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Ново генетично изследване дава ос-
нование да се предполага, че след 
края на последния ледников период, 
„европейците” са били на границата 
на измирането. 
Нов демографски модел показва, че по-
пулацията на хората, които са живяли 
в Европа след края на последното за-
ледяване, е била значително по-мало-
числена, отколкото е било достатъчно 
за стабилно съществуване и нормално 
възпроизводство. Нормално, „мини-
мално необходим” размер на групата 
се изчислява на 500 човека, а първите 
„постледникови европейци” са живя-
ли на групи от по 20-30 човека.

Земята в епохата на последното зале-
дяване.  Изображение: Ittiz / Wikimedia 
Commons/CC BY-SA 3.0.

„Като археолог и антрополог бях на-
пълно потресен, когато видях, колко 
малочислена  е била популацията”, 
казва Рон Пинхаси (Ron Pinhasi), за-
веждащият изследовател на проекта 
ADNABIOARC, професор от Дъблин-
ския Университетски колеж (Ирлан-
дия). Последствията от работата са 
значителни за изясняването на про-
изхода на жителите от съвременна Ев-
ропа. Сега на учените ще им се нало-
жи, не само да прегледат моделите на 
разселване на човека и колонизацията 
на континента, но и генетичното родо-
словие. Екипа на Рон Пинхаси откри-
ва, че генома на ловците (събирачите), 
живеещи в Унгария и Швейцария пре-
ди 14 000 и 7 500 години, са били мно-
го близки до същите в Дания и Шве-
ция по същото време. Тази близост 
указва значително съкращаване на ге-
нетичното разнообразие на жителите 
на голяма част от западна и централ-
на Европа. Такова явление в демогра-
фията се нарича ефект на гърлото на 
бутилка. Причина за съкращаването е 
била изолацията и частичното изми-
ране на  „европейците” по време на за-
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ледяванията.

По мнение на професора, хората от тази 
постледникова епоха са се предвижва-
ли по континента на неголеми групи. 
Тези групи може да са се появили още 
преди заледяването, но по негово вре-
ме да са останали изолирани. Извест-
но време, след края на ледниковия 
период те започват постепенно да се 
разселват в Европа и да се обединяват. 
Този процес е продължил няколко хи-
лядолетия. Разселването на европей-
ците се съпровожда с разширяването  
на северните популации, за сметка на 
тези от по – южните региони, а също 
и в Азия. Особено е забележимо пре-
селението на хора от Близкия Изток. 
Да напомним: наотдавна изследване 
на ДНК от съвременни и древни евро-
пейци показва, че населението на тази 
част на света произлиза от три човеш-

ки групи: местни ловци – събирачи, 
ранни земеделци, дошли от терито-
рията на Близкия Изток и също така 
древни жители от Северна Евразия. 
Освен това става известно, че европей-
ските ловци – събирачи и земеделци-
те са живеели едни до други в продъл-
жение на повече от две хилядолетия, 
като близкоизточните земеделци са 
могли да се преселят в Европа по море.

Изтичници:
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/
news/26171/ (Наука и жизнь, Лед-
никовый период поставил «евро-
пейцев» на грань исчезновения) 

http://horizon-magazine.eu/article/ice-
age-europeans-roamed-small-bands-
fewer-30-brink-extinction_en.html

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174

Брой 77, Април 2015

http://www.nkj.ru/news/26171/
http://www.nkj.ru/news/26171/
http://horizon-magazine.eu/article/ice-age-europeans-roamed-small-bands-fewer-30-brink-extinction_en.html
http://horizon-magazine.eu/article/ice-age-europeans-roamed-small-bands-fewer-30-brink-extinction_en.html
http://horizon-magazine.eu/article/ice-age-europeans-roamed-small-bands-fewer-30-brink-extinction_en.html

