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Útdráttur 

 

Upprétt ganga er eitt aðaleinkenni okkar tegundar, Homo sapiens, sem er eini núlifandi 

prímatinn sem gengur að jafnaði á tveimur fótum í stað fjögurra. Lengi vel hafa fræðimenn 

velt fyrir sér uppruna þessa einstaka hreyfimáta mannsins og því fylgja óumflýjanlega deilur.  

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir helstu líffræðilegu einkennum nútímamannsins sem 

tengjast hreyfimáta hans. Fjallað verður um hreyfimáta útdauðra manntegunda með því að 

rýna í formfræðileg einkenni steingervinga þeirra. Kenningar fræðimanna um uppruna 

upprétta göngu verða kynntar, ásamt þeirri gagnrýni sem þær hafa sætt.  
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Inngangur  

 

Göngulag okkar er eitt þeirra einkenna sem helst aðgreinir okkur frá öðrum prímötum. Okkar 

eðlilegi hreyfimáti er upprétt ganga en okkar skyldustu prímatategundir, simpansar og bonobo 

apar, ganga á öllum fjórum útlimum. Deilt er um það hvaða forfeður okkar hófu að ganga 

uppréttir og einnig hvenær það var. Í dag er nokkuð ljós að ættkvíslin Australopithecus, sem 

var uppi fyrir um það bil 2-4,4 milljónum árum, var upprétt gangandi, en bæði steingervingar 

og fótspor eru þess til sönnunar (Raichlen, Pontzer og Sockol, 2008; Aiello og Dean, 1990). 

Einnig hafa fundist steingervingar af tegundum sem eru 5-7 milljón ára gamlar og sum 

formfræðileg einkenni þeirra benda til upprétts gangs en önnur til lífs í trjám. Staðsetning 

þeirra í flokkunarkerfinu þar af leiðandi óljós, þar sem menn eru ekki á einu máli um hvort að 

þarna sé um að ræða upprétt gangandi hóminína (e. hominin), en hóminíni er sá einstaklingur 

sem tilheyrir ættflokk manna og útdauðra manntegunda. Stærsta ráðgátan er þó sú, hvers 

vegna elstu hóminínarnir hófu að ganga uppréttir. Þessu tiltekna efni hafa fræðimenn lengi 

velt fyrir sér. Þeir hafa mismunandi skoðanir og nálganir á þetta tiltekna efni og þar af 

leiðandi hafa verið settar fram fjölmargar kenningar með það að markmiði að útskýra þennan 

breytta hreyfimáta mannsins. Upprétt ganga, eitt helsta einkenni nútímamannsins, og uppruni 

hennar er viðfangsefni þessa lokaverkefnis. Einkenni hennar eru rædd en einkum er einblínt er 

á þær kenningar sem hafa verið settar fram til þess að varpa ljósi á upphaf þessa sérstaka 

hreyfimáta mannsins.  

Í upphafi ritgerðar er gert grein fyrir skyldleika okkar tegundar, Homo sapiens, við 

aðrar prímatategundir. Í fyrsta kafla er farið yfir þau líffræðilegu einkenni sem maðurinn 

hefur vegna breytta hreyfimáta síns. Næst eru formfræðileg einkenni steingervinga útdauðra 

hóminína rædd og rýnt í það hver þeirra benda til upprétts gangs. Í öðrum kafla er fjallað um 

kenningar Charles Darwin, Peter Wheeler, Claude Owen Lovejoy, Raymond Dart, Nina G. 

Jablonski og George Chaplin, David Carrier og að lokum Kevin D. Hunt. Þessar kenningar 

reyna allar að útskýra hvers vegna forverar okkar reistu sig upp og mörkuðu þar með upphaf 

ættkvísl hóminína. Kenningarnar eru allar byggðar á mismunandi ályktunum og koma þar af 

leiðandi með ólíkar orsakir fyrir uppruna þessa einstaka hreyfimáta mannsins. Í þessari ritgerð 

er hugmyndin þó ekki sú að koma með endanlegt svar við því hvers vegna forverar okkar 

hófu að ganga á tveimur fótum, heldur frekar að fjalla um þær helstu kenningar fræðimanna 

sem settar hafa verið fram sem möguleg svör og einnig þá gagnrýni sem kenningarnar hafa 

sætt. Þetta tiltekna efni er þess eðlis að erfitt er að fullyrða nokkuð, vegna þess um er að ræða 
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atburði úr fortíðinni og því er aldrei hægt að segja með fullri vissu hver orsök uppréttrar 

göngu var.  

Mér hefur alltaf fundist maðurinn vera margslungin og óútreinkanleg lífvera, sem er 

eflaust ástæða þess er ég kaus nám við mannfræði. Ég hef velt fyrir mér hans stað í heiminum 

sem og því valdi sem hann býr yfir. Þróunarsaga mannsins er löng og margbrotin saga sem er 

sífellt í endurskoðun. Hún gæti hjálpað okkur að skilja hvernig maðurinn komst á þann stað 

sem hann er á í dag og veitt okkur innsýn í hvers konar þróunarfræðilegum yfirburðum 

maðurinn býr yfir. Með því að skoða sögu okkar gætum við skilið nútíð okkar betur, hvers 

vegna við erum eins og við erum. Margar spurningar hafa vaknað í huga mínum við námið en 

þeim er ekki alltaf auðsvarað. Einskær forvitni mín og fróðleiksfýsni hvöttu mig til þessa 

tiltekna ritgerðarefnis, sem fjallar um mikilvægt tímabil í þróun mannsins. 
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1. Upprétt ganga í sögulegu samhengi 

 

Þó svo að aðrir mannapar eigi það til að ganga á tveimur fótum, geta þeir ekki talist vera 

upprétt gangandi prímatar vegna þess að þeir nota þá líkamsstöðu tímabundið, þegar það 

hentar þeim betur. Einstaklingar af tegundinni Homo sapiens, eða nútímamenn, teljast hins 

vegar sem upprétt gangandi prímatar þar sem að að hinn eðlilegi hreyfimáti okkar er upprétt 

ganga á tveimur fótum (McKee, Poirier og McGraw, 2005). Upprétt ganga er sérstakur 

eiginleiki sem aðskilur útdauðar manntegundir og nútímamenn frá öðrum prímötum. Þessi 

eiginleiki er talinn svo einkennandi að aðlögunareinkenni beinagrindar til uppréttrar göngu 

eru notuð til þess að bera kennsl á útdauða hóminína (Schmitt, 2003).     

Þegar maðurinn er rannsakaður í samanburði við sína nánustu frændtegundir – 

mannapana, þarf að gera sér grein fyrir því hvernig ættartré þeirra lítur út. Apar og menn 

flokkast saman í yfirætt sem kallast mannapar (e. hominoidea). Mannapar hafa enga rófu og 

eru færir um að stunda styrktarklifur, þ.e.a.s. þeir geta reist hendurnar yfir höfuðið, hangið á 

grein og klifið í þeirri stöðu. Nútímamaðurinn hefur þennan hæfileika þó svo að hann noti 

hann ekki mjög oft (Relethford, 2010). Mannöpum er skipt í tvær ættir sem kallast minni 

aparnir (e. hylobatidae) og miklu aparnir eða mannætt (e. hominidae). Minni apar eru 

gibbonapar og þeir hafa nokkrar undirættir. Miklu öpunum eða mannætt er svo skipt niður í 

þrjár undirættir. Í þeirri fyrstu eru órangútan apar (e. Pongo abelii/pygmaeus), í annarri eru 

górillur (e. Gorilla gorilla/beringei) og sú þriðja kallast homininae (e. homininae). Homininae 

er síðan skipt í tvo ættflokka, einn er fyrir bonobo apa (e. Pan paniscus) og simpansa (e. Pan 

troglodytes) og í hinn er fyrir menn og útdauðar mannategundir (e. hominini) (Relethford,  

             Mynd I sýnir flokkunarkerfi mannapanna (Relethford, 2010, bls. 140). 
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2010). Simpansar og bonobo apar eru því skyldari manninum en hvor um sig er skyldur 

górillunni, en þær tvær tegundir eru nokkuð oft notaðar í samanburði við forvera okkar. 

Katherine S. Pollard (2013) hefur rannsakað genamengi simpansa, Pan troglodytes, og borið 

saman við genamengi nútímamannsins. Hún komst að þeirri niðurstöðu að genamengin eru 

tæplega 99% eins, sem gefur okkur góða hugmynd um það hversu lítið genamengin hafa 

breyst frá því að þessar tvær tegundir kvísluðust í sundur (Pollard, 2013). Samt sem áður hafa 

þessar tegundir þróast sjálfstætt í um það bil 5-7 milljón ár (Wood og Lonergan, 2008) og það 

þarf að hafa í huga þegar einkenni þeirra eru borin saman.  

Þegar hugsað er um aldur mannsins, þarf að skilgreina hugtakið maður nákvæmar. 

Elstu steingervingar sem tilheyra tegundar okkar, Homo sapiens, eru taldir vera um 200.000 

ára gamlir. Ef við tökum með í reikninginn hóminína sem höfðu sömu heilastærð og við, en 

öðruvísi laga höfuðkúpu, þá væri hægt að segja að maðurinn væri nokkuð hundruð þúsund ára 

gamall. Einnig er hægt að afmarka hugtakið maður út frá heilastærð og steinverkfæranotkun 

en fyrsta marktæka stækkunin á heilastærð og fyrsta notkun steinverkfæra komu í ljós fyrir 2-

2,5 milljón árum síðan. Það var einmitt þá sem ættkvíslin okkar, Homo kom fram. Ef við 

skilgreinum mann sem upprétt gangandi prímata þá er maðurinn um 5-7 milljón ára gamall. 

Þannig er hægt að segja að maðurinn sé 200 þúsund ára gamall eða 5-7 milljón ára gamall, því 

aldurinn fer eftir því hvernig við ákveðum að túlka hvað maður er (Relethford, 2010).   

 

1.1. Einkenni uppréttrar göngu 

  

Þó svo að simpansar og fleiri prímatar eigi það til að notfæra sér upprétta stöðu, er hún mjög 

ólík þeirri stöðu sem nútímamaðurinn notar. Við stöndum með bak og fætur beina á meðan 

sömu líkamshlutar simpansa í uppréttri líkamsstöðu eru bognir. Þess vegna er miðpunktur 

þyngdarmassa rétt fyrir ofan mjaðmaliðina hjá mönnum, en hjá simpönsum fyrir framan þá 

því að þeir halla búknum fram. Vegna þess að fætur þurfa að vera staðsettir beint fyrir neðan 

miðpunkt þyngdarmassans, verða simpansar að staðsetja fæturna fyrir framan mjaðmirnar. 

Upprétt standandi nútímamaður hefur hryggjarsúlu, mjaðmir og lærlegg í nokkuð samfelldri 

lóðréttri línu á meðan sömu líkamspartar simpansa, í þeirri líkamsstöðu, mynda sveigðar línur 

(Alexander, 1994).   

Göngulag nútímamannsins krefsts mikils jafnvægis og samhæfingar. En hvernig er 

hægt að lýsa göngulagi nútímamannsins? Fyrst stendur maðurinn jafnvægis í báða fætur og 
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næst lyftir hann einum fótlegg af jörðinni, færir hann fram og tekur þannig skref fram á við. 

Líkamsþunginn er á þeim fót sem færður var fram. Hællinn snertir jörðina fyrst og 

líkamsþyngdin hvílir öll á honum. Hinn fótleggurinn er þá frjáls til þess að sveiflast fram á við 

og líkamsþunginn færist fram. Afl þess fótar þar sem líkamsþunginn hvílir, er notað að lokum 

til þess að spyrna áfram á táberginu og stóra táin er síðasti partur fótarins að lyftast upp frá 

jörðu (Aiello og Dean, 1990). Mjaðma- og hnéliðir mannsins haldast nokkuð stífir við göngu 

sem virka sem nokkurs konar demparar. Þegar nútímamaðurinn gengur færast fótleggirnir á 

þann hátt að miðpunktur þyngdarmassa helst í miðju líkamans, þó svo að maðurinn sé á ferð. 

Það er vegna þess að á milli skrefa snerta fætur jörðina samtímis, þegar hællinn á fremri 

fætinum er settur niður og táberg hins aftari spyrnir áfram (Crompton, Vereecke og Thorpe, 

2008). Til samanburðar mætti taka bonobo apana. Þeir ferðast vanalega á öllum fjórum 

útlimunum en þeir ganga einnig á tveimur fótum, bæði á jörðinni og í trjám. Þegar þeir ganga 

uppréttir taka þeir smærri skref en þegar þeir ferðast á öllum fjórum útlimum og fara þar af 

leiðandi hægar. Þegar þeir ganga uppréttir er fóturinn þeirra lagður flatari á yfirborðið en hjá 

nútímamanninum. Þegar nútímamaðurinn gengur, leggur hann fyrst hælinn niður, veltir næst 

líkamsþunganum yfir á tábergið og spyrnir sér svo áfram á meðan bonobo aparnir leggja hins 

vegar allan fótinn flatan niður samtímis og eru því lengur að spyrna sér af stað (D’Août o.fl., 

2004).  

Líkami nútímamanna er einstaklega sérhæfður fyrir uppréttra göngu. Ýmsar breytingar 

á formgerð líkama fjórfætts prímata þurfa að eiga sér stað til þess að hann geti staðið á 

tveimur fótum og gengið uppréttur með góðu móti. Lögun beinagrindarinnar þarf að breytast 

og einstakir hlutar hennar fá þannig ný hlutverk. Til að mynda breyttist hlutverk fótanna úr 

gripútlimi yfir í þá útlimi sem bera alla þyngd líkamans (McKee, Poirier og McGraw, 2005). 

Hér verður fjallað um þær helstu líffræðilegu breytingar sem hafa átt sér stað vegna þessa 

breytta hreyfimáta mannsins.   

Við uppréttan gang lengdust neðri útlimir og lögun þeirra breyttist, en nútímamaður 

hefur lengri fætur en hendur sem er öfugt við okkar skyldustu prímatategundir, svo sem 

simpansa, bonobo apa og górillur (McKee, Poirier og McGraw, 2005). Sú þróun tók þó sinn 

tíma. Australopithecus tegundir höfðu til að mynda stutta neðri útlimi, miðað við stærð efri 

útlima og áætlaðrar líkamsþyngdar en það sýna steingervingar Australopithecus afarensis vel. 

Fyrsti hóminíninn sem sýnir það hlutfall á lengd útlima sem líkist meira nútímamanni en apa, 

er Homo erectus, sem er allt að tveggja milljón ára gömul tegund (Aiello og Dean, 1990).  

Mjaðmagrindin varð hlutfallslega breiðari og lægri og þar sem hún myndar nú hluta af 

lóðréttri styrktarsúlu varð hún átakspunktur á milli hryggjasúlu og fótleggja. Lögun og stærð 
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mjaðmarspaða er eitt af því sem greinir á milli manna og mannapa, en í nútímamanni er 

mjaðmarspaðinn tiltölulega breiðari til hliðanna og hlutfallslega lægri en til dæmis í 

simpönsum. Mjaðmarspaðinn myndar tengifleti fyrir baklæga og kviðlæga vöðva sem stuðla 

að stöðugleika líkamans í uppréttri stöðu. Á mjaðmagrindinni eru einnig tengistaðir fyrir 

vöðva sem halda líkamanum í lóðréttri stöðu. Þessar breytingar má greinilega sjá á 

steingervingum Australopithecus tegunda (Aiello og Dean, 1990).  

Við upprétta göngu breyttist lögun hryggjarsúlunar úr tiltölulega beinvaxinni 

burðarstöng í lóðrétta, S-laga styrktarsúlu. Þannig minnkar álagið á hana við lóðrétt átak og 

einnig virkar hún sem dempari (Martin, 1994). Höfuðkúpan tók einkennandi breytingum og 

við greiningu hennar er hægt að draga ályktanir um það hversu upprétt eigandi höfuðkúpunnar 

hafi gengið. Höfuðkúpan mótast meðal annars af þyngdarsviðinu, stöðu og tengingu við 

líkamann. Við upprétta göngu breyttist staða mænugatsins (e. foramen magnum), vegna þess 

að tenging við hryggjarsúluna færðist frá hnakkanum og undir höfuðkúpuna. Til samanburðar 

er mænugatið staðsett aftarlega hjá öpum en hjá nútímamanni er það staðsett framarlega, eða 

undir henni. Hjá Paranthropus og Australopithecus tegundum er það nokkuð framarlega og 

enn framar hjá eldri Homo tegundum (Aiello og Dean, 1990). Þó svo að staðsetning 

mænugats geti gefið okkur hugmyndir um það hvort eigandi hennar hafi gengið uppréttur eða 

á öllum fjórum telja Aiello og Dean (1990) að ekki sé hægt að segja til um hreyfimáta 

einstaklings einungis út frá þeim gögum. Þau telja að beinagrindin í heild sinni þurfi að vera 

skoðuð til að draga þess konar ályktanir, en ekki einungis partur af henni (Aiello og Dean, 

1990). Wood og Harrison (2011) benda á að staðsetning mænugats geti einnig ráðist af  

höfuðburði og andlitslengd, í stað þess að vera eingöngu einkenni uppréttrar göngu. Því er 

hægt að segja að varlega þurfi að fara þegar fullyrt er hvaða hreyfimáta eigandi 

höfuðkúpunnar notfærði sér eingöngu út frá staðsetningu mænugats, þó svo að það sé eitt 

einkenni uppréttrar göngu. 
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Mynd II sýnir afstöðu höfuðkúpu, hryggjasúlu og mjaðmargrindar hjá simpansa (til vinstri) og 

hjá nútímamanni (til hægri). Athygli er vakin á lögun hryggjarsúlu, mjaðmagrindar og 

staðsetningu mænugats (Ólafur Halldórsson, 1992, bls. 143). 

 

Lærleggshallinn (e. bicondylar angle) greinir í sundur nútímamanninn og aðra prímata, 

en hjá okkur er hann frá níu gráðum upp í ellefu, að meðaltali. Vegna þessa halla vísa neðri 

endar lærleggjanna inn að miðlínu líkamans, sem gerir það að verkum að í uppréttri stöðu eru 

hné og fætur nálægt þyngdarpunkti líkamans (Shefelbine, Tardieu og Carter, 2002). 

Þyngdarpunktur er ávallt yfir þeim fótlegg sem álagið hvílir á, en við uppréttan gang hvílir 

allur líkamsþunginn á fótunum á víxl. Vegna lærleggshallans þurfum við aðeins að færa 

líkamann lítið til hliðanna til þess að þyngdarpunkturinn sé í beinni línu við þann fótlegg sem 

ber líkamsþungann. Ef lærleggshallinn væri ekki til staðar, þá myndi bilið á milli fótleggjanna 

jafnast á við breidd mjaðmagrindarinnar og við þyrftum að sveifla búknum tiltölulega mikið 

til hliðanna við gang. Það er einmitt tilfellið hjá simpönsum, sem hafa ekki þennan 

lærleggshalla eins og við. Til samanburðar þurfa þeir sveifla búknum töluvert meira til 

hliðanna en nútímamaðurinn til að flytja þyngdarpunktinn yfir á fótleggina á víxl (Aiello og 

Dean, 1990).  
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Mynd III sýnir lærleggshalla hjá a) nútímamanni, b) Australopithecus og c) mannapa. (Ólafur 

Halldórsson, 1992, bls. 143). 

 

Fóturinn er eini líkamsparturinn sem snertir jörðina þegar við göngum og hann er 

ítarlega sérhæfður til að gegna hlutverki sínu. Hann þarf að halda líkamanum í jafnvægi og sjá 

um knúningsafl (Harcourt-Smith og Aiello, 2004). Stóra táin hjá nútímamanni liggur samsíða 

hinum tánum því þegar við göngum notum við stóru tánna til að ýta okkur af stað. Til 

samanburðar er stóra táin útstæð hjá simpönsum, eins og á höndum þeirra, en þeir nota fótin 

einkum til grips (Martin, 1994). Nútímamaðurinn greinir sig einnig frá öðrum prímötum á 

þann hátt að þegar hann stendur, snertir hællinn jörðu sem og tærnar, en ekki ristarboginn. 

Hins vegar þegar simpansar standa, liggur allur fóturinn flatur við jörðu (Alexander, 1994).  

  

1.2. Hvað segja steingervingar útdauðra hóminína okkur um þróun uppréttrar göngu? 

 

Þeir steingervingar sem við höfum í höndunum í dag sýna að upprétt ganga hófst fyrir um 5-7 

milljón árum síðan, sem er á sama tíma og kvíslun hóminína og afrísku apanna átti sér stað 

(Wood og Lonergan, 2008). Upprétt ganga var það veigamikil aðlögun að hún er talin marka 

upphaf hóminína. Göngulag elstu hóminínanna var eflaust ólíkt því göngulagi sem 
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nútímamaðurinn hefur, en samt sem áður er um að ræða upprétta göngu. Elstu 

steingervingarnir sem við höfum í höndunum í dag og benda til upprétts gangs tilheyra 

tegundunum Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis og Ardipithecus 

ramidus/kadabba (Relethford, 2010).   

 Næstum heil höfuðkúpa, brot úr neðra kjálkabeini og nokkrar stakar tennur hafa 

fundist af tegundinni Sahelanthropus tchadensis. Tegundin dregur nafn sitt af fundarstað 

sínum, Chad í Mið-Afríku og er talin hafa verið uppi fyrir um 6-7 milljón árum síðan. 

Höfuðkúpan hefur varðveist óvenjulega vel miðað við aldur (Zollikofer o.fl., 2005),  en engir 

steingervingar af beinagrind fyrir neðan höfuðkúpu hafa fundist. Vegna uppbyggingar neðsta 

hluta höfuðkúpunnar og staðsetningu mænugats telja margir að tegundin hafi gengið upprétt. 

Ekki er þó hægt að segja fyrir víst hvort S. tchadensis hafi verið upprétt gangandi vegna þess 

að ekki hafa enn fundist aðrir lýsandi steingervingar en höfuðkúpan, sem er til dæmis ástæða 

þess að ekki eru allir sannfærðir um að hann hafi verið upprétt gangandi hóminíni. 

Steingervingar sem geta upplýst um hreyfimáta prímata eru til dæmis mjaðmar-, fóta- eða 

lærleggsbein (Crompton, Vereecke og Thorpe, 2008).   

 Tegundin Orrorin tugenensis er talin vera um 6 milljón ára gömul en steingervingar 

hennar hafa fundist í Kenýa, Austur-Afríku (Richmond og Jungers, 2008). Þrjú brotakennd 

lærleggsbein af tegundinni eru elstu fundnu steingervingar hóminína fyrir utan höfuðkúpu, 

sem benda til upprétts gangs. Heillegasti lærleggurinn líkist lærleggsbeinum af 

Australopithecus tegundum. Hann hefur lengri og mjórri tengistað við mjöðm og leggurinn 

sjálfur er breiðari í samanburði við lærlegg nútímamannsins. Vöðvafestingar á lærlegg er 

einkenni uppréttrar göngu sem er til staðar hjá O. tugenensis (Pickford, Senut, Gommery og 

Treil, 2002). Formfræði handabeina tegundarinnar benda hins vegar til klifurs í trjám. Þar 

mætti nefna einkenni upphandleggsvöðva (e. brachioradialis), sem eru notaðir við hraðar 

hreyfingar og lyftingar líkt og í krifri, sem og bogið fingurbein sem er næst hendinni (e. 

proximal manual phalanx). Að þessum atriðum upptöldum er hægt að álykta að O. tugenensis 

hafi gengið uppréttur, eða að minnsta kosti nýtt sér upprétta stöðu, en einnig klifrað í trjám 

(Richmond og Jungers, 2008; Pickford o.fl., 2002). 

 Ættkvíslin Ardipithecus er byggð á brotakenndum steingervingum en hún skiptist í 

tvær tegundir, Ardipithecus ramidus og Ardipithecus kadabba (Wood og Harrison, 2011). A. 

kadabba er eldri, 5,2–5,8 milljón ára gömul, en A. ramidus sem er talin vera um 4,4 milljón 

ára gömul. Mænugat ættkvíslarinnar er staðsett fyrir miðju, sem bendir til þess að meðlimir 

ættkvíslarinnar hafi að einhverju leyti gengið uppréttir (Wood og Harrison, 2011). Mörg 

apaleg einkenni eru þó til staðar, en þar mætti nefna tábein A. kadabba sem er sveigt og 
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aðlagað til grips og því er hægt að álykta að ættkvíslin lifði einnig í trjám (Wood og 

Lonergan, 2008).  

 Að þessu upptöldu má sjá að margir telja að þessar þrjár ættkvíslir eigi heima í 

ættflokk hóminína, en þó eru til undantekningar. Wood og Harrison (2011) gera athugasemdir 

við sum einkenni sem eru notuð til að flokka þessar ættkvíslir í ættflokk hóminína og segja að 

þau geti verið til staðar af öðrum ástæðum. Þeir nefna mikilvægi tilvistar sýndarsamkenna (e. 

homoplasy) en það eru svipuð einkenni tegunda sem eru tilkomin af sambærilegri aðlögun. 

Þau geta verið til staðar af ólíkum ástæðum og eru því vafasöm þegar verið er að bera saman 

og flokka tegundir (Wood og Harrison, 2011). Þeir taka sem dæmi staðsetningu mænugats, en 

það getur ráðist af höfuðburði og andlitslengd líkt og hreyfimáta. Einnig taka þeir sem dæmi 

formfræði neðri hluta beinagrindar. Þeir segja að hún geti allt eins verið tengd atferli í trjám 

sem og göngu á fjórum fótum á jörð og vísa til áður nefndra lærleggseinkenna O. tugenensis 

(Wood og Harrison, 2011).  

 Það má segja að þróunarskyldleiki þessara tegunda sé enn ráðgáta. Þörf er á fleiri 

steingervingum til þess að gera betur grein fyrir tilvist skyldleika tegundanna sem og hegðun 

og hreyfimáta þeirra. Steingervingar finnast því miður ekki á hverju strái og því er ráðgátan 

ekki auðleyst.  

 Vegna óvissu um flokkun á S. tchadensis, O. tugenensis og Ardipithecus mætti segja 

að tegundir Australopithecus ættkvíslarinnar séu fyrstu „sönnu“ hóminínarnir. Tegundir 

þessarar ættkvíslar eru Australopithecus anamensis, A. afarensis, A. bahrelgazali, A. 

africanus, A. garhi og A. sediba. Ættkvíslin lifði í þó nokkuð langan tíma en elsta tegundin, A. 

anamensis, er talin hafa verið uppi fyrir 4,2-4,4 milljón árum síðan (Wood og Lonergan, 

2008) og sú yngsta, A. sediba, er talin vera um það bil 2 milljón ára gömul (Wong, 2013). Hér 

að neðan verður fjallað um nokkur einkenni steingervinga Australopithecus sem geta gefið til 

kynna hvers konar hreyfimáta ættkvíslin notfærði sér. 

 Sköflungsbein A. anamensis bendir til uppréttrar göngu vegna lóðréttrar afstöðu 

skaftsins miðað við ökklabein, en hjá mannöpum sem ganga ekki upprétt er það frekar skásett. 

Fingurbein eru hins vegar sveigð sem telst vera frumstætt einkenni vegna þess að það bendir 

til lífs í trjám (Ward, Leakey og Walker, 2001).  

 Margir steingervingar hafa fundist af tegundinni A. afarensis, miðað við aðrar 

hóminínategundir. Næstum hálf beinagrind fannst af þeirri tegund, sem fékk gælunafnið 

Lucy, en sjaldgæft er að finna svo heillegar beinagrindur. Frá steingervingum Lucy er hægt að 

álykta margt um hennar tegund. Lóðrétt afstaða skafts sköflungsbeins miðað við ökklabein og 

breiðar mjaðmir benda til þess að um upprétt gangandi tegund var að ræða. Þó eru einnig 
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einkenni sem benda til aðlögunar trjálífs að einhverju leyti, svo sem langir framhandleggir, 

stuttir fætur og bogin fingur- og tábein (Crompton, Vereecke og Thorpe, 2008). 

Mjaðmagrindarbein úr A. africanus og A. afarensis, ásamt fleiri brotakenndum 

mjaðmagrindabeinum úr öðrum Australopithecus tegundum sýna einkenni uppréttrar göngu. 

Til að mynda er mjaðmaspaðinn stuttur og breiður, tengingar taugakerfis við mjaðmir (e. 

sciatic notch) eru vel þróaðar sem og tenging mjaðmaspaða við hrygg (e. anterior inferior iliac 

spine). Einnig er spjaldbeinið (e. sacrum) breytt miðað við þvermál spjaldhryggjaliða, lengd 

búksins og áætlaða líkamsþyngd (Aiello og Dean, 1990). 

 Talið að Laetoli fótsporin hafi verið gerð af A. afarensis, en það er vegna þess að þau 

voru gerð á þeim tíma sem tegundin var uppi og einnig fundist þau á þeim stað sem 

steingervingar hennar hafa fundist (Wood og Lonergan, 2008). Laetoli fótsporin eru fótspor 

eftir 2-3 einstaklinga sem varðveittust í eldfjallaösku í Laetoli í Tansaníu, Afríku. Þau eru 

talin vera um 3,5 milljón ára gömul og eru greinlega eftir upprétt gangandi einstaklinga vegna 

lögun sinna og sýnilegra álagspunkta (Raichlen, Pontzer og Sockol, 2008).   

 Framristarbein Paranthropus robustus (1,2-2 milljón ár fyrir nútíð) sýna einkenni 

uppréttrar göngu. Stóra táin er samsíða hinum tánum, en ekki útstæð eins og hjá öpum og 

framristarbotninn er stærri, sem gefur til kynna að iljaliðböndin séu þróaðri (Aiello og Dean, 

1990).   

 Steingervingar A. garhi, sem er 2,5 milljón ára gömul tegund, sýna að einstaklingar 

tegundarinnar höfðu lengri fætur en hendur. Það aðgreinir hana einkum frá eldri 

Australopithecus tegundum og sýnir þróun uppréttrar göngu í átt að þeirri mynd sem við 

sjáum hjá nútímamanni, þar sem við höfum lengri fætur en hendur sem er öfugt við eldri 

hóminína og apa (Asfaw o.fl., 1999).  

 Homo ergaster og Homo erectus, sem eru tegundir okkar ættkvíslar sem lifðu fyrir allt 

að 2 milljón árum síðan, höfðu ekki svo ólíkt göngulag og nútímamaðurinn. Langir fætur og 

stór liðamót í fótum eru dæmi um einkenni sem benda til þess að þær tegundir voru fyrir víst 

vel aðlagaðar uppréttri göngu (Wood og Lonergan, 2008).  

2. Kenningar um upphaf uppréttrar göngu  

 

Til þess að veigamikil aðlögun eigi sér stað í þróunarsögunni, þarf hún að veita auknar líkur á 

því að tegundin lifi af (Jablonski og Chaplin, 1993). Í tilfelli uppréttrar göngu eru menn ekki 

sammála um það nákvæmlega hvernig hún veitti forverum okkar forskot í lífinu. Því höfum 
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við margar mismunandi kenningar um uppruna hennar. Í dag eru fræðimenn almennt á þeirri 

skoðun að upprétt ganga hafi verið ein af mikilvægustu aðlögunum hóminína í þróunarsögu 

mannsins. Talsvert er til af lesefni og kenningum um þróun uppréttrar göngu og því fylgja 

óumflýjanlega töluverðar deilur. Rökrætt er um orsakir þessarar mikilvægu aðlögunar forvera 

okkar, bæði vistfræðilegar sem og hegðunarlegar. Umræður eru um það hvaða forverar okkar 

voru aðlagaðir að uppréttri göngu og einnig um það hvar þeir eigi að vera staðsettir í 

flokkunarkerfinu (Harcourt-Smith og Aiello, 2004). Síðastliðna öld komu fram þó nokkrar 

kenningar um upphaf uppréttrar göngu forvera okkar og enn þann dag í dag eru menn að setja 

fram kenningar. Fyrir árið 1960 voru kenningarnar aðallega byggðar á samanburði líffræði 

nútímamanna og lifandi prímata, þá sér í lagi mannapanna. Eftir árið 1960 hafa fundist margir 

steingervingar sem tilheyra eldri hóminínunum og síðan þá hafa fræðimenn nýtt sér 

upplýsingar fengnar frá þeim og sett fram kenningar út frá samanburði útdauðra manntegunda 

við nútímamanninn. Þannig er nokkurn veginn hægt að skipta helstu kenningunum um 

uppruna uppréttrar göngu í tvö tímabil (Harcourt-Smith og Aiello, 2004).  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hraðri endurskoðun og nýjum upplýsingum sem 

geta komið fram, þegar þróunarsaga mannsins er rannsökuð. Sífellt bætist við þekking í 

safnið, meðal annars þegar áður ófundnir steingervingar líta dagsins ljós. Þess konar 

upplýsingar geta hrakið sumar kenningar, lagt grunnin að nýjum eða vakið upp nýjar 

spurningar. Þegar settar eru fram kenningar um þróunarsögu mannsins er aldrei hægt að 

álykta svo að öllum spurningunum sé svarað né að vinnunni sé lokið, því við vitum aldrei 

hvað fundir framtíðinnar geta falið í sér (McKee, Poirier og McGraw, 2005).  

Hafa þarf í huga að kenningar eru ekki heilagur sannleikur, heldur einungis rökstuddar 

hugmyndir um tiltekið efni, miðað við þær upplýsingar sem eru fáanlegar hverju sinni. Því er 

ekki hægt að segja að kenningar séu tæmandi né endanlegur sannleikur. Kenningarnar sem 

fjallað er um í þessari ritgerð er ekki hægt að styðja með prófunum, því augljóslega er ekki 

hægt að fara aftur í tímann. Fræðimenn setja fram ályktanir um atferli og hreyfimáta útdauðra 

manntegunda, sem við getum ekki verið viss um að sé rétt og þar af leiðandi getum við aldrei 

verið fullviss um að kenningin standist. Enda er almennt ekki talið að hægt sé að sanna 

nokkurn hlut endanlega og kenningar eru ævinlega til endurskoðunar. Kenningar um upphaf 

uppréttrar göngu geta þó stuðst við ýmis gögn svo sem steingervinga, fornleifar, vistfræðileg 

gögn og samanburð á milli tegunda, en þær veita ekki endanleg svör við þeirri stóru spurningu 

sem er spurt: Hvers vegna tileinkuðu forverar okkar sér upprétta stöðu og göngu?   
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2.1. Frjálsar hendur  

 

Menn hafa lengi velt því fyrir sér hvers vegna við göngum upprétt en aðrir prímatar ekki. 

Charles Darwin var einna fyrstur fræðimanna til að setja fram kenningu um ástæðu þess að 

hóminínar hófu að ganga á tveimur fótum í stað fjögurra þegar hann tengdi upprétta göngu við 

frelsun handa, stækkun heilans og verkfæranotkun í bók sinni Descent of man and selection in 

relation to sex:  

Einungis maðurinn gengur á tveimur fótum; og við getum, að ég held, 

að hluta til séð hvernig hann hefur tileinkað sér upprétta stöðu sína, 

sem er einn af hans helstu eiginleikum. Maðurinn hefði ekki getað 

öðlast núverandi áhrifamikla stöðu sína í heiminum án notkun handa 

sinna, sem eru svo vel aðlagaðar til þess að hlýða vilja hans.
1
 (Darwin, 

1871/1906, bls. 76-77), (þýðingin er mín). 

Hann taldi að hendur mannsins hefðu ekki getað orðið svo sniðnar að verkfæranotkun ef þær 

væru notaðar til þess að ferðast á milli staða. Með því að standa upp, taldi hann að hóminínar 

hefðu frelsað hendur sínar til þess að búa til og nota verkfæri sem hefði þar af leiðandi áhrif á 

stækkun heilans, sem leiddi til frekari verkfæranotkunar og svo framvegis. En fremur sagði 

hann:  

Ef það er þróunarfræðilegur kostur fyrir mann að standa á tveimur 

fótum og hafa hendur sínar og handleggi frjálsa, sem, framúrskarandi 

hæfni hans til þess að komast af ber reyndar vitni um, þá sé ég enga 

ástæðu fyrir því að það ætti ekki að vera til hagsbóta fyrir forvera 

manna að verða meira og meira upprétta og ganga á tveimur fótum.
2
 

(Darwin, 1871/1906, bls. 78), (þýðingin er mín). 

Hæfustu einstaklingarnir hefðu þá orðið betri í steinverkfæranotkun og hefðu því vegna hæfni 

sinnar lifað frekar af, en á sama tíma ekki þeir einstaklingar sem voru ekki jafn færir (Darwin, 

1871/1906).    

Ekki er hægt að segja annað en að hugmyndir Darwins hafi verið ljómandi góðar, ef 

ekki framúrskarandi, miðað við að þær komu fram árið 1871, ásamt þeirri staðreynd að hann 

                                                            
1  „Man alone has become a biped; and we can, I think, partly see how he has come to assume his erect attitude, 

which forms one of his most conspicuous characters. Man could not have attained his present dominant position 

in the world without the use of his hands, which are so admirably adapted to act in obedience to his will“ 

(Darwin, 1871/1906, bls. 76-77). 
2 „If it be an advantage to man to stand firmly on his feet and to have his hands and arms free, of which, from his 

pre-eminent success in the battle of life there can be no doubt, then I can see no reason why it should not have 

been advantageous to the progenitors of man to have become more and more erect or bipedal“ (Darwin, 

1871/1906, bls.78).  
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hafði hvorki þau gögn sem við höfum í dag né steingervinga til þess að styðja kenningu sína. 

Kenning hans var lengi vel mjög vinsæl, þar til steingervingar og fornleifar veittu nýjar 

upplýsingar. Darwin taldi upprétta göngu hafa áhrif á stækkun heilans en samkvæmt 

rannsóknum á steingervingum hófst marktæk stækkun heilans 3,5 milljónum árum eftir að 

upprétt ganga hófst. Upprétt ganga hófst að minnsta kosti fyrir 5-7 milljónum árum síðan, sem 

er augljóslega löngu áður en marktæk stækkun heilans hófst (Robson og Wood, 2008). Elstu 

merki steinverkfæra menningar sem vitað er um kallast Oldowan og er hún talin vera allt að 

2,6 milljón ára gömul (Relethford, 2010), sem gerir steinverkfæra menningu miklu yngri en 

Darwin taldi hana vera. Vegna þessa telst kenning Darwins ósennileg í dag. Þó svo að elstu 

leifar steinverkfæra menningar séu um 2,6 milljón ára gamlar, er þó ekki hægt að útiloka allar 

ástæður upphaf uppréttrar göngu sem tengjast frelsun handa, því þær geta verið byggðar á 

öðrum forsendum en stækkun heilans eða verkfæranotkun. Margar kenningar sem tengjast 

frelsun handa hafa verið settar fram eftir tíma Darwins og þannig mætti segja að arfleið hans 

lifi áfram. Til að mynda mætti nefna kenningar Hewes (1961), Lovejoy (1981;1988), Carrier 

(2011) og Hunt (1996) en þær tengjast allar á einhvern hátt frelsun handa, en á mismunandi 

vegu. Fjallað verður nánar um þær síðar í þessum kafla.  

Fjórfætlingar geta ekki borið hluti án þess að það trufli hreyfigetu þeirra. Þetta getur 

verið óhentugt fyrir fæðuöflun, en sumir ferfætlingar bera stundum mat í kjaftinum eða þurfa 

einfaldlega að borða mat á þeim stað er hann finnst. Það getur verið vandamál þegar fæða er 

fundin á hættulegum stað eða þegar samkeppni um hana er mikil (Boyd og Silk, 2003).  

Gordon W. Hewes (1961) setti einmitt fram kenningu sem tengdist þessu, en sú kenning gekk 

út á það að frelsa þyrfti hendurnar til þess að bera fæðu á milli staða. Hann taldi að eldri 

hóminínar hefðu einungis getað frelsað hendur og handleggi sína með með uppréttri göngu og 

þannig hefðu þeir getað forðast hættulega staði eða samkeppni en samt haldið fæðu sinni fyrir 

sig. Hewes (1961) kemur einnig fram með góðan punkt þegar hann segir að ekki sé nóg að 

nefna einungis frelsun handa sem orsök uppréttrar stöðu, heldur þurfi að taka fram í hvaða 

tilgangi þurfi að frelsa þær. Rök hans eru þau að margir prímatar nota hendur sínar í athæfi 

þar sem hendurnar þurfa að vera frjálsar, til dæmis snyrtingu (e. grooming), að róta í mat, tína, 

flysja og fleira. Á þeim forsendum að upprétt ganga sé einungis afleiðing frelsun handa, ættu 

því flestir núlifandi prímatar að hafa tileinkað sér upprétta göngu sem sinn venjulega 

hreyfimáta, sem þeir hafa ekki gert. Þar að auki nefnir hann að flestar þær athafnir prímata þar 

sem hendur eru frjálsar, fara fram þegar setið er, en ekki staðið. Þannig er ekki nægilegt að 

segja að upprétt ganga hafi skipað sér sess í lífi forvera okkar einungis til þess að þeir gætu 
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frelsað hendur sínar, því ef sú væri raunin væri heldur furðulegt að við séum eina 

prímatategundin sem höfum upprétta göngu að eðlilegum hreyfimáta (Hewes, 1961).  

 

2.2 „Savannah“  

 

Þegar uppruni uppréttrar göngu er rannsakaður er mikilvægt að kynna sér hvernig umhverfið 

var á þeim tíma og stað sem hún hófst. Þær umhverfisaðstæður sem lífverur búa við hafa 

mikil áhrif á þróun þeirra og aðlögun. Lengi vel voru kenningar settar fram byggðar á þeim 

forsendum að elstu upprétt gangandi forverar okkar, sem lifðu fyrir um 5-7 milljónum árum 

síðan í Afríku, hefðu fært sig úr trjánum yfir á slétturnar (e. savannah) vegna 

umhverfisbreytinga. Þær umhverfisbreytingar fólu í sér útbreiðslu graslendis og fækkun 

skóga. Þessar kenningar gerðu ráð fyrir því að upprétt ganga hefði verið betri kostur fyrir 

forvera okkar í því umhverfi, þar sem fæða var dreifðari yfir opið landsvæði og þeir þurftu að 

ferðast yfir stærra svæði, óvarnir gegn hitanum og berskjaldaðri gegn rándýrum (Bobe og 

Behrensmeyer, 2004; Reed, 1997). Mikil endurskoðun hefur átt sér stað eftir að þessar 

kenningar voru settar fram, því að nýrri gögn sýna fram á tilvist upprétt gangandi hóminína í 

umhverfi sem einkenndist af skóglendi, en ekki opnu graslendi (Bobe og Behrensmeyer, 

2004). Umhverfisbreytingar hófust seint á míósen tímabilinu, sem var fyrir 5,3-23 milljónum 

árum, en þá varð loftslagið kaldara og þurrara. Eftir því sem tíminn leið minnkuðu skógarnir 

þannig að landslagið einkenndist af stærri sléttum með minna skóglendi. Þessar breytingar 

tóku langan tíma og talið er að það hafi ekki verið fyrr en á seint á plíósen (2,5-5,3 milljón ár 

fyrir nútíð) eða jafnvel snemma á pleistósen (11.590 ár -2,5 milljón ár fyrir nútíð) sem 

graslendi hafi tekið við af trjálendi í Afríku í þeim mæli að það hefði haft áhrif á lifnaðarhætti 

hóminína (Bobe og Behrensmeyer, 2004). Í ljósi þessara upplýsinga mætti álykta að tegundir 

Australopithecus hafi búið í nokkuð vel skógi vöxnu umhverfi. Tegundir Paranthropus 

bjuggu við svipað vistkerfi, en þó var umhverfið að einhverju leyti opnara. Tegundir Homo 

voru fyrstu hóminínarnir sem bjuggu í umhverfi sem einkenndist af nokkuð opnu og þurru 

graslendi og þurftu að aðlaga lífnaðarhætti sína að því (Reed, 1997). Kenningar sem gera ráð 

fyrir því að elstu hóminínarnir hafi búið í umhverfi sem einkenndist af opnu og þurru 

graslendi eru því í ósamræmi við þau vistfræðilegu gögn sem við höfum í höndunum í dag.   
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2.3. Hitastjórnun  

 

Dýr sem heldur sig á opnum graslöndum um miðjan dag, þegar mesti hitinn er, þarf að 

aðlagast þeim aðstæðum til þess að lifa af, vegna þess að ofhitnun getur valdið alvarlegum 

einkennum, jafnvel dauða. Fræðimaðurinn Peter Wheeler er þekktur fyrir að tengja 

hitastjórnun við upphaf uppréttrar göngu (Boyd og Silk, 2003). Í kenningarsmíð sinni 

einblíndi Wheeler (1993) á þætti umhverfisins og vistkerfi. Kenning hans er ein þeirra sem er 

byggja á þeirri forsendu að umhverfisaðstæður elstu hóminínanna hefðu breyst, þ.e.a.s. að 

opnar grassléttur (e. savannah) hefðu mest megnis tekið við af trjálendi. Að hans mati hefði 

upprétt ganga minnkað líkur á ofhitnun hjá hóminínum, og þannig gefið þeim forskot á aðrar 

tegundir sem lifðu á þessum opnu svæðum sem höfðu yfir sérstakt lífeðlisfræðilegt kerfi til 

þess að kæla heilann, sem menn og apar höfðu ekki (Wheeler, 1993). 

Rök hans voru þríþætt. Í fyrsta lagi skín sól á minni hluta líkama dýrs í uppréttri stöðu 

en þess sem er á fjórum fótum, sem hefur mikið að segja því að nálægt miðbaug er sólin hátt á 

lofti mestan hluta dagsins. Dýr sem stendur upprétt fær sólargeislana aðeins á höfuð og axlir á 

meðan dýr sem er á fjórum fótum fær það á allt bakið sem og höfuð og axlir. Í öðru lagi er loft 

heitara nær jörðinni en fjær henni. Sólin skín á yfirborð jarðar, sem hitnar og sendir svo hitann 

frá sér. Þannig verður hitastigið hærra í sólskini, því nær sem farið verður að jörðinni. Til þess 

að ofhitna ekki væri því kostur að vera frekar fjær henni. Í þriðja og síðasta lagi, er vindhraði 

meiri tveimur metrum yfir yfirborði jarðar en einum metra. Vindur eykur afkastagetu 

uppgufunar til kælingar og því hefði hóminíni verið betur settur upprétt gangandi en á öllum 

fjórum, til þess að þola þann hita sem gæti myndast á daginn (Wheeler, 1993). Wheeler taldi 

að með uppréttum gangi gæti hóminíni farið á veiðar um hádegi og verið þannig öruggari á 

veiðum, ásamt því að samkeppni fyrir hann væri minni, því að þá héldu flest rándýr héldu sig 

í skugganum (McKee, Poirier og McGraw, 2005). Wheeler (1993) taldi forfaðir hóminína 

vera prímata sem lifði í trjánum og sveiflaði sér með höndunum á milli trjágreina. Hann var 

ekki vanur lífi niðri á jörðu og var því ekki með ákveðinn hreyfimáta sem hann tileinkaði sér 

þar. Ef til vill átti hann til að ferðast á tveimur fótum uppi í trjánum. Þegar breytt umhverfi 

varð til þess að þeir þurftu að yfirgefa trén og lifa á jörðinni varð upprétt ganga hagkvæmari 

kostur af áður upptöldum ástæðum (1993).  

 Niemitz (2010) nefnir að Wheeler hafi gert ráð fyrir því að breyttar umhverfisaðstæður 

elstu hóminínanna hafi ýtt þeim úr minnkandi skógum yfir á opið graslendi og þá hafi þeir 

tileinkað sér upprétta göngu. Nýrri rannsóknir sýna fram á annað. Umhverfisaðstæður fyrstu 

upprétt gangandi hóminínanna voru, að því við vitum best, ekki opið graslendi. Helsta 
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gagnrýnin á þessa kenningu felst þannig í nýjum upplýsingum um umhverfisaðstæður elstu 

hóminínanna.  

 Einnig mætti benda á að kenningin tekur að engu leyti tillit til steingervinga 

hóminínanna. Hann gerir ekki grein fyrir því hvers vegna tegundir Australopithecus 

ættkvíslarinnar höfðu útlimi aðlagaða til grips, sem er lýsandi einkenni fyrir lífi í trjám. Hann 

byggir kenningu sína nánast eingöngu á umhverfisaðstæðum en nýrri rannsóknir benda til 

þess að þær umhverfisaðstæður hóminína sem Wheeler notar kenningu sinni til stuðnings hafi 

verið rangar. Jablonski og Chaplin (1993) minnast einmitt á það að hvers kyns kenning sem 

útskýrir upphaf uppréttrar göngu þurfi að samsvara þeim umhverfis-, steingervinga-, líffæra- 

og atferlisgögnum sem eru fáanleg þá stundina.   

 

2.4. Umönnun afkvæma 

 

Claude Owen Lovejoy (1981) setti fram kenningu um uppruna uppréttar göngu manna sem 

byggist á breyttu félagslegu atferli, nánar til tekið aðferð æxlunar og uppeldi afkvæmis. 

Samkvæmt hans kenningu nýttu karldýrin sér í auknum mæli upprétta göngu og frelsuðu 

þannig hendurnar, til þess að safna og bera mat til maka og afkvæma. Sá hreyfimáti hafi í 

kjölfarið sýnt fram á þróunarfræðilega yfirburði og þess vegna tekið við af áður notuðum 

hreyfimáta (Lovejoy, 1981; 1988).  

Lovejoy (1981; 1988) tengdi upprétta göngu einnig við myndun kjarnafjölskyldunnar. 

Upprétt ganga hefði verið kostur sem gerði karldýrunum kleift að bera mat lengri vegalengdir 

og telur Lovejoy að sá hreyfimáti hafi verið nauðsynleg aðlögun fyrir breytta aðferð æxlunar. 

Þar sem kvendýr eru einungis frjó á ákveðnum hluta tíðahrings, þegar þau hafa egglos, berjast 

karldýr um aðgang að þeim á þeim tíma tíðahringsins. Lovejoy vill hins vegar meina að 

karlkyns hóminínar hafi frekar eytt orku sinni í að hjálpa kvendýrunum að koma afkvæmum á 

legg með því að færa þeim mat, í stað þess að berjast við önnur karldýr um kvendýrin. 

Einkvæni hefði þar að auki veitt karldýrunum aukið öryggi þess að afkvæmið sé líffræðilega 

þeirra eigin. Þannig telur hann að kjarnafjölskyldan hafi tekið á sig sína fyrstu birtingarmynd 

(Lovejoy, 1981; 1988).   

Samkvæmt kenningu Lovejoy (1981; 1988) var umönnun afkvæma nánast eingöngu 

hlutverk móðurinnar á tímum elstu hóminínanna. Móðir þurfti þá að sjá bæði um sig og 

afkvæmi sitt. Mæður gátu yfirleitt ekki átt fleiri en eitt afkvæmi í einu og urðu þá að jafnaði 
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ekki frjóar fyrr en afkvæmi gat séð um sig sjálft. Vegna þess að ungviði elstu hóminínanna 

voru nokkuð lengi að komast á legg og þroskast líkams- og félagslega gat þetta tímabil tekið 

allt að fimm ár. Þess má geta að í samanburði við apaketti var fæðingartíðni hjá elstu 

hóminínunum lág, en afkvæmi apakatta þroskast mun hraðar og því geta apakettir fjölgað sér 

hraðar (McKee, Poirier og McGraw, 2005). Þetta segir Lovejoy (1981; 1988) hafa verið 

þróunarfræðilegan ókost fyrir forvera okkar og telur lausnina hafa falist í því að auka 

fæðingartíðni. Þá þurfti móðirin hjálp við umönnun afkvæma sinna og þar kom faðirinn við 

sögu. Lovejoy segir karldýrið hafa aðstoðað við umönnun með því að sjá um fæðuöflun fyrir 

móður og afkvæmi og þannig gæti móðirin séð um fleiri en eitt afkvæmi þar sem hún þyrfti 

ekki að leita sér matar sjálf. Lífsmöguleikar þeirra myndu sömuleiðis aukast því móðirin 

þyrfti ekki að stofna sér né afkvæmum sínum í hættu með því að fera mikið á ferð (Lovejoy, 

1981; 1988). Lovejoy telur að þannig hafi upprétt gangandi karldýr sem færðu björg í bú, 

verið þróunarfræðilega séð mikill kostur fyrir lífsmöguleika kvendýrs og afkvæmis. Á þeim 

forsendum að náttúruval byggist á því að eignast lífvænleg afkvæmi sem komast af, segir 

Lovejoy þetta breytta atferli hafi stuðlað að meiri hæfni fyrir forvera okkar sem áttu í 

einkvænissambandi (Lovejoy, 1981; 1988).   

Þau líffræðilegu gögn sem Lovejoy (1981; 1988) notaði kenningu sinni til stuðnings 

voru steingervingar af tegundinni Australopithecus afarensis. Meðal þeirra prímata sem lifa í 

dag og stunda fjölkvæni hafa karldýrin stærri vígtennur en kvendýrin, því þeir þurfa að berjast 

um aðgang að kvendýrunum á frjósemistímabilum þeirra. Í A. afarensis, tegund sem er talin 

hafa verið uppi fyrir 3-4 milljónum ára, hafa karldýrin ekki stórar vígtennur og það segir 

Lovejoy benda til þess að sú tegund hafi stundað einkvænissambönd (Lovejoy, 1981).     

Gagnrýni sem hefur verið sett fram á þessa kenningu er margvísleg. Efasemdir eru um 

hvort að yfir höfuð sé hægt að segja til um það atferli að karldýrin hafi séð um að safna fæðu 

fyrir kvendýrin. Hægt er að benda á það að hvergi er hægt að finna ómennska prímata sem 

stunda þá hegðun (McKee, Poirier og McGraw, 2005). 

Þó svo að vígtennur hjá einstaklingum af tegundinni A. afarensis hafi ekki verið stærri 

hjá karldýrum en kvendýrum, útilokar það þá ekki önnur einkenni um kynbundina tvíbreytni 

(e. sexual demorphism). Þar mætti nefna líkamsþyngdina, en karldýrin voru þó nokkuð stærri 

og þyngri en kvendýrin (Lee, 2005; Lockwood o.fl, 1996; Richmond og Jungers, 1995). Ekki 

er hægt að fullyrða að tegund hafi stundað einkvænissambönd einungis út frá stærð vígtanna. 

Athuganir benda til þess að á meðal mannapa þar sem karldýrin stunda fjölkvæni og berjast 

innbyrgðis um kvendýrin sé kynbundin tvíbreytni mikil. Sé um að ræða samfélög þar sem 

fjölkvæni kvendýra eða einkvæni eru til staðar, er kynbundin tvíbreytni lítil (Plavcan, 2000), 
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en einkvæni er þó tiltölulega fátítt á meðal prímata, en þekkjast þó (Dunbar, 1994). Allir 

ómennskir prímatar sem stunda einkvænissambönd búa á tilteknu landsvæði með afkvæmum 

sínum, sem þeir verja (McKee, Poirier og McGraw, 2005). Þar sem kynbundin tvíbreytni var 

til staðar hjá A. afarensis (Lee, 2005; Lockwood o.fl, 1996; Richmond og Jungers, 1995), er 

hægt að draga þá ályktun að sú tegund lifði í hópum þar sem karldýrin stunduðu fjölkvæni. 

Þetta stangast á við kenningu Lovejoy. 

Elaine Morgan (1995) gagnrýnir einnig kenningu Lovejoy. Að hennar mati gerir 

Lovejoy ekki nógu vel grein fyrir því hvernig upprétt ganga varð að eðlilegum hreyfimáta 

beggja kynja hóminína, því hann lagði mun meiri áherslu á ferðir karldýra á tveimur fótum en 

kvendýra, að hennar mati. Hún telur einnig að ef karldýrið hefði séð um að afla fæðu og 

kvendýrið um uppeldi afkvæmis, þá hefðu hendur hennar ekki frelsast við uppréttan gang 

heldur orðið fastar í því að halda á afkvæminu. (Morgan, 1995).  

 

2.5. Samkeppni  

  

Árið 1959 setti Raymond Dart fram kenningu sína um uppruna uppréttrar göngu. Hann taldi 

að upprétt staða hafi upprunalega verið notuð af hóminínum í þeim tilgangi að veita þeim 

betri yfirsýn yfir landsvæðið, þar sem þeir gætu séð rándýr til lengri fjarlægðra í þeirri 

líkamsstellingu en á fjórum fótum (Niemitz, 2010). Hewes (1961) mældi gegn þessari 

kenningu. Rök hans voru þau að apar og apakettir gætu átt það til að nýta sér upprétta stöðu í 

þessum tilgangi, en samt sem áður hafa þeir ekki þróað með sér upprétta göngu eins og 

hóminínarnir gerðu. Einnig nefndi hann að birnir nýti sér þetta atferli oft á tíðum og að þeir 

hafi heldur ekki tileinkað sér upprétta göngu sem sinn eðlilega hreyfimáta (Hewes, 1961). 

Nýrri rannsóknir á simpönsum, hafa leitt í ljós að af þeim skiptum sem þeir notfæra sér 

upprétta stöðu, er það örsjaldan til þess að skoða umhverfið nánar (Hunt, 1996). Að þessum 

mótrökum upptöldum er ekki hægt að segja að kenning Dart sé líkleg. 

 Nina G. Jablonski og George Chaplin (1993) settu fram með kenningu um upphaf 

uppréttrar göngu árið 1993. Þau telja að í lok míósen tímabilsins, sem var fyrir 5,3-23 milljón 

árum, hafi búsetusvæði í Austur-Afríku orðið opnara og þurrara og þar af leiðandi hafi fæða 

og auðlindir orðið dreifðari um stærri landsvæði. Vegna þessa hafi samkeppni á milli 

hóminína orðið meiri, bæði um fæðu og maka. Samkvæmt Jablonski og Chaplin (1993) reistu 

forverar okkar sig upp til að virðast stærri og meira ógnandi.  
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 Þau vísa til þess að á meðal þeirra prímata sem lifa saman í hópum er algengt að um 

stigveldi sé að ræða. Þá er vald í höndum eins einstaklings og félagsleg stéttarskipting er til 

staðar. Valdhafinn sýnir vald sitt yfir öðrum með árásarhneigð í þeim tilgangi að viðhalda 

stöðu sinni. Árásarhneigð er almennt tjáð með ógnandi líkamsstöðum, eftirför, höggum, 

glímubrögðum og árásum. Þegar stigveldi er stöðugt þá minnka líkurnar á deilum innan 

hópsins, sem jafngildir færri meiðslum og óþarfa áreynslu. Jablonski og Chaplin (1993) telja 

að upprétt staða hjá öpum sé einnig notuð við matarleit, skoðun landslags og fleira. Þó svo að 

þeir noti upprétta stöðu öðru hverju, er líkami þeirra ekki formfræði- né líffræðilega aðlagaður 

þeim hreyfimáta. Samkvæmt Jablonski og Chaplin (1993) var upprétt staða einnig notuð undir 

þessum kringumstæðum á meðal elstu hóminínanna og á þeim forsendum geta þau sér til um 

að sameiginlegur forfaðir okkar og simpansa hafi gert það líka. Nýrri rannsóknir (Hunt, 1996) 

benda hins vegar til þess að simpansar noti upprétta stöðu afar sjaldan til þess annars en að 

sækja sér fæðu. 

 Samkvæmt Jablonski og Chaplin (1993) byrjuðu hóminínar á því að standa upprétt til 

þess að að ógna öðrum dýrum í kringum sig. Þau telja að þetta hafi verið millibilsástand sem 

leiddi til uppréttrar göngu og að á þeim tíma hafi líkamsbygging hóminínanna breyst, eða með 

öðrum orðum undirbúið líkamann fyrir þennan breytta hreyfimáta. Þetta voru breytingar eins 

og bygging og virkni búksins, mjaðmabeltis, mjóhryggs og rassvöðva. Þegar hóminínar gátu 

staðið upprétt án óþæginda og óhóflegrar orkueyðslu hefði sú staða verið ákjósanlegri vegna 

þess að í þeirri stöðu á líkaminn auðveldara með kælingu og hitastjórnun. Þá vísa þau í 

kenningu og rannsóknir Wheeler (1993).  

 Jablonski og Chaplin (1993) telja að upprétt staða hafi verið nauðsynleg fyrir elstu 

hóminínanna vegna þess að hún stuðlaði að friði innan hópa og innan tegunda. Á meðal 

núlifandi prímata er lífsnauðsynlegt að búa yfir þessari færni til þess að stjórna árásarhneigð 

og halda friðinn og Jablonski og Chaplin telja að það hafi verið jafn mikilvægt fyrir elstu 

forvera okkar til þess að lifa af. Þau leggja til að þessi færni hafi stuðlað að þróunarfræðilegri 

hæfni elstu hóminínanna á þeim forsendum að þessi hegðun hafi dregið úr spennu aðstæðna 

og þannig mögulega lækkað dánartíðni ásamt því að viðhalda fjölgun. Þegar hóminínarnir 

tileinkuðu sér upprétta stöðu til að hafa hemil á óróa í samfélaginu, varð hún með tímanum 

algengur þáttur í heyfimáta þeirra. Með tímanum hefði svo þessi kunnátta verið nýtt í 

sívaxandi mæli og gegnt fleiri hlutverkum ásamt því að yngstu kynslóðirnar hefðu tekið upp 

líkamsstöðuna í leik sínum sem og lærdómi (Jablonski og Chaplin, 1993) 

 Kenningu sinni til stuðnings nefna Jablonski og Chaplin (1993) að ógnandi upprétt 

staða (e. bipedal threat displays) er oft falin í menningu okkar í dag. Sem dæmi má nefna það 
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að þegar menn ganga öryggir með sig, með brjóstkassan þanin (e. walking tall) er það túlkað 

sem sjálfsöryggi, yfirgangur eða árásarhneigð. Í sömu svipan er niðurlút ganga túlkuð sem ótti 

eða undirgefni. Þau nefna að leikskólabörn lemja eða hrinda oft frá sér í  aðstæðum þegar 

ósætti á sér stað og þau vitna einnig til þess að almennt tengi fólk félagslega stöðu hvers 

annars við líkamstjáningar, þá sér í lagi yfirráð við örugga og upprétta stöðu (Jablonski og 

Chaplin, 1993).  

 Morgan (1995) er ekki sannfærð um að kenning Jablonski og Chaplin (1993) sé 

líkleg. Þrátt fyrir að hún sé nokkuð sammála því að aukin samkeppni gæti hafi verið til staðar, 

dregur hún í efa að það eitt hafi leitt til uppréttrar göngu. Í öllum deilum þarf fleiri en tvo til 

þess að leysa málin en andstæðingar gætu verið fleiri en einn og þeir þyrftu að sýna að þeir 

lúti í lægra haldi. Meðal eldri hóminína, sem gátu ekki talað, var það gert með undirgefnum 

líkamstjáningum og upprétt staða getur ekki fallist í undir þá skilgreiningu (Morgan, 1995). 

Þannig telur hún að ógnandi upprétt staða sé ekki nógu algeng athöfn til þess að vera 

drifkaftur þróunarferlis nýs hreyfimáta. Hún bendir einnig á að friðsamlegasta samfélag 

núlifandi apa sé samfélag bonobo apanna. Þeir eru okkar skyldasta prímatategund, ásamt 

simpansanna, og þeir gefa merki um undirgefni frekar en árásargirni, en þeir leysa deilur með 

kynlífi. Morgan (1995) telur ólíklegt að hóminína samfélag hefði gengið upp þar sem allir 

meðlimir gæfu að staðaldri til kynna árásarhneigð sína með ógnandi líkamstjáningu, ávallt 

reiðubúnir til að berjast. Hún telur það hafa öfug áhrif en Jablonski og Chaplin og segir það 

ekki stuðla til friðsemdar heldur frekari upplausnar. (Morgan, 1995).  

 Niemitz (2010) gagnrýnir einnig kenningu Jablonski og Chaplin. Hann segir að engan 

vegin sé hægt að sýna fram á hvort að upprétt staða hafi leitt til friðar eða frekari bardaga. Enn 

fremur nefnir hann að sú ógnandi líkamsstaða sem Jablonski og Chaplin tala um, sé stutt og 

einstaklingsbundið atferli. Þess vegna telur Niemitz (2010) að ekki sé hægt að útskýra hvers 

vegna þeir einstaklingar, og enn fremur aðrir einstaklingar hópsins, ættu að þróa með sér 

breyttan hreyfimáta út frá þeirri líkamsstöðu, eftir að félagslegi ágreiningurinn sé leystur. Í því 

samhengi er við hæfi að vitna í Lovejoy: 

 [...] líklegt er að líffræðilegar breytingar vegna uppréttar göngu séu 

eingöngu afleiðingar þess atferlis þegar upprétt ganga er notuð í 

löngum og samfelldum tímabilum en ekki einstaka uppréttum gangi 

eða uppréttri stöðu.“
3
 (Lovejoy, 1981, bls. 345), (þýðingin er mín). 

                                                            
3 “it appears likely that the skeletal alterations for bipedality would be under strong selection only by consistent, 

extended periods of upright walking and not by either occasional bipedality or upright posture.” (Lovejoy, 1981, 

bls. 345). 
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 David R. Carrier (2011) er annar fræðimaður sem telur að samkeppni hafi haft áhrif á 

þennan breytta hreyfimáta elstu hóminínanna. Hann framkvæmdi rannsókn þar sem hann 

athugaði hvort að upprétt staða veiti meiri afköst þegar fólk slær frá sér með framlimum. 

Hann mældi afl og orku hjá höggum fólks, þegar það sló upp frá sér bæði upp og niður, í 

uppréttri stöðu annars vegar og á fjórum fótum hins vegar. Carrier (2011) minnist á að mörg 

dýr sem ferðast vanalega á fjórum fótum, notast oft við upprétta stöðu þegar þau berjast, en sú 

líkamsstaða gefur þeim færi á að slá frá sér niður á við frekar en upp á við.  

 Áður en hann framkvæmdi rannsókn sína, spáði Carrier (2011) því að afl og orka væri 

meiri þegar slegið væri frá sér í uppréttri stöðu og einnig þegar slegið væri niður á við. 

Spádómur hans reyndist réttur. Samkvæmt útreikningum hans geta menn slegið frá sér með 

40-50% meira afli í uppréttri stöðu, en á fjórum fótum, og geta veitt meira en 200% meiri 

orku þegar þeir slá niður á við fremur en upp á við. Þrátt fyrir þessa útreikninga þarf að hafa í 

huga að rannsóknin var framkvæmd á fólki, en ekki ferfætlingum sem gæti haft þó nokkur 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta er Carrier (2011) meðvitaður um og nefnir í grein 

sinni. Carrier (2011) nefnir að simpansar, bonobo apar og górillur kjósa frekar að slá 

andstæðinga sína niður á við, þegar þeir eiga í átökum. Þess vegna telur hann það vera 

einkenni sem við höfum frá sameiginlegum forvera okkar. Carrier (2011) telur árásargirni og 

samkeppni hafa haft áhrif á uppruna  uppréttrar göngu á þeim forsendum að ein af þeim fáu 

athöfnum sem allar apategundir tileinka sér vanalega upprétta stöðu, er þegar þeir berjast. 

Upprétt staða í bardaga gerir ekki einungis hendurnar frjálsar til þess að slá frá sér og glíma 

við aðstæðinginn, heldur veitir hún einnig meira afl og kraft í höggunum. Vegna þess að högg 

sem beint eru niður á við séu aflmeiri segir hann að hávaxinn einstaklingur hafi forskot á þá 

sem eru lægri. Þetta telur hann að gæti legið til grundvallar fyrir þeirri staðreynd að konur 

kjósi frekar hávaxna menn sem maka, sem rannsóknir hafa sýnt fram á (Carrier, 2011).   

 Carrier (2011) vill einnig meina að samkeppni karldýra um kvendýrin hafi haft mikil 

áhrif. Sér til stuðnings fjallar hann um formfræði Australopithecus sem bendir til 

kynbundinnar tvíbreytni og því ályktar hann að samkeppni karldýra hafi verið til staðar. 

Australopithecus höfðu áberandi styrk í útlimum, stuttan vöxt, breiðar mjaðmir, sterklegt 

höfuð og háls og voru upprétt gangandi. Þessi einkenni eru í samræmi við sérhæfingu til þess 

að berjast með framlimum. Karldýrin höfðu stærri efri búk og framlimi, sem bendir til þess að 

þeir voru vel í stakk búnir til þess að berjast sín á milli um kvendýrin.  

 Carrier útskýrir þó ekki hvers vegna upprétt ganga þróaðist eingöngu hjá hóminínum 

en ekki hjá simpönsum eða bonobo öpum. Ef þetta var einkenni sem hóminínarnir deildu með 

þeim frá sameiginlegum forvera okkar, eins og hann leggur til, hvað varð þá til þess að 
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maðurinn þróaði með sér þennan einstaka hreyfimáta en ekki aðrar nánast skyldu 

prímatategundir okkar? Einnig styðst Carrier eingöngu við líffræðileg gögn útdauðra 

hóminína sem benda til kynbundinnar tvíbreytni og líkamlegs styrks. Hann byggir kenningu 

sína lítið á formfræði steingervinga sem tengjast beint hreyfimáta þeirra, sem þykir seint 

sannfærandi þegar verið er að gera grein fyrir uppruna breytts hreyfimáta. Líkt og áður var 

nefnt er mikilvægt að byggja kenningu á þeim umhverfis-, steingervinga-, líffæra- og 

atferlisgögnum sem eru fáanleg þá stundina (Jablonski og Chaplin, 1993). Hugsanlega er hægt 

að nýta kenningu Carrier til útskýringar þess er upprétt ganga hélt áfram þróun sinni, frekar en 

að álykta að uppruni uppréttrar göngu sé vegna þess að eldri hóminínarnir hafi staðið upp til 

þess að slá frá sér af meira afli. 

 

2.6. Öflun og neysla matar 

 

Kevin D. Hunt (1996) setti fram kenningu sem snérist að öflun og neyslu matar. Hann segir 

upprétta göngu vera afleiðingu þess að hóminínarnir stæðu uppréttir í trjánum er þeir náðu sér 

í fæðu. Upprunalegur tilgangur uppréttrar líkamsstöðu, segir hann þannig hafa verið að standa 

í trjánum til þess að ná sér í mat og nærast. Sú staða hafi síðan þróast í þann hreyfimáta sem 

við tileinkum okkur í dag. Hunt (1996) telur rannsóknir á simpönsum geta veitt okkur 

upplýsingar tengdar uppruna okkar. Í fyrsta lagi segir hann að með því að skoða tengsl atferlis 

og líffærafræðilegra eiginleika hjá simpönsum gætum við ályktað hvernig atferli var hjá 

Australopithecus tegundum, með því að bera saman líffærafræðilega eiginleika þeirra. Í öðru 

lagi segir hann að þær aðstæður sem simpansar kjósa að beita uppréttri líkamsstöðu, geti gefið 

okkur góða hugmynd um líklegar aðstæður þar sem hóminínarnir nýttu sér sömu stöðu. Hann 

telur þá kenningu sem er tekur mið af hegðun simpansa og líffærafræði ættkvíslarinnar 

Australopithecus, vera ákjósanlega til þess að útskýra uppruna uppréttrar göngu en kenning 

hans er byggð á þeim gögnum.  

Hunt (1996) fylgdist með hegðun simpansa í 700 klukkustundir. Á þeim tíma sá hann 

til uppréttrar stöðu 97 sinnum, framkvæmda af 21 einstaklingum. Samkvæmt niðurstöðum 

hans kusu þeir upprétta stöðu í langflestum tilfellum þegar þeir borðuðu og oftast átti það sér 

stað í trjánum. Þá tók hann eftir því að þeir stóðu oft og notuðu annan framliminn til þess að 

halda sér í efri greinar og þannig ná jafnvægi, á meðan þeir notuðu hinn framliminn til þess að 

sækja fæðuna og leggja hana sér til munns. Þegar á jörðina var komið tók hann eftir því að 

upprétt staða var oftast notuð til þess að halda á mat eða teygja sig í mat. Hún var sjaldan 
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notuð til þess að skoða umhverfið eða í félagslegum tilgangi, sem er einmitt grundvöllur 

sumra áður nefndra kenninga. Hunt (1996) telur að tegundir ættkvíslarinnar Australopithecus 

hafi notfært sér sama atferli í fæðuöflun sinni.  

Hunt (1996) styðst við líffærafræðilega eiginleika tegundarinnar A. afarensis. Í 

samanburði við nútímamanninn benda þrjú atriði til þess að A. afarensis hafi verið líklegri til 

þreytu eða skaða við upprétta göngu. Það fyrsta er að mikil spenna og áreynsla myndaðist í 

lærlegg og mjaðmagrind og annað atriðið var að þvermál hryggs þeirra var minna ásamt því 

að liðir fyrir neðan mittið og spjaldmjaðmartengingar voru smærri (Hunt, 1996). Það er ekki 

tilfellið hjá nútímamönnum vegna þess að líffræðileg einkenni, svo sem breytt lögun 

hryggjasúlu og mjaðmagrindar, lærleggshalli og nýjir tengistaðir vöðva stuðla að 

áreynslulausri uppréttri göngu (Aiello og Dean, 1990; Shefelbine, Tardieu og Carter, 2002). 

Þriðja og síðasta atriðið bendir til þess að breiðar mjaðmir og stuttir fætur leiddu til meiri 

orkunýtingar A. afarensis við upprétta göngu en hjá nútímamanni. Þessi atriði benda til þess 

að einstaklingar A. afarensis hafi verið minna aðlagaðir uppréttri göngu til lengri vegalengdra 

en nútímamaðurinn. Vegna þessa atriða telur Hunt (1996) að um þrjá valmöguleika sé að 

ræða. Annað hvort hafi orkunýting ekki skipt tegundina sköpum, tegundin hafi tileinkað sér 

upprétta göngu í það litlum mæli að orkunýtingin hafi verið nógu smávægileg eða, að lokum, 

að tilgangur uppréttrar göngu hafi skipt meira máli en sú aukna orkunýting sem átti sér stað. 

Það fyrsta telur Hunt (1996) ólíklega útskýringu en seinni tveir valmöguleikarnir gætu verið 

réttir að hans mati.   

Hunt (1996) nefnir að A. afarensis hafði apaleg einkenni sem benda til aðlögunar að 

trjálífi, svo sem langar og bognar tær, stutta fætur og breiðar mjaðmir. Með því að grípa í 

trjágreinar þegar staðið er í trjám eða klifrað í þeim, minnkar álagið á liðamótin. Breiðar 

mjaðmir eru ákjósanlegri þegar haldið er jafnvægi í trjánum, vegna þess að þá er 

þyngdarpunkturinn neðar í líkamanum. Samkvæmt Hunt (1996) voru hóminínarnir aðlagaðir 

að uppréttri stöðu og göngu, en gengu þó minna uppréttir á sléttunni líkt og nútímamenn gera 

í dag. Vegna ofantalinna atriða, telur hann að upprétt staða til söfnunar og neyslu matar, mest 

megnis í trjám og í einhverjum mæli niðri á jörðu, hafi með tímanum leitt til þess að upprétt 

ganga hafi orðið að daglegum hreyfimáta hóminína.    

Athuga þarf að þó svo þessi kenning sé að einhverju leyti byggð á steingervingum A. 

afarensis, tekur hún að miklu leyti tillit til atferlis núlifandi simpansa. Þó svo að simpansar 

séu okkar skyldasta prímatategund er alltaf varhugavert að færa meginrök fyrir svo stórri 

breytingu í þróunarsögu mannsins á samanburði við hana. Ef á að gera samanburð við 

núlifandi simpansa í kenningasmíð, þarf að hafa í huga að sú tegund hefur þróast sjálfstætt 
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jafn lengi og nútímamaðurinn (Jablonski og Chaplin, 1993). Atferli núlifandi simpansa gæti 

þannig verið af öðrum ástæðum en einkennum eða atferli sameiginlegs forvera okkar, sem 

getur þar af leiðandi ekkert sagt til um þróun uppréttrar göngu elstu hóminínanna. Einnig er 

athyglisvert að á 700 klukkustundum sá Hunt einungis til uppréttrar stöðu 97 sinnum í 

rannsókn sinni og þá var hún framkæmd af 21 mismunandi simpönsum. Ef simpansar nýta sér 

upprétta stöðu í svo fáum tilvikum, væri hægt að spyrja sig hvers vegna hóminínarnir hefðu 

þróað með sér upprétta göngu ef þeir hefðu nýtt sér upprétta stöðu jafn sjaldan og þeir gera. 

Hvernig er hægt að vita hversu oft, er nógu oft til þess að verða drifkraftur svo 

umfangsmikillar breytingar í þróunarsögu mannsins? Hunt gerir heldur ekki grein fyrir því, að 

ef upprétt staða hefði verið ákjósanlegri fyrir elstu hóminínana við fæðuöflun og neyslu matar 

í trjám, hvað aftraði því að simpansar tileinkuðu sér upprétta stöðu líkt og við? 
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Niðurstöður 

 

Markmið þessarar lokaritgerðar var að gera grein fyrir þróun uppréttrar göngu hjá forverum 

mannsins, þessa sérstaka hreyfimáta sem er einkennandi fyrir okkar tegund. Fjallað var um 

líffræðileg einkenni nútímamannsins sem tengjast uppréttri göngu sem og einkenni 

steingervinga þeirra útdauðra hóminínategunda sem gefa okkur innsýn í þróun hreyfimátans í 

gegnum tímanna rás. Að lokum voru nokkrar kenningar fræðimanna um upphaf uppréttrar 

göngu kynntar ásamt þeirri gagnrýni sem þær hafa sætt.  

Eftir samanburð á nokkrum kenningum um upphaf uppréttrar göngu velti ég fyrir mér 

kostum og göllum hverrar kenningar fyrir sig. Kenning Darwin (1871/1906) telst ekki vera 

líkleg í ljósi þeirra gagna sem við höfum í höndunum í dag. Hins vegar lagði hún grunnin að 

öðrum kenningum sem tengjast á einhvern hátt frelsun handa, til dæmis kenningum Hewes 

(1961), Lovejoy (1981; 1988), Hunt (1996) og Carrier (2011). Lengi vel var talið að upprétt 

ganga mannsins hefði komið til sögunnar í umhverfi sem einkenndist af þurru landslagi og 

stórum grassléttum. Kenning Wheeler (1993) er til dæmis einungis byggð á þessum 

forsendum. Nýrri gögn hafa hins vegar sýnt fram á tilvist upprétt gangandi hóminína sem 

lifðu í umhverfi sem einkenndist af skóglendi. Þær kenningar sem taka tillit til fyrrnefndra 

umhverfisaðstæðunum eru oft kallaðar „savannah“ kenningar. Í raun mætti segja að allar þær 

kenningar sem var fjallað um í þessari ritgerð séu „savannah“ kenningar að einhverju leyti, þó 

að utanskyldum kenningum Hunt (1996) og Carrier (2011).   

Ég tel líklegra að um fleiri en einn áhrifavald sé að ræða sem orsök uppréttrar göngu 

vegna þess að eins og Jablonski og Chaplin (1993) minnast á, er mikilvægt að taka til tillit til 

umhverfis-, steingervinga-, líffæra- og atferlisgagna þegar ályktanir eru dregnar um líferni 

útdauðra hóminínategunda. Einnig tel ég mikilvægt að kenning sem reynir að útskýra uppruna 

uppréttrar göngu, útskýri hvernig stóð á því að elstu hóminínarnir þróuðu með sér þennan 

hreyfimáta, en ekki aðrir prímatar. Hvað var svona sérstakt við hóminína sem gerði það að 

verkum að þeir reistu sig upp og hófu göngu á tveimur fótum? Hvað kom í veg fyrir að til 

dæmis simpansar tileinkuðu sér upprétta stöðu og göngu líkt og við? Upprétt ganga er 

eiginleiki sem aðskildi nútímamanninn frá sínum nánustu frændtegundum – simpönsum og 

bonobo öpum, og því er mikilvægt að útskýra hvernig stóð á því að upprétt ganga þróaðist 

einungis hjá okkar tegund en ekki þeirra.   

Frá því að elstu hóminínarnir hófu að ganga upprétt leið langur tími þar til 

hreyfimátinn tók á sig það form sem hann hefur í dag. Hægt er að draga ályktanir um 
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hreyfimáta útdauðra hóminínategunda af gögnum eins og steingervingum eða steingerðum 

fótsporum, en þau er ekki auðvelt að leita uppi. Í dag höfum við aðeins brot af þróunarsögu 

mannsins í höndunum, þó svo að við höfum miklu meira í dag en til að mynda við upphaf 

síðustu aldar. Þar að auki er einungis hægt að draga ályktanir, vegna þess að aldrei er hægt að 

segja með vissu hvernig líferni útdauðra tegunda var, við getum ekki farið aftur í tímann. Því 

er ekki mjög líklegt að við munum nokkurn tímann fá afgerandi svar við því hvernig upprétt 

ganga hófst, með öðrum orðum er í raun ekki hægt að komast að einhverri einni niðurstöðu í 

þessari ritgerð.  

Þær kenningar sem fjallað var um í þessari ritgerð er síður en svo tæmandi listi yfir 

allar þær kenningar sem settar hafa verið fram sem möguleg útskýring upphafs uppréttrar 

göngu. Hér var einungis fjallað um þær sem fengið hafa mikla athygli fræðimanna í gegnum 

árin. Þær kenningar sem ég ákvað að fjalla um gefa mismunandi mögulegar útskýringar fyrir 

upphafi uppréttrar göngu því mér þótti mikilvægt að gera grein fyrir þeim fjölbreytileika sem 

er til staðar. Eflaust verða settar fram fleiri kenningar í framtíðinni í ljósi þess að þetta hefur 

verið umfjöllunarefni í líffræðilegri mannfræði áratugum saman. Kenningar framtíðarinnar 

gætu komið sem framhald af eldri kenningum, andsvar gegn þeim eða þær verið settar fram í 

ljósi nýrra upplýsinga, þar sem þróunarsaga mannsins er sífellt í endurskoðun.   
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