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Metoda morfologiczna

Określa stopień podobieństwa istot 
kopalnych i współczesnych poprzez 
analizę porównawczą ich materiału analizę porównawczą ich materiału 
kostnego.



Spór o pierwszego 
australopiteka



Metoda archeologiczna

Określa stopień podobieństwa 
filogenetycznego na podstawie przejawów 
działań i zachowań utrwalonych w postaci działań i zachowań utrwalonych w postaci 
przedmiotów, takich jak: narzędzia, 
paleniska, sposoby pochówków czy 
przedmioty sztuki.



Homo habilispierwszy twórca 
narzędzi?



Sekwencja zmian kulturowych

– Kultura Magdaleńska 18/11 tys.

– Kultura Solutreńska 22/18 tys.

– Kultura Grawecka 30/22 tys.– Kultura Grawecka 30/22 tys.

– Kultura Oryniacka 34/30 tys.

– ....

– ....

– ....



Metoda genetyczna

Określa genealogię, rzutując na skalę 

czasową stopień podobieństwa 

biochemiczno-serologicznego i biochemiczno-serologicznego i 

genetycznego.



‘Bezkrytycyzm naukowy’ 

� ‘The molecular approach is free from several 
other limitations of paleonthology. It does not 
require well-dated fossils or tools from each 
part of the family tree it hopes to describe’, part of the family tree it hopes to describe’, 

� ‘Sarich now had a molecular clock; the next 
step was to calibrate it. He did so by 
calculating the mutation rate in other species 
whose divergences could be reliably dated 
from fossils’ 

/Wilson A.C., R.L. Cann, Sci. Am., 4(1992)22/



Wczesny archaiczny Homo sapiens
400/200Ka

Kabwe Ndutu Bodo



Późny archaiczny Homo sapiens
200/100 Ka

Laetoli 18 Jebel Irhoud Florisbad



Nowoczesny anatomicznie 
Homo sapiens -100 Ka

Omo-Kibish Border Cave



Konkurencyjne modele 



Rodowód Homo sapienswg metody 
archeologicznej

groby 

w jaskiniachmalowanie ciał

groby na otwartych miejscach

w jaskiniachmalowanie ciał

sztuka

paleniska

ceramika

ogień

szałasy

40 55 <80



...i kto ma rację ?
� „Genomy są obiektywnym źródłem informacji, 

poniewaŜ dostarczają danych, których nikt 
wcześniej nie klasyfikował przyjmując jakiś 
określony model ewolucyjny. (...)Zapis 
kopalny z załoŜenia nie moŜe być kopalny z załoŜenia nie moŜe być 
interpretowany obiektywnie”

/Wilson A.C., R.L. Cann, Sci. Am., 4(1992)22/

� „Rzeczywistym dowodem teorii ewolucji 
człowieka jest zapis kopalny”

/Thorne A.G., Wolpoff M.W., Sci. Am., 6 (1992)31/



Dziękuje za uwag ę


