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L I B U R U T E G I A

Nondik gatoz? Galdera garrantzitsua da.
Urteetan, honako hau izan da paleoan-

tropologoen erantzun gogokoena: Afrikatik.
Gure espeziea, Homo sapiens, Afrikan sortu zen,
eta handik barreiatu zen munduan zehar.
Alabaina, mundua ez zegoen hutsik; beste ho-
minido batzuek lehenago kolonizatu zituzten
kontinenteak, eta, urteen poderioz, Homo sa-
piens espezieak —guk, alegia— ordezkatu geni-
tuen hominido haiek.

Gaur egun ere adituek ontzat ematen dute Homo
sapiensaren jatorriaren hipotesi hori, Out of Afri-
ca izenekoa (Afrikatik kanpora). Baina fosilen az-
terketa genetikoa zehaztasunez egin ahal izan
dute, eta, haren argitan, teoria egokitu egin behar
da. Homo sapiens espeziea neandertalekin guru-
tzatu zen hasieran, eta Denisova gizakiarekin ge-
roago. Azken horren fosilak aurkitu zituzten Si-
beriako Denisova kobazuloetan 2010ean, eta
gurutzaketaren aztarna genetikoak Asiako hego-
ekialdeko DNAn aurkitu dituzte.

Bi gurutzaketa horien aztarnak geratu dira
Homo sapiensaren geneetan, eta, horregatik,
Christopher Stringer antropologo britainiarrak
dio: “Ez dugu jatorri afrikar purua”. Hark uste
du Out of Africa hipotesia bera berraztertu eta
puntu batzuetan birformulatu egin behar dela.
Hain zuzen, hipotesiaren sortzaileetako bat
izan zen, eta horri buruz hitz egiten du bere az-
ken liburuan, The Origin of our Species liburuan.

Liburuaren izenburuak Charles Darwinen 
On the Origin of Species (Espezieen jatorriaz) libu-
ru ospetsuari egiten dio erreferentzia. Duela 
150 urte, gutxi gorabehera, argitaratu zen libu-
ru hura, eta handik abiatzen da kontatzeko
nola dagoen gizakiaren sorrerari buruzko teo-
rien panorama.

Liburuan, oso modu zabalean aurkezten du
gaia; besteak beste, paleoantropologiaren iker-
keta-teknikez ere hitz egiten du, eta horrela
erantzuten dio beste galdera bati: nola iritsi den
gizakia jakitera bere buruaren jatorriari buruz
dakiena.

Bi arrazoi handik egiten dute interesgarri libu-
rua: batetik, ikerketaren protagonistetako batek
idatzitako liburua izateak eta, bestetik, gaur
egun Homo sapiensaren jatorriari bu-
ruz dakiguna laburbiltzeak. Abia-
puntu ederra da gure espeziearen
sustraiei buruzko gogoeta egiteko.•

L I B U R U T E G I A

Guillermo Roa Zubia

Elhuyar Zientziaren Komunikazioa

NONDIK 
GATOZ? 

i
The Origin of 
our species 

Christopher Stringer 

Allen Lane argitaletxea 

236 x 160 mm

ISBN: 978-1846141409


