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II ir III migracijos bangos
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Lietuvių genome pėdsaką paliko trys piešistorės 
laikotarpiai:

1. Prieš neolito laikotarpio medžiotojai ir 
rinkėjai (žalia spalva).

2. Nuo ankstyvojo iki vidurio bronzos 
amžiaus stepių klajokliai (violetinė spalva) 
→ indoeuropiečiai.

3. Vėlyvojo neolito ir bronzos amžiaus 
Europiečiai (oranžinė).
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“Europos populiacijai pagrindą davė trys didelės migracijos bangos. Pirmieji 
atvyko ledynmečio medžiotojai. Prieš 8 000 metų prie jų prisijungė 
žemdirbiai iš Artimųjų rytų. Galiausiai prieš 4 800 metų atplūdo piemenų iš 
rytinių stepių banga.”



Autorės citatos
1) Gebėjimas reikšti save per meną, muziką ir pasakojimą yra viena iš svarbiausių 

žmonijos varomųjų jėgų. Taip buvo ledynmečiu, taip yra ir dabar. 

1) Šie gebėjimai yra paveldimi, o šeimos kuriose tokie gebėjimai dažni yra labiau 

linkusios į psichikos ligas, kaip šizofreniją. 

2) Maždaug prieš  20 000 metų taip atšalo, kad sunkiai buvo galima išgyventi. 
Centrinėje Europoje  žmonių nebeliko. Mamutų medžiotojai iš Dolny Vestonicų 
pasuko į šiltesnio klimato sritis, kur gyvenimas buvo pakenčiamesnis. Ir aš keliauju 

į Pietvakarių Prancūziją is Ispaniją, kur, manau, patraukė kai kurie mano 
giminaičiai.



Autorės citatos
1)Kai kas teigia, jog žemdirbystė buvo nesėkmingiausias išradimas per visą istoriją. Pavyzdžiui, 

amerikiečių rašytojas fiziologas Jaredas Diamondas žemdirbystę apibūdina kaip „didžiausią 
žmonijos klaidą“. Dažnai manoma, kad ligos, klasinis atotrūkis, karai ir visos kitos nelaimės 
mus ištiko, kai medžiotojišką gyvenimo būdą iškeitėme į gyvulininkystę ir žemdirbystę.

2)Migracionizmas kai kuriems vyresnio amžiaus archeologams kelia nemalonią ideologinę įtampą 
– dėl asociacijų su nacių idėja apie viešpataujančią rasę. Kai kurie net ebjoja DNR technikos 
rezultatais. Nesutarimų pasitaiko ir tarp skirtingų tyrėjų.

3)Daugumos dabartinių gyventojų genomas yra medžiotojų rinkėjų ir žemdirbių genų mišinys. 
Autorės citata: Aš esu mišinys. Mes vis esame mišrūnai.

4)Visi viso pasaulio žmonės yra kilę iš vienos moters, kurią galima vadinti Ieva. Ji gyveno 
Afrikoje maždaug prieš 200 000 metų. Visi mūsų, Ievos palikuonių, DNR iš esmės identiška.
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