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Parella de australopitecos

Hadar, onde foi atopada Luci

Luci: Australopithecus Afarensis

En Hadar (a 150 km de Adís Abeba, Etiopía) encontráronse o 24 de novembro do
ano 1974, durante unha misión internacional dirixida por Yves Coppens,

Donald Johanson e Maurice Taieb, cincoenta e dous fragmentos de ósos que
representaban o 40 % do esqueleto dun antepasado do home.

Este Australopithecus Afarensis (esta rexión está ocupada pola
tribu Afar; de aí o nome da especie), ao que se chamou Luci é o
australopiteco coñecido máis completo.

O nome “Luci” provén da canción "Lucy in the sky with
diamonds" do conxunto musical The Beatles, que escoitaban os
membros do grupo investigador a noite posterior ao achado. Os
etíopes chamábana Denkenesh («É magnífica»)... Un ano
despois, acháronse restos pertencentes a un mínimo de seis
individuos, dous deles de nenos duns cinco anos, pero o
esqueleto máis completo foi o de Luci, de quen se encontraron
un total de 42 ósos; representado preto dun 40% do total do
seu esqueleto. Isto permeteu realizar unha reconstrución de
Luci grazas a unha serie de imaxes-espello dos ósos que

faltaban.

Luci viviu nos bosques que bordean ó río Awash, en Etiopía, fai tres millóns de anos. Era bastante
pequena: a súa estatura non superaba os 1,10 m (a mesma
que a dun neno de seis anos) e non pesaba máis de 30 kg. O
seu cerebro tamén era reducido; tiña un volume de 340
cm³, comparable ao dun chimpancé adulto de tamaño
pequeno. Do estudo dos ósos da súa osamenta dedúcese
que Luci camiñaba de pé sobre as súas dúas pernas e que
tamén podía trepar ás árbores. Tiña uns 20 anos de idade
(as muelas do xuízo estaban recentemente saídas) e que ao
parecer tivo fillos, aínda que non se sabe cantos.

Non se atoparon ferramentas de pedra asociadas con esta
especie. Con todo, isto non quere dicir que non usen
ferramentas de madeira ou óso, as que non se conservan
debido á súa fraxilidade.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Por que se lle chamou Luci?
2. Onde se atopou Luci?
3. Cando se atopou?
4. Porque se chamou afarensis a este australopithecus?
5. Onde e cando viviu Luci?
6. Como era?
7. Como camiñaba?
8. Cantos anos tiña a súa morte?
9. En que se basean os científicos para datar a súa idade?
10. Por que no se atoparon ferramentas asociadas a esta especie?


