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~O SZCZURY I PCHŁY MOGĄ WIEDZIEĆ O HISTORII? WIELE, CHOĆ NIE SĄ TEGO, ŚWIADOME. OKAZUJE SIĘ,
ZE ICH DNA JEST KOPALNIĄ WIEDZY O NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJACH LUDZKOSCI
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to odkrył Amerykę?
Kolumb czy wikingowie?
Dzięki nowym technikom badawczym niedługo ten
spór zostanie raz na zawsze
rozstrzygnięty. A pomogą
w tym m.in. myszy, pchły,
wszy, szczury ...
Zwierzęta od zawsze towarzyszyły ludziom w wędrówkach.
Rezultaty badań ich kodu
genetycznego to prawdziwa
skarbnica wiedzy o dziejach migracji naszych przodków. Ostatnio DNA zwierząt pomogło
rozwiązać jedną z największych
zagadek współczesnej nauki
- skąd pochodzili koloniści,
którzy osiedlili się na wyspach
południowego Pacyfiku. Początkowo naukowcy zakładali,
że odpowiedż na to pytanie da
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badanie kodu genetycznego
ludzi, żyjących na tym obszarze
przed przybyciem Europejczyków. Niestety, lokalna społeczność kategorycznie sprzeciwiła
się ekshumacji przodków. Poza
tym w gorącym i wilgotnym
klimacie łańcuch DNA mógł
przez stulecia ulec rozpadowi.
I wtedy naukowcom z pomocą
przyszły ... współczesne szczury.
W odróżnieniu od europejskiej
odmiany, gryzonie pacyficzne
(rattus exulans) nienawidzą
wody. Podróżnicy zabierali je
na pokład jako źródło pokarmu.
Przybyły one razem z pierwszymi osadnikami, a niechęć do
wody wykluczała ich dalsze samotne wędrówki. Badania DNA
tych zwierząt wykazały, że na
wyspie źyją dwa typy szczurów:

linia pochodząca z Nowej Gwinei i wysp zachodniego Pacyfiku oraz te, których przodkowie
przybyli ze ... wschodu. Wyniki
analiz wprawiły badaczy w zdumienie, gdyż oznaczało to, że
mamy do czynienia z dwiema
falami migracyjnymi. Okazuje
się, źe w przeszłości Pacyfik był
prawdziwą "autostradą", a migracje ludności w tym rejonie
miały dużo większą dynamikę,
niż do tej pory sądzono.
Historycy wykorzystują badania
DNA zwierząt nie tylko do
analizy ruchów ludności,
ale również poznają dzięki
nim dawne szlaki handlowe.
Szwedzki genetyk Anders
Gótherstróm, posługując się
tą techniką, dokonał niedawno
sensacyjnego odkrycia. Badając

szczątki bydła z epoki brązu,
dowiódł, że już wtedy przez
Cieśninę Gibraltarską biegły
szlaki handlowe łączące Europę
z Czarnym Lądem. Podobne
badania rozpoczęto w Wielkiej
Brytanii. Tym razem królikiem
doświadczalnym stał się wołek
zbożowy (chrząszcz). Jego DNA
ma pomóc naukowcom ustalić,
czy Anglicy uprawiali zboże bez
przerwy od czasów rzymskich,
czy też przestali orać pola
w wiekach średnich. Naukowcy
zbadają średniowieczne wołki
i porównają je ze starożytnymi
owadami. Jeśli ich DNA będzie
identyczne, po raz kolejny trzeba będzie zrewidować podręcznikową wiedzę.
Jednak to nie koniec tajemnic,
które kryją w sobie owady.

Wstydliwe kwestie dotyczące
relacji naszych przodków z gorylami możemy poznać dzięki ...
wszom. Otóż ludzka wesz
łonowa jest jedną z najbliższych kuzynek wszy "gorylej".
Pierwotni ludzie musieli więc
żyć w bliskich kontaktach
z gorylami, być może nawet
dzielili z nimi jaskinie. Z badań
prowadzonych przez Davida
Reeda z Uniwersytetu Florydy wynika również, że wśród
ludzkich wszy można wyróżnić
dwa typy genetyczne. Musiały
one pasożytować na różnych

gatunkach człowieka. Potwierdza to hipotezę, że nasza
ewolucja nie przebiegała w tak
prosty sposób, w jaki widział
ją Darwin. Możliwe, że obok
siebie żyły równocześnie różne
gatunki człowieka.
Archeologia genetyczna to
jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi nauki.
Najnowszym jej trendem jest
śledzenie różnego typu wariacji
genów. Dzięki takim badaniom
możemy prześledzić ewolucję
popularnych gatunków roślin
i zwierząt. Robin Allay z Uni-

wersytetu w Warwiek postanowił przebadać łańcuch DNA
lnu właśnie pod kątem wariacji
genetycznych. Dzisiaj pozyskujemy z tej rośliny zarówno
olej, jak i włókna. Jednak które
z tych zastosowań zdecydowało
o tym, że nasi przodkowie rozpoczęli uprawę lnu? Pytanie to
spędzało sen z powiek archeologom, ale do tej pory zdani byli
tylko na własne domysły. Badania Allaya przyniosły rozwiązanie tej zagadki. Okazało się, że
wariant genu odpowiedzialny za
produkcję włókien rozwinął się

stosunkowo niedawno, co oznacza, że ludzie zaczęli uprawiać
len ze względu na pozyskiwany
z niego tłuszcz.
Rozwój badań genetycznych
umożliwi naukowcom odpowiedź na tysiące pytań.
Kiedy ludzie zaczęli pić krowie
mleko? Skąd przybyli pierwsi
mieszkańcy Ameryki? Można by je mnożyć bez końca.
Wiadomo, że czeka nas jeszcze
bardzo wiele niespodzianek.
A badania łańcucha DNA być
może już wkrótce zastąpią
archeologom tradycyjne łopaty.

Honorarium dla sfinksa

KONIEC Z DARMOWYMI ZDJĘCIAMI PLENEROWYMI W EGIPCIE. NIEDŁUGO ZA FOTKĘ SFINKSA BĘDZIE TRZEBA ZAPŁACIĆ
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iramidy już wkrótce
mogą przestać "grać"
w hollywoodzkich superprodukcjach. A na pewno nie będą
występować za darmo. Władze
Egiptu wpadły na niecodzienny
pomysł. Zamierzają zastrzec prawa
do reprodukcji najważniejszych
zabytków tego kraju. Na liście
"zakazanych" obiektów znalazły
się m.in, piramidy z Giry, sfinks
oraz maska Tutanchamona.
W myśl planowanej ustawy nie
będzie można umieszczać ich zdjęć
w materiałach komercyjnych bez
zgody egipskich władz. Odpowiedni urząd wyda takie pozwolenie
po uiszczeniu opłaty. Jak deklarują
pomysłodawcy, ustawa ta jest
wymierzona głównie w chińskich
producentów pamiątek, którzy
specjalizują się w wykonywaniu
replik niektórych egipskich dzieł
sztuki w naturalnych wymiarach.
Oczywiście nie dotyczy to piramid
ani sfinksa, ale na liście przygotowanej przez urzędników znalazło
się już 120 obiektów. Ustawa
nie uderza jednak we wszystkich
producentów egipskich pamiątek
jednakowo - jak to zwykle bywa,
są równi i równiejsi. Chińskie
podróbki trafią na czarną listę,
Egipcjanie nie mają natomiast
obiekcji np. do słynnego kasyna-piramidy Luxor w Las Vegas.
"Kasyno Luxor nie budzi moich
zastrzeżeń - powiedział serwisowi
National Geographic News Ashraf
El Ashmawi, jeden z autorów projektowanej ustawy - to darmowa
reklama Egiptu".

Serce świętego
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zy można skraść serce świętemu? Można i to dosłownie.
W argentyńskim mieście
Catamarca w miejscowym kościele
Franciszkanów dokonano niezwykłej kradzieży. Pewien mężczyzna
nad ranem włamał się do świątyni
i wyniósł spoczywające tam w relikwiarzu serce ojca Mamerto Esquiu,
którego proces beatyfikacyjny trwa

właśnie w Watykanie. Żyjący
w XIX w. ojciec Mamerto był
bohaterem argentyńskiego ruchu
narodowego, a dzisiaj rodacy uważają go za świętego i wielkiego patriotę. Jego serce, które w cudowny
sposób nie uległo procesowi
rozkładu, to jedna znajcenniejszych
relikwii miejscowego kościoła. Nie
była to pierwsza próba kradzieży
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cennej pamiątki. W 1990 r. jeden
z uczniów kolegium św. Franciszka
przywłaszczył sobie serce ojca
Mamerto, ale po upływie kilku dni
z własnej woli zwrócił je franciszkanom. Tym razem złodziej został
złapany dzięki sprawnej akcji policji
i lokalnej ludności, i już po 3 dniach
relikwia wróciła do kościoła. Widocznie ojciec Mamerto upodobał
sobie malownicze miasto Caramarca i nie ma ochoty go opuścić.
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