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Римляните, викингите и норма-
ните са нахлували и са упра-
влявали във Великобритания в 

продължение на стотици години, но 
те почти не са повлияли върху ДНК на 
днешните британци, показва първо по 
рода си мащабно генетично изследва-
не, цитирано от „Гардиън”.
Анализът показва, че англосаксонците 
са единствената група, която около 
400- 500 г. значително е променила 
генетичния профил на повечето от 
белите британци. Около 30% от ДНК 
на днешните жители на Обединеното 
кралство са от предците на днешните 
германци.
Хората, живеещи в днешните Южна 
и Централна Англия, обикновено но-
сят 40% френска, 11% датска и 9% бел-
гийска ДНК, сочи изследването сред 
над 2000 души. Френският принос не 
е свързан с норманското нашествие 
през 1066 г., а по-скоро – с миграция 
към Великобритания след края на 
последния ледников период – преди 
около 10 000 години.
Професор Питър Донъли, директор на 
Центъра по човешка генетика в Уни-
верситета в Оксфорд, един от ръко-
водителите на изследването, заявява: 
„Отдавна е известно, че човешките 
популации се различават генетично, 
но никога досега не сме наблюдавали 

толкова изискани и смайващи детай-
ли.”.
Проучването установява, че има зна-
чителни разлики в генетичния про-
фил на населението в Англия, Уелс, 
Шотландия и Северна Ирландия. На-
мирането на доказателства за нали-
чието на различни генетични групи 
най-после осигурява научна основа на 
идеята за регионална идентичност. 
Хората на Оркнейските острови – ар-
хипелаг в Северна Шотландия – са ге-
нетично най-различни; те имат 25% 
ДНК, наследена от своите норвежки 
предци, нахлули на тези територии 
през 9-ти век. Кръвта на норвежките 
викинги все още тече във вените на 
жителите на Оркнейските острови.
Уелсците също твърде силно се раз-
личават от останалите британци, тъй 
като техният генетичен профил най-
много прилича на най-ранните ловци-
събирачи, пристигнали на острова, ко-
гато Великобритания отново станала 
обитаема след края на ледниковия пе-
риод. Оказва се, че уелсците са с най-
древни гени сред всички изследвани 
доброволци. 
Изненадващо откритие било, че кел-
тите в Шотландия, Северна Ирлан-
дия, Уелс и Корнуол са се различавали 
генетично помежду си.
Изследването на учените от Оксфорд-
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ския университет е резултат от 20 го-
дишна работа. Експертите са започ-
нали да събират ДНК проби от хора 
от Оркнейските острови през 1994 г., 
след което постепенно са се насочили 
и към други райони на Великобрита-
ния. 
Изследването включва 2040 бели бри-
танци, живеещи в селски райони, като 
и двете им баби и двамата им дядовци 
са били родени в радиус до 80 км един 
от друг.
Учените са използвали и данни от 
6209 души от 10 европейски държа-
ви, за да възстановят приноса, който 
техните предци имат към генетичния 
профил на британците.
Анализът показва, че въпреки важно-
то историческо въздействие върху 
британската цивилизация на нашест-
вията на римляни, викинги и норма-
ни,  нито едно от тези събития не е 
успяло да промени гените на хората, 
които живеят тук. Констатирано е, че 
няколко високопоставени римски слу-
жители – колонисти са се заселили в 
Англия и, че те и техните семейства са 
останали до голяма степен изолирани 
от местните келти.
Датските викинги, които са управля-
вали над големи райони от Велико-
британия от 865 г., са се женили за 
представителки на местните жители, 

но последното проучване показва, че 
завладяването чрез прилагане на сила 
е било извършено от малка група во-
ини. За да има генетично въздействие 
на чужденци върху местното населе-
ние, е необходимо чужденците да са 
многобройни.
Анализът слага край на спора за по-
коряването на Англия от англосаксо-
нците след разпадането на Римската 
империя. Замяната на келтския език с 
англосаксонски и пълният преход към 
земеделие и грънчарство от североза-
паден германски тип предполага, че 
местното население или се е изтегли-
ло към Уелс, или пък е било заличено 
при геноцид.
„Резултатите показват, че най-мал-
ко 20% от генетичния профил в тази 
област е от анлосаксонски мигранти, 
както – и, че е имало смесване. Не ста-
ва въпрос за геноцид или пълно изчез-
ване на британците.”, казва Марк Ро-
бинсън, съавтор на доклада.
Според авторите на изследването 
ДНК анализът трябва да бъде смятан 
за влиятелно научно доказателство, 
понякога предлагащо по-безпри-
страстна информация, в сравнение с 
традиционните исторически и архео-
логически източници.
„Историческите сведения, археологи-
ята, лингвистиката – всичко това ни 
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говори за елитите. Казва се, че истори-
ята се пише от победителите. Генети-
ката допълва тази информация, която 
ни показва нещо различно, а именно 
– какво се е случило с народа, с обик-
новените хора.”, казва Питър Донъли 
от Оксфордския университет.
Учените се надяват тяхното откритие 
да хвърли светлина върху генетиката 
на различни заболявания, но то ще 
попълни и много пропуски, важни за 
археолозите и историците.
Линия на времето
- 9600 г. пр. Р. Хр. – Последната 
ледникова епоха свършва и страната е 
колонизирана от ловци-събирачи
- 2500 г. пр. Р. Хр. – Наплив от 
преселници от изток и Западна край-
брежните пътища
- 54 г. пр. Р. Хр. – Юлий Цезар за-
владява Англия и побеждава племен-
ния вожд на бритите Касивелаунус.
- 410 г. – Срив на римското влади-
чество във Великобритания, която се 
спуска в хаоса на провалила се държа-
ва

- 400-500 г. – Голям приток на ан-
гли и сакси 
- 600-700 г. – Англо-сакси упра-
вляват голяма част от Великобрита-
ния - уелските кралства успешно им 
устояват
- 865 г. – Мащабно нашествие на 
датски викинги
- 1066 г. – Нашествие на нормани-
те
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