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Maailman aikaisin ihmislaji
Joku kuukausi sitten löysi kaksi
englantilaista tiedemiestä Englan
nissa, Sussexissa, Piltdownissa lä
hellä meren rantaa ihmisen ja api
nan leukaluita muistuttavan leuka
luiden puoliskon, jota antropologi
nen tiede parhaillaan hartaasti tut
kii. Tämä löytö täydentää samal
la seudulla tehtyjä edellisiä löytö
jä, ja sen mainitaan auttavan suu
resti tutkijoita heidän koettaes
saan selittää vanhaa pulmaa ih
misten ja apinain yhteisestä alku
perästä.
Löydön historia on tavallaan jo
eräitä vuosia vanha.
Tiedemies Dawson kulki kerran
Piltdownissa tietä pitkin, joka oli
äskettäin laskettu piikivillä. Noi
den pi iki vien omituisuus herätti hä
nen huomiotaan ja kun hän tar
kemmin tiedusteli, mistä kivet oli
saatu, tuli selville, että ne oli otet
tu erään satoja vuosia rauhan puun
juurelta. Joku aika sen jälkeen
kuuli sama tiedemies, että työväki
oli piikivenottopaikalta löytänyt
myöskin jonkunlaisen esineen, jo
ka oli “kuin kookoshedelmä” , Tuo
esine oli kuitenkin särkynyt. Dawson ryhtyi nyt tutkimaan “kookoshedelmän'' siruja, ja saikin niistä
muovatuksi lopulta melkein täy
dellisen ihmisen-pääkallon.
Erään toisen englantilaisen tie
demiehen, Woodwardin avulla al
koi hän tehdä sitten kaivauksia
paikalla, josta tuo kallo oli löydet
ty. Ja nyt tuli maasta ilmi elefan
tin ja mastodontin sekä nyt jo ole
mattoman majava- ja hevoslajin
luita.
Tärkein uusista löydöistä oli

kuitenkin mainittu alkeellisen ih
misen leukaluitta! puolisko.
Äskettäin näytettiin leukaluulöytöä Lontoossa Maantieteellisen
seuran kokouksessa, jossa oli ete
vien tiedemiesten joukossa läsnä
m, m. professori Keith, joka vii
me vuosina on saavuttanut maineen
huomattuna ihmissuvun iän tutki
jana luu-löytöjen avulla. Löyde
tyistä kallonosista, jotka kaikki oli sovitettu paikalleen, saatiin mel
koisen selvä käsitys kallon koko
aivopuolesta sekä alaleuasta, jos
sa on vielä jäljellä kaksi poskihammasta ja jonka muoto on samallainen kuin ihmisenmuotoisten api
nain leukaluiden: huomattavasti
pitkä. — Sitä vastoin puuttui osia
kasvojen ja otsan luista.
Woodvard esitti kokouksessa,
että nyt voidaan pitää varmana tä
män kallon olevan siltä ajalta jol
loin Pohjanmeren nykyinen paik
ka oli vielä kuivaa maata. — K al
lolla ovat, selitti hän, kaikki homosuvun kallojen ominaisuudet. —
Löydetyt kallonluut ovat tavatto
man paksuja, io— 12 mm. Otsa
on saneen vino. Hampaat ovat
tyypillisiä ihmishampaita, mutta
melkoisen suuria.
Kaikista merkeistä voi päättää,
että kallo on ollut naisen, seka en
nen tuntemattoman ihmislajin, jon
ka nimeksi nyt ehdotettiin Evanthropus Dawsonii.
Professori Keith lausui löy
döstä sukeutuneessa
keskuste
lussa sitten mm., että kallo on sel
vä todistus kehityskaudelta, jota on
tutkittu paljon siitä asti, jolloin
Darwin esitti tunnetun kehitysteo
riansa ihmisen polveutumisesta a
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pinoista, mutta josta ei ole todis
tuksia juuri toivottu saatavan.
Keith vakuutti todcnpitäviksi
päätelmät, joita uudempi antropo
logi-polvi on tehnyt, nimittäin että
ihmisen aikaisemmalla kehity skau-

massa ennen ensimäistä suurta
jääkautta. Piltdovvnin löytö on
paljon aikasempaa alkuperää kuin
tähän asti tunnettu aikaisin ihmis
laji.
Monista merkeistä voi päättää

della on löytynyt useita ihmisla
jeja. — Tämä Piltdownin nainen
on paljon aikaisemmalta ajalta
kuin kuuluisa Neanderthalin mies
— ja edustaa tertiäärikautta, plioeen-kansaa, ihmistä, joka oli ole-

ettei tämä apinamuotoinen ihmi
nen, ole juuri osannut puhuakaan.
Ylläolevasta kuvasta näkee, mil
laisen tutkijat arvelevat tämän ih
mislajin aikoinaan olleen, löydön
mukaan sommiteltuna.
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