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Darwin in prvi fosilni
ostanki

Prve najdbe ostankov
človečnjakov segajo v
leto 1848 iz Gibraltarja
(kamnolom Forbes
Quarry), a se je do leta
okoli 1864 za najdbo
izgubila sled.

Leto 1726
“Homo diluvii testis”
“Podrobneje bosta
osvetljena tudi razvoj
človeka in njegova
zgodovina”.

Darwin, 1859, O izvoru vrst z
naravnim izborom

Že sam Darwin je postavil temelje
evolucije človeka, toda zgolj v teoriji, saj
najdb takrat še ni bilo veliko. O evoluciji
človeka je pisal šele leta 1871 (Izvor
človeka)

Leta 1891 so bili na otoku
Java najdeni tudi ostanki vrste
Pithecanthropus erectus, danes
kot Homo erectus.

Vir: ©Neanderthal Museum, S. Pietrek

Šele v letu 1857 so
našli znamenite
ostanke neandertalcev
v dolini Neandertal.

Risba: M. Križnar

Orangutan

Zgornja čeljustnica
Gigantopithecus blacki
(sorodnik orangutana)

Sorodstvene vezi in
evolucija nekaterih danes
živečih opic in človeka.
Lobanja
gorile

Lobanja
šimpanza
Risba: M. Križnar

Razvoj od prvih prvakov do danes

KREDA

Daljno sorodstvo

TERCIAR

Red – Prvaki (Primates)
Nadružina - Človečnjaki (Hominoidea)
Družina – človeku podobne opice (Hominidae)
Rodovi – Homo, Australopithecus,….

Prvi zametki človečnjakov
Rekonstrukcija
lobanje
prokonzula

Darwinius masillae
Ljubkovalno
imenovana Ida.

Risba: M. Križnar

Telo prokonzula spominja na
nekatere sodobne opice
(predvsem opice starega sveta)
Rod Sivapithecus je živel
med 12,5 in 8,5 mio. let.

Risba: M. Križnar

Pred približno 45 milijoni
leti so že živeli daljni
sorodniki in predniki
človeka.

Lobanja Sivapithecus indicus
Foto: Savo Pavšič ©

Lobanja
Proconsul
africanus,
Kenija
23-14 mio. let
Današnji makaki (Macaca nemestrina) iz Malezije

Afriški začetki
Sahelanthropus tchadensis
Čad
Ardipithecus ramidus
Ardipithecus kadabba (!)
Etiopija
Orrorin tugenensis
Kenija

120 cm

Rekonstrukcija
glave
Ardipithecus
ramidus

Odkrili le nekaj kosti
nog in čeljustnice iz
sedimentov starih
6,1 – 5,7 mio. let

Ardipithecus ramidus

Dolge roke

Rekonstrukcija
zgornjega dela
telesa
Ardipithecus
ramidus

Sahelanthropus
tchadensis
Orrorin
tugenensis

Lobanja Ardipithecus ramidus

Vir: Wikipedia, Michael Keesey

Rod Ardipithecus

Lobanja
Australopithecus
afarensis

Višina osebka 110 cm

Majhni in ….. iz Afarja

Risba: M. Križnar

Razširjenost
avstralopiteko
v (tudi
robustnih) v
Afriki

Pogled na
rekonstrukcijo
obraza
afarskega
avstralopiteka
Australopithecus
afarensis
Etiopija (več
najdišč), Kenija

Najbolj znani ostanki vrste
Australopithecus afarensis pripadajo
ženskemu osebku. Ljubkovalno
imenovana Lucy.
Odkrita je bila leta 1974 v pokrajini
Hadar. Oznaka ostanka je AL 288-1.

Australopithecus anamensis
Australopithecus afarensis

V približno 3,6
milijona let starih
sedimentih so na
najdišči Laetoli v
Tanzaniji našli
stopinje, ki so jih
verjetno naredili
afarski
avstralopiteki.

Australopithecus africanus

…. gibčni avstralopiteki
Lobanja Mrs. Ples (STS 5)
Australopithecus
africanus

Australopithecus
africanus
JAR
Ostanki afriških avstralopitekov so
relativno redki. Poznani so le iz štirih
najdišč južnega dela Afrike.
Najbolj znan je otrok iz Taunge (“Taung
child”), ki je bil najden že leta 1924.

Lobanja
Australopithecus
africanus

Australopithecus africanus

Velike in robustne “južne opice”
Močan lobanjski
greben, kjer so
bile pritrjene
mišice.

Paranthropus boisei OH 5,
soteska Olduvia, Tanzanija

KNM ER 406,
Koobi Fora, Kenija

Rekonstrukcija obraza in glave
Paranthropus boisei

Paranthropus boisei

Risba: M. Križnar

Risba: M. Križnar

Robustni avstralopiteki ali
parantropi so ena izmed
izumrlih linij človečnjakov.
Vsi predstavniki so živeli v
vzhodnem delu Afrike.

Okostje
robustnega
parantropa

Paranthropus robustus

Paranthropus boisei OH 5
Rod Paranthropus

Afriški sostanovalci
Pred 2,0 - 1,9 milijona let

Avstralopitek
Australopithecus
sediba, originalna
lobanja (MH1)

Homo habilis, lobanja

Homo habilis
Rekonstrukcija
obraza in glave
vrste Homo
rudolfensis

Homo rudolfensis
Australopithecus sediba
Paranthropus boisei
Paranthropus robustus

Lobanja Homo
rudolfensis iz
Koobi Fora,
Kenija
(KNM ER 1470)

Australopithecus afarensis

Homo erectus

Ozemlje Afrike je pred
okoli 2,0 -1,9 milijona
let poseljevalo več vrst
človečnjakov. Med njimi
so bili tudi že prvi
predstavniki rodu
Homo.

2,0 - 1,9 milijona let

Homo habilis – spretni človek
Lobanja vrste Homo habilis , KNM ER 1813

Nekatera najdišča H. habilis:
Koobi Fora, Kenija
Soteska Olduvia, Tanzanija
Sterkfontein, JAR

Risba: M. Križnar

Risba: M. Križnar

Rekonstrukcija lobanje Homo habilis
Zanimivost: KNM ER – Kenya National Museum, East Rudolf

Spretni človek je bil verjetno prvi, ki je
izdeloval enostavno kameno orodje

Homo habilis

Najuspešnejša vrsta! “človek selivec”
1,0 mio. let

1,8 mio. let (?)
1,0 mio. let

Vir slike: www.dailymail.co.uksciencetecharticle.homoerectus

Lobanja vrste Homo
erectus

1,7-1,8 mio. let

1,3 mio. let

Pokončni človek je bila
prva vrsta , ki je
zapustila ozemlje
Afrike. Migracija naj bi
potekala preko
Bližnjega Vzhoda proti
Aziji in Evropi.
Rekonstrukcija
lobanje vrste Homo
erectus iz najdišča
Zhoukoudian na
Kitajskem.

Pokončni človek (Homo
erectus) je bil prisoten na
Zemlji od 1,9 mio. let do
100.000 let.

Homo ergaster

Na evropskih tleh, ali res!
Lobanja vrste Homo
heidelbergensis iz najdišča
Petralona v Grčiji,
predstavlja enega
najbolje ohranjenih
primerkov
(PETRALONA 1)

Lobanjo Homo heidelbergensis so
našli tudi v okolici Steinheima
v Nemčiji. Nekoč je bila znana
kot Homo steinheimensis

Prvi ostanek, ki so ga pripisali
vrsti Homo heidelbergensis je bila
spodnja čeljustnica iz okolice
mesta Mauer v Nemčiji
(MAUER 1)

Homo ergaster
Homo antecessor

Homo heidelbergensis

Vrsto Homo antecessor so našli v Španiji,
Angliji in Franciji. Po izsledkih naj bi bila
vezni člen med Homo ergaster in Homo
heidelbergenisis

Lobanja vrste Homo
neanderthalensis

Neandertalci
Krapinski
neandertalci.
Krapinsko
najdišče velja
za enega
najbolj znanih
in raziskanih.

Risba: M. Križnar

Replika lobanje
neandertalca iz
Francije. Verjetno
gre za zelo star
osebek
(LA CHAPELLEAUX-SAINTS 1)

Lobanja Homo
neanderthalensis in
najdišča bluzi Monte
Circeom Italija V Sloveniji so znani le
ostanki kamenih orodij
(GUATTARI 1)
neandertalcev

Neandertalci so poseljevali
velik del Evrope in zahodni del
Azije (Bližnji Vzhod,…)

Homo neanderthalensis

Najdišča neandertalcev:
Krapina (H), Vindija (H), Tata
(M), Le Moustier (F),
Zafarraya (Š), Spy (B),
Steinheim (N), La Ferrassie
(F), Saccopastore (I), Tabun
(Iz), Amud (Iz), Shanidar
(Irak)

(600.000 – 30.000)

Risba: M. Križnar

Rekonstrukcija glave
neandertalca, v tem
primeru “starca iz La
Chapelle-aux-Saints”

Nenavadni “členi”

Vhod v “Denisovo jamo” v gorovju Altaj, kjer so
našli nenavadne ostanke človeka.

Lobanje vrste Homo erectus,
oziroma tudi Homo georgicus
Foto: Matjaž Černila ©

Leta 2010 so raziskovalci
oznanili, da so v “Denisovi
jami” našli skromne
ostanke neznane vrste
človeka. Genska analiza je
pokazala sorodstvo med
H. sapiens in neandertalci

Ostanke so odkrili v
okolici mesta
Dmanisi v Gruziji.
Nenavadno je, da so
ostanke našli v
plasteh starih 1,8 1,7 mio. let (pliocenpleistocen)

Leta 2003 so bil na
Indonezijskem otoku
Flores našli ostanke
Homo floresiensis.
Osebki so bili veliki le
okoli enega metra,
zato so jih ljubkovalno
poimenovali kot
“Hobiti”

Homo floresiensis

Replika lobanje Homo floresiensis
Homo floresiensis (94.000-13.000 let)

“Denisovci” (cca. 41.000 let

Edini preživeli

Replika lobanje
Homo sapiens
Liujiang,
Kitajska, starost
153.000 let (?)

Sodobni človek je že
uporabljal in izdeloval
natančno kameno orodje.

Umni ali misleči človek
(Homo sapiens) se je na
podlagi fosilnih najdb
razvil pred približno
200.000 leti v vzhodni
Afriki in nato pričel selitev
proti jugu in severu, pred
približno 120.000 leti.
Anatomsko je bil človek že
zelo podoben današnjim
rasam.

Človek je pričel z risanjem – umetnost

15.000 let
50.000 let

90.000 let
60.000 let

120.000 let

11.000 let

Homo

33.000 let

Migracijske
poti so se
90.000 let
pričele v 40.000 let
Afriki, pred
4.000 let
okoli 100.000
leti
sapiens (cca. 200.000 – danes)

Sestavljanje “kostnega” mozaika
Spremembe na lobanjah

Hoja in nožne kosti
Risba: M. Križnar

Šimpanz

Zgodnji
človečnjak

Človek

“evolucija možganov”

Položaj glave – hrbtenica in hoja

Risba: M. Križnar

Šimpanz

Zgodnji
človečnjak

Človek
Risba: M. Križnar

Časovnica in “kosti”

O teorijah, hipotezah in modelih

Multiregionalni model

Model – “Out of Africa”

Pogled skozi gene
40.000 let

Afričani

700.000 - 400.00 let
skupni prednik

Francozi
Malezijci
cca 190.000 let

Homo sapiens

80.000 let

“Denisovci”
Neandertalci
Homo floresiensis (“hobiti”)
Risba: M. Križnar, po reviji Nature

Risba: M. Križnar, vir slike: http://www.pearltrees.com

30.000 let
40.000 let

10.000 let
30 – 50.000 let

60.000 let

10.000 let
50.000 let

60.000 let
Več kot 100.000 let

50.000 let

Y kromosom
mtDNK

Prikaz migracije
zgodnjega človeka
(Homo sapiens) na
osnovi genskih analiz

Nikoli dovolj!

Izumrla vrsta lemurja iz rodu Hadropithecus,
ki je prebivala na Madagaskarju.
Vrsta naj bi izumrla med letom 444-772, ko je
človek že nekaj stoletij naseljeval otok.

Foto: Savo Pavšič ©

•Izumiranje in iztrebljanje opic. Najbolj
ogrožene človeku podobne opice.

Opica Nasalis larvatus (“dolgonosa opica”)
iz otoka Borneo. V zadnjih desetletjih je
njena populacija upadla za polovico.

Prihodnost “človeškega drevesa”?
•Kam gre človeštvo - človek!
Nas bodo nadomestili “evolucijski roboti”

•Ali se morda že kažejo nekatere evolucijske
spremembe?
Spremembe zobovja, odpornost na viruse,
bolezni,…

•Nadaljnja evolucija človeka (Homo sapiens)?
Razvoj novih vrst ali “nadvrst” človeka, preselitev
na druge planete, izumrtje ali nadvlada drugih

Foto: M. Križnar

živali………

Vir slike: www.wall.alphacoders.com; film - Dawn of the Planet of the Apes

Hvala za pozornost!

Predavanje pripravil in izvedel: mag. Matija Križnar
Prirodoslovni muzej Slovenije, november 2014
Fotografije (avtorske): Matija Križnar, Savo Pavšič, Matjaž Černila,© 2014.
Viri ostalih fotografij: Wikipedia/Wikimedia, ter navedene spletne strani/ali viri ob
posameznih fotografijah
Primerki fotografirani v/iz:

Naravoslovni muzej Frankfurt, Nemčija
Paleontološko muzej München, Nemčija
Muzej “Mensch und Natur”, München, Nemčjia
Naravoslovni muzej Verona, Italija
Zbirka replik lobanj Oddelka za biologijo (BF)
Muzej krapinskih neandertalaca, Hrvaška
Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenija
Mineralientage München , 2012, Nemčija
Risbe lobanj, zemljevidi, grafi, tabele: M. Križnar, © 2014.

