
a em szczura
Szczur pacyficzny pomógł badaczom wyjaśnić tajemnicę pochodzenia Polinezyjczyków

Lud żeglarzy i podróżników
Lapita, pochodzący m.in.
z Nowej Gwinei, pojawił się
3,5 tys. lat temu na zachod-
nim Pacyfiku. Zasiedlił Wys-

py Salomona, potem Fidżi, Tonga, za-
chodnią Polinezję. Na końcu dotarł do ma-
lutkich atoli Mikronezji. Koloniści, prm- .
mieszczając się po Oceanii, przywozili ze
sobą nie tylko słynną ceramikę, ale też.
wiele gatunków zwierząt i roślin. Także
szczura pacyficznego (Rattus exulansi,
hó~stanowiłw~e~&llorruęsanau~
gich w ssaki wyspach.
Ponieważ szczury pacyficzne nie potra- -

l fią pływać, z wyspy na wyspę mogły się
przemieszczać tylko w ludzkich czółnach.
Niektóre z nich miały szczęście i nie zo-
stały przez żeglarzy zjedzone na obiad.
Dlatego naukowcy mogą dziś przebadać
DNA pobrane ikopalnych szczątków tych'
gryzoni, a następnie porównać je z gena-
mi współcześnie żyjących zwierząt tego
gatunku. Dzięki tej właśnie metodzie Eli-
zabeth Matisoo-Smith z uniwersytetu
w Auckland (Nowa Zelandia) prześledzi-
łamigracje ludzi w Oceanii.

Do trzech razy sztuka
Zasiedlenie wysp zachodniego Pacyfi-

ku, a w szczególności Polinezji, jest od
ponad dwóch wieków głównym punktem .
sporów naukowych. Istnieje na ten temat
kilka teorii. Jednaz popularniejszych mó- _
wi, że kolonizacja odbyła się w bardzo
szybkim tempie. Zwolennicy tego poglą-
du mówią o "superekspresie" pędzącym
z Azji Południowo-Wschodniej do Poli-
nezji bez żadnych przystanków P() drodze.
Zakłada się, że podczas tej migracji ludzie
sporadycznie kontaktowali się z rdzenny--
mi mieszkańcami. .
Według innej hipotezy, skrajnie odmien-

nej, do Polinezji nie dotarła żadna fala mi-
gracyjna z zewnątrz, a kultura tego regio-
nu świata została stworzona przez ludność
tubylczą rlieznanego pochodzenia. Pomię-
dzy te dwie przeciwstawne opinie uczeni
starają się wpasować inne możliwości.
Niektórzy uważają, że migracja odbywa-
ła się dwuetapowo - najpierw ludzie za-

_siedIili część Oceanii sąsiadującą z Indo-
I nezją, a następnie wsiadali do migracyj-

~ nego "ekspresu", którym szybko przeno-
sili się na wschód. '
Badania na szczurach, które wykonała

Matisoo-Smith z zespołem (publikuje je
i dziś ,,PNAS"), pokazały, że dwie skrajne
teorie trzeba odrzucić. Naukowcy przeko-
nali się o tym, kiedy wyizolowali materiał
genetyczny ze 131 próbek dawnych kości.
Część z nich pochodziła z lat 1921-63,
reszta ze stanowisk archeologicznych i ja-
skiń na wyspach zachodniego Pacyftku.
Współczesne DNA pobrano od szczurów
z Nowej Gwinei i Tajlandii.

Szczur do szczura niepodobny
Analizy genetyczne wykazały, że.szczu-

ry pacyficzne dzielą się na trzy grupy nie-
~żriiące się od siebie pod względem
genety znym. Pierwsza grupa zamiesz-
kuje porudBi.Qwo-wschodnią Azję (Fili-
piny, Bomeo,"Snlawesi) i nie miesza się
z pobratymcami z Oceanii. Jej istnienie
autorzy badań wiążą z lutlnością, która
po skolonizowaniu wschodnicli krańców
Azji nie wyruszyła już w dalszą tułaczkę
no P~r\lfil(ll .

Drewniana rzeźba wyobraiająća Polinezyjczyka, na którego głowie baraszkują szczury

Skąd się wzięli
Polinezyjczycy?

.Uęzeni dyskutują
O tym od ponad

dwustu lat.
Jedni twierdzą,
że przyplynęli

ze wschodu, inni,

że są ludem
miejscowym;

któll od zawsze
żył na Pacyfiku.

- Dzięki kościom
szczurów, które
zjadali, wiemy,

że przybyli z Azji
- mówi genetyk

Elizabeth

Matisoo-Smith
~ uniwersytetu

Bardziej skłonny do podróżowania
okazał się natomiast lud, który stopnio-
wo zasiedlił region Pacyfiku nazwany
przez autorów badań bliską Oceanią (jej
wschodnią granicę stanowią Wyspy Sa-
lomona). Towarzyszące mu szczury two-
rzą dziś drugą grupę występującą zarów-
no w Azji Południowo-Wschodniej,jak
i w Oceanii. - To, że zwierzęta te żyją
w obu regionach, dowodzi, iż migracja
zarówno ludzi, jak i szczurów była po-
wolna i nie doprowadziła do zerwania
kontaktów między Azją a Oceanią - mó-
wi Matisoo-Srnith. .
Istnieje wreszcie trzecia grupa szczu-

rów, które zamieszkują tylko tzw. odle-
głą Oceanię (tak badacze określają część
Pacyfiku leżącą na wschód od Wysp Sa-
lomona). Ponieważ na próżno ich dziś
szukać w Azji Południowo-Wschodniej,
autorzy padań uznali, że towarzyszyły one
tym przedstawicielom ludu Lapita, któ-
rzy w szybkim tempie pokonali tysiące
kilometrów i dotarli do odległej Poline-
zji, tracąc kontakt z dawną ojczyzną.
- Jedno możemy na pewno wykluczyć
- Polinezyjczycy nie są potomkami tu-
bylczej ludności. Przybyli na swoje wy-
spy z zachodu - mówi Matisoo-Smith.

Wstrząśnięty,
niezmieszany .

Podróżujący z ludźmi szczur pacy-
ficzny okazał się znakomitym narzę-
dziem . do badań, ponieważ jego
szczątki znajdują się wszędzie tam,
gdzie człowiek postawił stopę.
Ludzie z kultury Lapita przywieźli

ze sobą także inne gatunki zwierząt,
jak psy czy świnie, ale nie można ich
wYkorzystać do tak szczegółowych ba:
dań, ponieważ te same zwierzęta spro-
wadzili na wyspy Europejczycy. Od-
krywali oni i podbijali Oceanię od po-
czątku XVI wieku. Przywiezione
przez nich zwierzęta wymieszały się
z tubylczymi.
Ze szczurami było inaczej. Co

prawda europejskie statki przywioz-
ły także i te gryzonie, ale reprezen-
towały one dwa inne gatunki - szczu-
ra wędrownego i szczura śniadego.
Rdzenny szczur polinezyjski nie miał
ochoty się z nimi krzyżować i został
przez nie w wielu miejscach wy tę-

<piony. . •


