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In Bulgaria a fost gasit cel mai vechi dinte de
Homo Sapiens din Europa
Intr-o pestera din Bulgaria a fost gasit cel mai vechi dinte de Homo Sapiens,
datand de acum 45.000 de ani, iar arheologii spun ca este o dovada ca acesti
oameni au ajuns pe continent cu cateva mii de ani mai devreme decat s-a
crezut. Grota Bacho Kiro a fost explorata inca din 1930, iar descoperirile
analizate acum sunt din 2015. Pana acum, cele mai vechi descoperiri ale unor
ramasite osoase de Homo Sapiens fusesera descoperite in Pestera cu Oase, in
Romania, scrie Hotnews.ro.
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A fost descoperit un molar, dar si fragmente de os, iar morfologia acestui molar si analiza ADNului mitocondrial din fragmentele prelevate din aceste vestigii bulgaresti permit atribuirea lor lui
Homo Sapiens. Una dintre cercetari a fost publicata inrevista Nature.
Arheologii sustin ca ocupantii acestei grote din Bulgaria sunt primii Homo Sapiens despre care
avem cunostinta in Europa, datand dintr-o perioada cand se credea ca pe continent locuiau doar
Neanderthalieni.
Bacho Kiro este o pestera situata la 5 km de orasul Dryanovo, in provincia Gabrovo din nordul
tarii.

Diversele ramasite de oase umane gasite la Bacho Kiro sunt datate in perioada 44.000 - 41.000 i
e n, iar alte artefacte sunt de acum 47.000 de ani (de exemplu pandantive din dinti de urs al
cavernelor).
Arheologii spun ca descoperirile arata ca Neaderthalieni si Homo Sapiens au co-existat pentru o
perioada foarte lunga de 8.000 de ani, pana cand omul de Neanderthal a disparut din Europa
acum 39.000 de ani.

Cercetatorii spun ca descoperirile ar dovedi ca a existat un prim ”val” prin care Homo Sapiens au
ajuns in Europa, venind din Asia de sud-vest, inca de acum 47.000 de ani. Al doilea val, care a
ajuns sa populeze si Europa de Vest, a venit acum 39.000 de ani.
Homo Sapiens era inalt si suplu, nu robust ca Neanderthalienii. Nu avea arcade proeminente, iar
fruntea si craniul sau erau mai inalte. Creierul lui Homo Sapiens avea un volum mai mic decat cel
al Neanderthalienilor, dar era alcatuit intr-un mod diferit.
Se pare ca Homo sapiens a fost primul hominid inzestrat cu vorbire articulata. Fluenta vorbirii
sale i-a permis dezvoltarea sintaxei si a gandirii astracte, rationale si simbolice, care este
trasatura distinctiva a omului.
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