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Eurooppalaisen ihmisen alkuperä
Professori Mikael Fortelius
Mikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori Helsingin yliopiston Geotietei-
den ja maantieteen laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat suurten kasvinsyöjänisäkkäi-
den – kuten sarvikuonojen ja sikojen - hampaiden rakenne ja kuluminen sekä edelleen 
lajien evoluution sekä ympäristönmuutoksen tutkimus. 

Studia Generalia -luennossaan professori Fortelius valottaa ihmislajin historiaa Euroo-
passa. Vaikka luennon keskiössä on ihminen, on sen näkökulma kuitenkin geologinen: 
eurooppalaisten ihmislajien kehityskulku, säilyminen ja häviäminen ovat sidoksissa 
luonnonoloihin ja niiden muutoksiin miljoonien vuosien mittakaavassa. 

Ihmiselle on ominaista alueellinen liikkuvuus ja populaatioiden sekoittuminen. Puhtaita 
”rotuja” - tai edes lajeja - on turha etsiä, niin nykyisyydestä kuin menneisyydestäkään. 
Ihmisen rinnalla jo  pitkään kulkeneella koiralla on niin ikään tärkeä merkityksensä la-
jimme säilymisessä ja menestyksessä!

Studia Generalia -tilaisuudet verkkovideoidaan. Niitä voi 
seurata sekä suorana lähetyksenä että jälkikäteen osoit-
teessa: www.helsinki.fi/videot. 
Osallistu keskusteluun! 
Tekstiviestillä: p.050-415 4892
Twitterissä (#studiageneralia)
Studia Generalia-blogissa blogs.helsinki.fi/studiageneralia 
Lisätietoa: www.helsinki.fi/avoin/studiageneralia 
Järjestää: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Verkkovideointi: Unigrafia Oy
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