Interview
with the rat

What can rats and fleas know about history? Plenty, even though they don’t realize it.
It turns out that their DNA is full of information about the earliest ages of humanity.

Who discovered America? Columbus or the Vikings? The newest research techniques will soon allow to resolve this issue once and for all. Mice, fleas, lice and rats, among others,
will be the ones to help with that.
Animals have always been humans’ traveling companions. The results of the tests on their genetic code are a treasury of knowledge about our ancestors’ migration history.
Recently, animal DNA has been helpful in solving one of the greatest mysteries of modern science – where the colonists who settled on the South Pacific islands came from. At
first, the scientists assumed that the answer to that question could be found in the genetic code of humans who had lived in that area, before the arrival of Europeans.
Unfortunately, the local community categorically refused to allow the exhumation of their ancestors’ remains. Aside from that, it was also possible that the DNA could have
degraded over the centuries. That is where the modern rats come in. Unlike the European variety, Polynesian rats (rattus exulans) hate water. Travelers used to bring them
onboard as a source of food. That is how the rats arrived - with the first settlers - and their aversion toward water ensured they would not travel farther on their own. The DNA
research on these animals revealed two types of rats on the island: one line came from New Guinea and the islands of the western Pacific, and the other whose ancestors
traveled from … the east. The results of the analysis surprised the researchers, because it indicated two separate migration waves. It turns out that in the past the Pacific was a
true “highway”, and human migration in that region was much more dynamic than previously assumed. Historians use animal DNA for other tasks, beside analyzing human
migration, for example they discover old trade routes. This technique allowed the Swedish geneticist Anders Götherström to make an exciting discovery. He was able to prove
the existence of trade routes which connected Europe and Africa as early as the Bronze Age, by studying cattle remains from that period. Similar research has been started in
Great Britain, only this time the guinea pig was the wheat weevil (beetle). Its DNA is supposed to help the scientists establish whether the English have been farming their fields
continuously since the Roman times or they stopped doing so during the Middle Ages. The scientists plan to examine weevils from the Middle Ages and compare them to the
ones from the antiquity. If the DNA is identical, the current state of knowledge will have to be revised once again.
However, the mysteries contained within insects do not end here. Lice can reveal some of the more embarrassing facts about the relations between our ancestors and gorillas.
That is because the human crab louse is one of the closest cousins to the species carried by gorillas. It suggests that early humans had to maintain close relations with the
gorillas, maybe even by sharing caves. Additionally, the research carried out by David Reed from the University of Florida reveals that lice found in humans can be divided into
two separate genetic types. It suggests that they had to have fed on two separate species of humans. This discovery confirms the hypothesis according to which our evolution
was not as simple of a process as Darwin imagined. There is a possibility that two species of humans existed side by side.
Genetic archaeology is currently one of the most rapidly developing branches of science. Within that field, the newest trend is tracing different kinds of genetic variations. This
type of research allows us to track the evolution of common plant and animal species. Robin Allay from the University of Warwick decided to examine genetic variations in the
DNA string of flax. Today we cultivate this plant both for its oil and fiber. But which one prompted our ancestors to start growing it in the first place? Until recently, scientists
could only speculate about the answer to that question. Allay’s research brought the answer: the genetic variant responsible for fiber production is a relatively recent development, which means that humans originally grew flax for its oil. The advancement of genetic research will allow to answer thousands of questions, such as when did humans
start to drink cow milk, where did the first inhabitants of America come from, and many others. There still are a lot of mysteries to solve and maybe DNA testing will soon
replace shovels in archaeology.

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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STRON PRZYGOTOWAŁA

A nieszka Barańska

