov). Z eksperimenti so ugotovili, da so tanki in
koničasti koščeni artefakti najbolj učinkoviti za drezanje v kupe zemlje (gnezda termitov),
medtem ko naj bi bila kamnita orodja, ki imajo drugačno obliko, neučinkovita za prediranje
trde skorje gnezd termitov. Depozicija človeških fosilov (members 1–3) iz Swartkransa je
nastajala v obdobju več kot pol milijona let, kar kaže na to, da so južnoafriški
pliopleistocenski hominidi vključevali termite v svojo prehrano skozi daljše obdobje. S
kopanjem termitov iz njihovih gnezd so hominidi pridobili bogat vir hrane, ki je bil sicer na
voljo le po dežju, ko so termiti zaradi razmnoževanja prišli iz gnezd (Backwell, d'Errico 2001,
1358–1361).
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Slika 6: Vzorec obrabe na orodjih z najdišča Swartkrans in na eksperimentalnih koščenih orodjih;
koščeno orodje z najdišča Swartkrans (a); konica orodja, uporabljena v eksperimentu za izkopavanje
čebulic Scille marginate (b); eksperimentalno koščeno orodje, uporabljeno za izkopavanje gomoljev in
larv (c); eksperimentalno koščeno orodje za kopanje gnezd termitov (d) (Backwell, d'Errico 2001,
1360, sl. 1).

Ker ni enostavno ugotoviti, točno katera vrsta hominida je uporabljala koščena orodja, so
raziskovalci naredili tudi prehranske analize, ki so temeljile na raziskavah ogljikovih izotopov
v kosteh. S tem so pokazali, s kakšno vrsto hrane so se hominidi prehranjevali, in tako
posledično, ali so sploh potrebovali orodja za določeno vrsto hrane. Australopithecus
robustus je veljal za vrsto, ki se je prehranjevala z rastlinami. Vendar pa so z izotopskimi
analizami našli znaten delež ogljika iz C4 rastlin (rastline, ki za fotosintezo porabijo štiri
molekule ogljika), ki kaže na proteinsko komponento v skeletnih ostankih tako rodu Homo
kot tudi vrste Australopithecus robustus. C4 je lahko prisoten pri rastlinojedcih ali termitih, ki
se prehranjujejo s travo. Le s podrobno interpretacijo sledi izotopov ogljika v različnih vrstah
termitov bi lahko ugotovili, ali sta Australopithecus robustus ali Homo uporabljala ta vir
hrane (Backwell, d'Errico 2001, 1362).
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Backwell in d'Errico sta mnenja, da je bilo lovljenje termitov na najdišču Drimolen (južna
Afrika) dejavnost ženskih predstavnic zgodnjih homininov, ki je danes prisotna tudi pri
samicah šimpanzov in goril (ti dve vrsti sta vedenjsko najbolj podobni človeku). Obe vrsti opic
veljata za model kulturnega in socialnega vedenja zgodnjih homininov. Domnevala sta, da je
bil Australopithecus robustus uporabnik koščenih orodij in da so ženske predstavnice te vrste
uporabljale koščena orodja pri nabiranju hrane. V tem scenariju naj bi se socialno učenje
prenašalo z matere na otroka (Backwell, d'Errico 2008; nav. v Caruana, d'Errico, Backwell
2013, 262).
5.3.1. Drugi primeri uporabe koščenih orodij
V Broken Hill (Kabwe) v Zambiji so odkrili več koščenih orodij, ki nosijo dokaze obdelave s
kamnitimi orodji in zgladitve, nastale pri uporabi; ta orodja so pripisana afriški zgodnji srednji
kameni dobi. Drugi primeri orodij, ki so narejena iz obdelanih živalskih kosti, vključujejo
koščena orodja iz slonovih kosti, ki so bila najdena v več acheuleenskih kontekstih, ter druge
koščene odbitke in retuše, odkrite v številnih srednje in pozno pleistocenskih najdiščih. V
Izraelu v jami Qesem so odkrili mikro ostanke kosti in znake obrabe (nastale pri obdelavi
kosti) na dveh strgalih (sl. 7). Odkrili so tudi sled žaganja na golenici damjaka (sl. 8), ki ni bila
posledica klanja. Ti dokazi so datirani v čas pred več kot 300.000 leti in naj bi bili med
najstarejšimi dokazi, povezanimi z obdelavo kosti, ki ni bila namenjena prehrani. To kaže, da
je obdelovanje kosti mnogo starejše, kot so sprva predvidevali. Zlomljeno golenico damjaka
so prinesli v jamo in jo obdelali za hrano, opustili in kasneje preoblikovali s kamenim
orodjem. Na površini kosti so kratki in globoki vrezi, verjetno sledi žaganja. Ti vrezi ustrezajo
ponavljajočemu se gibanju nazaj-naprej, med katerim je rob kamenega orodja ostal v
stalnem stiku s površino kosti. Vreze lahko interpretiramo kot sledi žaganja, saj kažejo
značilno obliko črke V z rahlim ploskim dnom. Brazgotina, ki je blizu vzdolžnega roba kosti, pa
je bila verjetno povzročena med zlomom kosti, narejenim za pridobivanje mozga (Zupancich
et al. 2016, 1, 3–4).
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Slika 7: Primer kremenčevega strgala iz jame Qesem (a); gladka, ploska zgladitev, povezana z
obdelovanjem kosti, ki poteka tako na ventralni kot tudi na dorzalni površini orodja (b); mikro-FTIR
spekter orodja (c); SEM-slika vlaken kolagena, najdenih na ventralni površini orodja (d) (Zupancich et
al. 2016, 3, sl. 2).

Slika 8: Primerek kosti iz jame Qesem, kjer je vidna sled žaganja na golenici damjaka (Zupancich et al.
2016, 5, sl. 4).
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Sled žaganja se delno nahaja na eni od ploskev zloma, torej je morala nastati po zlomu kosti.
Odiranje kože (in s tem povezane sledi vreza) je potekalo pred zlomom kosti, ki je bil
povzročen za pridobitev mozga. Ko je bila kost fragmentirana za malo mesa, ki ga ostane,
rezanje ni več potrebno. Dokazi, povezani z določenimi dejavnostmi, kot sta rezanje in
strganje kosti za izdelavo koščenih orodij, so v starejše paleolitskih kontekstih maloštevilni.
Rezultati te študije so pokazali, da so v jami Qesem hominini prinašali izbrane dele telesa
uplenjene divjadi v jamo in živalske kosti po zaužitju mesa, maščobe in mozga uporabljali za
neprehranske namene (Zupancich et al. 2016, 4–6).
5.4. Kamnita orodja
Kamnita orodja so najbolj raziskana, saj je ohranjenih največ primerkov. Preden so kamnita
orodja postala tehnološko bolj razvita, so zgodnji ljudje verjetno celotni kamen tolkli ob
drugo trdo površino ali drug kamen. Nato so začeli uporabljati odbitke, ki so jih preoblikovali
v določeno orodje. Zgodnejša kamnita orodja se po tehnologiji izdelave delijo na oldovanska
(štejejo se za najzgodnejša kamnita orodja, ime pa so dobila po soteski Olduvai v Tanzaniji) in
pa acheuleenska (ime so dobila po najdišču Saint-Acheul v Franciji) kamnita orodja.
Leakey je menil, da so protohominidi uporabljali preprosta oldovanska kamnita kladiva za
razbijanje dolgih kosti, iz katerih so pridobili mozeg. Poleg tega so jih lahko uporabili tudi za
razbijanje trdolupinastega sadja ali orehov ali druge trde hrane (Leakey 1966; nav. v McGrew
1992, 118). Z oldovansko tehnologijo se je razširila sposobnost zgodnjih hominidov, da so
lahko oblikovali lesene, koščene in druge materiale in s tem pridobili večji dostop do
kakovostnih prehranskih virov, vključno s termiti, mesom in kostnim mozgom večjih
debelokožnih sesalcev (Ambrose 2001, 1750). Zgodnja človeška orodja nosijo sledi uporabe,
nastale z obdelavo mesa ali drugih živalskih produktov. Zglajenost na kamnitih odbitkih pa
kaže, da so nekaj orodij uporabili tudi za rezanje in strganje lesa ali drugih rastlinskih
produktov. Novejše študije so pokazale prisotnost fitolitov lesnatih rastlin na robovih
nekaterih od zgodnjih orodij (Davidson, McGrew 2005, 801–802).
Obstajata dve vrsti dokazov o vedenju zgodnjih homininov. Prva vrsta dokazov se nanaša na
manjše število najdišč, kjer kamnitih orodij niso našli, najdene pa so bile živalske kosti z vrezi,
narejenimi s kamnitimi orodji. To pomeni, da so hominini uporabljali in odnašali kamnita
orodja (in meso) drugam oziroma na druge lokacije, po vsej verjetnosti zato, ker so orodja
uporabljali tudi drugje, kjer so imeli morda stalna bivališča. Tam, kjer so bile najdene živalske
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kosti z vrezi, pa so bile morda začasne postojanke ali kraj, kjer so žival ujeli, ubili in pojedli.
To pomeni, da so kamnita orodja nosili s seboj povsod, kamor so šli. Druga vrsta dokazov pa
se nanaša na najdišča, kjer so našli odbitke, jedra in kamnita kladiva in kamne, ki jim
arheologi pravijo »manuporti« in za katere menijo, da so jih hominini prinesli od drugod.
Čeprav so trditve o prvotnem izvoru manuportov iz soteske Olduvai (Tanzanija) dvomljive, na
drugih najdiščih lahko tvorijo dva odstotka izkopanih kamnov. Ti predmeti so običajno kamni,
tuji za geološki kontekst, v katerem so najdeni, in ne kažejo nobenih znakov, da so bili
uporabljeni bodisi kot orodja ali pri izdelavi drugih orodij. Takšne najdbe kažejo, da so
hominini s seboj redno nosili orodja, pa tudi neobdelane kamne. Viri kamnitih surovin v
soteski Olduvai nakazujejo, da so jih na splošno nosili od 2 do 13 km od vira do najdišča
(Davidson, McGrew 2005, 802–803).
K zbirki oldovanskih orodij, ki so datirana pred okoli 1,5 milijona let, so znanstveniki prištevali
tudi velika orodja za rezanje, običajno dolga od približno 10 do 17 cm. Vendar ta velika
orodja označujejo pojav acheuleenskega industrijskega kompleksa. Acheuleenska orodja je
izdeloval Homo erectus in njegov potomec z večjimi možgani, Homo heidelbergensis, ter so
datirana v obdobje med 1,5 in 0,3 milijona let nazaj. Širjenje vrste Homo erectus v vzhodno
Azijo in Evropo pred 1,6 do 1,8 milijona let, torej pred pojavom acheuleenskih orodij, lahko
pojasni odsotnost acheuleenskih orodij vzhodno od linije Movius (razteza se od meje Indija–
Bangladeš do severne Anglije; na splošno loči uporabnike acheuleenskih orodij iz Evrope,
Afrike in zahodne Azije od uporabnikov oldovanskih orodij za rezanje iz vzhodne Azije), ne
pojasni pa njihove odsotnosti v severni Evropi po obdobju pred 0,5 milijona let. Odsotnost
acheuleenskih orodij v vzhodni Aziji je lahko pojasnjena morda tudi s pomanjkanjem
primernega materiala za izdelavo teh orodij, zato so bolj uporabljali lesena orodja. Novi
arheološki dokazi, na primer iz Kitajske in Južne Koreje, pa so pokazali, da so kamnite sekire
uporabljali tudi v vzhodni Aziji. To hkrati izpodbija teorijo o liniji Movius. Velike odbitke so
oblikovali v orodja za rezanje z dvosmernim ali enosmernim odbijanjem stranskih robov.
Mikroskopske študije kažejo, da so lahko velika orodja za rezanje uporabili na več načinov.
Poskusi kažejo, da so odlična za mesarstvo in obdelavo lesa. Uporabe acheuleenskih orodij
kot projektilov znanstveniki ne morejo zavreči, ne pa tudi potrditi. Čeprav opisna imena
acheuleenskih orodij za rezanje (ročne sekire, mesarske sekirice, noži in krampi) nakazujejo
na različne načine njihove uporabe, ni dovolj dokazov, da so se ta orodja dejansko tako
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uporabljala. Dolg raven rob za rezanje ni najpomembnejša funkcionalna lastnost velikih
orodij, temveč njihova končna oblika, zato vse vrste velikih orodij za rezanje nimajo enake
funkcije (Ambrose 2001, 1750).
Zgodnji ljudje so izkoriščali vse možne surovine za izdelavo orodij, ki so jih uporabljali na
različne načine in za različne dejavnosti. Na izdelavo in uporabo različnih vrst orodij je
vplivala tudi različna prehrana in dostopnost surovin. Vse to kaže, da so se morali zgodnji
ljudje prilagajati okoliščinam, kar pa pomeni, da se je izdelava in uporaba orodij tehnološko
razvijala skozi čas.
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6. OPICE

Slika 9: Razvrstitev prvakov (primatov) (Golja 2016, 40).

Primati so red sesalcev, kamor sodijo ljudje in opice. Red se deli na rodova Strepsirrhini
(navlažen nos) in Haplorrhini (enostaven nos). V rod Haplorrhini spadamo ljudje ter opice
novega in starega sveta (bolj podrobno na sl. 9). V nadaljevanju diplomskega dela bodo tako
omenjene človeku podobne opice (šimpanzi, orangutani in gorile), giboni, kapucinke, makaki
ter aje-aji oziroma dolgoprstneži.
Načrtovanje prihodnjih potreb se pogosto pripisuje modernemu človeku kot njegovo
edinstveno kognitivno sposobnost (Mulcahy, Call 2006, 1038; Osvath, Osvath 2008, 661;
Suddendorf, Corballis, Collier-Baker 2009, 751). Vprašanje o tem, ali so tudi opice sposobne
načrtovanja ali pa uporabljajo orodja instinktivno, ostaja odprto. Načrtovanje je namreč
poseben način razreševanja težav, za katerega je potreben premišljen potek dejanj za bližnjo
ali daljno prihodnost. Prej omenjene mentalne funkcije vključujejo: delovno razumevanje
trenutne situacije, ki predstavlja težavo; sporadičen (zaporeden) spomin določenih preteklih
primerov in dogodkov; in semantično (pomensko) znanje o tem, kako stvari delujejo ali kako
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se ljudje obnašajo. Reševanje težav z izdelavo in uporabo orodij se smatra kot načrtovanje,
saj mora orodje izpolnjevati določene funkcije, da deluje, ali pa mora biti izdelano iz
primerne surovine. Za lažje dojemanje, kako živali načrtujejo, si lahko pomagamo s
preiskovanjem uporabe njihovih orodij. Zanimanje antropologov za uporabo orodij pri
človeku podobnih opicah je temeljilo na nekdanji teoriji o izvoru človeka, po kateri je bila
uporaba orodja čarobna sestavina, ki je pretvorila starodavne opice v razumska bitja. Fraza
Benjamina Franklina, »človek, izdelovalec orodja«, je to lepo povzela. Prva misel Louisa
Leakeya, ko mu je Jane Goodall povedala o svojih odkritjih o izdelavi orodij pri šimpanzih, pa
je bila, da bi ljudi spodbudili k temu, da bi nehali šimpanze gledati oziroma dojemati kot
preveč človeške (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 48–49). Kljub temu, da izdelujejo orodja, so le
živali in jih ne moremo obravnavati kot ljudi oziroma jih uvrščati med človeško vrsto.
Zavedati se moramo tudi, da so v arheoloških kontekstih zgodnjih ljudi prevladovala kamnita
orodja, saj so bila v primerjavi z drugimi sledmi homininov robustnejša in lažje prepoznavna.
Morda se paleoantropologija preveč osredotoča na orodja, ne pa na sam proces izdelave in
uporabe orodij, s čimer bi lažje dokazali, ali so opice sposobne načrtovati oba procesa
(Byrne, Sanz, Morgan 2013, 49).
Veliko vrst živali uporablja orodja, vendar jih le nekaj orodja tudi izdeluje. Zaradi tega se zdi,
da je izdelava orodja težja in miselno zahtevnejša kot njihova uporaba. Vendar pa je za to
domnevno logična razlaga: izdelava orodij je zahtevnejša, ker zahteva predhodno
razmišljanje (načrtovanje), medtem ko je uporaba orodja manj zahtevna, ker za določeno
težavo žival ve, kakšno orodje potrebuje, na primer vidi gnezdo termitov in zato ve, da
potrebuje nekaj tankega (palico), da bo dosegla termite skozi ozko odprtino. Po drugi strani
pa lahko vzamemo pajkovo mrežo in osja gnezda, kjer izdelava ne zahteva kompleksnega
mišljenja. Če raziskujemo, ali določena žival pri opravljanju neke dejavnosti razmišlja
kompleksno, moramo namreč uporabiti psihološki pristop in ne antropološkega. Ker preveč
gledamo s človeškega vidika, se nam na primer lahko zdi, da je za izdelavo pajkove mreže
potrebno kompleksno mišljenje, vendar pa pajek to počne instinktivno (Byrne, Sanz, Morgan
2013, 49).
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6.1. Reševanje težav pri živalih
V naravnih okoliščinah je najbolj vprašljivo to, kaj sploh je cilj neke živali. Domnevamo lahko,
da mora biti njihov cilj nekaj, kar so sposobne doseči. Zato je določanje težav, ki naj bi jih
živali rešile, zapleteno, saj mora eksperimentator načrtovano nastavljati nagrade, ki jih žival
dobi, če uspešno opravi nalogo. Nagrada motivira žival, da reši nalogo z načrtovanjem, kar jo
privede do želenega cilja. V teh primerih pa je vedenje živali usmerjeno oziroma naučeno.
Ker se živali ne izražajo verbalno kot ljudje, je tudi težko ugotoviti, kako načrtujejo in kakšen
je njihov cilj. Pri človeških študijah se namreč od udeleženca zahteva, naj »na glas razmišlja«.
Tako lahko izvemo, kako udeleženec razmišlja in načrtuje, medtem ko se je pri živalih treba
osredotočiti le na obnašanje, ki je usmerjeno proti cilju. Zato ostajajo dvomi, zakaj se je žival
odločila za določeno dejanje, saj je iz samega vedenja težje ugotoviti točen namen njihovega
določenega dejanja (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 49–50; Gašperšič 2005, 175). Živali
razrešujejo težave tudi s poskusi in napakami, kar jim omogoča, da si zapomnijo pretekle
izkušnje in se na podlagi tega odločajo, kaj bodo storile pri določeni težavi v danem trenutku
ali prihodnosti.
6.2. Analiza uporabe orodja
Uporabo orodij pri živalih pogosto opisujejo besede, kot so »napredne zmožnosti«,
»kognitivna prefinjenost« ali »kompleksnost v vedenju«, kar verjetno pomeni, da žival kaže
sposobnosti načrtovanja, razmišljanja, predvidevanja prihodnosti ali preračunavanja (Byrne,
Sanz, Morgan 2013, 51).
Morda je načrtovanje pri uporabi orodja lažje odkriti, ko je uporaba orodja del tradicije
(Gašperšič 2005). Največji dosežki človeškega mišljenja in načrtovanja so zgrajeni na kulturni
dediščini drugih: odvisni so od družbenega učenja, vključno s poučevanjem in posnemanjem.
Včasih je veljalo, da se ljudje učimo iz kulturnih vidikov, živali pa naj bi se učile s poskusi in
napakami (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 51). Raziskava Cara in Hauserja iz leta 1992 (Is there
teaching in non-human animals?), pa je potrdila poučevanje med živalmi le pri surikatih,
gobezdačih in mravljah (Caro, Hauser 1992, 156, 164–165; Thornton, Raihani 2008, 1823;
Byrne, Sanz, Morgan 2013, 51). Obstajajo pa tudi nekateri trdni dokazi posnemanja in
kulturnega učenja, ki prihajajo iz raziskav precej nenavadnih živalskih vrst: rib, prepelic in
skobčevk (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 51).
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Je torej za izdelavo in uporabo orodij načrtovanje res bistveni del, če je žival znanje za
izdelavo in uporabo orodij pridobila s posnemanjem ali učenjem? Primer posnemanja lahko
povežemo z mladiči, ki opazujejo svoje matere pri različnih opravilih in nato posnemajo
njeno dejanje (Gašperšič 2005, 173, 176). Iz tega lahko povzamemo, da pri posnemanju in
kulturnem učenju živali ni treba načrtovati, kako bo opravila določeno dejanje, saj namesto
nje to naredi žival, od katere se uči.
Obstaja dilema, kaj »kognitivno« ali »asociativno« vedenje sploh pomeni. Mnogi na področju
vedenja živali še vedno prisegajo na teorije asociativnega učenja, ker so preproste. Pri
asociativnem učenju žival poveže svoje obnašanje s pozitivno ali negativno izkušnjo. Težava
se pojavi takrat, ko pride do ujetniškega okolja, kjer razlaga o asociativnem učenju ne deluje,
saj se v ujetništvu živali učijo od ljudi, medtem ko v divjini asociativno učenje deluje naravno.
Heyes in Ray sta ugotovila, da se žival uči s posnemanjem zaporednih dejanj, ki jih opazuje, in
nato spremeni to, kar je videla, v to, kar lahko naredi (Heyes, Ray 2000; nav. v Byrne, Sanz,
Morgan 2013, 52–53).
Zagovorniki različnih teorij načrtovanja (asociativno učenje, kulturno učenje, posnemanje
itd.) se med seboj običajno ne strinjajo, obstajajo pa vseeno nekatere osnovne ideje o
načrtovani uporabi orodij med primati. Ena izmed njih je, da se pri šimpanzih ob pogledu na
gnezdo termitov zaradi preteklega učenja sproži veriga asociacij, ki vodi od kupa zemlje
(gnezdo termitov) do (okusnih) termitov ter tudi do (uporabnih) palic in od tam do surovine
(palic), kar sproži iskanje primernih predmetov. Druga ideja pa je, da je vedenje šimpanzov
lahko rezultat mentalnega načrtovanja, ki temelji na mentalnih predstavah, ki opisujejo
trenutno situacijo (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 53–54).
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7. UPORABA ORODIJ PRI OPICAH
Večina analitikov obravnava uporabo orodij kot prisotno ali odsotno v vsakdanjem življenju
opic; do nedavnega so avtorji razlikovali med občasno (angl. occasional) in navadno/stalno
(angl. habitual) uporabo orodij. Kasneje so uporabo orodij razmejili na štiri ravni:
anekdotično (angl. anecdotal), značilno (angl. idiosyncratic), navadno (angl. habitual) in
običajno (angl. customary). Vsaka zaporedna raven je bolj vključujoča kot predhodna, tako
da je običajna uporaba orodij najbolj prepričljiva, anekdotična pa najmanj (McGrew,
Marchant 1997, 790).
Anekdotična uporaba orodij se nanaša na možnost, da se neki dogodek zgodi zaradi nesreče,
opazovalčeve napake ali napake subjekta (živali, v naslednjih primerih opice). Tako nas ti
dogodki opozorijo na potencial osebka, zlasti v presenetljivih primerih, kot so na primer, ko
je divja kapucinka (vrsta Cebus capucinus) ubila strupenjačo s palico, ali ko je prostoživeča
šimpanzinja (vrsta Pan troglodytes) uporabila orodje, sestavljeno iz štirih delov, da bi
pridobila med. Značilno uporabo orodij izvaja samo en posameznik, in sicer večkrat. Takšna
edinstvenost lahko kaže na inovatorja ali genija, in tako ne more biti posplošena na
populacijo ali vrste. Primer je kapucinka, ki je v ujetništvu zvabila race s kruhom, dokler niso
prišle dovolj blizu, da jih je lahko ujela, ubila in pojedla. Bonobo šimpanz v ujetništvu je na
primer zdrobil kamen, da bi izdelal ostrorobe fragmente, s katerimi je prerezal vrvico ter
dosegel nagrado – hrano. Navadno uporabo orodij izvaja več posameznikov, in sicer dejanja
skozi čas ti posamezniki večkrat ponovijo. Zaradi pomanjkanja opazovanj v naravi so rezultati
nepopolni, saj vedno ni zabeleženo število subjektov oziroma pogostost njihovega delovanja.
V ujetništvu je omejenost rezultatov lahko posledica določenih ovir, kot je na primer samo
ena eksperimentalna naprava za skupino subjektov. Tako na primer le manjšina kapucink
(vrsta Cebus apella) v ujetništvu lahko izdeluje odbitke za rezanje acetatnih ovir, da pridejo
do hrane. V divjini pa so opazili le nekaj šimpanzov hoditi s palicami na nogah zaradi zaščite
stopal pred trni kapokovca. Običajno uporabo orodij redno ali predvidljivo izvajajo vsi
primerni člani skupine ali populacije. Do raznolikosti običajne uporabe orodij lahko pride
zaradi razpoložljivosti virov glede na letne čase, zaradi starosti ali spola osebkov, obstajajo
tudi medskupinske ali populacijske razlike. Raznolikost običajne uporabe orodij glede na spol
in starost kaže primer divjih bonobov, saj so sadike ali velike veje po tleh vlekli in jih uporabili
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kot pokrivala pred dežjem le odrasli samci, medtem ko pri samicah to ni bilo opaženo
(McGrew, Marchant 1997, 790–791).
V zgoraj naštetih štirih ravneh uporabe orodij je možno, da se nečloveški primati (npr.
kapucinke in šimpanzi) v ujetništvu učijo tehnologije uporabe orodij od ljudi bodisi nehote ali
načrtovano. Če je torej človeški vpliv pri opicah v ujetništvu ključen za njihovo uporabo
orodij, moramo potem razlikovati še med uporabo orodij pri opicah v ujetništvu ter opicah v
naravi (McGrew, Marchant 1997, 791–792).
Pomembno je razlikovati med tremi ravnmi dogodkov izvora tehnologije: spontani,
omogočeni in sproženi. Spontani dogodki ne prinašajo nobenega vidnega človeškega vpliva
ali posredovanja v dani nalogi. Včasih je mogoče človeški vpliv popolnoma izključiti, na
primer v primeru divjih šimpanzov (vrsta Pan troglodytes), ki lovijo drevesne mravlje in pri
tem spontano uporabljajo orodja, česar človek ne počne. Prav tako pa človek ne uporablja
strgane teniške žogice kot posodo za pitje vode, kar počne bonobo v ujetništvu. Omogočeni
dogodki se pojavijo, ko ljudje postavijo živali cilj ali težavo, ki jo mora rešiti, ter tudi sredstva
za rešitev, kot so orodja ali surovine za njihovo izdelavo, vendar pri tem ne pride do
neposredne interakcije med opazovalcem (človekom) in subjektom (živaljo). Na primer,
kapucinkam v ujetništvu so dali fragmente kosti, ki so jih lahko zlomile in izdelale orodja za
rezanje. Sproženi dogodki se pojavijo, ko ljudje namerno uporabljajo učenje za oblikovanje
vedenja, pri tem pa pride tudi do interakcije med človekom in opico, po navadi v
eksperimentalnem protokolu. Tak primer je, ko eksperimentator (človek) v ujetništvu
demonstrira tehniko odbijanja odbitkov bonobu ali pa ko skrbniki kapucinke v ujetništvu
naučijo, da mečejo kamne v vedro, njihov uspeh pa je nagrajen s kikirikijevim maslom
(McGrew, Marchant 1997, 792).
Pri oceni lateralnosti (izbira uporabe desne ali leve roke) je težko najti enotni model ali okvir,
ki vsebuje vse možne ravni lateralnosti opičjih populacij, od malo do popolnoma lateralnih
populacij. En ekstrem je populacija, v kateri vsi posamezniki uporabljajo levo ali desno roko
naključno, medtem ko je drugi ekstrem populacija, v kateri vsi posamezniki uporabljajo
izključno le svojo levo ali desno roko (McGrew, Marchant 1997, 792).
Uporabo orodij so znanstveniki opazovali pri različnih živalskih taksonih (biološki izraz, ki
označuje skupino organizmov kot sistematsko enoto), Panger et al. pa se v svojem članku
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zaradi dveh razlogov osredotočajo le na uporabo orodij pri nečloveških primatih. Prvi razlog
je, da je njihova podobnost z ljudmi zelo pomembna za proučevanje evolucije uporabe orodij
pri homininih. Drugi razlog je, da je uporaba orodij odvisna od konteksta oziroma situacije, v
kateri bodo uporabili orodje. »Inteligentna« uporaba orodij, ki je opazna pri nekaterih
primatih, se nanaša na prilagodljivost pri izboru uporabe orodij – izberejo pravo orodje, ki bo
bolj funkcionalno pri določeni situaciji, na primer opica vidi tanko luknjo v gnezdu mravelj in
ve, da bo potrebovala tanko palico ali steblo, če bo želela doseči mravlje. Ta inteligentna
uporaba orodij naj bi imela pomembne posledice za evolucijo homininov (Panger et al. 2002,
237).
Šimpanzi (vrsta Pan troglodytes) (sl. 9) v vseh znanih populacijah izdelujejo in uporabljajo
orodja na dva načina, spontano in navadno. Nekatera najbolj znana orodja pri prostoživečih
šimpanzih so pripomočki za bezanje, izdelani iz palic, lubja, trave in druge vegetacije, ter
listje, ki ga uporabljajo kot vpojne gobe (Panger et al. 2002, 237). Poleg tega uporabljajo
orodja tudi na druge načine, in sicer za brisanje, metanje, udarjanje in drobljenje; za
pobiranje stvari iz prostorov, kamor zobje in prsti ne dosežejo (na primer pobiranje insektov,
medu, ostankov orehovih jedrc in mehkega tkiva iz plena); za čiščenje svojih teles (na primer
brisanje hrane, urina, iztrebkov, sperme in krvi); za interakcijo z drugimi šimpanzi (na primer
medsebojno čiščenje ali za agresivne in dominantne namene); ter za preverjanje potencialne
nevarnosti in za zaščito pred insekti ali pred večjimi plenilci (Morbeck 1994, 126). Nekaj
zahodnoafriških populacij šimpanzov uporablja tudi kamnita in lesena kladiva ter nakovala za
trenje različnih orehov, vendar pa pri šimpanzih nikoli niso opazili namernega oblikovanja
kamnitih orodij v divjini (Panger et al. 2002, 237).
Uporaba orodij za iskanje ali izbezovanje hrane je pri čopastih kapucinkah pogosto
vključevala nekaj korakov priprave ali predelave: vej niso le odtrgale od dreves in narezale na
ustrezno dolžino, temveč so jim obrezale/prirezale tudi liste ali stranske veje ter po potrebi
stanjšale konce vej. Šimpanzi pogosto oblikujejo orodja med uporabo ter jih včasih tudi
ponovno uporabijo. Orodja občasno nosijo tudi do 100 m daleč, da jih uporabijo na lokaciji,
ki je sicer ne morejo videti od začetne točke. Prav tako večkrat prinašajo orehe na mesto,
kjer jih lomijo. Dostikrat uporabljajo dvoje ali več orodij za dokončanje naloge. S kamnom na
primer zlomijo orehe in nato s palico iz njih odstranijo jedrca. Med opicami obstaja tudi
izredna razlika med spoloma v uporabi orodij. Pri kapucinkah je namreč uporaba orodij za
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iskanje in izbezovanje hrane skoraj izključno dejavnost samcev, medtem ko pri šimpanzih
uporabljajo orodja tako samice kot samci (Morbeck 1994, 126; Ottoni 2015, 27). Mladiči
kapucink opazujejo in vadijo uporabo in izdelavo orodij pri materah, ki jim pokažejo, kako se
kakšna stvar uporablja ali pa kako močno morajo udariti s kamnom, da strejo oreh. Trenje
orehov vadijo približno štiri leta, dokler ne postanejo uspešni (Morbeck 1994, 127).
Nekatere prostoživeče populacije orangutanov (lat. Pongo pygmaeus) (sl. 9) navadno in
spontano izdelujejo in uporabljajo kladiva, orodja za bezanje in strgala, narejena iz palic. Pri
gorilah (lat. Gorilla gorilla) (sl. 9) in bonobih (lat. Pan paniscus) pa še niso opazili načina
navadne izdelave ali uporabe orodja v divjini. Vendar pa vse človeku podobne opice brez
težav uporabljajo orodja v ujetništvu. Kapucinke (sl. 9), srednje velike opice Novega sveta, so
edini nehominoidi (repate opice), znani po navadni uporabi orodij. Raziskave so pokazale, da
kapucinke v ujetništvu izdelujejo in uporabljajo orodja, ki so »enakovredna orodjem človeku
podobnih opic«. Za kapucinke v divjini je znano, da orodja uporabljajo bolj redko (na primer
uporaba lesenih orodij za bezanje, kladiv in nakoval ter listnatih posod). Tako kot pri
šimpanzih in orangutanih, pa se tudi med populacijami kapucink uporaba orodij razlikuje –
ena populacija kapucink bolj uporablja orodja, medtem ko jih druga populacija uporablja
manj ali uporabljajo le določena orodja, odvisno od tega, kje živijo (ujetništvo ali divjina).
Uporaba orodij je odvisna tudi od razpoložljivosti virov hrane (za določeno hrano potrebujejo
prav določeno orodje) ter razpoložljivosti materiala za izdelavo in uporabo orodja (v naravi
morajo same najti primeren material, v ujetništvu jim material prinesejo ljudje) (Panger et al.
2002, 237). Morda so tudi nekateri dolgorepi makaki sposobni načina navadne uporabe
orodja v naravnih pogojih (Meulman, van Schaik 2013, 178).
Da bi lahko razložili evolucijo uporabe orodja pri primatih, so van Schaik et al. uvedli
socioekološki model, ki vključuje določeno zaporedje pogojev. Primati uporabljajo orodja v
različnih situacijah, ko iščejo hrano v naravi in če so sposobni ročne manipulacije z orodji
(prva dva pogoja). Vrste z višjo inteligenco lahko izdelujejo orodja tako v ujetništvu kot v
divjini (tretji pogoj). Medsebojno učenje omogoča širjenje inovacij pri izdelavi in uporabi
orodij znotraj skupine (četrti pogoj). Sposobnost učenja pri ljudeh dodatno bogati skupno
kulturo (peti pogoj) (van Schaik et al. 1999; nav. v Meulman, van Schaik 2013, 178).
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7.1. Lesena orodja
7.1.1. Lovljenje termitov
Opice za lovljenje žuželk pogosto uporabljajo lesena orodja in orodja, narejena iz drugih
rastlin. Žuželke predstavljajo enega izmed pomembnih virov prehrane pri opicah. Orodja za
lovljenje žuželk, ki jih ne vidijo, dokler jih ne izbezajo iz gnezd (na primer lovljenje termitov),
in orodja za pridobivanje tekočine iz drevesnih lukenj (na primer uporaba lista kot vpojne
gobice) so pogosto izdelana iz majhnih vejic, zeliščnih stebel, listja ali delcev trave. Ta orodja
lahko večkrat uporabijo v zaporednih dejanjih, ne ohranijo pa se za prihodnjo uporabo, ker
so krhka oziroma hitro lomljiva. Orodja za prediranje gnezd termitov ali razbijanje/tolčenje
čebeljega panja so po navadi trdnejša, saj so izdelana iz debelih palic ali vej. Tovrstna orodja
opica lahko pusti na določenem mestu, kjer je orodje že uporabila, in jih ponovno uporabi pri
ponovnih obiskih tega mesta (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 55).
Parker in Gibson sta domnevala, da se je inteligentna uporaba orodja pri kapucinkah in
človeku podobnih opicah razvila kot prilagoditev na hranjenje s sezonskimi prehrambnimi viri
(Parker, Gibson 1977; nav. v Byrne, Sanz, Morgan 2013, 55). Uporaba orodij pri šimpanzih za
dostop do orehov, termitov in mravelj kaže na različne sezonske vrhunce, saj najbolj pogosto
sovpada s časom, ko so ti prehrambni viri na voljo. Primer tega je povečan lov na mravlje pri
šimpanzih iz Goualougo trikotnika med sezonskim premikanjem mravelj Dorylus. V času
deževne sezone lovijo termite, ki gredo med suhimi obdobji pregloboko pod zemljo, da bi jih
lahko lovili. Sezone pri lovljenju termitov bi lahko bile povezane s spremembami v strukturi
njihovih termitnjakov, z lokacijo termitov, ki se v različnih sezonah premikajo s površja v
globino termitnjaka, ali z njihovim letnim razmnoževalnim ciklom. Parker in Gibson sta
argumentirala, da celoletna odvisnost od težko dostopnih prehrambnih virov zahteva
prilagoditev telesne zgradbe organizma, medtem ko je občasen, vendar pomemben dostop
do skritih virov (na primer termiti, ki se nahajajo v termitnjakih in so nevidni očem) odvisen
od razumskih sposobnosti. Šimpanzi iz Goualougo trikotnika so razvili različne strategije
izdelave in uporabe orodij zato, da lahko premagajo zgoraj omenjene težave, saj lovijo
termite celo leto (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 55).
Vedenje šimpanzov pri uporabi orodja kaže na hierarhično organizacijo in prilagodljivo
uporabo orodja v različnih situacijah, ki temeljijo na preteklih izkušnjah. Na primer, vdiranje v
termitnjake so šimpanzi opustili, kadar so bili predori v termitnjaku že odprti. Če je treba v
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termitnjak vdreti, potem šimpanzi to naredijo večkrat, dokler jim ne uspe doseči aktivnega
prostora v termitnjaku. Pri tem uporabijo orodje za vdiranje, ki ga sprva izdelajo, nato pa ga
lahko večkrat uporabijo. Orodje izdelajo le, kadar je potrebno. Podobno je pri izdelavi orodja
s konico v obliki krtačke, kjer postopke za izdelavo izpustijo, če je posameznik že ustvaril
orodje za lovljenje termitov pri termitnjaku ali če ga je prinesel s seboj od drugod. Mladiči ne
izdelujejo orodij, saj prejmejo že izdelano orodje od matere, dokler ga še ne znajo dovolj
dobro izdelati. Takšno prilagodljivo uporabo lahko zasledimo tudi pri nabiranju medu, ko
posamezniki izmenično uporabljajo orodja za razbijanje, vdiranje in bezanje, da lahko
odprejo panj in nato izbezajo iz njega med (Byrne, Sanz, Morgan 2013, 57).
Šimpanzi so zmožni tudi povezave instinkta z uporabo orodij, na primer, ko med vdiranjem v
gnezda termitov z orodjem preizkušajo, kako blizu so pričakovanemu cilju oziroma dostopu
do aktivnega gnezda. Šimpanzi večkrat vdirajo v gnezda na določenih lokacijah in nato
naredijo premor, da pregledajo konec orodja, ki je bil vstavljen v gnezdo. Termiti sproščajo
specifične feromone, ki jih šimpanzi lahko zavohajo na orodju, ko je uspelo prebosti gnezdo
termitov. Ko zaznajo, kje v gnezdu so termiti, vstavijo orodje v predor in jih tako ujamejo
(Byrne, Sanz, Morgan 2013, 58).
7.1.2. Lovljenje drugih vrst mravelj
Poleg termitov predstavljajo dober prehrambni vir tudi druge vrste mravelj. Šimpanzi lovijo
mravlje (sl. 10) tako, da držijo palico z eno roko in jo vtikajo med mravlje, ki stražijo vhod v
mravljišče. Ko mravlje prilezejo približno 10 cm visoko na orodje, šimpanz umakne orodje,
zavrti roko, s katero drži orodje, in neposredno z ustnicami pobere mravlje z orodja.
Šimpanzi za takšno dejanje izbirajo kratke palice (s povprečno dolžino 23,9 cm in obsegom
5,7 mm), palico pa v mravljišče vtaknejo okoli 12-krat na minuto. V tem času ujamejo
približno 15 mravelj (Boesch, Boesch 1990, 89). To pomeni, da imajo šimpanzi premišljeno in
izkušeno tehniko lovljenja mravelj, ki jim nudi optimalno količino hrane z najmanjšim
vloženim trudom.

34

Slika 10: Šimpanz pri lovljenju mravelj (A: splet 1 in B: splet 2).

7.1.3. Ubijanje lesnih čebel in pregled gnezd
Čebele predstavljajo nevaren in težje ulovljiv vir prehrane, zato so se opice temu ustrezno
prilagodile. Nekatere velike čebele (vrsta Xylocopa) gnezdijo v posušenih vejah na tleh ali
drevesih. Šimpanz za lažji dostop do ličink in medu najprej preveri, ali so čebele prisotne, in
sicer tako, da s palico dreza v gnezdo. Če so čebele v gnezdu, vhod blokirajo s svojimi zadki in
se pripravijo na pik. Šimpanz jih onemogoči s palico tako, da padejo ven in jih hitro poje, nato
pa z zombi nacefra vejico in z njo izbeza ličinke in med (Boesch, Boesch 1990, 89).
7.1.4. Nabiranje medu
Šimpanzi jedo med štirih vrst čebel, in sicer čebel nabiralk (vrsta Apis) in treh vrst čebel brez
žela (vrsta Trigona). Orodja uporabljajo le, ko medu ne morejo pridobiti z rokami, ker je ta
izven njihovega dosega. Po navadi z rokami odstranjujejo satje iz panjev mirnih čebel
nabiralk ter hitro stečejo stran od čebel, da lahko v miru pojedo svoj ulov. Nasprotno pa pri
panjih, ki so uničeni, bodisi zaradi padca z drevesa ali zaradi posredovanja drugih plenilcev,
poberejo preostanek medu z orodji. Gnezda čebel Trigona, ki so lahko na drevesnih vejah ali
na tleh, so za šimpanze lažje dostopna. Orodja uporabljajo le, ko je luknja pregloboka ali
preozka, da bi dosegli med neposredno z rokami ali z zobmi (Boesch, Boesch 1990, 89).
Šimpanzi torej uporabljajo orodja za pridobivanje medu bolj zaradi priročnosti kot potrebe.
7.1.5. Hranjenje s kostnim mozgom, možgani in čiščenje očesnih votlin
Poleg orodij za lovljenje žuželk in pridobivanja medu, opice uporabljajo tudi orodja za težje
dostopne dele živali, kot je kostni mozeg večjega ujetega plena. Šimpanzi iz narodnega parka
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Tai redno jedo mozeg iz dolgih kosti opic Colobus, tako da najprej odprejo konce kosti z
zobmi, nato pa s pomočjo majhnih palic izbezajo mozeg. Takšno vedenje so pokazali
predvsem na hierarhični lestvici nižje uvrščeni šimpanzi, ko so zaključili prehranjevanje z
mesom. Mladostniška samica je namreč pojedla dele možganov nepoškodovane lobanje, ki
je ni mogla odpreti, z vstavljanjem majhne palice skozi foramen magnum (velika ovalna
odprtina v temenski kosti lobanje), zato je z bezanjem skozi očesne votline prišla do dela
možganov. Ob neki drugi priložnosti pa je odrasla samica uporabila tri palice za čiščenje
očesnih votlin opice Colobus, potem ko je pojedla oči (Boesch, Boesch 1990, 90).
7.1.6. Preverjanje globine vode
Orodij pa opice ne uporabljajo le za prehrambne namene, ampak tudi v drugačnih situacijah.
Ob bazenu v Mbeli Baia (močvirnata gozdna jasa v severnem delu Konga) so opazili samico
gorile, ki je eno minuto pozorno gledala v vodo, preden je stopila vanjo. Bazen je začela
prečkati po zadnjih nogah, vendar ji je po prvih korakih voda segala že do pasu, zato se je
vrnila nazaj do roba bazena. Nato je ponovno stopila v vodo ter zgrabila vejo, ki je bila v
bližini bazena. Glede na velikost gorile so predvidevali, da je bila veja dolga približno 1 m ter
debela 2 cm. Gorila je nato palico iztegovala pred seboj, kot da bi preizkušala globino vode
(sl. 11) ali stabilnost tal. Palico je trdno zgrabila in s koncem večkrat dregnila v vodo pred
sabo. Nato se je pomaknila globlje v bazen ter vejo uporabljala kot sprehajalno palico za
dodatno podporo. Kasneje se je pomaknila še globlje, in sicer od 8 do 10 m od roba bazena
ter ponovila vsa dejanja (Breuer, Ndoundou-Hockemba, Fishlock 2005, 2041).

Slika 11: Gorila preizkuša globino vode s palico (Breuer, Ndoundou-Hockemba, Fishlock 2005, 2042,
sl. 1).
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7.1.7. Uporaba lesa kot podpore
V tem primeru je samica gorile stopila na jaso, ki je bila od opazovalne ploščadi oddaljena
150 metrov. Blizu gozdnega robu je z obema rokama odlomila 1,3 metra dolgo golo deblo
mrtvega grma s premerom 5 cm. Z vso silo je najprej deblo z obema rokama potisnila v tla,
nato pa dve minuti držala orodje za podporo z levo roko, medtem ko je z drugo roko
izkopavala hrano (sl. 12). Nato je prijela deblo z obema rokama ter ga postavila na
močvirnata tla pred sabo, bipedalno prečkala ta izdelani most ter nato hodila po vseh štirih
proti sredini jase. Most ni bil dovolj dolg, da bi lahko prečkala močvirnata tla, vendar pa je
gorili zagotovil več stabilnosti pod nogami in je vsaj del razdalje podpiral njeno težo (Breuer,
Ndoundou-Hockemba, Fishlock 2005, 2042).

Slika 12: Gorila drži z levo roko palico za podporo, medtem ko z drugo roko izkopava hrano (Breuer,
Ndoundou-Hockemba, Fishlock 2005, 2043, sl. 2).
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7.1.8. Drugi načini uporabe lesenih orodij
Pri orangutanih so raziskovalci opazili orodje za čiščenje zob, kar sodi pod higieno in ne pod
prehranjevanje. Opazili so tudi veje, ki so jih orangutani uporabljali za odganjanje insektov
med počivanjem, ali pa so uporabljali različne elemente za grajenje gnezd (gnezdne blazine,
odeje, obloge, streha), ki zahtevajo uporabo orodij in so pomembni s kognitivnega in
evolucijskega vidika, saj nam lahko morda prikažejo, kako so bivali in se obnašali zgodnji
ljudje (Meulman, van Schaik 2013, 184–185).
Divji orangutani, ki živijo v poplavljenem gozdu na Sumatri, odpirajo kašasto sadje, najljubši
jim je sadež »puwin«. Notranjost tega sadeža predstavlja bogat vir proteinov in lipidov,
vendar ima zunaj drobne dlačice, ki ob dotiku prinašajo sunkovito bolečino. Orangutani
potisnejo tanko ostro palico v razpoko v sadežu, ga na silo odprejo ter tako dobijo semena,
ne da bi se zbodli z lupino. Drug primer uporabe orodij v divjini so raziskovalci opazili, ko so
bili orangutani izpuščeni iz ujetništva nazaj v divjino in so uporabljali plavajoče predmete na
vodi, s katerimi so si pomagali pri prečkanju reke (McGrew 1992, 49; Reznikova 2007, 189).
Orangutane najpogosteje proučujejo v živalskih vrtovih, kjer so prikazali bolj edinstvene
primere uporabe orodij kot ostale opice. Za primer lahko navedemo, ko je orangutan ovil
lesno volno okoli razpokane palice in jo popravil za nadaljnjo uporabo (sl. 13). Česa takega
niso opazili pri nobeni drugi nečloveški vrsti (McGrew 1992, 49).
Pri šimpanzih so zasledili, da so izumili primerne tipe orodij za razreševanje novih težav, tako
v ujetništvu kot v divjini. V ujetništvu so šimpanzi na primer uporabili debele palice kot lestve
za pobeg iz ograde (sl. 14). V divjini je mladi šimpanz iz gozda Tai (Slonokoščena obala,
Zahodna Afrika) odlomil vejo, s katero se je obvaroval pred nevarno skupino opic Colobus.
Najprej jo je vihtel, nato jo je vrgel vanje. V gozdu Ituri v Kongu pa so našli palice, ki so jih
šimpanzi uporabili, da so iz želvjega oklepa izvlekli meso. Palice uporabljajo tudi kot vzvod za
razširitev vhoda čebeljih in ptičjih gnezd ter termitnjakov, da lažje pridejo do plena (McGrew
1992, 45, 117, 120 in 140).
Kljub trenutno še majhnemu številu opaženih primerov uporabe orodij pri različnih vrstah
primatov je jasno, da so današnji nečloveški primati na razvojnem nivoju, kjer je leseno
orodje pomemben del njihovega vsakdana. Lesena orodja namreč uporabljajo pri
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prehranjevanju, za zaščito in kot pomagala v različnih situacijah. Njihova uporaba lesa
nedvomno predstavlja odličen vpogled v razvoj uporabe lesenega orodja pri zgodnjih ljudeh.

Slika 13: Orangutan ovija lesno volno okoli razpokane palice, da bi jo popravil za uporabo kot orodje
(McGrew 1992, 50, sl. 3.3).
39

Slika 14: Uporaba debele palice kot lestve za pobeg iz ograde; dviganje deske (a); plezanje po deski
(b); uravnoteženje vrha deske (c) (McGrew 1992, 48, sl. 3.2).

7.2. Rastlinska orodja
7.2.1. Zajemanje vode
Čeprav kapucinke brez težav uporabljajo orodja v ujetništvu, je uporaba orodij pri divjih
populacijah le anekdotična in običajno opažena kot izoliran pojav. Primer, kako kapucinke
uporabljajo orodja, je iz Trinidada, in sicer so opazovalci zasledili, kako divje beločele
kapucinke (lat. Cebus albifrons trinitatis) uporabljajo listje kot »skodelice« za zajemanje vode
iz drevesnih lukenj. Kapucinke so listje pred uporabo primerno oblikovale. Istih listov niso
uporabile večkrat, temveč so pri vsakem obisku uporabile drug list. Te ugotovitve kažejo, da
divje kapucinke, prav tako kot šimpanzi, izdelujejo in uporabljajo orodja v prehrambne
namene (Phillips 1998, 259).
Po klasifikacijski shemi, ki sta jo uvedla McGrew in Marchant, sodi takšno vedenje kapucink
pod navadno uporabo orodij, saj so bili to časovno ponovljivi dogodki več posameznikov
(McGrew 1992; McGrew, Merchant 1997; nav. v Phillips 1998, 260). Laboratorijske študije so
pokazale, da se za razliko od šimpanzov kapucinke verjetno ne učijo s posnemanjem ali
učenjem z opazovanjem, temveč se prilagajajo okoliščinam. To pomeni, da je uporaba orodij
pri kapucinkah omejena, zato ker je tudi njihov interes za neki objekt ali lokacijo omejen. Te
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ugotovitve lahko pojasnijo izostanek uporabe orodij pri večjih tropih kapucink (Phillips 1998,
260).
Prav tako kot kapucinke tudi druge opice uporabljajo rastline kot pripomočke za pridobivanje
vode. Pri orangutanih so raziskovalci opazili uporabo »slamice«, ki so jo uporabili za pitje
vode iz drevesnih lukenj (Meulman, van Schaik 2013, 185). Baldwin in Teleki sta opazila
mlado samico gibona, kako je večkrat uporabila list kot gobico, s katero je pridobila vodo iz
bazena (Baldwin, Teleki 1976; nav. v McGrew 1992, 52). Tudi šimpanzi uporabljajo listje kot
gobo, tako da ga prežvečijo v ustih in z rokami pomočijo v drevesne luknje ter nato iz njega
posesajo vodo (sl. 15). Pri drugi tehniki uporabljajo list kot žlico, s katero zajemajo vodo
(Reznikova 2007, 315).

Slika 15: Šimpanz sesa vodo iz listja, ki ga je prej prežvečil in oblikoval v kroglo ter pomočil v vodo
(foto: C. Hobaiter, 2014).

7.2.2. Lovljenje termitov in mravelj
Za nekatere šimpanze je značilno, da uporabljajo travnata stebla za lovljenje termitov
(Backwell, d'Errico 2001, 1361). Stebla prav tako kot palice pomakajo v termitnjake, da se
termiti povzpenjajo po njih, šimpanzi pa jih z usti potegnejo s stebla. Včasih šimpanzi
uporabljajo tudi liste za pobiranje drevesnih mravelj iz debel. Kup listov porinejo v deblo, ko
se mravlje naberejo na listje, jih šimpanzi z listi vred pojedo (McGrew 1992, 139).
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7.2.3. Osebna higiena in zdravje
Uporabo orodij za osebno higieno lahko opazimo pri analizah Jane Goodall, kjer so šimpanzi
listje uporabili kot prtiček. V 90 odstotkih primerih je bila z njim odstranjena ena od štirih
vrst telesnih tekočin: sperma, iztrebki, kri ali urin. Po parjenju naj bi bili samci bolj natančni
glede uporabe listja kot samice (Goodall 1986; nav. v McGrew 1993, 156).
Pri šimpanzih je Jane Goodall opazila, da pri medsebojnem trebljenju uporabljajo liste
(Goodall 1986; nav. v McGrew 1992, 188). Podoben primer je leta 1999 v narodnem parku
Mahale v Tanzaniji zasledil Zamma, ko je opazoval odraslega šimpanza Masudija, kako je
čistil drugega samca Dogura. Ko je Dogura odšel, je Masudi odtrgal list in prenesel majhno
stvar s spodnje ustnice na list ter ga zavil. Nato je zmečkal konec lista, kamor je odložil to
stvar. List je nato razprl, se dotaknil zmečkanega dela z ustnicami, ga odvrgel in zapustil
območje (sl. 16). Na listu naj bi bil ektoparazit (verjetno uš), saj so v rezervatu Gombe v
Tanzaniji opazili, da so šimpanzi, ko so čistili sebe ali druge, dajali ektoparazite na liste
(Zamma 2002, 87, 89).

Slika 16: Čiščenje insektov z listom. Šimpanz Musadi prenaša ektoparazit (središče kroga) s spodnje
ustnice (a) na list (b); zavija list (c) in zmečka konec lista (d) (Zamma 2002, 88, sl. 1).
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7.2.4. Drugi načini uporabe rastlinskih orodij
Primati poleg lesenih orodij kot zaščitno sredstvo uporabljajo tudi listje. Primer tega je bil
opažen na Sumatri, kjer so se orangutani naučili uporabljati listje kot rokavice, ko so se
ukvarjali z bodičastim sadjem, da so ga lažje odprli (Reznikova 2007, 316).
Pri aje-ajih, ki so sicer polopice, so prav tako opazili uporabo orodij. Sterling poroča, da je
aje-aje ali madagaskarski dolgoprstnež (lat. Daubentonia madagascariensis) (sl. 9) vsejed in
da večino prehranjevalnega časa preživi v iskanju hrane, kot so semena ali trdolupinasto
sadje in lesni insekti. Pri iskanju hrane si pomaga s svojim tanjšim srednjim prstom (Sterling
1994; nav. v Sterling, Povinelli 1999, 9). Sterling je tudi poročala o opazovanjih aje-ajev, ki
uporabljajo razpoložljive predmete za boljši dostop do prehrambnih virov. Na dveh različnih
lokacijah so v treh primerih pri samcu in samici opazili, da sta prijela in premaknila liano,
ovito okoli veje, pod katero sta se hranila, da bi pridobila boljši dostop do hrane (sl. 17)
(Sterling 1993; nav. v Sterling, Povinelli 1999, 9).

Slika 17: Uporaba orodja pri aje-aju; deska omogoča neposredni dostop do območja za hranjenje (a);
deska je nameščena tako, da območja za hranjenje niso neposredno dostopna, ampak se jih da
doseči z liano, če jo subjekt premakne (b) (Sterling, Povinelli 1999, 11, sl. 1).
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Iz zgoraj naštetih primerov lahko opazimo, da so organska orodja pomembna v življenju
primatov. Nudijo jim namreč lažji dostop do različnih prehrambnih virov, služijo pa jim tudi v
druge, na primer higienske namene. Vse to lahko nakazuje na podobno uporabo organskih
orodij pri zgodnjih ljudeh.
7.3. Kamnita orodja
7.3.1. Trenje orehov
Za kapucinke, prav tako kot za šimpanze, je že dolgo znano, da so sposobne trenja orehov (sl.
18) in trdolupinastega sadja, tako da jih udarjajo s kamnom, prav tako pa so sposobne
kompleksne manipulacije predmetov (izdelava in uporaba orodij) v laboratorijskih okoljih.
Poskus o uporabi predmetov, kot so kladiva za trenje orehov, so eksperimentalno izvedli pri
kapucinkah v ujetništvu. Uporabe predmetov niso pričakovali pri divjih kapucinkah, saj so za
opice Novega sveta mislili, da so popolnoma drevesne vrste, kar pomeni, da za hojo in
plezanje konstantno uporabljajo vse štiri okončine, in zato nimajo prostih rok. Vendar se
divje kapucinke lahko občasno spustijo na tla; sposobne so hoje po dveh nogah in lahko
nosijo predmete v rokah. Čeprav ni bilo nobenih poročil o tem, da bi čopaste kapucinke, ki
živijo v deževnem gozdu, uporabljale orodja, obstajajo posredni dokazi o uporabi orodij za
trenje lupinaste hrane pri čopastih kapucinkah, ki živijo v drugih habitatih. Med divjimi
kapucinkami, ki živijo v okoljih, podobnih savani v osrednji in severovzhodni Braziliji, so
odkrili redno uporabo kamnov za trenje orehov, kot tudi druge oblike uporabe orodij. Prva
sistematična opazovanja uporabe orodij pri kapucinkah, ki niso v ujetništvu, so se
osredotočila na delno svobodne skupine v mestnih parkih, kot je na primer ekološki park
Tietȇ v Braziliji, kjer ljudje dnevno hranijo živali, vendar te tudi same iščejo hrano, ki je
naravno dostopna (na primer sadje, nevretenčarji in majhni vretenčarji). Večina odraslih
kapucink v parku Tietȇ tre orehe, čeprav nekatere bolj pogosto in učinkovito kot druge.
Kapucinke, ki niso trle orehov, so bile pretežno samice in pa dvojica priseljenih, skoraj
odraslih samcev. Eden od teh samcev je po nekajmesečnem opazovanju trenja orehov tudi
sam začel razbijati en kamen ob drugega, vendar brez orehov, za ostanke katerih pa je
prosjačil učinkovite lomilce. Ta novinec je pravilno tehniko trenja orehov usvojil po dveh
letih, približno v enakem času, kot ga potrebujejo mladiči, rojeni v skupini, ki tre orehe.
Mladiči upravljajo predmete, vključno s kamni, tako, da jih razbijajo ob trdo površino.
Enoletniki pogosto poskušajo treti orehe, vendar pa pravilne koordinacije gibov za
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nameščanje orehov, kamnitih »kladiv« in (lahko tudi lesenih) »nakoval« navadno ne
dosežejo do tretjega leta starosti. Kapucinke se od zgodnjih let zelo zanimajo za trenje
orehov pri drugih posameznikih. Podobno kot pri šimpanzih mlajši posamezniki običajno
opazujejo starejše pri tej dejavnosti. Vloga mater kot vzornic je manj izrazita, saj mladiči
kapucink opazujejo tudi mlade ali odrasle samce (Ottoni, Izar 2008, 171–172).
Opazovalci (mlajše in manj spretne kapucinke) opazujejo bolj usposobljene pri trenju orehov
predvsem zato, ker takšna selektivna pozornost verjetno povečuje količino orehov, za katere
prosjačijo (sl. 19), ter po drugi strani omogoča možnosti socialnega učenja. Če lupinasto
sadje predstavlja sezonski vir hrane, ki jim omogoča preživetje v suhih, savani podobnih
okoljih, potem je prosjačenje nedoraslih posameznikov, ki si ne morejo sami pridobiti hrane,
pomembno. Način prosjačenja naj bi bil eden od pogojev za socialno učenje tehnik trenja
orehov (Ottoni, Izar 2008, 172).

Slika 18: Kapucinka uporablja kamen za trenje orehov; Boa Vista (a); ekološki park Tietȇ (b) (Ottoni,
Izar 2008, 172, sl. 1).
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Slika 19: Kapucinke, ki trejo orehe, in kapucinke, ki prosjačijo; Boa Vista (a); ekološki park Tietȇ (b)
(Ottoni, Izar 2008, 173, sl. 2).

Večina divjih populacij kapucink, ki uporabljajo orodja, so skupine Cebus libidinosus, ki živijo
v brazilskih odprtih habitatih, ki jih predstavljajo suhi trnasti grmi v okoljih, podobnih savani.
Ta vrsta je bolj talna, kot so druge populacije kapucink. Dokaze o njihovi uporabi kamnov za
trenje orehov so prvič objavili v primatološki literaturi v letu 1997. Skupine Cebus libidinosus
v narodnem parku Serra da Capivara pa uporabljajo kamne tudi za kopanje gomoljev (Ottoni,
Izar 2008, 173).
Trenje lupinaste hrane z uporabo kamnov je najpogostejša oblika uporabe orodja pri vseh
znanih skupinah kapucink, ki uporabljajo orodja (Ottoni, Izar 2008, 175). Raziskave o uporabi
orodja pri čopastih kapucinkah prispevajo uporabne podatke za raziskovalce, ki se ukvarjajo s
človeško evolucijo. Poleg tega lahko študije, ki primerjajo uporabo orodij in odsotnost
uporabe orodij v populacijah čopastih kapucink, omogočijo vpogled o vplivu uporabe orodij
na družbeni sistem primatov (Ottoni, Izar 2008, 177).
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7.3.2. Prehranjevanje z mehkužci in raki
V narodnem parku Laem Son (južna Tajska) so opazovali dve krdeli dolgorepih makakov (lat.
Macaca fascicularis) (sl. 9), ki sta uporabljali kamne, oblikovane kot sekire za odpiranje
skalnih ostrig, ločevanje polžev od njihovih hišic, za odpiranje školjk (sl. 20) ter rakov. Lupine
so razbili s kamni, ki so jih držali v levi ali desni roki, medtem ko so z drugo roko jemali meso
ostrig iz lupine. Nekateri makaki so držali kamen tudi z obema rokama. Opazili so, da nosijo
kamne tudi na druge lokacije, kjer lovijo hrano. Našli so tudi rečne prodnike, ki so bili ovalno
in plosko oblikovani ter so spominjali na pestnjake. Opice so te kamne uporabile za odpiranje
ostrig, ne pa za skalnate vitičnjake. Večina krdel makakov naj bi prebivala v mestnih parkih ali
templjih. Tako jih ljudje preskrbujejo s hrano in sami le redko iščejo hrano v naravi. Domačini
na otoku Baan Koh Lao so poročali, da so dolgorepi makaki uporabljali zavržene lupine ostrig
za odpiranje drugih ostrig, ki so bile pritrjene na korenine in nižje veje mangrov
(Malaivijitnond et al. 2006, 227–231).

Slika 20: Dolgorepi makak uporablja kamen za odpiranje školjke (splet 3).
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7.3.3. Drugi načini uporabe kamnitih orodij
V narodnem parku Serra da Capivara v Braziliji je nekaj samic v estrusu (redno ponavljajoče
se obdobje, v katerem je večina samic sesalcev pripravljena za parjenje) uporabilo kamen
tako, da so metale manjše prodnike v dominantne samce, pri katerih so iskale pozornost
(sl. 21) (Ottoni 2015, 28).

Slika 21: Samice v obdobju parjenja mečejo manjše kamne v dominantne samce in s tem iščejo
njihovo pozornost (Falótico, Ottoni 2013, sl. 1).

Od vseh vrst orodij so paleolitskim arheologom najbolj znana kamnita orodja tudi zato, ker
se organska orodja slabše ohranijo ali pa se sploh ne. Za dodatno razlago uporabe orodij pri
zgodnjih ljudeh si lahko pomagamo z opazovanji uporabe orodij pri današnjih opicah. Tako
lahko dobimo dodatno informacijo o tem, kakšna orodja in na kakšen način so predhodniki
ljudi ta orodja uporabljali.
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7.4. Uporaba telesa kot orodja
Medtem ko šimpanzi uporabljajo orodja za pridobivanje hrane, jih gorile pogosto niti ne
potrebujejo, saj prehrambne vire izkoriščajo drugače kot šimpanzi. Šimpanzi uporabljajo
»kladiva« za trenje orehov ter palice za lovljenje termitov, gorile pa do teh prehrambnih
virov dostopajo tako, da orehe z zobmi pregriznejo, gnezda termitov pa razbijajo z rokami
(Breuer, Ndoundou-Hockemba, Fishlock 2005, 2041).
Tudi šimpanzi ne uporabljajo orodij v primeru, ko jedo jajčeca mravelj, ličinke in bube, saj jih
s pomočjo rok lahko neposredno vzamejo iz gnezda. Najprej naredijo vhod v gnezdo tako, da
hitro in odločno zagrabijo pesti rahle zemlje, dokler ne izkopljejo dovolj velike luknje, v
katero lahko vstavijo roko do višine ramen. Nato izvlečejo eno ali dve pesti ličink, ki jih
pogosto položijo na liste in jih skupaj z listi pojedo (Boesch, Boesch 1990, 87–89). Drug
primer, kjer ne uporabljajo orodij, je, ko gnezda zelenih mravelj (rod Oecophylla) kar izpulijo
in zdrobijo z valjanjem med dlanmi; to spremeni gnezda v »posode«, v katerih so mravlje
ujete, zato da jih lahko brez težav ubijejo in v miru pojedo (McGrew 1992, 140).
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8. SKLEP
V sklepu bom odgovorila na vprašanja, ki sem jih postavila v uvodu. Na vprašanje: »Ali so si
bili zgodnji ljudje in opice res tako različni?« lahko odgovorim z: »Ne, niso.« Če pogledamo
primer uporabe orodij, lahko opazimo, da so tako zgodnji ljudje kot opice uporabljali orodja
na podoben način v podobnih situacijah. Ljudje so sicer preoblikovali svoja kamnita orodja z
odbijanjem ter tako dobili učinkovitejša orodja, vendar se tudi opice v ujetništvu naučijo
izdelave podobnih orodij. Skupna značilnost ljudi in opic je tudi bipedalna hoja, saj opice ob
nošenju orodij ali hrane na druge lokacije občasno uporabljajo dvonožno hojo. S
kognitivnega vidika so tudi opice zmožne nekakšnega predhodnega načrtovanja uporabe
orodij, vendar na nižjem nivoju. Z vidika socialnega učenja lahko pri opicah opazimo, kako
učijo mladiče uporabe orodij; mladiči jih posnemajo in vadijo, dokler ne usvojijo te veščine.
»Kaj nas predvsem loči od opic?« Ljudje smo miselno bolj razviti in imamo drugačno
anatomsko zgradbo, ki nam daje prednost pri mnogih dejavnostih. Smo tudi ročno bolj
spretni, za sporazumevanje uporabljamo govor in smo najbolj nevarno živo bitje na svetu, saj
uničujemo ne le svoj življenjski prostor, temveč tudi življenjski prostor drugih živih bitij, ki jih
tako privedemo do izumrtja.
»Ali so opice dejansko sposobne razmišljanja (načrtovanja) pri uporabi orodij oziroma ali to
počnejo instinktivno?« Večina stvari verjetno počnejo instinktivno, vendar so sposobne tudi
predhodnega načrtovanja. Poleg tega, da so se zmožne naučiti veliko stvari v ujetništvu, so
tudi brez človeške pomoči dovolj pametne, saj znajo opazovati okoli sebe in uporabiti v svoj
prid, kar jim je dano v določenih okoliščinah (na primer, ko je orangutan ovil lesno volno
okoli razpokane palice in jo popravil za nadaljnjo uporabo). Sposobnost razmišljanja se kaže
tudi pri opicah iz divjine, pri katerih so opazili različno uporabo orodij v vsakdanjih situacijah.
V teh situacijah so se opice same spomnile rešitve, ki jim je omogočila doseči želeni cilj (na
primer gorila s palico preizkuša globino vode).
»Kdo je prvi uporabljal orodja – zgodnji ljudje avstralopiteki ali opice?« Na to vprašanje ni
pravega odgovora. Iz obdelane tematike v diplomskem delu je mogoče sklepati, da imajo
zgodnji ljudje in opice skupnega prednika, ki bi lahko uporabljal orodja, vendar so bila
verjetno izdelana iz organskega materiala in se niso ohranila. Poleg tega je večina raziskav
narejenih pri opicah v ujetništvu in ne pri opicah v naravi, kar nam ne zagotavlja točnih
dokazov o prvi uporabi orodij pri opicah v divjini.
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»Kdo je posnemal koga pri uporabi orodij?« Na to vprašanje sta možna dva odgovora, in
sicer »nihče« ali »drug drugega«. S svojim prvim odgovorom hočem pokazati, da je premalo
dokazov. Znano je le, da je eden izmed zgodnjih hominidov (družina, v katero spadajo
človeku podobne opice in človek) prvi uporabil orodja, vendar se ne ve, ali je bil to zgodnji
človek ali človeku podobna opica. Na nejasnost tega vprašanja kažejo tudi dejavnosti
oziroma situacije, v katerih so zgodnji ljudje in opice na podoben način uporabljali orodja (na
primer lovljenje termitov). Žal pa iz teh dejavnosti oziroma situacij ne moremo povzeti, kdo
je posnemal koga, lahko pa se z njimi navežem na drug možen odgovor, s katerim mislim na
posnemanje drug drugega. Primer tega je, ko opice posnemajo ljudi v ujetništvu ali v
kulturnem okolju (na primer makaki, ki prebivajo v mestnih parkih ali templjih). Morda so
celo zgodnji ljudje, glede na to da so bivali v istem habitatu, opazovali in posnemali opice na
primer pri lovljenju termitov ali pa pri izkopavanju gomoljev in se tako z uporabo orodij
izognili nevšečnostim, kot je na primer ugriz termitov.
Tematika o uporabi orodij je še vedno premalo raziskana, predvsem na področju organskega
materiala, ki se po navadi ne ohrani. Pomanjkanje organskega materiala je tudi razlog za
nepopolne raziskave o prvi uporabi orodij pri zgodnjih ljudeh. Posledica premalo raziskane
uporabe orodij pri opicah iz divjine (v ujetništvu namreč ljudje učijo opice uporabe orodij) pa
je, da v divjini le za nekatere vrste opic vemo, da uporabljajo orodja. Opice je zelo težko
izslediti pri dejavnostih, kjer uporabljajo orodja, pa tudi če jih izsledijo, je opazovanje možno
le od daleč (veliko opic prisotnost človeka preplaši), kar privede do nenatančnosti. K premalo
raziskani tematiki o uporabi orodij pa pripomorejo tudi nekateri dokazi, ki so nejasni, saj se
ne ve, ali je bil za določeno stvar odgovoren zgodnji človek ali opica.
Za podrobnejši vpogled v to tematiko bo treba v prihodnosti narediti več raziskav analiz sledi
uporabe na orodjih ter še bolj intenzivno opazovati opice v njihovem naravnem okolju. Kar
se tiče zgodnjih ljudi, bi bilo treba narediti več podrobnejših raziskav najdišč, kjer so bila
orodja najdena. Dobrodošla pa bi bila tudi nova izkopavanja, ki bi prinesla nove najdbe. Več
orodij nam prinese natančnejše rezultate, saj je iz maloštevilnih najdb težko sklepati, katera
vrsta zgodnjih hominidov je bila prva, ki je uporabljala določeno orodje. Raziskave najdišč in
njihove okolice pa bi nam morda prinesle dokaze o paleookoljih, v katerih so zgodnji ljudje
živeli. Iz tega bi lahko sklepali, kolikšna je bila razpoložljivost organskega materiala ali kamna.
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V prihodnosti bi tudi sama rada naredila kakšno raziskavo ali se udeležila izkopavanja, ki
dokazuje uporabo orodij pri opicah ali zgodnjih ljudeh.
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9. SUMMARY
The presented work focuses on the early humans and primates tool use. First, it discusses
the development of bipedalism and importance of hand manipulation in tool use. Then
description of early humans follows, where the genus of important species of early humans
is mentioned. The main part of the work is the description of tool making and tool use in
early humans. This part is seperated by material from which the tools were made and for
what kind of tasks they were used. Lastly the work describes primates and their tool use in
the same manner than in early humans. In the end, it also describes the activities, in which
wild or captivated primates use tools.
In the summary i am trying to answer the questions which were inspiration for my thesis.
Namely, on the question »Are early humans really that different than apes?« my answer is
»no, we are not so different«. If we look for example the use of tools, we can see that both,
the early humans and primates used tools in a similar manner in similar situations. Despite
the fact that people modified stone tools with knapping, and gained more effective tools,
primates can make similar tools too, but it is otherwise a learned discipline in captivity. We
are also similar, because we are both bipedal, since primates ocasionally use bipedal walking
when they carry around tools or food to other locations. If we look at cognitive level, we can
see, that primates are able to pre-plan their tool use, but this is limited capability. With
regard to social learning, we can notice that primates teach their young to use tools,
youngsters imitate them and practice until they acquire those skills.
»What does distinguish us from primates?« We are mentally more developed and we have a
different anatomical structure, which benefits us in many activities. We are also more
dexterous with hands, we use speech to communicate and we are the most dangerous living
creature in the world, in the sense that we are destroying not only our own habitat, but also
the habitat of other living creatures to the point where we can bring them to extinction.
»Are primates really capable of thinking (planning) in tool use or is their behavior completely
instinctively?« Primates probably do a lot of things instinctively, but they are capable of
planning too. They are capable of learning many things in captivity, they are also smart
enough, without direct help from humans, to observe their environment and use what is
given to them in certain circumstances (for example, one orangutan wound »wood-wool«
around a cracked stick to mend it for use as a tool). Capability of thinking is also visible In the
53

wilderness, where researchers observed how primates used different tools in everyday
situations, in which they came up with solution by themselves, with which they achieved
their desired goal (for example, gorilla tests water depth with stick).
»Who was the first tool user - early humans australopithecus or primates?« For this question
there is no right answer. From the treated theme in my thesis, we can conclude that early
humans and primates have a common ancestor, who could have already used tools.
However, those tools were probably made from organic materials and were not preserved.
In addition, studies are mostly made on primates in captivity, and can not provide us the first
hand evidence of primate tool use in their natural environment.
»Who imitated who at tool use?« I will answer this question with »nobody« or »one
another«. With my first answer »nobody« i would like to explain that there is not enough
evidence on early use of tools. The only evidence is, that there was an early hominid (family,
which includes apes and human), who first used tools, but it is unknown whether it was an
early human or a great ape. Uncertainty is also shown by activities or situations, in which
early humans and primates used tools in a similar way (for example, fishing for termites).
Unfortunately, we can not conclude from these activities or situations, who imitated who at
tool use, but i can link these activities and situations with second answer. With the answer
»one another«, I aim at example, where primates imitate humans either in captivity or in
cultural environment (for example, macaques living in urban parks or temples). Maybe early
humans, regarding that they lived in the same habitat, observed and imitated primates, for
example at fishing for termites or at digging for tubers. Because of that they could avoid
inconveniences (for example, from termite bites).
The subject of tool use is still insufficiently explored, especially in studies of tool use made of
organic material, which is poorly preserved. Because of that, the studies of early human tool
use are less accurate. On the other hand, the lack of research in the primate tool use is
because of the fact that only certain species of primates use tools and these primates are
hard to track. Also, if you trace them while they use tools, the observation of these primates
is only possible from a distance (most primates are scared by presence of humans), which
leads to inaccuracies. All in all, the subject of tool use is insufficiently explored also because
of certain evidence, which is ambiguous because you can not know whether it was early
human or primate responsible for a certain thing.
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For more detailed insight into this topic, it will be necessary in the future to do more
research on analysis of use-wear visible on tools, and it will be necessary to observe
primates in their natural habitat more closely. Regarding early humans, more detailed
studies of archaeological sites, where the tools were found, should be done. Further
excavations would also be welcomed, so we could expand the number of new finds. Several
tools provide us with more accurate results, since it is difficult to conclude, from one single
find, what species of early humans was the only one or even the first one to use a particular
tool. Studies of sites themselves and their surroundings could bring us evidence of
paleoenvironments, in which early humans lived, from this we could conclude what is the
availability of organic material or stone. In the future, I would like to do a research or
participate in the excavation, which will further reveal the primate or early human tool use.
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