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Puudub üksmeel selles, kui palju oli Noal poegi.  Kuid ka õpetlased, kes arvavad, et tal oli neid enam 
kui Sem, Ham ja Jahvet,  on üksmeelel selles – vaid nimetatud kolm elasid üle Suure veeuputuse. Neil 
oli kolme peale kokku vähemasti kuusteist poega ja mitme näite varal on ilmne, et analoogne repro-
duktiivne edu saatis ka Noa lapselapsi. Et sellest ajast on nüüdseks möödas umbes 200 põlvkonda, on 
lihtne näha, et inimkonna praeguses arvukuses pole midagi müstilist. Pigem vastupidi, selline progres-
sioon võimaldab vabalt tuua narratiivi sisse rohkeid näljahädasid, maavärinaid, lokaalseid uputusi. Ja 
muidugi taude ja sõdasid. Neid lausa pidigi olema, sealjuures alatasa.  

Tänapäeva inimkond sai oma teadusliku liigi nime – Homo sapiens – enam kui kahe-
saja aasta eest kuulsalt Rootsi teadlaselt Carl Linnélt. Liigiteke, nagu näitab meile 
kivististe uurimine, on pikaajaline protsess ja uue liigi tekkeaja täpne määratlemine 
on paljuski kokkuleppeline. Väljanägemiselt kaasaegse inimese tekke ajastamisel 
peetakse silmas niisuguseid fossiile, kelle kolju on nii mahult kui kujult “äravahe-
tamiseni sarnane” tänapäeval elavate inimeste koljudele. Tänase päeva teadmiste 
kohaselt juhtus see paarisaja tuhande aasta eest kusagil Ida-Aafrikas. Vahest koguni 
täiesti juhuslikult langeb samasse perioodi ka selle naise eluaeg, kellelt kogu täna-
päevane inimkond on pärinud vaid emaliinis edasikanduva mitokondriaalse genoomi 
(mtDNA). See naine ei ole “hüpoteetiline-statistiline”: ta kindlasti elas ja tema 
mtDNAst hargnenud okstest tüve poole tagasi liikudes saab taastada inimkonna 
“emaliinide” geneetilise varieerumise teket. Seda me koos kolleegidega mujalt ka 
tegime, uurides paljude sadade aafriklaste mtDNA terviklike genoomide varieeru-
vuse mustrit  (Behar jt 2008b). Kaks järeldust sellest tööst on eriti olulised. Esiteks 
leidsime, et ca 60–70 tuhande aastasest ajalisest sügavusest, mil algas kogu muu 
maailma asustamine kaasaegse inimese poolt, on tänaseni  säilunud ligi nelikümmend 
iseseisvat emaliini haru (joonis 1a). Kuivõrd vaid kaks neist on andnud kogu Euraasia, 
Austraalia ja Okeaania ning Ameerika emaliinide rikkuse, siis ületab Sahaara-aluse 
Aafika elanike emaliinide geneetiline varieeruvus mitukümmend korda ülejäänud 
maailma sama näitaja. Teiseks leidsime, et khoisanid (kutsutud ka hotentottideks 
ja bušmaniteks) – maailmas lingvistiliselt erandlikud, imihäälikuid kasutavad rahvad 
– on oma emaliinide varieeruvuselt samuti äärmuslikud. Nende emaliinid lahknesid 
kõigi teiste tänapäeval maailma asustavate rahvaste omadest juba inimkonna koidi-
kul – ca 140 tuhande aasta eest ja hakkasid taassegunema teiste aafriklastega alles 
ca 40 tuhande aasta eest, Aafrika noorema paleoliitikumi algul (joonis 1b).

Meie DNA kogus on ligikaudu 30 000 DNA proovi, mis pärinevad erinevatest populatsioonidest üle kogu maailma

joonis 1a

joonis 1b

Paraku annab Kiri vaid väga pinnapealse selgituse meid huvitavas küsimuses: inimkonna demograafili-
ses ajaloos, piirdudes vaid viitega mõne Noa-järgse põlvkonna asuralale. Ja pealegi, olles tõsiteadlased, 
ei saa me kohe alguses heita päriselt kõrvale ka võistlevaid hüpoteese, näiteks ca 200 tuhande aasta 
eest Aafrikas elanud Eevast. Olgu siis pelgalt advocatus diaboli rolli täitmiseks. Allpool toodu esitab 
fragmente meie grupi uurimistööst, mille objektiks on geenid ja genoomid ning sisuks arheogeneetika 
– püüd rekonstrueerida inimkonna demograafilist ajalugu ajas ja ruumis.
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joonis 2a

Millal täpselt esimesed inimesed Amee-
rikasse jõudsid, ei ole teada, kuid 
arheoloogid on üksmeelel selles, et kak-
sikmandri koloniseerimine sai alguse 
Kirde-Aasia kaudu enam kui kümne 
tuhande aasta eest. Praegune Beringi meri 
ja osalt Põhja-Jäämere idaosa moodus-
tas siis ulatusliku mannermaa, sest mere 
tase oli üle saja meetri madalam praegu-
sest. Uurisime, mida võivad Ameerika 
asustamise kohta rääkida indiaanlaste ja 
Siberi rahvaste geenid, spetsiifiliselt ema-
liinis päranduv mitokondriaalne DNA. 
Töö tulemusena jõudsime järeldusele, 
et kuigi Ameerika, sealjuures ka Lõuna-
Ameerika asustamine, oli kiire protsess, 
eelnes sellele pikem, vahest isegi 7000 
aastat kestnud periood, kus tulevased 
indiaanlased ei olnud veel Ameerikas, 
kuid olid juba geneetiliselt isoleerunud 
teistest Põhja-Aasia rahvastest. Kus nad 
siis redutasid? Me oletame, et nüüdseks 
ammuilma mere põhja jäänud Beringia 
maismaal. (joonis 4; Tamm jt. 2007 ) joonis 4

India rahvaste varieeruvus 
on meid huvitanud juba 
tosina aasta jooksul kau-
geltki mitte vaid põhjusel, 
et neid on palju. Teadus-
likult märksa olulisemaks 
on oletus, et just India on 
kohaks, kuhu suundus Aaf-
rikast ca 50–60 tuhande 
aasta eest väljarännanud 
kaasaegsete inimeste voog. 
Lisandub veel mitmeid 
põnevaid küsimusi, nende 
hulgas kastisüsteemi tek-
kega seonduv, probleem 
“aarialaste sissetungist”, 

joonis 3

joonis 2b

Kuigi see võib gloobust vaadates paista ebausutavana, on arheoloogid veendunud, et kaasaegne ini-
mene jõudis Aafrikast Uus-Guineasse ja Austraaliasse (meretaseme madalseisu tõttu olid need tol 
ajal omavahel koos) vähemasti sama ammu kui Euroopasse – nii umbes 45 tuhande aasta eest (joonis 
2a). Kas sealsed kütid-korilased jäid muust maailmast, sh Ida-Aasiast, isoleerituks kogu selle kümneid 
tuhandeid aastaid kestnud perioodi vältel, mil nad olid eurooplastele tundmatud? Nende tehnoloogia 
püsis tõepoolest kiviaegsena, samas nad ilmselt “harrastasid kunste”. Mis puutub aga Austraalia abo-
rigeenide ja mägi-paapuate geenidesse, siis püüdsime koos kolleegidega mitmelt maalt seda küsimust 
selgitada.

Arusaadavalt ei olnud võimalust katta uuringutega kogu potentsiaalset varieeruvust, kuid mida me 
leidsime, oli õpetlik – ükski põlisasukate hulgast leitud emaliinidest ei kujuta endast alamharu mõnest 
Aasias või mujal tuntud variandist – kõik nad lähtuvad iseseisvalt ja vahetult kahest ainsana säilunud 
emaliini ürgvariandist M* ja N* (koos R*-ga), mis andis alguse ka kõigile tänapäeva Euraasia asukate 
emaliinidele. Ainsad leitud kattumised ajaliselt hilisemas perioodis ühendavad Austraalia ja Melanee-
sia (siin – paapuaid Uus-Guineal) pärismaalasi (joonis 2b; Hudjashov jt 2007).

probleemid põhiliste keelerühmade – indoeuroopa, draviidi ja austroaasia keelte rääkijate päritolust.
Toome siin vaid ühe näite meie hiljutisest uuringust austroaasia keeli rääkivate indialaste päritolu 
kohta, mille kohta on siiani avaldatud kõige erinevamaid arvamusi – kaasa arvatud see, et just nemad 
on India esiasukate otsesed järeltulijad, palju varasemad, kui märksa arvukamad draviidi ja indoeu-
roopa keelte rääkijad. Me uurisime üht nende hulgas laialt levinenud emaliini R7 ja avastasime, et 
kuigi selle sagedus on India austroaasia keelkonda kuuluva munda keele rääkijail palju suurem kui dra-
viididel ja hindi keelseil indialastel, on liini enda sisemine varieeruvus kaugelt suurim draviididel (joonis 
3; Chaubey jt 2008), mis selgesti viitab geenivoole draviididelt mundakeelsetele indialastele.
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