
Vaatamata nimetusele tugineb arheoge-
neetika esmajoones tänapäeval elavate 
organismide geenide uurimisele. Mine-
viku rekonstrueerimine, millele viitab sõna 
“arheogeneetika”, saab teoks tänu sellele, 
et on tundma õpitud põhilisi seaduspärasusi, 
mis määravad geenide muutumise suundi ja 
kiirust läbi aegade. 

Samas on, eriti viimase aja jooksul, jõudsalt 
arenenud ka nn “ürgse DNA” analüüs, kus 
üritatakse isoleerida geene ammusurnud 
olenditest ning neid siis järjestada. Arusaada-
valt on inimene siinkohal üks lemmikobjekte 
ning uurimismeetodite praegune tase või-
maldab, küll suurte tehniliste raskustega, 
eraldada uurimiseks kõlbuliku kvaliteediga 
DNAd juba paljude tuhandete aastate eest 
manalasse varisenud esivanematelt.

Ürgse DNA analüüsi andmeid on väga 
edukalt kasutatud mitmete oluliste teadus-
probleemide lahendamiseks. Alljärgnevalt 
tutvustame mõnd sellesuunalist uurimust, 
milles meie kollektiiv osales.

Inimgenoom on tekst, mis koosneb umbes kolmest ja poolest miljardist tähemärgist.  Esi-
mene inimgenoomi (ligikaudu) täielik järjestus sai selgeks 2002. aastal. Läks veel kaheksa 
aastat, enne kui 2010. a veebruaris ilmus artikkel, mis sisaldas esimese, “ürgse DNA” 
põhjal järjestatud inimgenoomi. See DNA ekstraheeriti umbes 4000 aasta eest Gröö-
nimaal elanud ja Saqqaqi kultuuri kuulunud ürg-eskimo juuksetutist. Inimest (luustikku) 
ennast ei olegi leitud – leiti vaid juuksed. Kultuur ise suri välja mitme tuhande aasta eest 
ja paljude arvates on ka tänapäeva eskimod hoopis hilisemad uustulnukad. Meie üles-
andeks selles suures rahvusvahelises koostöös, mida juhtisid kolleegid Kopenhaagenist, 
oli püüda selgitada, kust võis pärineda kõnealune inimene. See töö toimus kahes etapis. 
Esmalt, 2008. aastal, õnnestus järjestada Saqqaqi inimese emaliin ja näidata, et tänapäeva 
Gröönimaa eskimode hulgas vastav haru puudub, kuid lähedasi variante on nii aleuutidel 
kui Tšukotka eskimodel (joonis 6a; Gilbert jt 2008). Saqqaqi mehe tervikliku genoomi 
selgitamisel põhinev võrdlev analüüs paljude Siberi ja Ameerika tänapäevaste rahvastega 
võimaldas aga järeldada, et tegemist on paleoarktilise inimesega, kelle genoomi variee-
ruvuse muster on lähedane Aasia arktiliste rahvaste omale, esmajoones neile, kes elavad 
Beringi väina ja mere ümbruses (joonis 6b; Rasmussen jt 2010).

Põlluharimine jõudis Kesk-Euroopasse ca 7500 aasta 
eest ja ajaloolased kutsuvad seda ajajärku paelke-
raamika kultuuriks, mis ulatus Lääne-Ukrainast 
Prantsusmaani. Vaidlused selle üle, kas paelkeraamika 
kultuuri kandjad ja seega maaviljeluse “maaletoojad” 
olid inimesed, kes saabusid Lääne-Euraasia põllun-
duse sünnimaalt – Lähis-Idast, ehk siis oli tegemist 
esmajoones põlisasukate poolt uue kultuuri kasutu-
sele võtmisega, kestavad siiani. Koostöös kolleegidega 
Mainzi ja Cambridge’i ülikoolidest õnnestus näidata, 
et paelkeraamika kultuuri kandjate emaliinid sisalda-
vad “anomaalselt sageli” varianti N1, mille sagedus 
on tänapäeva eurooplastel enam kui sada korda 
madalam kui Lähis-Idas (joonis 5; Haak jt 2005). 
Siit ka töö põhiline järeldus – põllupidamine saabus 
Kesk-Euroopasse võib-olla tõesti koos saabujatega 
Lähis-Ida “Viljakalt poolkuult”, kuid need geeniva-
riandid “lahjenesid” edaspidi Euroopa põlisasukate 
geenide hulgas niivõrd,et tänapäeva eurooplasi tuleb 
pidada esmajoones maaviljeluse-eelsete eurooplaste 
järeltulijaiks. Seda järeldust toetab ka Põhja-Euroopa 
küttide-korilaste säilmetest, millede leiukohad on 
toodud kaardil, eraldatud emaliinide uurimine (Bra-
manti jt 2009).
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Juudid on rahvas, keda ajalugu on pillutanud laiali ammu ja korduvalt. Maailmas elab praegu umbes 
kaheksa miljonit Aškenazi juuti, kes loevad oma esivanemate kauaaegseks koduks Euroopat. Enam-
levinud seisukoht väidab, et nende esivanemad jõudsid kusagil 7. sajandil Reini jõe kaldale, praeguste 
Prantsusmaa ja Saksamaa piirialadele, ja et alul oli neid väga vähe. Et juutidele on eriti oluline emaliini 
pärilikkus, siis viisime koos kolleegidega Iisraelist ja mujalt läbi nii Aškenazi kui paljude teiste juudi 
kogukondade emaliinis päranduva mitokondriaalse DNA uuringu. Mis puudutas Aškenazi juute, oli 
saadud tulemus suuresti üllatav – kaheksa miljonilise kogukonna ligi pooled emaliinid pärinevad vaid 
neljalt esiemalt, kes elasid ca 1500–2000 aasta eest (joonis 7a; Behar jt 2006). Märksa kirjumaks 
osutus aga paljude teiste juudi kogukondade emaliinide varieeruvus, kusjuures sageli oli sedastatav 
väga terav asutaja-efekt. (joonis 7b; Behar jt 2008)
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Esimesed ülevaatlikud tööd eurooplaste Y kromosoomi (isaliinide) varieerumise kohta 
ilmusid aastal 2000. Samas puudus kuni viimase ajani täpsem arusaam venelaste isaliinide 
kohta, sest varasemates töödes oli kogu suurt ja laia Venemaad käsitletud ühe punktina. 
Koostöös kolleegidega Moskvast lähenesime küsimusele uutmoodi, analüüsides praeguste 
venelaste isaliine vene asuralade 12. sajandi piirides, seega ajaliselt enne mongolite sisse-
tungi ja ammu enne Ivan Julma ekspansiooni itta (joonis 8a; Balanovski jt 2008). Võrdluses 
teiste Euroopa rahvastega selgus, et põhjapoolsed venelased erinevad oma isaliinide osas 
märgatavalt kesk- ja lõunapoolsetest: kui esimesed on lähedal nii Balti mere kui Volga soo-
mekeelsetele rahvastele, kuid samuti lätlastele ning Volgamaa türgikeelsetele rahvastele, siis 
kesk-lõuna venelased on oma isaliinide osas väga lähedased teistele slaavlastele – ukrainlas-
tele, valgevenelastele ja poolakatele (joonis 8b). See näitab ühemõtteliselt, et slaavi hõimude 
idasuunaline liikumine üle-eelmise aastatuhande lõpul tõi põhjatiival endaga kaasa esmajoo-
nes keelevahetuse, mille käigus  toimus soomekeelsete hõimude ulatuslik assimileerumine.
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Eestlaste emaliinid on alamosa Euroopa rahvaste geneetilisest 
varieeruvusest ning sama kehtib ka meie “tavaliste” kromo-
soomide kohta – kui üldse, siis Siber ja Aasia tervikuna on 
esindatud vaid väga õrna jäljena. Puht-aasiapäraseid emaliine 
oleme eestlastel leidnud tunduvalt alla ühe protsendi piiri. 
Umbkaudu pooled meie Y kromosoomidest on aga pärit ilm-
selt hoopis mujalt kui Euroopast. Samas on see iseloomulik 
kõigile Euroopa soome-keelseile rahvastele, samuti lätlastele 
ja leedulastele.  Selle isaliini alamliigi tähiseks on N3  ja ta on 
levinud üle kogu Euraasia põhjaosa (joonis 9; Rootsi jt 2007), 
sõltumata keelkondade piiridest. Et asi veelgi huvitavam oleks 
– sama isaliini sõsargrupp O on dominantne Kagu-Aasias. Mida 
sellest arvata? Me esitasime oletuse, et kunagi ammu, kümne 
või enama tuhande aasta eest, liikus Aasiast Euroopa põhjaossa 
võimas geenivoog, mille algust tähistas massiivne, soo mõttes 
ühesuunaline geneetiline segunemine rahvastega, kes seal tollal 
elasid. See võis toimuda viimase suure jäätumise järgsel ajal, 
siis kui inimene hakkas paljuski (taas?)asustama Euraasia põhja-
piirkondi.    
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