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Evolúciós megfontolások 

Közös tulajdonság, közös ős?, „jó” és „rossz” tulajdonságok 
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Evolúciós megfontolások 

Változó evolúciós variabilitás (Foley):  

 hiányzó fajok,  

 nagy ugrások vagy fokozatos fejlődés 

  

  Valaha élt fajok                ma élő fajok száma 

  

Primáták   6000    183 

  

Hominoid     180    12 

  

Hominida        16    1 

 



Evolúciós megfontolások: Kormeghatározás 

Biológiai módszerek (relatív): „Molekuláris óra” 

 genetikai változások (mutáció) (szelekció hiánya!) 

 egyenletes változás 

 kalibráció (paleontológiai adat) 

Kémiai-fizikai módszerek (abszolút) 

 uránium bomlása (milliárd év) 

 uránium/ólomizotóp arány meghatározása 

 szén/szénizotóp arány meghatározása  

  (lebomló szerves/atmoszferikus) 

 (kb. 0-80 ezer év) 

Geológiai módszerek (relatív) 

 földtani rétegek segítségével 



„Molekuláris óra” 
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Például: 

Ha AB és C közös őse 40 m év: 

Akkor A és B közös őse  

40 m * 5/8= 25 m év 
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Reverzió (a régmúlt becslési hibája) 

Egyenetlen mutációs ráta 

DNS vagy fehérje 

Generációs idő 

Szelekciós erők változása 

Ember csimpánz azonosság: 99,6% fehérje, 98.4 DNS 



„Molekuláris óra” 
mtDNS, Y kromószóma 

Polimorfizmusok felismerése, minél több annál jobb a felbontás esélye 

„Éva” és „Ádám” hipotézis 

európai afrikai 

idő 

ázsiai 

„ős” 

max. diverzitás a kiindulási helyen 

„Éva” kb. 150.000 éve Afrikában 

„Ádám” kb. 60.000 éve Afrikában 

Wells, S. 2003 Az ember útja 



Az ember evolúciója: Áttekintés 

Az emberszabásúak 30 millió éve váltak el a majmoktól 

   

Kelet-Afrika:  20 millió éve   legalább 10 féle faj maradványa 

  

Proconsul 

Afropithecus 

Kenyapithecus    14 mé 

  

Dryopithecus, Rudapithecus   (Európa) 

Sivapithecus  (Ázsia)  az orángután őse 

  

Közös ős     

          Gibbon           20 mé 

          Orángután      14 mé 

          Gorilla            7-8 mé 

          Csimpánz       6-7 mé        -         Bonobó  2-2.5 mé 

  

           Australopithecus ramidus                    4.5   mé 

           Australopithecus anamensis            3.9-4.2 mé 

           Australopithecus afarensis    Lucy     4-2.5  mé 

           Australopithecus africanus                 3-2.5  mé 

  

           Homo habilis                                         2.0  mé 

           Homo erectus                                  1.8-0.3  mé 

           Homo heidelbergensis                                         300  eé 

                      Homo neanderthalensis                      150–30  eé 

           Homo sapiens                                                150-100 eé 
Lucy és párja 



Időtartamok 
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Testi jellegek - agytérfogat 

Testi jellegek:                     agytérfogat: 

A. ramidus csimpánzszerű 300-480ml 

A. afarensis kétlábon járt 420-500ml 

H. habilis  500-800ml 

H. erectus  750-1250ml 

H. heidelbergiensis 1100-1400ml 

H. neanderthalensis 1200-1750 ml 

H. sapiens 1200-1600ml 

Csoportméretek (Foley):  

H. afarensis       20 

H. habilis     60-70 

H. erectus        100 

H. sapiens        150 

Általános trend: 

•A szexuális dimorfizmus csökken 

(pl. szemfogak mérete) 

•Csoportméret nő 



„Paleo-etológia”: H. habilis 

A két lábon járás lehetővé  
tette nagy terület bejárását 
 
 
Változik a csoportszerkezet:  
 Növekvő csoport (60-70 egyed) 
 Szexuális dimorfizmus csökken 
  Csökken a csoporton belüli agresszió  
  Csökken a szexuális kompetíció 
 Növekedett a hím-nőstény kapcsolat szerepe 
 Fokozottabb utódgondozás 
 Erősödik a csoportok összetartása  

Olduvai szakadék 

habilis - ügyes 



„Paleo-etológia”: H. habilis 

Táplálkozás: 
 Valószínűsíthető a dögevés, majd a vadászat 
 Elszállították a dögöt vagy prédát közös feldolgozásra 
 Nemek közötti munkamegosztás 
 Együttműködés fokozatos növekedése 
 Szállított, durván megmunkált kőeszközök 
 Tervezés, megfelelő motiváció 

Csimpánzok is vadásznak, dögevők 



„Paleo-etológia”: H. habilis 

Szabad kézhasználat:  

Első eszközhasználatra utaló maradvány 

Magkövek és szilánkok 

3 millió éves hasított kavics (Etiópia), 

többszörös hasítások 

2.5 millió éve “olduwai ipar” 

a tényleges tárgyhasználat bonyolultabb lehetett 

fa, csontok megmunkálására, állatok 

feldolgozása; Eszközök szállítása? 

Csimpánzok eszközhasználata egyszerűbb 



„Paleo-etológia”: H. erectus 

Letelepedés 
 növekvő ivadékgondozás 
 tartósabb párkapcsolat 
 bolha (emberszabásúaknak nincs) 
  
Eszközkészítés 
  ”Acheulian ipar” (Francia.o.): szimmetrikus eszközök 

(szakóca) 
 Európában, Ázsiában, azonos formájú kőeszközök 
 Standardizáció, jobbkezesség 
 Nyersanyagszállítás 
 A formák igen lassú változása 
 

Erectus - felegyenesedett 



”Acheulian ipar”: szimmetrikus eszközök (szakóca) 



Homo neanderthalensis 

Kb. 300 ezer – 40 ezer 

Összetett csoportszerkezet 
(Kisebb csoportok mint H. sapiens) 

Összetett eszközök 

Házépítés (?) 

Főzés (?) 

Nyelvhasználat (?) 

Temetési szertartás (?) 

 

Nagyobb agyméret (1400 cm3) 

Kereszteződés H. sapiens-szel 

lehet, hogy már Afrikában (?) 
(többször is előfordulhatott) 

(DNS 99,5%-ban azonos)  

H. sapiens      H. neanderth. 



Eszközhasználat, készítés, komplex kultúra 
 
”Lavallois-i technika” (kész termék lepattintása) 
 tervezés 
 összetett tárgyak (pl. dárda) 
 felgyorsult kulturális evolúció 
 ékszerek 
 szimbolikus tárgyak 
 vallások 

„Paleo-etológia”: H. sapiens 

Kialakulás: 100.000 éve Afrikában 
kb 40.000 csoport egyidőben 
A sapiensek kiszorítják vagy helyettesítik az erectineket 



H. sapiens elterjedése 



Ökológiai elméletek a Homo 

evolúció szelekciós erőiről 

Szavanna-teória 

szavanna 

erdő 



Kis 
szemfogak 

Agyméret és ezzel 
a kognitív kapacitás 

növekedése 

Eszközkészítés 

Vadászat 

Eszközhasználatra 
felszabadult 

kezek 

Felegyenesedett járás 

Kölcsönhatási kapcsolatok a Homo 
evolúció során: „Fizikai kihívások”  

Washburn (1960) ciklikus elmélet: két láb, kezek, vadászat, agyméret 

Calvin (1982) hajításelmélet 

 



Kölcsönhatási kapcsolatok a Homo 
evolúció során: „Szociális kihívások”  

Nagy csoport 

Agyméret és ezzel 
a kognitív kapacitás 

növekedése 

Elnyújtott 
egyedfejlődés 

Szociális kognitív 
képességek 

Monogám tendencia 

Generációs átfedések 



A vízimajom elmélet 

Hasonlóságok a tengeri emlősökhöz: 
Csupasz bőr 
Izzad (sóvesztesség) 
Zsírral szigetelt test 
Sós könnyek 
Áramvonalas finomszőrzet 
Lefelé néző orr,  
Orrcimpa mozgatható,  
Merülési reflex,  
Bőrlebenyek a kézen 
Légzésszabályozás,  
Vokális kommunikáció 
 
Vízkedvelés, fürdés 
 
Danakil hátság  -  Kenya (túlélést biztosító szigetek) 
Agaiombu nép (Monckton 1920), Új Guinea 



A „hobbitok” (H. floresiensis) 

Flores (Liang Bua) szigetek (Indonézia):  

18-12.000 évvel ezelőtt élt 

Felegyenesedve járt 

Sok archaikus (csontozati) jegy 

Kb. 1 méter magas  

Kis agyméret (4-500 cm3 = Australopithecus-ok) 

Kőeszközök, főzés jelei (törpe elefántra és óriás patkányra vadásztak) 

Helyi legendák: „ebu gogo”-król, 

hosszúszőrű, nagyhasú, nagy fül 

 „mindenevő nagymamák” 

 Nyelv?: mormogó hang 



Evolúciós eredet 
1. Törpesedés: jellegzetes „sziget-hatás” 
 más emlősöknél is pl. szarvas 
 Pigmeusok (130 cm), de agyméret csak alig kisebb 
 melyik evolúciós vonal: erectus vagy sapiens 
 
 Kladisztikai vizsgálat szerint az erectusokhoz 
 állnak közelebb (2009) 
 Viselkedési/kognitív 
 konvergencia 
 
2. Kóros forma (?): pl.  
 pl. microcephalia 
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Combcsontfej-átmérő 



Evolúciós eredet – lehetséges 
Hipotézisek 
 
DNS-t nem sikerült még izolálni 

H. habilis  H. florensis  H. erectus (geo) 



2016: „H. erectus törpe túlélő formája” (Baab, J. Anthr. Sci.) 


