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Abstract 

 
Y-DNA HAPLOTYPES ANALYSIS OF SLOVENES 

 
This paper presents genetic analysis of Slovenes based on Y-DNA haplotypes, which are 
inherited from father. Analysis was performed with 458 haplotypes (from 9 to 43 markers) 
from all over Slovenia. The purpose of the analysis was to determine similarities with other 
nations and estimate the time and direction of migrations of Slovene ancestors. Haplotypes 
were grouped into the subgroups by using the Athey’s and Cullen&Nordtvedt’s web 
predictors. The most common haplogroup in Slovenia is R1a (38.7 ± 4.5%), followed by 
I2a1b (17.9 ± 3.5%), R1b (16.2 ± 3.4%), I1 (10.5 ± 2.8%), etc. Kilin-Klyosov’s estimator was 
used to calculate times to the most recent common ancestor for the most of the Y-DNA 
haplogroups of Slovenes. The most recent common ancestor of Slovene R1a lived 3975 ± 799 
years ago, ancestor of I2a1b lived 2336 ± 351 years ago, ancestor of R1b 7534 ± 1152 years 
ago and ancestor of I1 2886 ± 510 years ago. Based on locations of 253 Slovenian haplotypes 
the frequencies of Y-DNA haplogroups in Slovenia were obtained by region. Slovenian R1a 
belongs almost entirely to the European subgroup Z282 and within it probably into the 
southern Baltic, Volga-Carpathian, old Carpathian and western Slavic (FTDNA classification) 
subgroups. Slovenian southern Baltic subgroup consists of mostly young haplotypes from 
Baltic-Carpathian subgroup (according to Klyosov). This accounts for more than a quarter of 
the Slovenian R1a. The highest frequency of R1a is found among the Slovenes from the 
Veneto region in Italy and the oldest one in Prekmurje. Haplotypes in haplogroup I2a1b-
M423 are almost all from the north Dinaric subgroup, only a few of them are from south 
Dinaric subgroup. The highest frequency of this group is found in the lower Sava valley 
region. R1b haplotypes belong mostly to the Alpine (U152) and North West European (U106) 
subgroups. The highest frequency of R1b is found in the province of Gorica where it perhaps 
exceeds the frequency of R1a. Slovenian I1-M253 haplotypes mainly belong to the West and 
Central European branches. Some haplotypes also belong to the Nordic subgroup, more 
associated with Sweden than Norway, and some to the Eastern European subgroup. The 
highest frequency of I1 is found in the province of Gorica, where it is equal to R1b. By 
comparing 200 haplotypes (from 32 to 43 markers) from Slovenia to others in the web 
database Ysearch the average migration times of Slovene ancestors were calculated. Results 
show that probably more than a half of Slovene ancestors settled in this territory during the 
Bronze and Iron Age. The latest bigger wave of migration in the Early Middle Ages probably 
contributed 20-50 % of the genes to the Y-DNA pool of today’s Slovenes. On the other hand 
5-10 % of Slovenian Y-DNA belongs to the old subgroups, which indicates that some of male 
ancestors lived in this territory before the Bronze Age. The countries, in which the variety of 
33 most common Slovene haplotypes (9 markers) is the highest, were found in the database 
YHRD. From the database Ysearch we selected the countries with the highest number of 
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haplotypes (from 32 to 43 markers) that are the closest to the Slovenian. The most common 
and the closest haplotypes within groups R1a and I2a1b were found in Russia and Poland, 
within R1a also in Czech Republic and Germany and within I2a1b also in Ukraine and 
Balkans. The most common and the closest haplotypes within R1b and I1 were found in 
Germany, Belgium, England and Ireland, within R1b also in Italy and within I1 also in 
Sweden. Some of these countries indicate possible directions of the last migrations of the 
ancestors of Slovenes. Migration within groups R1a and I2a1b most probably took place from 
the northeast, the latter partly from the southeast. Migration of ancestors within group R1b 
most probably took place from the north and west and the migration within the group I1 from 
the north. 
 

Uvod 
 
V prispevku sva želela osvetliti nekatera vprašanja, ki so že dalj časa aktualna v slovenski 
javnosti, npr. kdaj se je večina prednikov Slovencev naselila na tem prostoru, od kje izvirajo 
in komu so Slovenci najbolj sorodni, itd. Odgovore na ta vprašanja ponuja populacijska 
genetika, področje, ki se v zadnjih letih intenzivno razvija. V prispevku sva se iskanja 
odgovorov na omenjena vprašanja lotila na osnovi Y-DNK haplotipov Slovencev, ki se 
dedujejo po očetu. 
Do sedaj je bilo objavljenih več študij, kjer je mogoče najti informacije o Y-DNK Slovencev. 
Zupanič in sod. [38] so izmerili 240 Y-DNK haplotipov Slovencev na 9-tih označevalcih in 
ponovitve alelov primerjali s tistimi iz drugih držav. Njihovi rezultati pa ne dajejo jasne slike 
o sorodnosti med državami. Rosser in sod. [20] so primerjali Y-DNK haplotipe iz različnih 
evropskih držav z metodo glavnih komponent. Primerjava kaže, da so Slovencem najbolj 
sorodni Švedi, Čehi, Jugoslovani, Norvežani, Nemci in Belorusi. Primerjava je narejena na 
osnovi haplotipov iz vseh genetskih skupin, kar daje le grobo sliko o sorodnosti. Za bolj 
natančno določitev sorodnosti je potrebno narediti primerjavo po posameznih genetskih 
skupinah, ker velja, da so Slovenci znotraj nekaterih skupin bolj sorodni enim narodom, 
znotraj drugih pa drugim. Šterlinko in sod. [26] so izmerili Y-DNK haplotipe 121 Slovencev 
na 9-tih označevalcih. Rootsi in sod. [18] so primerjali deleže Y-DNK skupin v različnih 
Evropskih državah. Omenili so, da je delež Y-DNK skupine I v Sloveniji bistveno večji kot v 
severni Italiji. Peričić in sod. [15] so določili deleže Y-DNK skupin in pestrost haplotipov na 
področju jugovzhodne Evrope. Komentirali so izrazit padec deleža skupine I2a1b med 
Slovenijo in severno Italijo in veliko pestrost haplotipov skupine R1a na področju Balkana. 
Povedati je potrebno, da je na osnovi deležev skupin mogoče podati samo zelo grobe ocene o 
sorodnosti med narodi. Rebala in sod. [17] so na osnovi izračunane mere podobnosti med Y-
DNK haplotipi slovanskih držav ugotovili, da so Slovenci bolj podobni zahodnim in 
vzhodnim Slovanom kot južnim. Za pradomovino Slovanov so določili srednji Dnjeperski 
bazen. V izračunu so uporabili haplotipe iz vseh skupin, bolj natančne rezultate pa bi verjetno 
dobili, če bi upoštevali samo skupini R1a in I2a1b, ki se običajno povezujeta s Slovani. V 
zvezi z omembami selitve Slovanov v 6. stoletju so se sklicevali na Britansko enciklopedijo. 
Škulj [25] povzema, da predniki sedanjih Slovencev niso prišli izza Karpatov v času našega 
štetja, saj v Sloveniji ni prisotne skupine N, ki je med Slovani prisotna v Rusiji, na Poljskem 
in v Ukrajini. To dejstvo pa ne izključuje možnosti o selitvi z vzhoda, še preden se je skupina 
N razširila po prostoru. Stevanović in sod. [23] so izračunali mero podobnosti med Y-DNK 
haplotipi Srbov, zahodnih Hrvatov, Bošnjakov in Slovencev in ugotovili, da slovenski 
haplotipi odstopajo od ostalih. Battaglia in sod. [2] so primerjali Y-DNK haplotipe iz 
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različnih držav jugovzhodne Evrope z metodo glavnih komponent. Haplotipi iz Slovenije so v 
njihovi raziskavi najbližji tistim z Madžarske, iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Ukrajine in 
Češke. Raziskava ne daje informacij o sorodnosti znotraj genetskih skupin, ki so pomembne 
za ugotavljanje sorodnosti med narodi. Pokazali so, da je največja pestrost haplotipov skupine 
I2a1b-M423 na prostoru današnje Ukrajine, starost skupine pa so ocenili na okoli 7800 let. Za 
izračun starosti skupin so uporabili metodo, ki verjetno daje približno trikrat daljše čase od 
realnih (Rozhanskii in Klyosov, [21]). Underhill in sod. [30] so določili izvor podskupine 
R1a1a1b1a1-M458 na Poljskem pred okoli 10700 leti, od koder naj bi se pred 2600 leti 
razširila po ostali Evropi. Tudi v tej študiji so za izračun starosti skupin uporabili metodo, ki 
daje približno trikrat predolge čase (Dienekes [41]). V Sloveniji naj bi v to skupino spadalo 
do 5 % slovenske Y-DNK. V Manfreda Vakar in Vrečko [11] so podani deleži Y-DNK 
skupin v Sloveniji, države z največ enakimi krajšimi haplotipi iz Slovenije in časi do skupnih 
prednikov najpogostejših skupin v Sloveniji, ki jih je izračunal Klyosov. Največ enakih 
krajših haplotipov iz Slovenije sta našla na Poljskem, največ ljudi, ki jih nosi pa na Češkem, 
Hrvaškem in Slovaškem. Izračuni Klyosova kažejo, da naj bi skupni prednik slovenske R1a 
živel pred približno 3700 leti, I2a1b pred 2325 leti, R1b pred 4500 leti in I1 pred 3025 leti. 
Čas do skupnega prednika kaže na potencialno starost skupine na prostoru, vendar ne daje 
informacij o tem, kje naj bi skupni prednik živel in kdaj naj bi se skupina naselila na prostoru. 
Petrejcikova in sod. [16] so primerjali slovaške haplotipe s haplotipi iz drugih slovanskih 
držav na osnovi mere podobnosti. Pokazali so, da so Slovakom najbližji Rusi, Poljaki in 
Slovenci. Tudi v tej študiji manjka primerjava po posameznih genetskih skupinah. Vodopivec 
[35] je pisal, da so jezikovni predniki Slovencev kot poljedelska ljudstva poselila srednjo 
Evropo od 6. do 8. tisočletja pred našim štetjem. V svoji študiji pogostokrat omenja, da je 
izvor genetskih skupin tam, kjer je delež teh skupin največji, kar pa ne drži povsem. Izvor 
skupine je običajno tam, kjer je pestrost haplotipov znotraj skupine največja, pri tem pa je 
potrebno upoštevati tudi druge dokaze, kot so deleži, redki haplotipi, itd. Rozhanskii in 
Klyosov [22] menita, da je za slovensko in hrvaško R1a značilna mlajša baltsko karpatska 
podskupina (BC-2), s približno 2250 leti do skupnega prednika. Perdih [14] sklepa, da je 
skupina R1a v Sloveniji prisotna že 9000 let in se pri tem sklicuje na raziskave Klyosova [7], 
ki je izračunal čas do skupnega prednika R1a na Balkanu na 9000 let. Omeniti je potrebno, da 
so se v preteklosti na Balkan selile različne podskupine R1a in da je mogoče zaradi tega 
starost do skupnega prednika tam tako visoka. Zupan in sod. [37] so na osnovi 399 Y-DNK 
haplotipov dolžine 17 označevalcev določili deleže 29 genetskih skupin v petih regijah 
Slovenije. Slovenske haplotipe so primerjali z drugimi državami z metodo glavnih 
komponent. Ugotovili so, da so Slovenci najbolj sorodni Slovakom in Čehom. V študiji so 
izračunali čase do skupnih prednikov nekaterih skupin v Sloveniji, vendar so tudi oni 
uporabili metodo, ki daje približno trikrat predolge čase (Rozhanskii in Klyosov, [21]). V 
študiji Underhill in sod [31] so posredno ugotovili, da tudi slovenska R1a spada skorajda v 
celoti v »evropsko« Z282 in v njene podskupine. 
V najini študiji poskušava osvetliti izvor Slovencev s primerjavo Y-DNK haplotipov iz 
Slovenije po posameznih genetskih skupinah s haplotipi iz drugih držav, ki so dostopni po 
spletnih bazah. S primerjavo haplotipov želiva oceniti sorodnost Slovencev z drugimi narodi 
in določiti okvirne smeri ter čase zadnjih selitev prednikov Slovencev. 
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Y-DNK skupine v Sloveniji 
 
Y-DNK analizo Slovencev sva naredila na osnovi vzorca 458 Y-DNK haplotipov dolžine od 
9 do 43 označevalcev iz celotne Slovenije, ki sva jih dobila iz spletnih baz SMGF (239) [71], 
YHRD (147) [67], Ysearch (28) [68], FTDNA (26) [63], od Inštituta za DNK analizo (15), v 
Toplišek (1) [28] in spletnega projekta Ancestry (2) [46]. Zbrani haplotipi dobro zastopajo 
tako mesta kot podeželje po vsej Sloveniji. Haplotipe sva razvrstila v skupine z uporabo 
spletnih programov Atheya [65] ter Cullena in Nordtvedta [47], klasifikacij FTDNA, 
Kennetha Nordtvedta in Anatole Klyosova. 
Z uporabo Kilin-Klyosovega kalkulatorja [39] sva izračunala čase do skupnega prednika za 
večino skupin v Sloveniji. Čas do skupnega prednika se v kalkulatorju izračuna na osnovi 
genetske razlike do bazičnega haplotipa z upoštevanjem različnih hitrosti mutacij za različne 
označevalce (Klyosov, [6]; Rozhanskii in Klyosov, [21]). Deleži Y-DNK skupin in samo 
ohlapno določeni deleži nekaterih njihovih podskupin v vzorcu slovenskih haplotipov ter 
izračunani časi do skupnega prednika skupin v Sloveniji so podani v Tabeli 1. V podskupine 
so zajeti vsi haplotipi, za katere na osnovi primerjave in spletnih programov predpostavljava, 
da bi lahko bili v njih. Mnogih nisva zmogla umestiti. Prav tako so v tabeli samo podskupine, 
ki jih kot najdene v Sloveniji omenjajo v svojih raziskavah tudi drugi. 
Slovenski moški Y-DNK bazen sestavljajo genetske skupine, ki so bolj ali manj pogoste tudi 
drugje v Evropi. Evropejci se med seboj, grobo rečeno, razlikujemo samo v deležu le-teh. 
Bolj kot gremo proti severu, več je skupine I1 (Danska, Švedska) in skupine N (Finska), proti 
jugu (Črna Gora, Grčija, Albanija, Kosovo), več je skupine E in skupine J (Ciper, Kreta, 
Grčija, Sicilija), proti vzhodu (Slovaška, Latvija, Rusija, Belorusija, Poljska), več je skupine 
R1a in proti zahodu (Bretanja, Wales, Irska, Katalonija, Baskija), več je skupine R1b. In bolj 
kot se bližamo Balkanu ter vzhodnemu srednjemu Jadranu (BiH, Hvar), več je skupine I2a1b-
M423 (Wikimedia [49]). 
Dobljeni deleži skupin in podskupin v Sloveniji si v različnih študijah seveda niso čisto enaki: 
Rosser in sod. [20]: R1a (37%), I (27%), R1b (21%), E3b (7%), J (6%), R-M167 (1%).  
Rootsi in sod. [18]: I (38,2%), od tega I-P37 (20,0%), I-M253 (10,9%), I-M170 (3,6%), I-
M227 (1,8%), I-M223 (1,8%).  
Manfreda Vakar in Vrečko [11]: R1a (38,4%), I2a (21,3%), R1b (15,9%), I1 (10%), E1b1b 
(5%), G (3,1%), J2 (2,8%), I2b (1,6%), T (0,9%), L (0,6 %), H (0,3%).  
Battaglia in sod. [2]: R1a (38,7%), I2a1b (21,3%), R1b (21,3%), I1 (6,7%), I2a2 (2,7%), G2 
(2,6%), E (2,3%) (samo E-V13), J2 (2,6%), J1(1,3%).  
Zupan in sod. [37]: R1a (37,5%), od tega R1a1*-SRY10831,2 (1,3%) in R1a-M458 (4,2%), 
R1b (20,3%), od tega R1b-S28 (5,3%) in R1b-S21 (7,9%), I2a1 (13%), I1 (11,9%), J2 (5,3%), 
od tega J2b (2,2%), G2a (3%), I2a2a-M223 (0,5%). 
Časi do skupnega prednika so lahko realni, lahko pa tudi ne. V primeru upada populacije, 
lahko preživi manj haplotipov, kar lahko (ni pa vedno tako) zmanjša genetsko pestrost in se 
tako skrajša čas do skupnega prednika. V primeru naselitvenih valov v različnih obdobjih na 
isti prostor pa je pestrost genetske skupine lahko večja in s tem se čas do skupnega prednika 
podaljša. 
Imena genetskih podskupin, ki sva jih v prispevku uporabila, se nanašajo na geografska 
področja, kjer jih je danes največ in v nekaterih primerih tudi na ljudstva, ki bivajo ali so 
nekoč bivala na območjih, kjer danes določene skupine prevladujejo in jih zato raziskovalci 
hipotetično povezujejo med seboj. Seveda pa ne velja, da bi neko ljudstvo nosilo izključno 
eno genetsko skupino ali podskupino. Za bolj točna poimenovanja potrebujemo veliko 
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genetskih analiz človeških ostankov iz različnih predzgodovinskih in zgodovinskih obdobij. 
Pri nas na takšen način žal nismo raziskali še niti enega. Podskupine sva poimenovala, tako 
kot sva jih, zaradi »enakega ali podobnega jezika«, s tistim-i na straneh FTDNA, Wikipedije, 
Eupedije, da bi se bralci lažje orientirali. Čeprav so strani poljudno zastavljene, je njihova 
kvaliteta tudi v tem, da poskušajo združiti razpršene informacije in rezultate iz različnih študij 
na enem mestu, jih čim bolj smiselno povezati med seboj in jih ljudem na preprost način 
predstaviti. 
 
Tabela 1: Deleži Y-DNK skupin v Sloveniji in časi do skupnega prednika. 
 
Genetska 
Skupina 

Število 
haplotipov 

Delež 
skupine (%) 

Čas do skupnega prednika  
(v letih pred sedanjostjo) 

R1a 177 38,7±4,5 3975 ± 799 
  R1a-M198 2 0,4 6714 ± 1592 
    staro karpatska 17 >3,7 1933 ± 378 
    volgino karpatska 40 >8,7 2196 ± 390 
    R1a (BC-2) 43 >9,4 1556 ± 254 
    R1a-M458 17 3,7 2135 ± 424 
I2a1b 82 17,9±3,5 2336 ± 351 
  I2a1b-severna 74 16,2 2238 ± 356 
  I2a1b-južna 8 1,7 1951 ± 520 
R1b 74 16,2±3,4 7534 ± 1152 
    frizijska 9 >2,0 4478 ± 715 
    R1b-S28 8 >1,7 5725 ± 1317 
I1 48 10,5±2,8 2886 ± 510 
    Z58 18 >3,9 2305 ± 425 
         Z59 8 >1,7 1906 ± 467 
    Z63 4 >0,9 986 ± 379 
    vzhodnoevropska 5 >1,1 1370 ± 424 
E1b1b 23 5,0±2,0 2620 ± 382 
G2a 20 4,4±1,9 6919 ± 1049 
    G2a-M406 10 2,2 3466 ± 887 
    G2a-L497 10 2,2 3051 ± 630 
J2 16 3,5±1,7 15921 ± 2550 
     J2a 11 2,4 9952 ± 1895 

  J2a-M67 4 0,9 10153 ± 2137 
 J2a-L70 7 1,5 1943 ± 464 

     J2b 5 1,1 3418 ± 991 
I2a2 9 2,0±1,3 9064 ± 1550 
    I2a2b-L38  4 0,9 4218 ± 1557 
    I2a2a-M223 5 1,1 6120 ± 1382 
T 5 1,1±1,0 1392 ± 497 
L 2 0,4±0,6  
H 1 0,2±0,4  
A&B 1 0,2±0,4  
Skupaj 458 100  
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Genetska skupina R1-M173 je verjetno nastala pred 25700-18500 leti v centralni ali 
jugozahodni Aziji (ISOGG [66], Wikipedia [44]). Zupan in sod. [37] so jo, morda s 
podskupino M420, pri nas našli samo v Prekmurju (1,2%) in na Štajerskem (1%). 
Genetska skupina R1a-M420 se je iz nje razvila pred 25000-17000 leti, morda na jugu 
Rusije, morda celo vzhodneje, na obmejnem pasu med Kazahstanom, Mongolijo, Kitajsko in 
Rusijo, morda v bližini Indije ali glede na najnovejše podatke (Underhill in sod [31]) v bližini 
Irana. Do sedaj so jo namreč našli le pri 18 moških iz Irana in treh iz vzhodne Turčije. M420 s 
podskupinami povezujejo z vzhodnimi in severnimi Indoevropejci, kasneje z Balti, Slovani, 
Indijci, Iranci pa tudi s sedanjimi prebivalci vzhodne Nemčije. Morda gre na vzhodnih 
predelih Nemčije in Avstrije, v nekem deležu, za Slovane in  njihove prednike, ki so jih 
germanska plemena oz. njihovi predniki z zahoda jezikovno podjarmili. V vzhodni Nemčiji in 
vzhodni Avstriji je namreč veliko več skupine R1a kot na njunih zahodnih območjih. V 
Evropi jo je danes največ na Poljskem, v Belorusiji,  Rusiji in na Slovaškem (40-57,5%). 
Podskupine R1a1a prikazuje Slika 1.  
R1a1a1-M417 se je pred 5800 (7700-4800) leti razcepila na azijsko R1a1a1b2-Z93 in 
evropsko R1a1a1b1a-Z282 (Underhill in sod [31]). Slovenska R1a je (skorajda) v celoti v 
evropski Z282, ki se je na podskupine najverjetneje razcepila v centralni in vzhodni Evropi. 
Ker sva se opirala zgolj na STR označevalce in nama manjka potrditev s SNP testi, naj bo 
najina klasifikacija od tukaj naprej zgolj delovna. Lahko, da je veliko slovenske R1a pozitivne 
samo na Z282 in na njeno podskupino Z280, ne pa tudi na podskupine Z280, lahko pa da je 
približno tako, kot v nadaljevanju prikazujeva. Slovenska R1a je skorajda vsa, v centralno 
evrazijski veji (po Klyosovu) oz. v evropski (Underhill in sod. [31]) R1a1a1b1a2-Z280 in v 
manjšem deležu v centralno evropski veji R1a1a1b1a1-M458. Znotraj Z280 so v glavnem vsi 
haplotipi v vzhodno centralno evropski (klasifikacija FTDNA) skupini R1a1a1b1a2b-
CTS1211, le en je v vzhodno slovanski (izvorno z vzhodnega Baltika) R1a1a1b1a2a-Z92. 
Znotraj CTS1211, ki obsega 85% slovenske R1a, je večina haplotipov v R1a1a1b1a2b3-
CTS3402, tako v južno baltski kot v volgino karpatski veji, nekaj pa jih je tudi v dveh starih 
karpatskih vejah (negativni na SNP CTS3402), od katerih je ena R1a1a1b1a2b1-P278. 
Znotraj južno baltske CTS3402 je večina haplotipov v karpatsko dalmatinski (Y2608) 
podskupini (glej Sliko 1), ki jo je Klyosov označil kot baltsko karpatsko BC-2, z 2250 ± 250 
leti do skupnega prednika, s tem, da je ta čas za slovensko BC-2 1556 ± 254 let. Ta veja 
predstavlja več kot četrtino slovenske R1a in je po Klyosovu značilna za Slovence in Hrvate 
(Rozhanskii in Klyosov [22]). Omeniti pa je potrebno, da si Slovenci in Hrvati ne delimo 
veliko enakih R1a haplotipov. Slovenski R1a vzorec vsebuje morda tudi en vzhodno azijski 
haplotip iz azijske Z93 (najbolj je podoben kitajskim) in zanimivo, tudi dva staro evropska 
haplotipa R1a1a-M198 (0,4%), za katerega je značilna vrednost 13 na označevalcu DYS392. 
Tudi drugje v Evropi so našli vzorce stare M198, ki naj bi po Klyosovu v Evropo preko 
Anatolije in Balkana prvič prišla že pred 8000 leti in naj bi se pred 4500 leti umaknila na 
vzhod, od kjer naj bi se kasneje v valovih zopet vračala v Evropo. Omenjena hipoteza (še) 
nima konsenza v znanstvenem svetu (R1a Project [70], Eupedia [40]). Zupan in sod. [37] so v 
Sloveniji našli v povprečju 1,3% celo starejše R1a1-SRY10831,2 (stare verjetno 15000-10000 
let), ki so jo Underhill in sod. [30], [31] našli v samo šestih iranskih vzorcih, treh švedskih, 
dveh armenskih, dveh kabardinskih s Kavkaza in po enem iz Norveške in grške Makedonije. 
Največ so jo našli v Prekmurju (2,4 %) pa tudi na Primorskem (2,1 %). Slovenska R1a 
vsebuje, kot sva že na začetku omenila, tudi centralno evropsko R1a1a1b1a1-M458, 
predvsem njeno podskupino L260, ki je značilna za zahodne Slovane. M458 predstavlja 
približno 3-5% slovenskega genoma. Za primerjavo: južna Poljska 36,4%, Makedonija 3,8%. 
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Zupan in sod. [37] so s SNP testom dobili podoben rezultat, več M458 pa so našli na 
Štajerskem (7,7%) in v Prekmurju (6,1%). Žal v raziskavo niso vključili SNP Z280 itd, 
temveč samo še M198, za Pakistan značilen M434 [30] ter M334 (označuje eno izmed 
podskupin M458). Zahodno azijsko M434 so našli le na Gorenjskem (1,8%).  Je mlajšega 
izvora (Eupedia [51]). Underhill in sod. [31] so v svojo raziskavo vključili tudi Slovenijo, 
vendar je nikjer izrecno ne omenjajo, razen na sliki 4, tako da tudi iz njihove študije ni 
razvidno, kakšna in kolikšna je razvejanost slovenske Z282. Ob M558/CTS3607 (tudi kot  
CTS1211, glej Sliko 1) omenjajo dele Rusije, Poljsko, zahodno Belorusijo, Ukrajino z 10-
33%  M558, zahodno Evropo z manj kot 10%. Za Balkan pišejo, da se tako M558 kot M458 
pojavljata v nizkih, vendar pomembnih deležih. Predvidevava, da s tem v mislih niso imeli 
Slovenije, saj jo ločijo od zahodnega Balkana, nikjer pa tudi izrecno ne omenjajo Hrvaške, 
Srbije itd, medtem, ko Slovenijo omenjajo. Slovenska M458 je stara 2135 ± 424 let, R1a v 
celoti pa 3975 ± 799 let. Starost skupine R1a-M198 je 6714 ± 1592 let in je višja od starosti 
celotne R1a. Ker pa je dobljena le na osnovi dveh haplotipov, je njena vrednost precej 
negotova, njen vpliv na starost celotne R1a pa je majhen. Kljub temu pa podskupina M198 in 
tudi SRY10831,2 lahko kažeta na dolgo prisotnost skupine R1a v Sloveniji. 
 

 
 
Slika 1: Podskupine R1a1a (FTDNA [64]).  
 
Genetska skupina I-M170 je nastala pred 25000 leti (po Klyosovu celo 45000 leti) v Evropi 
in je zunaj nje skorajda ni. Na Bližnjem Vzhodu skupina I s svojimi podskupinami presega 
5% samo pri Kurdih (17-20%), za katere je značilna I2a1b-M423, pogosta pri slovanskih in 
nekaterih drugih ljudstvih na Balkanu. Predniško IJ skupino, ki je prišla z Bližnjega Vzhoda 
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pred 40000 do 30000 leti, povezujejo s Kromanjonci. V Sloveniji je stare M170 največ na 
Gorenjskem (3,6%) (Zupan in sod. [37]). 
Genetska skupina I2-M438 je iz nje nastala pred 22000 leti na Balkanu ali v Zahodni Aziji. 
Povezujejo jo z lovci in nabiralci, ki so po koncu ledene dobe od tam poselili Evropo.  
Genetska skupina I2a1-P37.2 je nastala pred 11000 leti na Balkanu ali na jugovzhodu Evrope. 
To skupino povezujejo z neolitskimi skupinami na JV, JZ in SZ Evrope. Zupan in sod. [37] so 
jo našli 1% na Dolenjskem in Štajerskem. 
Genetska skupina I2a1a-CTS591 se je razvila pred 8000 leti na JZ Evrope. Verjetno je bila 
ena glavnih skupin zahodno evropskih megalitskih kultur v neolitiku in bakreni dobi. Njena 
podskupina I2a1a1-M26 je značilna za Sardinijo (37,5%), v majhnem odstotku (3-9%) tudi za 
Baskijo (Eupedia [52]). V Sloveniji ju do sedaj nismo našli.  
Genetska skupina I2a1b-M423 je nastala pred 7000 leti v JV Evropi. Največ jo je v Bosni in 
Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, Romuniji, Makedoniji, Moldaviji, Sloveniji, 
Bolgariji in med Kurdi (20-71%), nekaj manj pa v Belorusiji, na Slovaškem, Madžarskem, 
severu Grčije, v Ukrajini, Albaniji in na  jugozahodu Rusije (10-20%). Slovenski haplotipi 
znotraj genetske skupine M423 so po mnenju Kennetha Nordtvedta skoraj vsi severno 
dinarski (DYS448=20), le osem jih je južno dinarskih. Čas do najbližjega skupnega prednika 
slovenske severno dinarske skupine je 2238 ±  356 let, do južno dinarske skupine pa 1951 ± 
520 let. Predvideva, da je slovenska I2a1b-M423 pozitivna tudi na SNP L621-I2a1b3 in 
I2a1b3a-L147.2. Skupino M423 povezujejo tudi s tripoljsko kulturo, ki je imela središče v 
Ukrajini. Bila je najbolj razvita neolitska kultura v Evropi pred vdori Indoevropejcev. 
Genetska skupina R1a, ki so jo slednji prinesli s seboj, se je premešala z njo na območju 
Moldavije, Ukrajine, Belorusije in Poljske v obdobju kulture bojnih sekir (Corded ware) pred 
5000 - 4400 leti. K nam sta morda skupaj prišli z ilirskimi ljudstvi pred najmanj 3000 leti 
(Eupedia [52] in Wikipedia [42]) pa tudi s Sloveni v srednjem veku in morda je današnja 
slovenska M423 večinoma posledica te priselitve, saj naj bi bila njena podskupina I2a1b3a-
L147.2, ki skupaj z L621 obsega več kot 90% današnje M423, stara komaj 2500 let (Ancestral 
Journeys [50]), čas do najbližjega skupnega prednika slovenske M423 pa je 2336 ± 351 let. S 
tem zadnjim valom je k nam morda prvič prišla mlajša baltsko karpatska R1a-BC-2. Obstajajo 
pa tudi drugačne razlage. Anton Perdih piše v svoji knjigi Izvor Slovencev in drugih 

Evropejcev, str. 49, da so bili pravzaprav ljudje s skupino I prvi Indoevropejci, od katerih so 
ljudje z R1a prevzeli tako jezik kot kmetijstvo. Mladost današnjih genetskih vej (vključno 
slovenske M423) pa nazorno pojasnjuje takole: »Od starega, košatega drevesa so ostali le 

konci nekaterih vej, ki lebdijo v prostoru tam, do kamor so zrasle.« (str. 14) [14].  
Genetska skupina I2a2-P214 naj bi nastala pred 13000 leti v centralni Evropi. Danes jo je 
največ na severu Nemčije (10-20%), v državah Beneluksa (10-15%) in na severu Švedske. 
Povezujejo jo z megalitskimi kulturami severozahodne Evrope. K nam je prišla morda tudi s 
Kelti in z germanskimi ljudstvi, lahko pa deloma tudi prej, saj je slovenska P214 s 
podskupinami stara 9064 ± 1550 let. 
Njena podskupina I2a2a-M223 obsega čez 90% I2a2. Njena najstarejša veja naj bi bila stara 
8000 let (Ancestral Journeys [50]). Danes jo je več na severozahodu Evrope. Zupan in sod. 
[37] so jo našli samo na Gorenjskem (1,8%) in na Dolenjskem (0,9%). K nam so jo kasneje 
lahko zanesli tudi Goti in Langobardi in njim sorodna ljudstva. Podskupina I2a2b-L38 
(DYS385a,b=13,16 in YCIIa,b=19,19) je stara, povezana je s kulturo žarnih grobišč v 
centralni Nemčiji. Danes jo je več v centralni Evropi. K nam je prišla verjetno s Kelti, ki so jo 
asimilirali s strani staroselcev, ki so živeli med Alpami, centralno Nemčijo in obalnimi predeli 
severno zahodne Evrope, morda pa je bila pri nas že prej. Obsega 50% slovenske P214. 
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Kenneth Nordtved meni, da jo je v slovenskem vzorcu nenavadno veliko, vendar pa opozarja, 
da bi potreboval več STR označevalcev za podkrepitev svojega mnenja. Po njegovem izvira iz 
zgornjega porečja Rena. Od štirih haplotipov iz te skupine imava krajevni podatek za dva. En 
je s Štajerske in en z Dolenjske. 
Genetska skupina R1b-M343 je nastala pred 25000-18000 leti na severu Bližnjega Vzhoda, 
morda v bližini Kavkaza in Anatolije. Anatole Klyosov trdi, da pred 16000 leti na jugu 
Sibirije oz. v centralni Aziji (Klyosov [8]). V Evropi jo je danes največ na zahodu, predvsem 
v Baskiji, Kataloniji, Bretanji, Welsu, na Škotskem in Irskem (72-85%). Kdaj je skupina 
dosegla centralno Evropo še ni popolnoma jasno, morda v bronasti dobi, morda v neolitiku, 
prav tako ni povsem jasna smer prihoda: ali z območja Črnega morja navzgor v centralno 
Evropo z vzhoda na zahod in sever (Eupedia [62]) ali prek severne Afrike in Pirenejskega 
polotoka na sever in vzhod (Klyosov [8], Eupedia [45]). Glede na spletna programa Atheya 
[65] in Cullena ter Nordtvedta [47], ki na osnovi STR označevalcev z večjo ali manjšo 
zanesljivostjo določata glavne genetske skupine pa tudi njihove podskupine, sestavljajo 
slovensko R1b predvsem haplotipi dveh skupin: R1b1a2a1a2b-U152/S28 in R1b1a2a1a1-
U106/S21. Prva skupina naj bi nastala pred 3500 leti blizu Alp. Danes jo je največ v Švici, 
severni Italiji, Franciji in na zahodu Poljske. Povezujejo jo z območji, kjer je cvetela zahodno 
centralno evropska halštatska in latenska kultura, z območjem Cisalpske Galije in italsko 
rimljanskega prostora. Druga skupina naj bi nastala pred 3000 leti v Friziji ali centralni 
Evropi. Največ jo je v vzhodnem Porenju (Eupedia [60]). K nam so jo lahko zanesli tudi 
Langobardi in druga germanska plemena. Veliko je tudi haplotipov, ki jih nisva umestila v 
nobeno od teh dveh skupin. Res se samo na podlagi STR označevalcev nekega haplotipa ne 
da zanesljivo umestiti v eno izmed podskupin, vendar pa študija Zupan in sod. [37] s SNP 
testi posredno potrjuje najine rezultate, vsaj glede dveh najbolj razširjenih R1b podskupin pri 
nas, U152/S28 in 106/S21. Prve je v vzorcu Zupan in sod. [37] povprečno 5,3% (daleč največ 
na Primorskem: 10,4%, sledi ji Gorenjska z 7,3% deležem) in druge 7,9% (spet največ na 
Primorskem: 10,4%, v Prekmurju 9,8% in na Štajerskem 9,2%). Glede na Myers in sod. [13], 
je prva k nam prišla morda iz Italije, druga pa iz Avstrije. V vzorcu Zupan in sod. [37] je 
tretja najpogostejša R1b podskupina R1b1a2a-L23, s slovenskim povprečjem 3,6% in z 
vrhom na Primorskem 6,3% in Dolenjskem 5,5%. Nastala naj bi nekje v zgodnji bronasti dobi 
ali celo prej, morda v Armeniji. Po Klyosovu [8] je šla ta podskupina direktno na Balkan in ne 
prek severne Afrike in Pirenejev. Danes jo je veliko v Armeniji, Anatoliji, Albaniji, na 
Peloponezu, na skrajnem jugozahodu Italije, tudi v Romuniji itd. Zanimivo, da jo povezujejo 
tudi s Trojanci (Eupedia [53]). Zupan in sod. [37] so v vzorcu našli tudi paleolitsko R1b-
M343, samo na Dolenjskem (1,8%) in Štajerskem (1%), predniško vseh tukaj omenjenih R1b 
podskupin, R1b1a2-M269 (samo v Prekmurju: 3,7%), ki naj bi nastala pred deset tisoč 
(Eupedia [59]) oz. štiri do osem tisoč leti (ISOGG [66]) ali severno ali južno od Kavkaza, iz 
nje nastalo skupino R1b1a2a1-M412/L51 (samo v Prekmurju: 2,4%), ki naj bi prišla na 
območje Madžarske, Avstrije in Češke pred 4500 leti, pa iz L51 nastalo zahodno evropsko 
skupino R1b1a2a1a-L11 (samo na Gorenjskem: 1,8%), ki naj bi? v preteklosti igrala 
pomembno vlogo v kulturi Unetiče. Starost L51 in L11 naj bi bila približno 6000-5000 let. Iz 
L11 sta se razvili že omenjena R1b1a2a1a1-U106 in R1b1a2a1a2-S116. Slednja je najbolj 
raznolika v Franciji in Nemčiji, jo je pa največ na Iberskem polotoku in na Irskem (Myers in 
sod. [13]). Iz nje se je razvila že omenjena U152/S28, ki je ena izmed dveh najpogostejših 
R1b skupin pri nas. Slovenska R1b je stara 7534 ± 1152 let. Tako stara je verjetno zaradi 
prisotnosti različnih podskupin, ki imajo oddaljenega skupnega prednika in ki verjetno ni 
živel na prostoru Slovenije. Starost skupin S28 in S21 je 3500 in 3000 let. Ker sva slovensko 
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S28 identificirala samo na osnovi spletnega kalkulatorja, je precej verjetno, da sva vanjo 
umestila tudi kakšen haplotip, ki ne spada v to skupino in sva zato dobila tudi daljši čas do 
njenega skupnega prednika (5725 ± 1317 let). Najin delež zanjo pa je od deleža Zupan in sod 
[37] nižji zato, ker veliko haplotipov s spletnim kalkulatorjem nisva uspela identificirati kot 
S28, čeprav so nekateri najverjetneje del nje.  
Genetska skupina I1-M253 se je razvila v izolaciji morda že pred 20000 leti v Skandinaviji. 
Zaradi neugodnih razmer naj bi prišlo do občutnega upada prebivalstva, tako da vsi sedanji 
moški, ki dedujejo to skupino, izvirajo iz »enega« skupnega prednika, ki je živel pred 5000 do 
4000 leti, morda na Danskem. Te skupine je danes največ v nordijskih državah (28-50%) in 
na severu in vzhodu Nemčije, Nizozemskem, avstrijskem Tirolskem, v Švici in Estoniji (14-
19%) (Eupedia [54]). Večina slovenske M253 je v podskupini I1a2-Z58. Znotraj nje pa tako v 
I1a2b-Z138 kot I1a2a-Z59. Slednje je veliko v Nemčiji, na Britanskih otokih, na severu 
Francije in v Švici. Znotraj nje je verjetno veliko slovenskih haplotipov v I1a2a1a-Z140 [54]. 
Nekaj haplotipov I1 je v podskupini I1a3-Z63, ki je pogosta v Nemčiji, Franciji, Italiji in 
centralni Evropi pa tudi na Poljskem. Našli so jo tudi drugod po Evropi. Približno 11% od 
celotne M253 je tudi nordijske I1a1b-L22, bolj povezane s Švedsko kot z Norveško, nekaj 
haplotipov pa je po mnenju Kennetha Nordtvedta vzhodnoevropskih (DYS426=10 in 
DYS464a,b,c,d=12,14,14,15). Morda spadajo tudi vzhodnoevropski v podskupino Z59 [54]. 
Ne veva zagotovo. Zupan in sod. [37] slovenskega vzorca na Z138, Z59 in Z63 niso testirali, 
so pa na Štajerskem in v Prekmurju našli od 1,2-1,9 % podskupine I1a1a-M227, ki so jo do 
zdaj opazili še v baltskih državah, Belorusiji, na Poljskem, v Švici, Franciji in na JZ Anglije, 
po nekaterih podatkih pa predvsem v vzhodni Evropi in na Balkanu (Ancestral Journeys [50]), 
ter podskupino I1a1b1-P109, večinoma južno skandinavske veje, ki jo povezujejo tudi z 
danskimi Vikingi, 1,8% na Dolenjskem in 1,2 % v Prekmurju. Slednja je podskupina 
nordijske L22. Slovenska I1 je stara 2886 ± 510 let. 
Genetska skupina E1b1b-M215 se je razvila pred 26000 leti v SV Afriki ali na afriškem 
rogu. Najbolj je prisotna v severni Afriki, še posebej v Etiopiji in Somaliji, na Bližnjem 
Vzhodu in na Balkanu. Značilna za Evropo in Bližnji Vzhod je podskupina E1b1b1a1-M78. 
Iz Egipta se je razširila na Bližnji Vzhod med poznim paleolitikom in neolitikom. Predstavlja 
zadnjo večjo migracijo iz Afrike. Njena podskupina E1b1b1a1b1a-V13 je poleg G2a in 
ponekod T1a in J2a genetsko najbolj zaznamovala neolitske migracije poljedelcev v Evropo 
(morda je bila na Balkanu že v poznem paleolitiku). Našli so jo v 7000 let starih delih okostja 
v Kataloniji. Razvila se je pred 14000 leti v severni Afriki ali na jugu Bližnjega Vzhoda. 
Danes jo je največ na jugu Balkana (20-47,5%) in v južni Italiji (20,5%). Malo jo je tudi v 
Libiji in na zahodu Anatolije, drugače pa je v Afriki in na Bližnjem Vzhodu skorajda ni. 
Povezujejo jo s starimi kulturami Vinča, Boian, Karanovo, s starogrškimi osrednjimi območji 
in kolonijami. Ne ve se še zagotovo ali je V13 prišla v Evropo prek Balkana ali iz Tunizije in 
prek Sicilije ter Apeninskega polotoka. Južni Italijani imajo namreč več afriških genov kot 
Grki, prebivalci Balkana in Anatolije (Eupedia [55]). Večina slovenskih haplotipov iz E 
skupine je najverjetneje ravno v V13, zagotovo pa v M78 (Zupan in sod. [37]). Veliko jih je 
zelo podobnih, kar kaže na nedavnega skupnega prednika, vendar pred pojavom priimkov. 
Drugi haplotipi so bolj raznoliki, še posebej en, ki spada v skupino E1b1b1c-V6. Slednje je 
največ v Etiopiji, v nekaterih plemenih do 17%. V zelo majhnem deležu je prisotna tudi v vsej 
Evropi. Glede na starost slovenske M215 (2620 ± 382 let) je k nam prišla morda relativno 
pozno ali pa se je zaradi zunanjih vzrokov v preteklosti močno zmanjšala njena pestrost, 
podobno kot se je to morda zgodilo z nekaterimi drugimi genetskimi skupinami.  
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Genetska skupina G-M201 se je razvila na vzhodu Anatolije ali v Armeniji ali na zahodu 
Irana (Rootsi in sod. [19], ne več kot pred 30000 leti, morda pred 17000 leti in morda v 
izolaciji od ostalih migracijskih tokov (Eupedia [56]). Podskupina G2a-P15 se je iz nje razvila 
pred 15000 leti v hribovitih predelih vzhodne Anatolije. Čeprav je močno povezana s prvimi 
poljedelci v Evropi, je bila prisotna tudi pri pastirjih koza in govedi. Danes je največ te 
skupine na Kavkazu, v centralni in južni Italiji ter na Sardiniji (15-30%). Zelo redka je na 
severu Evrope, okrog 10% pa dosega v goratih in izoliranih »žepkih« Kantabrije, Apeninov, 
Tesalije in Krete pa tudi v Švici in še na nekaterih območjih. V Evropi je prisotnih več njenih 
podskupin. Prevladuje G2a2b2-L141.1, (80% evropske G), v manjših deležih tudi G2a2b1-
M406 (neolitska) v Alpah in na vzhodu Mediterana in podskupine G2a2a-PF3146. Slovenski 
haplotipi iz G skupine spadajo vsi v evropsko G2a. V vzorcu sva našla haplotipe G2a2b1-
M406 in G2a2b2a1b-L497 (ena izmed podskupin L141.1). V slovenskem vzorcu je delež 
obeh približno enak. L497 se je razvila morda ob koncu paleolitika v centralni Evropi (Rootsi 
in sod. [19] in Berger [3]). L497 so našli v arheološkem najdišču v Nemčiji, ki ga povezujejo 
s kulturo LBK. Največ te podskupine je v centralni in zahodni Evropi. Veliko so jo našli na 
Tirolskem [56]. Slovenska L497 je veliko mlajša, stara je okrog 3000 let. M406 je bila v 
Evropi že v neolitiku, danes je najpogostejša na južnem Balkanu, v Apeninih in Alpah, kamor 
so se staroselci zatekli pred vpadi Indoevropejcev. Slovenska M201 je stara 6919 ± 1049 let. 
Genetska skupina J-P209 se je razvila pred 30000 leti na Bližnjem Vzhodu. Iz nje se je pred 
15000-22000 leti razvila J2-M172, ki je značilna tudi za Evropo. Kje točno je nastala, se še ne 
ve, kaže pa, da je bila pred 12000 leti pogosta skoraj povsod v Anatoliji, na jugu Kavkaza in v 
Iranu (Eupedia [57]). Ta skupina (bolje, njena podskupina J2b-M12) naj bi iz Anatolije na 
Balkan prvič prišla z lovci in nabiralci pred 16000-10000 leti, potem pa z neolitsko 
ekspanzijo iz severne Mezopotamije oz. pogorja Zagros, in je bila morda bolj kot s 
poljedelstvom povezana z živinorejo (koze, govedo). Drugi večji val, ki je v Evropo zanesel 
M172, je bil poljedelski z Bližnjega Vzhoda, tretji val je bil morda metalurški (baker), iz 
severne Mezopotamije, centralne Anatolije in spodnjega toka Donave. V Evropi je največ te 
skupine na Kreti, v Grčiji, Turčiji, južni Italiji, še posebej na vzhodu Sicilije, med evropskimi 
Judi in Vlahi na Balkanu ter v Albaniji (20-34%). Skupina J2-M172 se deli na dve glavni 
skupini: J2a-M410 in J2b-M12. Imata precej različno zgodovino. Prvo povezujejo z 
neolitskimi migracijami v Grčijo, na zahod in vzhod, z Etruščani, grškimi, feničanskimi in 
rimljanskimi kolonizacijami in migracijami v času Bizantinskega imperija, drugo pa z 
neolitsko jugovzhodno Evropo, širšim Balkanom, kasneje z bakrenodobnimi kulturami na 
Balkanu, v centralni Evropi in Italiji, pa tudi z Indoevropejci, čeprav v zelo majhnem deležu. 
V Evropi je največ prve na Kreti in v Kalabriji, druge pa v Albaniji, Črni Gori, na Kosovu in 
na severozahodu Grčije. M172 je pri nas prisotna z obema glavnima podskupinama. V prvi je 
levantska J2a1-L26 skupina, predvsem njeni podskupini J2a1h2a- Z387 (morda J2a1h2a1-
L70) in J2a1b-M67 s podskupino J2a1b1-M92 [2]. M67 je bila verjetno glavna moška 
genetska skupina neolitske ekspanzije z Bližnjega vzhoda v Grčijo in naprej na zahod in 
vzhod vse do doline Inda. Z387 (morda L70), ki v slovenskem J2a vzorcu prevladuje,  je iz 
Turčije prišla tudi v Italijo. Njena predniška skupina J2a1h2-L25 naj bi nastala v bronasti dobi 
na zahodu Turčije in naj bi se razvila iz J2a1h-L24, ki morda izvira iz Irana. Danes je največ 
L24 in/ali njenih podskupin v Iranu (do18%), v Libanonu, Tuniziji, Turčiji in Azerbajdžanu 
(9-13%) ter v Izraelu, Gruziji, južni Italiji, Makedoniji in na Malti (4-8%). Druga skupina, 
J2b-M12, je v slovenskem vzorcu verjetno vsa v podskupini J2b2-M241, ki je prisotna 
predvsem v jugovzhodni, vzhodni in centralni Evropi ter v Indiji, z razliko od J2b1-M205, ki 
se nahaja v glavnem na jugu Balkana in v Anatoliji. M241 se je v manjšem deležu premešala 
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s skupino R1a, verjetno na Pontskih stepah in na severu Kavkaza. Do cepitve J2b-M12 v dve 
veji naj bi prišlo kmalu, ko se je razširila iz Anatolije. M241 se je z Balkana nadalje razširila v 
večino Evrope, centralno Azijo, Indijo in nazaj na Bližnji Vzhod, medtem, ko je M205 morda 
v glavnem ostala na zahodu Anatolije in v Grčiji. J2-P209 je najstarejša genetska skupina pri 
nas (15921 ± 2550 let). Starost slovenske J2b-M12 je 3418 ± 991 let, kar je precej manj od 
starosti slovenske J2a-M410 (9952 ± 1895).  
Genetska skupina T-M184 je nastala pred 30000 leti ob Rdečem morju ali v Perzijskem 
zalivu. Povezujejo jo z neolitsko kolonizacijo mediteranske Evrope z Bližnjega Vzhoda pa 
tudi s kolonizacijo jugovzhodne Evrope in Baltika, vse tja do severozahoda Kitajske. Skupino 
T povezujejo tudi z zgodovinskimi območji Sumerije, Fenicije in Elama. Čeprav jo je danes 
največ v vzhodni Afriki, je tja zagotovo prišla s poljedelci z Bližnjega Vzhoda. Veliko jo 
imajo tudi Fulani v Kamerunu, 18%. V Evropi jo je po nekaterih virih največ v Cadizu (10%) 
in na Ibizi (15%), po drugih pa na Kreti in južnem egejskem območju, v Benetkah in na 
Tirolskem (čez 20%) (Wikipedia [43]). Drugje po Evropi jo je malo, v Grčiji, Makedoniji in 
Italiji okrog 4%, v Iberiji 2,5%, drugje tja do 1%. Njen delež znotraj držav in pokrajin 
pravzaprav zelo varira. V Nemčiji denimo od 3% do 24%. V relativno visokem deležu je 
prisotna v goratih predelih Balkana, v centralnih in južnih Apeninih, na Siciliji in na 
Centralnem masivu v Franciji, kar jo povezuje tudi s pastirji koza in ovac (Eupedia [58]). 
Slovenski haplotipi so verjetno iz T1a1-L162 skupine oz. njenih podskupin, ki so jih v Evropo 
zanesli poljedelci in pastirji z Bližnjega vzhoda, vendar pa je slovenska M184 mlajša (1392 ± 
497 let). 
Haplotipov iz skupine L-M20 in po enega iz H-M69 in zelo stare afriške skupine A&B nisva 
raziskovala. Slednji je za slovenski vzorec zanimiv, bi pa bilo testiranje smiselno ponoviti, saj 
je lahko v ameriškem laboratoriju prišlo tudi do zamenjave vzorca. 

 
Deleži Y-DNK skupin po regijah Slovenije 

 
Na osnovi podatkov o lokacijah 253 slovenskih haplotipov sva določila deleže Y-DNK skupin 
v Sloveniji po regijah (glej Tabelo 2). Iz rezultatov je razvidno, da v Benečiji izrazito 
prevladuje skupina R1a (s starejšimi in mlajšimi vejami). V skupnem deležu (70%) močno 
presega slovensko povprečje in tukaj doseže tudi svoj vrh. Na Goriškem prevladujeta skupini 
R1b in I1, ki imata vsaka zase nekoliko višji delež (23,5%) od R1a (20,6%), katere je, v 
primerjavi z ostalimi regijami, na Goriškem najmanj. Genetski skupini R1b in I1 imata, v 
primerjavi z ostalimi regijami, na Goriškem svoj najvišji delež. Tukaj sva našla nekaj več 
haplotipov iz skupine R1b1a2a1a2b-U152/S28, kar ni presenetljivo, saj je deseta provinca 
Rimske Cisalpske Galije obsegala Benečijo in Istro, v Savinjski pa znotraj R1b morda 
nekoliko več R1b1a2a1a1-U106/S21. V Spodnjem Posavju izrazito prevladuje skupina I2a1b 
(42,9%).Tukaj doseže tudi svoj vrh. 
Te rezultate sva primerjala z rezultati v študiji Zupan in sod. [37]. Vzorec v njej je za tretjino 
večji, statistično pomembno še posebej v Prekmurju, najin vzorec pa je malo večji na 
Primorskem. Notranjska in Koroška v študiji nista omenjeni, tako da se ne ve ali so vzorci iz 
teh pokrajin vključeni v ostale ali nista del študije. Ker je to edina znanstvena raziskava, ki 
analizira haplotipe tudi po pokrajinah in ker so bili testirani tudi s SNP testi, ki edini lahko 
potrdijo tudi podskupino, sva se odločila, da jo deloma vključiva v najin prispevek in da 
haplotipe iz najine študije razvrstiva tudi po pokrajinah. Primerjava deležev po pokrajinah z 
rezultati študije Zupan in sod. [37] je podana v Tabeli 3. 
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Tabela 2: Deleži Y-DNK skupin v Sloveniji po regijah. 
 
Regija 
 

R1a 
št. % 

I2a1b  
št. % 

R1b  
št. % 

I1  
št. % 

E  
št. % 

G2  
št. % 

J2  
št. % 

I2a2  
št. % 

T  
št. % 

A&B  
št. % 

Skupaj  
št. 

Pomurska    5 62,5 1 12,5 0   1 12,5 0   1 12,5 0   0   0   0   8 

Podravska    5 31,3 6 37,5 1 6,3 1 6,3 1 6,2 0   1 6,3 1 6,3 0   0   16 

Koroška 2 28,6 1 14,3 1 14,3 1 14,3 0   1 14,3 1 14,3 0   0   0   7 

Savinjska                         9 45,0 1 5,0 3 15,0 3 15 2 10,0 1 5,0 0   1 5 0   0   20 

Zasavska 0   1 50,0 0   1 50,0 0   0   0   0   0   0   2 

Spodnjeposavska  3 21,4 6 42,9 1 7,1 1 7,1 1 7,1 1 7,1 0   1 7,1 0   0   14 

JV Slovenija   10 35,7 4 14,3 6 21,4 3 10,7 3 10,7 0   2 7,1 0   0   0   28 

Osrednjeslovenska 15 40,5 5 13,5 6 16,2 5 13,5 2 5,4 3 8,1 0   0   0   1 2,7 37 

Gorenjska                                18 41,9 9 20,9 7 16,3 3 7,0 2 4,7 1 2,3 3 7,0 0   0   0   43 

Notranjsko-kraška  6 37,5 2 12,5 0   2 12,5 2 12,5 1 6,3 1 6,3 0   2 12,5 0   16 

Goriška  7 20,6 5 14,7 8 23,5 8 23,5 2 5,9 1 2,9 3 8,8 0   0   0   34 

Obalno-kraška 4 44,4 3 33,3 2 22,2 0   0   0   0   0   0   0   9 

Tržaška 3 33,3 1 11,1 1 11,1 1 11,1 2 22,2 1 11,1 0   0   0   0   9 

Benečija    7 70,0 0   2 20,0 0   0   0   0   1 10,0 0   0   10 

Skupaj 94 37,2 45 17,8 38 15,0 30 11,9 17 6,7 11 4,4 11 4,4 4 1,6 2 0,8 1 0,4 N=253 

 
Tabela 3: Primerjava deležev po pokrajinah z rezultati študije Zupan in sod. [37]. 
 
Pokrajina 
 

R1a 
% 

I2a1b  
% 

R1b  
% 

I1  
% 

E 
% 

G 
% 

J 
% 

I2a2 
% 

T 
% 

A&B 
% 

Skupaj  
št. 

Prekmurje 62,5 12,5   12,5   12,5         8 

Koroška 28,6 14,3 14,3 14,3   14,3 14,3       7 

Štajerska 34,9 25,6 11,6 11,6 9,3 2,3 2,3 2,3     43 

Gorenjska 38,0 18,0 16,0 12,0 6,0 2,0 6,0     2,0 50 

Dolenjska 36,8 17,5 17,5 8,8 7,0 5,3 3,5 3,5     57 

Notranjska 42,3 15,4 3,9 11,5 7,7 7,7 3,9   7,7   26 

Primorska 33,9 14,5 21,0 14,5 6,5 3,2 4,8 1,6     62 

Skupaj 37,2 17,8 15 11,9 6,7 4,4 4,4 1,6 0,8 0,4 N=253 

   
 

        Zupan in sod. [37]                       
Pokrajina 
 

R1a 
% 

I2a1b  
% 

R1b  
% 

I1  
% 

E 
% 

G 
% 

J 
% 

I2a2 
% 

T 
% 

A&B 
% 

Skupaj  
št. 

Prekmurje 32,9 12,2 24,4 15,8 2,4 2,4 3,6       82 

Štajerska 38,5 16,4 14,5 14,4 5,8 2,9 4,8       104 

Gorenjska 34,5 16,4 16,3 7,3 1,8 5,0 9,1 1,8     55 

Dolenjska 41,8 10,0 19,0 4,5 7,3 5,5 2,7 0,9     110 

Primorska 37,5 10,4 27,1 14,6 2,1 0,0 6,3       48 

Skupaj 37,5 13 20 11,9 3,7 3 5,3 0,5     N=399 
 
Rezultati se ujemajo v R1b kot najbolj razširjeni od genetskih skupin (vključno z najvišjim 
deležem podskupine R1b1a2a1a2b-U152/S28) na Primorskem, I2a1-P37.2 in njene 
podskupine I2a1b-M423 na Štajerskem (čeprav je najin delež občutno višji) in skupine J2-
M172 na Gorenjskem (edinega haplotipa s Koroške nisva upoštevala zaradi majhnega 
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vzorca). Štajerski vzorec (Zupan in sod. [37]) je iz širših območij Žalca, Mozirja in Brežic.  
Diametralno pa so si nasprotni glede pogostosti R1a v Prekmurju. Najini rezultati kažejo v 
Prekmurju vrh, rezultati iz študije (vzorec iz Lendave in okolice) pa dno. Glede na veliko 
večji vzorec, ki so ga Zupan in sodelavci imeli na voljo, in najin zelo majhen, čeprav 
geografsko bolj pester, vzorec iz Prekmurja, so rezultati, ki sva jih dobila,  najverjetneje 
nerealni. Bi pa bilo smiselno bolj natančno raziskati prekmurska območja tako v bližini 
Hrvaške kot tudi Avstrije. Bolj opazno neujemanje je tudi v deležih I2a1b-M423 na 
Dolenjskem. Medtem, ko kažejo najini rezultati glede na Slovenijo povprečnega, kaže študija 
(vzorec iz Črnomlja in Metlike ter okolice) na najmanjši delež glede na pokrajine. Ker tudi 
najin vzorec ni tako majhen, bi bila za ugotovitev dejanskega stanja potrebna bolj natančna 
raziskava. V slovenskem vzorcu sva našla višji delež E, G in J haplotipov, kot so jih našli v 
študiji in na Notranjskem tudi genetsko skupino T, ki je v študiji niso našli. Nekoliko višji 
delež E skupine, ki so ga našli samo na Dolenjskem, Zupan in sod. [37] povezujejo s 
prihodom Uskokov, ki so bežali pred Turki od 15. stoletja naprej. Po najinih izračunih bi 
lahko bil vsaj del slovenskih E haplotipov iz tistega obdobja, vsekakor pred pojavom 
priimkov. 
Iz omenjene študije povzemava še nekaj zanimivosti: Na Primorskem (Tolminskem, 
Idrijskem) so našli tako najvišji delež R1b1a2a1a2b-U152/S28 (10,4%) kot R1b1a2a1a1-
U106/S21 (10,4%) in R1b1a2a-L23 (6,3%). Največjo genetsko raznolikost znotraj vseh 
haplotipov in genetskih skupin skupaj so našli na Gorenjskem (vzorec v glavnem iz Škofje 
Loke in okolice) in največ najstarejše R1a v Prekmurju in na Primorskem. Gre za haplotipe, 
ki bi lahko kazali na skupnega prednika vse slovenske R1a, medtem, ko znotraj R1b in tudi 
I2a1 takšnega odnosa niso našli. Štajerski haplotipi so na splošno najmanj podobni 
primorskim in gorenjskim, najbolj pa prekmurskim. Določene haplotipe znotraj I2a1, ki bi 
lahko kazali na predniške, so našli med južno slovansko, R1a pa med zahodno slovansko 
govorečimi narodi. Slovenskim haplotipom so najbolj podobni slovaški, kar kaže na 
nedavnega skupnega »prednika« ali/in na intenziven genetski pretok med Slovenci in Slovaki, 
deloma tudi Čehi, ter na njihovo skupno slovansko predniško populacijo na območju srednje 
Evrope. 
 

Povprečni časi selitve prednikov Slovencev 
 
Izračunani časi do skupnih prednikov skupin v Sloveniji samo potencialno kažejo na starost 
skupin na tem prostoru. Najin namen pa je bil čim bolj natančno določiti čase selitev moških 
prednikov Slovencev na sedanji prostor. Za izračun teh časov sva uporabila 200 daljših Y-
DNK haplotipov Slovencev dolžine od 32 do 43 označevalcev. V vzorcu haplotipov jih okoli 
36 % spada v skupino R1a, 24 % v I2a1b, 13 % v R1b, 11% v I1, itd. Izračune sva naredila na 
osnovi primerjave haplotipov iz Slovenije z drugimi iz spletne baze Ysearch [68], v kateri je 
bilo leta 2013 okoli 134000 Y-DNK haplotipov s celotnega sveta. Podoben pristop je podan v 
Sykes [24] v zvezi z oceno časa selitve skupine R1b v Veliki Britaniji in Irski. Vsakemu 
haplotipu iz Slovenije sva v bazi Ysearch poiskala najbližje haplotipe iz ostalih držav. Pri tem 
sva predpostavila, da so najbližji haplotipi vedno znotraj iste genetske skupine in da je 
porazdelitev najbližjih haplotipov glede na genetsko razdaljo približno normalna. Na osnovi 
teh dveh predpostavk sva določila najbolj oddaljene haplotipe, ki sva jih še upoštevala. 
Vsakemu haplotipu iz Slovenije sva določila histogram najbližjih haplotipov. Histogrami 
prikazujejo število oseb pri različnih genetskih razdaljah. Primeri histogramov so prikazani na 
Sliki 2. 
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Oblike histogramov so pri nekaterih genetskih skupinah podobne normalni porazdelitvi, z 
manjšim številom oseb pri manjši in večji genetski razdalji ter maksimumom na sredini. 
Histogrami skupin R1b, I1 in R1a vsebujejo veliko število oseb, kar govori o tem, da je v bazi 
Ysearch veliko haplotipov iz teh skupin. Histogram za skupino I2a1b vsebuje manj 
haplotipov, poleg tega je njegova oblika razpršena, kar verjetno kaže na to, da je skupina 
I2a1b v preteklosti doživela upad populacije oziroma populacijsko ozko grlo. Oblike 
histogramov za E1b1b, G2a, J2 in I2a2 so prav tako razpršene, verjetno tudi zato, ker gre za 
redke skupine, z manjšim število haplotipov v bazi. Obliko histogramov najbližjih haplotipov 
sva aproksimirala s kernel funkcijo (Math Works, [12]) in izračunala povprečno genetsko 
razdaljo do vsakega haplotipa iz Slovenije (glej Sliko 2). Ta razdalja ustreza povprečni 
genetski razdalji med haplotipom iz Slovenije in ostalimi najbližjimi haplotipi iz baze 
Ysearch in kaže, kdaj naj bi prišlo do ločitve prednika iz Slovenije od prednikov iz drugih 
držav. Večja kot je ta razdalja, prej naj bi prišlo do ločitve. Predpostavila sva, da ti časi 
približno ustrezajo povprečnim časom selitve moških prednikov Slovencev na sedanji prostor. 
Na osnovi dobljene povprečne genetske razdalje sva za vsak haplotip izračunala čas selitve 
njegovega prednika. Genetsko razdaljo do skupnega prednika v mutacijah/označevalec sva 
izračunala po linearni metodi (Klyosov, [6]; Rozhanskii in Klyosov, [21]): 
 

h

n
observed 2

=λ            (1) 

 
kjer je n genetska razdalja podana kot število različnih mutacij in h število označevalcev 
haplotipa. Upoštevala sva tudi povratne mutacije in genetsko razdaljo temu primerno 
povečala (Klyosov, [6]; Rozhanskii in Klyosov, [21]): 
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Čas selitve sva na nato izračunala kot: 
 

g
t

k
t

λ
=            (3) 

 
kjer je k privzeta hitrost mutacij in sicer 0,002 mutacije/označevalec/generacijo in tg privzeti 
čas ene generacije (25 let). Hitrost mutacij sva določila na osnovi študije (Rozhanskii in 
Klyosov, [21]), kjer so za haplotipe dolžine 67, 37 in 25 označevalcev ugotovili hitrosti 
mutacij 0,00183, 0,00243 in 0,00184 mutacije/označevalec/generacijo. V najini študiji sva 
uporabila haplotipe od 32 do 43 označevalcev zato sva za hitrost mutacij uporabila povprečno 
vrednost, ki znaša 0,002 mutacije/označevalec/generacijo.  
Izračunani povprečni časi zadnje selitve za posamezne genetske skupine in za vse haplotipe 
skupaj so podani v Tabeli 4. Čase sva prikazala tudi v obliki boxplot diagramov (Math 
Works, [12]) (glej Sliko 3). 
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Slika 2: Primeri histogramov Y-DNK haplotipov iz baze Ysearch, ki so najbližji slovenskim. 

Prikazani sta tudi aproksimacija oblike hitrograma s kernel funkcijo in povprečna 
genetska razdalja. Haplotip iz skupine R1a (r48.txt, 34 označevalcev), I2a1b (r76.txt, 
39 označevalcev), R1b (r17.txt, 43 označevalcev), I1 (r20.txt, 39 označevalcev), 
E1b1b (r11.txt, 43 označevalcev), G2a (r108.txt, 39 označevalcev), J2 (r104.txt, 42 
označevalcev) in I2a2 (r256.txt, 37 označevalcev). 
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Tabela 4: Povprečni časi zadnjih selitev prednikov Slovencev. 
 
Y-DNK genetska  
skupina 

Povprečni čas selitve 
prednikov  
(v letih pred sedanjostjo) 

Standardna deviacija časa  
selitve prednikov  
(v letih) 

R1a 2784 ± 61 309 
I2a1b 1905 ± 71 293 
R1b 2878 ± 163 488 
I1 2527 ± 69 192 
E1b1b 3238 ± 354 683 
G2a 4189 ± 471 572 
J2 3786 ± 807 1205 
I2a2 3431 ± 706 419 
T 3336 ± 1471 330 
Skupaj 2680 ± 81 694 
 

 
 

Slika 3: Prikaz časov zadnjih selitev prednikov Slovencev znotraj skupin R1a, I2a1b, R1b, I1 
E1b1b, G2a, J2, I2a2, T in vseh skupaj. Označeni so 25. percentil (spodnji okvir 
pravokotnika), 50. percentil (srednja črta v pravokotniku), 75. percentil (zgornji 
okvir pravokotnika) ter najmanjša (spodnja črta) in največja vrednost (zgornja črta). 
S plusi so označeni časi, ki odstopajo od ostalih vrednosti. 

 



 18

Izračunani povprečni časi selitve so dobljeni tako na osnovi haplotipov iz Slovenije kot tudi 
haplotipov iz drugih držav in verjetno dajejo bolj realno oceno o času zadnjih selitev kot 
izračunani časi do skupnega prednika. Uporabljen pristop je tudi manj občutljiv na upad 
populacij, do katerega je v zgodovini zanesljivo večkrat prišlo. Povprečni čas zadnjih selitev 
prednikov Slovencev je približno pred 2700 leti, kar je več kot 1000 let bolj zgodaj od časa, ki 
se običajno omenja v uradni zgodovini. Glavnina časov je nekje med 2300 in 3000 leti pred 
sedanjostjo, kar kaže, da se je v tisočletju pred našim štetjem genetska slika na prostoru 
sedanje Slovenije izrazito spreminjala. Spremembe v tem času se običajno povezuje s 
selitvami indoevropske skupine R1a in tudi skupine R1b po Evropi. Najdaljše čase sva dobila 
za skupino G2a in tudi za skupini J2 in E1b1b, ki se običajno povezujejo s selitvami prvih 
poljedelcev v Evropi. To bi lahko pomenilo, da so te skupine na prostoru Slovenije v 
preteklosti prevladovale, kasneje pa so jih druge skupine izpodrinile. Omeniti pa je potrebno, 
da so dobljeni časi selitve pri teh skupinah precej negotovi, ker gre za redkejše skupine, z 
manjšim številom haplotipov v bazi. Najkrajše čase selitve (pred okoli 1900 leti) sva dobila za 
I2a1b, ki spada v skupino I2, ki je bila v Evropi prisotna že pred zadnjo ledeno dobo, vendar 
so jo kasneje izpodrinili prvi poljedelci in nato še Indoevropejci. Verjetno so selitve 
slovanskih narodov po razpadu Rimskega imperija, ki se običajno navajajo v literaturi, 
povezane s selitvijo I2a1b in tudi z zadnjim valom R1a. Poudariti pa je potrebno, da je samo 
okoli 20 % selitvenih časov krajših od 2000 let. 
 

Kraji in države z najbližjimi Y-DNK haplotipi 
 
Ugotoviti sva hotela, katerim narodom so Slovenci najbolj sorodni. V vzorcu slovenskih 
haplotipov sva poiskala 33 najpogostejših haplotipov dolžine 9 označevalcev. Najpogostejše 
haplotipe sva primerjala z drugimi v bazi YHRD. V Tabeli 5 (glej dodatek) so prikazani kraji, 
kjer sva v bazi YHRD našla največ najpogostejših haplotipov iz Slovenije. Temelji na 
primerjavi 442 Y-DNK haplotipov, najdenih v Sloveniji do 13. novembra 2013, s 122560 
haplotipi (836 različnih krajev, populacij s celega sveta) iz spletne baze YHRD. Primerjala 
sva jih na 9 označevalcih: DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389i, DYS389ii, DYS390, 
DYS391, DYS392, DYS393. Upoštevala sva samo tiste haplotipe, ki sva jih v Sloveniji našla 
najmanj trikrat. Pokritost celin s haplotipi v bazi YHRD lahko vidite na [67] (levo zgoraj). 
Slovenci si delimo iste kratke haplotipe z ljudmi z vseh kontinentov, kar pa seveda ne 
pomeni, da smo si kot narodi in ljudstva v enaki meri genetsko sorodni. Poiskala sva evropske 
države (kjer je omenjena narodnostna manjšina, sva haplotip uvrstila v matično državo), v 
katerih sva našla največ različnih od 33 najpogostejših haplotipov najdenih v Sloveniji. 
Znotraj skupine R1a sva največ haplotipov našla v Rusiji, na Poljskem in Češkem, znotraj 
I2a1b na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Belorusiji in Rusiji, znotraj R1b v Belgiji, 
Nemčiji in na Portugalskem, znotraj I1 pa najmanj in geografsko najbolj razpršenih: na 
Švedskem, v Rusiji, Belgiji, Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem, Češkem in Poljskem. Države in 
kraji kjer sva našla največ haplotipov iz Slovenije so prikazani na Sliki 7. Podobne rezultate 
sva dobila tudi v najini prejšnji študiji (Manfreda Vakar in Vrečko [11]), kjer sva primerjala 
vseh 192 krajših haplotipov iz Slovenije z drugimi v bazi YHRD, le da sva več haplotipov iz 
R1a skupine našla tudi v vzhodni Nemčiji, na Slovaškem in v Ukrajini, I2a1b tudi v Srbiji in 
Romuniji, R1b tudi v severni Španiji in Italiji, I1 pa predvsem v nordijskih deželah, Nemčiji, 
Švici in Avstriji. 
Pogledala sva tudi, kje najdeva največ haplotipov znotraj skupin R1a in I2a1b skupaj in sicer 
zato, ker sta se skupini vsaj od časa tripoljske kulture naprej z območja današnje Ukrajine 
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selili skupaj. Največ sva jih našla v Rusiji, na Poljskem, v Belorusiji, na Češkem, Slovaškem 
in Hrvaškem. Pogledala sva tudi, kje je največ haplotipov znotraj skupin R1b in I1 skupaj, ker 
sta se verjetno tudi ti dve skupini vsaj deloma selili ena z drugo. Največ jih je v Belgiji in 
Nemčiji. 
Med 33 najpogostejšimi haplotipi v Sloveniji so štirje (tri I2a1b in en R1a), ki sva jih drugje 
našla le v nekaj krajih, med njimi tri na vzhodu Slovaške, po dva v Sverdlovsku (Rusija) in 
Kijevu (Ukrajina), po enega pa na Poljskem, vzhodni Nemčiji, na severu Hrvaške in v 
Romuniji. Enakega haplotipa iz skupine T pa izven Slovenije sploh nisva našla. 
Poiskala sva tudi kraje, v katerih sva našla največ različnih od 33 najpogostejših krajših 
haplotipov najdenih v Sloveniji. Po pogostosti si sledijo tako:Varšava, vzhodna Slovaška,  
južna Hrvaška, Haradok, severna Poljska, Bydgoszcz, Moravska in Šlezija ter zahodni del 
Češke, Novi Sad, Mostar in Bosna in Hercegovina. 
Najini rezultati kažejo, ob upoštevanju najpogostejših Y-DNK haplotipov Slovencev, da si 
znotraj genetske skupine R1a delimo več različnih haplotipov z Rusi kot s Slovaki. Potrebno 
pa je upoštevati, da sva imela na voljo neprimerno večji in geografsko bolj pester vzorec iz 
Rusije kot s Slovaške. Kljub temu pa sva v vzhodno slovaškem našla kar tri haplotipe od 
štirih, ki so izven Slovenije redki, v ruskem pa dva, oba iz Sverdlovska. Predvidevava, da bi v 
večjem in bolj pestrem slovaškem vzorcu našla več slovenskim enakih haplotipov. Najini 
rezultati tako deloma pritrjujejo ugotovitvam v referatu omenjenih študij o tesni genetski 
sorodnosti med Slovenci in Slovaki. Če to združimo še z Venelinovo tezo [33], o prebegu 
dela Slovencev čez Donavo v začetku prvega tisočletja na območje današnje Slovaške, imamo 
kar nekaj razlogov, da nadaljujemo s poglobljenim raziskovanjem slovenske in slovaške 
genetske ter kulturne povezanosti. 
Določila sva tudi po štiri države za genetske skupine, kjer sva v bazi Ysearch našla največ 
izmed 200 daljših Y-DNK haplotipov, dolžine od 32 do 43 označevalcev, ki so najbližji 
slovenskim. V skupini R1a sva največ najbližjih haplotipov našla na Poljskem, v Rusiji, 
Nemčiji in na Norveškem, v I2a1b v Rusiji, na Poljskem, v Ukrajini in na Madžarskem, v R1b 
v Angliji, na Irskem, v Italiji in Nemčiji ter v I1 v Angliji, na Irskem, v Nemčiji in na 
Finskem. Dobljene najbližje države znotraj najpogostejših genetskih skupin v Sloveniji so 
označene na Sliki 4.  
Vidimo, da sva največ najbolj podobnih daljših in/ali enakih - pri nas najpogostejših - krajših 
haplotipov R1a in I2a1b našla v Rusiji in na Poljskem, R1a tudi na Češkem in v Nemčiji, 
I2a1b tudi v Ukrajini in na Balkanu, R1b in I1 v Nemčiji, Belgiji, Angliji in Irski, R1b tudi v 
Italiji in I1 tudi na Švedskem. Omeniti je potrebno, da je na izbiro najbližjih držav vplivalo 
tudi število haplotipov po posameznih državah, ki so bili na voljo v bazi Ysearch. Za 
potrditev rezultata bi bilo potrebno preveriti ali je v izbranih državah mogoče najti tudi največ 
različnih haplotipov, ki so najbližji slovenskim. Kljub temu sva predpostavila, da izbrane 
države dovolj dobro označujejo območja, ki so Slovencem najbližja po posameznih genetskih 
skupinah. Izbrane države približno sovpadajo s kraji, kjer sva v bazi YHRD našla največ 
najpogostejših krajših haplotipov iz Slovenije. Večja razlika je le pri skupini I2a1b, kjer sva 
največ krajših haplotipov našla na območju Balkana. 
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Slika 7: Prikaz držav in krajev, kjer sva v bazi Ysearch našla največ daljših (večje oznake) in 

krajših (manjše oznake) Y-DNK haplotipov, ki so najbližji slovenskim. R1a (krožci), 
I2a1b (kvadratki), R1b (trikotniki), I1 (križci). 

 
Izbrani najbližji kraji in države ne kažejo samo na največjo sorodnost z drugimi narodi, 
ampak tudi na možne smeri zadnjih selitev prednikov Slovencev. Na osnovi najbližjih krajev 
in držav bi lahko sklepala, da so zadnje selitve prednikov Slovencev v skupini R1a potekale s 
severovzhoda, kar predpostavljajo tudi Zupan in sod. [37]. Podobno velja za prednike v 
skupini I2a1b, le da so se ti selili tudi nekoliko bolj jugovzhodno. Selitve prednikov v skupini 
R1b bi lahko potekale s severa in zahoda, selitve v skupini I1 pa s severa. 
Poleg krajev in držav, kjer sva našla največ najbolj podobnih haplotipov, kažejo na smer 
zadnjih selitev tudi drugi dokazi, kot so pestrost haplotipov, deleži skupin ter DNK analize 
ostankov grobov. Največja pestrost haplotipov skupine R1a je v Evropi najdena na območju 
Balkana, vendar na tem območju nisva našla haplotipov, ki so najbolj podobni slovenskim. 
Največ najbolj podobnih haplotipov R1a sva našla na severovzhodu Evrope, kjer je tudi delež 
te skupine najvišji. Selitev skupin R1a z vzhoda potrjuje tudi dejstvo, da je najstarejša R1a v 
Evropi najdena pred približno 4600 leti v grobu v kraju Eulau v vzhodni Nemčiji (Haak in 
sod., [5]). Pestrost haplotipov I2a1b kaže, da bi lahko bil izvor te skupine v današnji Ukrajini 
(Battaglia in sod. [2]), od koder naj bi se razširila po Evropi. Največji delež skupine I2a1b je 
sedaj na območju Hrvaške, vendar tam nisva našla najbolj podobnih daljših haplotipov. Na 
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Hrvaškem prevladuje južno dinarska podskupina I2a1b-M423, v Sloveniji pa severno 
dinarska. Gre za sorodni podskupini, ki pa imata nekoliko drugačno zgodovino selitve. 
Nekateri raziskovalci trdijo, da obe skupini izvirata z območja med Ukrajino in Poljsko, s 
tem, da je južna dinarska skupina nekoliko mlajša in da se je selila na območje Balkana v 
zgodnjem srednjem veku (Eupedia [61]). Zadnje selitve I2a1b-M423 s severovzhoda 
potrjujejo tudi raziskave Kennetha Nordtvedta (glej sliko [48]). Skupina R1b se je v Evropi 
selila v različnih smereh. Največ haplotipov R1b, ki so najbolj podobni tistim iz Slovenije sva 
našla na severu in zahodu Evrope. Na zahodu Evrope je tudi najvišji delež skupine R1b. 
Zadnjo selitev s severa potrjuje najdba najstarejše R1b v Evropi, v grobu izpred približno 
4500 let v kraju Kromsdorf v vzhodni Nemčiji (Lee in sod. [10]). Zadnje selitve skupine I1 s 
severa potrjuje dejstvo, da se je del te skupine deloma selil skupaj z R1b. Na severu Evrope je 
tudi delež te skupine najvišji. Na zadnje selitve I1 s severa kažejo tudi raziskave Kennetha 
Nordtvedta [48]. Ko piševa o smereh širjenja glavnih genetskih skupin, imava s tem v mislih 
daljše časovno obdobje, v katerem se je neka genetska skupina ali njena podskupina na nekem 
območju razvila (recimo I1 v Skandinaviji) in ne nujno smeri, iz katere so se različna ljudstva 
k nam priselila. Recimo: Langobardi so prišli na območje današnje Slovenije z vzhoda, 
vendar pa so še okoli leta nič živeli na jugu Švedske, v Skandinaviji, kjer se je ta genetska 
skupina razvila in so jo zagotovo nekaj prinesli tudi k nam. 
 

Razprava 
 
Prostor Slovenije je bil naseljen že mnogo pred zadnjo ledeno dobo. O tem pričajo različne 
arheološke najdbe. Najstarejša sled človeka je kamnito orodje iz Jame v Lozi pri Orehku, 
staro 250 tisoč let. Iz obdobja mousterienske kulture so se sledi ohranile v vsaj petnajstih 
najdiščih, med njimi v Divjih Babah, kjer so našli najstarejšo piščal na svetu, staro od 50 do 
60 tisoč let. Najstarejša sled modernega človeka pri nas (če je piščal zares izdelek 
neandertalca, kar še nima konsenza ) je lesena sulična ost z Barja iz szeletienskega obdobja, 
značilnega za srednjo Evropo. Stara je od 38 do 45 tisoč let. Takratni naseljenci, paleolitski 
lovci, so verjetno nosili genetsko skupino IJ ali I. Mogoče je bil del Slovenije naseljen tudi 
med zadnjo ledeno dobo, saj je znano, da so ledenodobna zatočišča bila na jugu Evrope ob 
robu ledenega pasu in v bližini morja. 
Po zadnji ledeni dobi so pri nas verjetno prevladovale genetska skupina I-M170 in njeni 
podskupini I2a2-P214 (visoka starost te veje v slovenskem vzorcu) in I2a1-P37.2. Iz časa 
mezolitika je bolj malo arheoloških najdb, medtem, ko kažejo neolitska najdišča na razcvet  
(tržaškega) Krasa, kjer so si ena za drugo sledile tri neolitske kulture iz sredozemskega 
območja: impresso, danilska in hvarska kultura. Glede na širjenje genetske skupine J tudi po 
Sredozemlju in glede na zelo visoko starost slovenske J2 skupine, še posebej J2a, bi lahko 
bila v omenjenih migracijah ravno ta prevladujoča. Po drugi strani pa je bila lahko genetska 
skupina G2a2b1-M406 (ob I2a1-P37.2 in morda tudi že I2a1b-M423) pomembno udeležena v 
lengyelski neolitski kulturi iz srednjega Podonavja, ki je bila prisotna na celinskem območju 
Slovenije, morda pa malce kasneje tudi pri koliščarjih na Ljubljanskem barju, saj je bila 
živinoreja pomembna gospodarska panoga barjancev, genetska skupina M406 pa je tesno 
povezana ravno z živinorejo. 
Ne izključujeva možnosti, da je z lengyelskim valom k nam prišlo tudi nekaj malega R1b1a2-
M269 skupine, saj sta bili tako M406 kot M269 tedaj že prej močno prisotni na Kavkazu. Res 
pa visoka starost slovenske R1b ne kaže avtomatično na to, da so njeni nosilci že pred 7000 
leti živeli tukaj, saj vemo, da je najstarejši haplotip iz te skupine, ki so ga v Evropi našli, 
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izpred 4500 let (Lee in sod., [10]). Čeprav seveda to samo po sebi spet ne pomeni, da bi ne 
mogla biti tukaj že prej. Verjetno pa vsaj R1b1a2-M269 ni bila, vsaj v omembe vrednem 
deležu ne (Larmuseau in sod. [9], ISOGG [66]). Paleolitska R1b-M343, ki so jo Zupan in sod. 
[37] našli na Dolenjskem (1,8%) in Štajerskem (1%) bi lahko bila tukaj že prej, lahko pa je 
prišla s kasnejšimi naselitvenimi valovi, ki so v Evropo prinesli od nje mlajšo R1b1a2-M269 
skupino. Podobno velja za R1a. Starost R1a1-SRY10831,2 je približno 10000-15000 let, 
starost R1a1a-M198 pa približno 9000 let (Rozhanskii in Klyosov [22]) in glede na to, da sta 
v slovenskem vzorcu dva haplotipa M198 in okoli 1,3 % SRY10831,2 (Zupan in sod. [37]), bi 
lahko bili vsaj teoretično pri nas tudi že pred bronasto dobo, čeprav je do sedaj najstarejša 
najdba R1a v Evropi šele izpred 4600 let (Haak in sod., [5]). Lahko pa sta seveda M198 in 
SRY10831,2 k nam prišli s kasnejšimi naselitvenimi valovi. Zelo verjetno pa sta bili skupini 
R1b in R1a s svojimi podskupinami del naselitvenih valov na območje današnje Slovenije 
najmanj od bronaste dobe naprej. Deleži starih skupin v Sloveniji (Zupan in sod. [37]): 
I*(M170) (1,4 %), I2*(P215) (1,4 %), I2a1*(0.1 %), R*(M207) (0,4 %), R1*(M173) (0,5 %), 
R1a1*(SRY10831,2) (1,3 %), R1b* (0.6 %) ter časi do skupnega prednika starih skupin v 
Sloveniji (Tabela 1): I2a2a-M223 (1,1%), J2a-M67 (0,9 %), G2a (verjetno manj kot 1 %), 
R1a-M198 (0,4 %), R1b (verjetno manj kot 1 %) kažejo, da je lahko 5-10 % moških 
prednikov sedanjih Slovencev bivalo na tem prostoru že pred bronasto dobo. Ravno v bronasti 
dobi je prišlo do uničenja in izgona mnogih evropskih paleolitskih in neolitskih genetskih 
linij, kar povezujejo z ekspanzijo genetske skupine R1b v Evropo (Klyosov [8]). Stare 
skupine so verjetno preživele samo v nekaj žepih po Evropi, od koder so se kasneje razširile 
po prostoru. 
Za mlajšo bronasto dobo pri nas (od 13. do 8. stoletja pr. n. št.) je značilna kultura žarnih 
grobišč. Nekateri jo povezujejo s Proto(Iliri) oz. z ilirskodobnimi prebivalci naših krajev 
(Granda [4]) in Veneti (Štih in sod. [27]), kar pomeni, da bi lahko bili (vsaj pri nas) njeni 
glavni Y-DNK skupini I2a1b-M423 in R1a oz. njene evropske podskupine. Ti dve skupini sta 
bili verjetno prevladujoči tudi v halštatskih (8. stol. do 4. stol. pr. n. št.) naselitvenih valovih 
trakijsko-kimerijskega ljudstva, ki je vdrlo v Panonijo. Dolenjski halštat velja za ilirskega, kar 
bi lahko pomenilo več I2a1b-M423 skupine, vendar tudi R1a oz. nekaterih njenih podskupin, 
zahodno slovenski halštat s svetolucijsko skupino pa je bil močno povezan s severno italskim 
prostorom, kar pomeni, da je vseboval več venetske komponente v svojem etnosu (Štih in 
sod. [27]), in s tem morda več R1a skupine oz. njenih podskupin pa tudi več skupine R1b, 
verjetno predvsem R1b1a2a1a2b-U152/S28, ki je bila tedaj že močno prisotna v severni 
Italiji, in manj skupine I2a1b-M423. To se nekako sklada z najinimi rezultati o pogostosti 
posameznih genetskih skupin v slovenskih regijah. V Spodnjem Posavju sva našla veliko 
I2a1b-M423 in na Goriškem več R1b1a2a1a2b-U152/S28 in manj I2a1b-M423. V kolikšnem 
deležu je S28 na Goriškem sled Venetov, v kolikšnem pa Keltov in Rimljanov, ne moreva 
ugotoviti. Zagotovo pa bi to lahko pokazala DNK analiza kosti iz starejše in mlajše železne 
dobe in antike na tem območju. V 4. stoletju pred našim štetjem so k nam prišla keltska 
plemena, ki so, kot navaja Duša Krnel v Amalietti [1], s staroselci živela v sožitju. Genetski 
bazen naših prednikov so obogatila predvsem z Y-DNK podskupinami R1b, med katerimi je 
bila prevladujoča že omenjena S28, v sicer majhnem deležu pa tudi z ostalimi genetskimi 
skupinami, tedaj prisotnimi zahodno in severozahodno od nas. Časi naselitvenih valov 
omenjenih ljudstev na območje sedanje Slovenije, ki jih omenjajo arheologi in zgodovinarji, 
so skladni z najinim izračunom glavnine časov naselitve pri nas, ki je nekje med 2300 in 3000 
leti pred sedanjostjo, kar kaže, da se je v tisočletju pred našim štetjem genetska slika na 
prostoru sedanje Slovenije izrazito spreminjala. 
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Razdejanje je beseda, s katero bi verjetno najbolje označila stanje od začetka Rimskega 
imperija na naših tleh pa tja do prve polovice prvega stoletja po našem štetju. Rimljani so v 
krvavih vojnah s tedanjimi prebivalci Slovenije pobili veliko ljudi in jih kot sužnje množično 
razselili po Italiji, Galiji in vsem Zahodu (Venelin [33]). Livij (navedla Duša Krnel) je 
zapisal, da so samo v vojni s Histri med leti 178 in 177 pred našim štetjem pobili 12 tisoč 
ljudi, nad 5 tisoč in pol pa odpeljali v suženjstvo (Amalietti [1]). Poleg tega je v drugi knjigi 
Valvasorjeve Čast in slava vojvodine Kranjske zapisano, da so Kranjci raje sami pobili svoje 
družine in sebe, kot da bi pristali na suženjstvo (Valvasor [32]). In če omenim še to, da je 
morda del naših prednikov pred nasiljem Rimljanov tedaj zbežal na ozemlje sedanje Slovaške 
(Venelin [33]), je upravičeno sklepati, da je prišlo ob vseh teh pobojih, samomorih ter 
prisilnih razselitvah in prostovoljnih odselitvah tudi do genetskega opustošenja, v katerem je 
bilo veliko genetskih linij staroselcev (vključno keltskih) tudi uničenih. 
Med 4. in 8. stoletjem po našem štetju so se čez slovensko ozemlje premikali Vizigoti, Huni, 
Svebi, Ostrogoti, Langobardi, Avari in drugi, s krajšimi ali daljšimi postanki, nekateri tudi z 
naselitvami, kot na primer Ostrogoti in Langobardi, ki so k nam lahko zanesli nekaj več 
genetskih skupin s severa in severozahoda, predvsem I1-M253 oz. nekaterih njenih podskupin 
in R1b1a2a1a1-U106 in njenih podskupin. V Solkanu so leta 2008 odkrili 53 langobardskih 
(Solkan [72]), v bližini Mirna pri Novi Gorici pa med leti 2009-2011 sedem ostrogotskih, 
grobov (RTV SLO [69]). Seveda bi bilo zelo zanimivo izvedeti, katere haplotipe in genetske 
skupine so dejansko nosili ljudje, ki so bili v njih pokopani. Starost slovenske baltsko 
karpatske R1a (BC-2) kaže na to, da je k nam tudi v srednjem veku pljusnil naselitveni val, 
čeprav je bil verjetno manjši, kot trdi uradna zgodovina. Tri različne slovanske kulture naj bi 
se tedaj prepletle na Slovenskem: »severna« - koločinska, ki se je k nam razširila iz smeri 
Dnepra, Buga, Visle, Odre, Labe, Donave in Drave, bolj »zahodna« - praška, iz smeri Tise, 
Donave, Drave in »južna« - penkivska kultura iz smeri zahodno od Črnega morja, Donave in 
Save) (Vidic in sod. [34]). Morda je prišlo s koločinskim valom več R1a podskupin in manj 
I2a1b-M423 skupine, s praškim in penkivskim pa poleg nekaterih podskupin R1a tudi več 
I2a1b skupine. 
Slika 3 kaže, da bi lahko zadnji naselitveni val v srednjem veku prispeval okoli 20 % 
slovenske Y-DNK, Tabela 1 pa napeljuje, da bi lahko bil ta prispevek večji. Poleg skupin R1a 
(BC-2) (najmanj 9,4 %), R1a volgino karpatska (najmanj 8,7%), vsaj del R1a L260 (do 3,7 
%), bi se lahko v tem času selile tudi I2a1b (največ 17,9 %), I1 (Z58 (najmanj 3,9 %), od tega 
Z59 (najmanj 1,7 %), Z63 (najmanj 0,9 %), vzhodnoevropska (najmanj 1,1 %)) in še kakšne 
druge skupine. Na osnovi tega ocenjujeva, da je zadnji večji naselitveni val v zgodnjem 
srednjem veku verjetno prispeval 20-50 % k današnjemu slovenskemu Y-DNK bazenu. Pri 
oceni številčnosti prvotnih populacij pa bi bilo seveda potrebno upoštevati učinek 
populacijskega »ozkega grla«, do katerega je v tisočletjih in stoletjih zagotovo večkrat prišlo 
(Perdih [14]), na primer v času bronaste dobe in Rimskega imperija. 
Tudi kasneje je bilo v različnih obdobjih vojnega pogroma nad prebivalci, zlasti pa kuge (Zajc 
in sod. [36]) in drugih kužnih bolezni, ki so pri nas pomorile v povprečju od 30-40% 
prebivalstva, v nekaterih krajih pa tudi več (Travner [29]), veliko genetskih linij pretrganih. 
 

Zaključek 
 
Genetska analiza Y-DNK Slovencev kaže, da je najpogostejša genetska skupina v Sloveniji 
R1a (38,7 ± 4,5 %), sledijo I2a1b (17,9 ± 3,5 %), R1b (16,2 ± 3,4 %), I1 (10,5 ± 2,8 %), itd. 
Skupni prednik slovenske R1a naj bi živel pred 3975 ± 799 leti, skupni prednik I2a1b pred 
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2336 ± 351 leti, prednik R1b pred 7534 ± 1152 leti in prednik I1 pred 2886 ± 510 leti. 
Slovenska R1a spada skorajda v celoti v evropsko Z282, znotraj nje pa verjetno v južno 
baltsko, volgino karpatsko in staro karpatsko ter zahodno slovansko (klasifikacija FTDNA) 
podskupino. Slovensko južno baltsko skupino sestavljajo predvsem haplotipi mlajše baltsko 
karpatske podskupine (po Klyosovu), ki predstavlja približno četrtino slovenske R1a. Največ 
R1a skupine je med beneškimi Slovenci, najstarejša pa je v Prekmurju. Haplotipi znotraj 
genetske skupine I2a1b-M423 so skoraj vsi severno dinarski, le nekaj jih je južno dinarskih, 
več te skupine je v Spodnjem Posavju. Haplotipi R1b so predvsem alpski R1b1a2a1a2b-
U152/S28 in severozahodno evropski R1b1a2a1a1-U106/S21. Največ R1b sva našla na 
Goriškem, kjer morda celo presega delež R1a. Slovenski I1-M253 haplotipi so predvsem v 
zahodno in centralno evropskih vejah. Nekaj haplotipov je tudi nordijskih, bolj povezanih s 
Švedsko kot z Norveško, nekaj pa je vzhodnoevropskih. Več I1 je na Goriškem, kjer je po 
deležu enaka R1b. Več kot polovica prednikov Slovencev se je verjetno na tem prostoru 
naselila v času bronaste in železne dobe. Zadnji naselitveni val v zgodnjem srednjem veku pa 
bi lahko prispeval 20-50 % genov današnjim Slovencem. Okrog 5-10 % moških prednikov 
Slovencev pa bi lahko bivalo na tem prostoru že pred bronasto dobo. Največ najbližjih 
haplotipov R1a in I2a1b sva našla v Rusiji in na Poljskem, R1a tudi na Češkem in v Nemčiji, 
I2a1b tudi v Ukrajini in na Balkanu, R1b in I1 v Nemčiji, Belgiji, Angliji in na Irskem, R1b 
tudi v Italiji in I1 tudi na Švedskem. Zadnje selitve prednikov skupine R1a in I2a1b bi lahko 
potekale s severovzhoda, slednje deloma tudi z jugovzhoda, selitve skupine R1b bi lahko 
potekale s severa in zahoda, skupine I1 pa s severa.  
Za bolj natančno določitev izvora in starosti Slovencev bi bilo potrebno določiti čase do 
skupnih prednikov ostalih Y-DNK podskupin. Analizirati bi bilo potrebno tudi večje število 
haplotipov Slovencev in jih primerjati z drugimi narodi in ljudstvi. Predvsem pa bi bilo 
potrebno čim bolje genetsko raziskati arheološka najdišča v Sloveniji in zamejstvu, še posebej 
iz časa paleolitika, neolitika, bakrene in železne dobe, antike in zgodnjega srednjega veka in 
rezultate primerjati s tistimi od drugod ter današnjimi pri nas in po svetu. 
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Povzetek 
 
V prispevku je predstavljena genetska analiza Slovencev na osnovi Y-DNK haplotipov, ki se 
dedujejo po očetu. Analizo sva naredila s 458 haplotipi dolžine od 9 do 43 označevalcev iz 
celotne Slovenije. Namen analize je bil določiti sorodnost z drugimi narodi ter oceniti okvirne 
smeri ter povprečne čase zadnjih selitev prednikov Slovencev. Z uporabo Atheyjevega ter 
Cullen in Nordtvedtovega spletnega programa sva razvrstila haplotipe iz Slovenije v 
podskupine. Najpogostejša genetska skupina v Sloveniji je R1a (38,7 ± 4,5 %), sledijo I2a1b 
(17,9 ± 3,5 %), R1b (16,2 ± 3,8 %), I1 (10,5 ± 2,8 %), itd. Z uporabo Kilin-Klyosovega 
kalkulatorja sva izračunala čase do skupnega prednika za večino Y-DNK skupin iz Slovenije. 
Skupni prednik slovenske R1a naj bi živel pred 3975 ± 799 leti, prednik I2a1b pred 2336 ± 
351 leti, R1b pred 7534 ± 1152 leti in I1 pred 2886 ± 510 leti. Na osnovi lokacij 253 
slovenskih haplotipov sva določila deleže Y-DNK skupin v Sloveniji po regijah. Ugotovila 
sva, da Slovenska R1a spada skorajda v celoti v evropsko Z282, znotraj nje pa verjetno v 
južno baltsko, volgino karpatsko in staro karpatsko ter zahodno slovansko (klasifikacija 
FTDNA) podskupino. Slovensko južno baltsko skupino sestavljajo večinoma haplotipi mlajše 
baltsko karpatske podskupine (po Klyosovu), ki predstavlja približno četrtino slovenske R1a. 
Največ R1a skupine je med beneškimi Slovenci, najstarejša pa je v Prekmurju. Haplotipi 
znotraj genetske skupine I2a1b-M423 so skoraj vsi severno dinarski, le nekaj jih je južno 
dinarskih, več te skupine je v Spodnjem Posavju. Haplotipi R1b so predvsem alpski 
R1b1a2a1a2b-U152/S28 in severozahodno evropski R1b1a2a1a1-U106/S21. Največ R1b sva 
našla na Goriškem, kjer morda celo presega delež R1a. Slovenski I1-M253 haplotipi so 
predvsem v zahodno in centralno evropskih vejah. Nekaj haplotipov je tudi nordijskih, bolj 
povezanih s Švedsko kot z Norveško, nekaj pa je vzhodnoevropskih. Več I1 je na Goriškem, 
kjer je po deležu enaka R1b. Na osnovi primerjave 200 daljših haplotipov iz Slovenije z 
drugimi iz spletne baze Ysearch sva izračunala okvirne čase selitev prednikov Slovencev. 
Rezultati kažejo, da se je verjetno več kot polovica prednikov Slovencev na tem prostoru 
naselila v času bronaste in železne dobe. Zadnji naselitveni val v zgodnjem srednjem veku pa 
bi lahko k današnjemu Y-DNK bazenu Slovencev prispeval 20-50 % genov. Okrog 5-10 % 
slovenske Y-DNK je v starih genetskih skupinah, kar kaže, da bi lahko nekaj moških 
prednikov današnjih Slovencev na tem prostoru živelo že pred bronasto dobo. Poiskala sva 
kraje, kjer sva v bazi YHRD našla največ različnih izmed 33 najpogostejših haplotipov iz 
Slovenije dolžine 9 označevalcev in države, kjer sva v bazi Ysearch našla največ haplotipov 
dolžine od 32 do 43 označevalcev, ki so najbližji Slovenskim po posameznih skupinah. 
Največ najbližjih haplotipov R1a in I2a1b sva našla v Rusiji in na Poljskem, R1a tudi na 
Češkem in v Nemčiji, I2a1b tudi v Ukrajini in na Balkanu, R1b in I1 v Nemčiji, Belgiji, 
Angliji in Irski, R1b tudi v Italiji in I1 tudi na Švedskem. Nekatere od teh držav nakazujejo 
možne smeri zadnjih selitev prednikov Slovencev. Selitve prednikov skupin R1a in I2a1b bi 
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lahko potekale s severovzhoda, slednje deloma tudi z jugovzhoda, selitve prednikov skupine 
R1b bi lahko potekale s severa in zahoda, skupine I1 pa s severa. 
 

Dodatek 
 
V Tabeli 5 je po vrsti navedenih prvih deset krajev z najvišjim deležem ljudi z istim 
haplotipom, upoštevala sva samo tiste kraje, v katerih ga imata vsaj dve osebi v vzorcu. 
Slovenijo sva poudarila, da se lažje opazi. V pokončni obliki je zapisana, ko po deležih sledi 
kraju pred njo, v ležeči pa, ko so pred njo še drugi kraji, čeprav ne zapisani, in je njen delež 
samo informativen. Pomen tabele je v tem, da tudi širši javnosti in ne samo strokovni, 
posredujeva konkretne najpogostejše krajše Y-DNK haplotipe v Sloveniji in da si s pomočjo 
navedenih krajev in deležev ljudi, ki te haplotipe nosijo drugje, sama ustvari neko sliko in po 
želji samostojno raziskuje dalje. 
 
Tabela 5: Kraji, kjer sva v bazi YHRD našla največ najpogostejših krajših Y-DNK haplotipov 
iz Slovenije 
 

Haplotip in genetska skupina št. ljudi % Haplotip in genetska skupina št. ljudi % Haplotip in genetska skupina št. ljudi % 
Haplotip 1 - R1a 23 5,2 Haplotip 12 - I1 5 1,1 Haplotip 23 - R1a 3 0,7 

16-11-14-13-30-25-10-11-13     14-13-14-12-29-22-10-11-13     16-11-14-13-31-25-10-11-13     
Nowy Targ, Poljska 4 (52) 7,7 Plzen, Češka 3 (62) 4,8 Tambov, Rusija 2 (48) 4,2 
Maladziečna, Belorusija 2 (27) 7,4 Oklahoma (več indijanskih plemen) 2 (97) 2,1 Reunion (Malbarci) 3 (106) 2,8 
Baranaviči, Belorusija 3 (52) 5,8 Salzburg, Avstrija 4 (200) 2,0 Karnataka, Indija (Brahmani) 2 (103) 1,9 
Bratislava, Slovaška 9 (164) 5,5 Švica 3 (150) 2,0 Moravska-Šlezija, Češka 2 (115) 1,7 
Budimpešta, Madžarska (Aškenazi) 2 (37) 5,4 Szczecin, Poljska 2 (105) 1,9 Taraz, Kazahstan 2 (181) 1,1 
Slovenija 23 (442) 5,2 Cape Town, RSA (Evropejci) 2 (108) 1,9 Daka, Bangladeš 2 (216) 0,9 
Brjansk, Rusija 2 (43) 4,7 Hamburg, Nemčija 4 (275) 1,5 južna Poljska 4 (514) 0,8 
Nowy Sacz, Poljska 5 (114) 4,4 Antwerpen, Belgija 4 (278) 1,4 London, VB (Indo Pakistanci) 2 (263) 0,8 
Videm, Italija 2 (47) 4,3 Halle, Nemčija 3 (234) 1,3 Magdeburg, Nemčija 2 (283) 0,7 
Lipezk, Rusija 2 (47) 4,3 Vlaams-Brabant, Belgija 2 (158) 1,3 Slovenija 3 (442) 0,7 
Skopje, Makedonija in severna Poljska 2/52; 3/78 3,9 Slovenija 5 (442) 1,1 centralna Bohemija, Češka 2 (455) 0,4 

Haplotip 2 - R1a 13 2,9 Haplotip 13 - I1 5 1,1 Haplotip 24 - R1a 3 0,7 
16-11-14-14-31-25-11-11-13     14-14-14-12-28-23-10-11-13     16-11-14-14-31-25-10-11-13     
Varmland, Švedska 2 (42) 4,8 Jokkmokk, Švedska (Sami) 8 (38) 21,1 severna Poljska 2 (78) 2,6 
Tver, Rusija 2 (43) 4,7 Hancoa-Miri, Brazilija (Afričani) 4 (22) 18,2 Pinsk, Belorusija 3 (117) 2,6 
Hradec Kralove, Češka 2 (49) 4,1 Blekinge, Švedska 4 (41) 9,8 centralna Norveška 7 (317) 2,2 
Tuva, Sibirija 2 (54) 3,7 Vologda, Rusija 3 (40) 7,5 južna Bohemija, Češka 2 (111) 1,8 
Uzhgorod, Ukrajina 3 (81) 3,7 Uppsala, Švedska 4 (55) 7,3 Riga, Latvija 2 (197) 1,0 
Novi Sad, Srbija (Slovaki) 7 (200) 3,5 Varmland, Švedska 3 (42) 7,1 severna Hrvaška 2 (220) 0,9 
Tunizija (andaluzijski Arabci) 4 (132) 3,0 Finska 66 (937) 7,0 vzhodna Norveška 4 (493) 0,8 
Slovenija 13 (442) 2,9 Turku, Finska 11 (162) 6,8 vzhodna Slovaška 5 (629) 0,8 
vzhodna Tirolska, Avstrija 5 (270) 1,9 Švedska 24 (400) 6,0 Slovenija 3 (442) 0,7 
južna Moravska, Češka 4 (216) 1,9 Gotlandija, Švedska 2 (40) 5,0 Nepal 4 (768) 0,5 
Bratislava, Slovaška 3 (164) 1,8 Slovenija 5 (442) 1,1 Varšava, Poljska 2 (495) 0,4 

Haplotip 3 - R1a 11 2,5 Haplotip 14 - R1a 4 0,9 Haplotip 25 - I2 (M423) 3 0,7 
16-11-14-13-30-25-11-11-13     16-11-14-13-30-24-10-11-13     16-14-15-13-32-24-11-11-13     
Kreta, Grčija 2 (8) 25,0 Wales, Velika Britanja (Indo-Pakistanci) 2 (106) 1,9 Haradok, Belorusija 3 (36) 8,3 
Haradok, Belorusija 4 (36) 11,1 Ningšja, Kitajska (Hui) 2 (118) 1,7 Makedonija, Grčija 2 (28) 7,1 
Ivanovo, Rusija 4 (40) 10,0 južna Moravska, Češka 3 (216) 1,4 Brest, Belorusija 2 (30) 6,7 
Smolensk, Rusija 4 (43) 9,4 Pakistan (Paštuni) 3 (270) 1,1 Homiel, Belorusija 2 (30) 6,7 
Tambov, Rusija 4 (48) 8,3 Slovenija 4 (442) 0,9 Viciebsk, Belorusija 3 (53) 5,7 
Pandžap, Indija (Jat Sikhi) 8 (108) 7,4 Lublin, Poljska 2 (246) 0,8 Ivanovo, Rusija 2 (40) 5,0 
Krasnador, Rusija 4 (55) 7,3 Kijev, Ukrajina 2 (266) 0,8 Vlaška, Romunija 3 (96) 3,1 
Moskva, Rusija 6 (85) 7,1 Makedonija 2 (351) 0,6 Pinsk, Belorusija 3 (117) 2,6 
severni Afganistan (Paštuni) 3 (44) 6,8 Bydgoszcz, Poljska 2 (411) 0,5 Lugansk, Ukrajina 2 (88) 2,3 
Rostov na Donu, Rusija 4 (61) 6,6 Sverdlovsk, Rusija 4 (832) 0,5 Zagreb, Hrvaška 5 (264) 1,9 
Slovenija 11 (442) 2,5 vzhodna Slovaška 3 (629) 0,5 Slovenija 3 (442) 0,7 

Haplotip 4 - I1 11 2,5 Haplotip 15 - R1a 4 0,9 Haplotip 26 - I2 (M423) 3 0,7 
14-13-14-12-28-22-10-11-13     16-11-14-14-31-24-11-11-13     16-14-15-13-33-24-11-11-13     
Tiszavasvari, Madžarska (Romi) 3 (29) 10,3 Slovenija  4 (442) 0,9 Kijev, Ukrajina 2 (266) 0,8 
Santa Catarina North, Brazilija 3 (51) 5,9 vzhodna Slovaška 2 (629) 0,3 Slovenija 3 (442) 0,7 
Frizija, Nizozemska  5 (95) 5,3 Sverdlovsk, Rusija 2 (832) 0,2 
Marajo, Brazilija (Afričani) 3 (58) 5,2 
Gotlandija, Švedska 2 (40) 5,0 
Varmland, Švedska 2 (42) 4,8 
Arkhangelsk, Rusija 2 (42) 4,8 
Tver, Rusija 2 (43) 4,7 
Leuven, Belgija 5 (113) 4,4 
Grenlandija (Inuiti) 3 (70) 4,3 
Slovenija 11 (442) 2,5 

Haplotip 5 - E1b1b 9 2,0 Haplotip 16 - R1a 4 0,9 Haplotip 27 - I2 (M423) 3 0,7 
13-16-18-13-30-24-10-11-13     16-11-15-13-30-25-10-11-13     16-14-15-13-31-24-10-11-13     
Albanija 11 (110) 10,0 Ivanovo, Rusija 2 (40) 5,0 južna Hrvaška 11 (220) 5,0 
Trakija, Grčija 4 (41) 9,8 Novgorod, Rusija 2 (127) 1,6 vzhodna Hrvaška 6 (220) 2,7 
La Spezia, Italija 4 (45) 8,9 Litva 3 (94) 1,6 Hrvaška 3 (125) 2,4 
Sarajevo, BiH 3 (35) 8,6 jugovzhodna Poljska  2 (161) 1,1 Lunca de Sus, Romunija (Csango) 2 (84) 2,4 
Albanija 12 (165) 7,3 Slovenija 4 (442) 0,9 Novi Sad, Srbija 5 (215) 2,3 
Oradea-Bihor, Romunija 5 (73) 6,9 Poznan, Poljska 2 (244) 0,8 Bosna in Hercegovina 2 (100) 2,0 
Tirana, Albanija 2 (30) 6,7 Magdeburg, Nemčija 2 (283) 0,7 zahodna Hrvaška 4 (220) 1,8 
Doboj-Banja Luka-Bjeljina, BiH 2 (31) 6,5 Aguascalientes, Mehika 2 (293) 0,7 Pinsk, Belorusija 2 (117) 1,7 
Makedonija 21 (351) 6,0 Bydgoszcz, Poljska 2 (411) 0,5 Bialystok, Poljska (Litovci) 2 (124) 1,6 
Skopje, Makedonija 3 (52) 5,8 Berlin, Nemčija 3 (685) 0,4 Novi Sad, Srbija (Rusini) 3 (200) 1,5 
Slovenija 9 (442) 2,0 Varšava, Poljska 2 (495) 0,4 Slovenija  3 (442) 0,7 

Haplotip 6 - I2 (M423) 8 1,8 Haplotip 17 - I2 (M423) 4 0,9 Haplotip 28 - I2 (M423) 3 0,7 
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16-14-15-13-31-24-11-11-13     16-15-15-13-31-24-11-11-13     16-14-15-13-30-24-11-11-13     
Mostar, BiH 4 (34) 11,8 Bratislava, Slovaška 2 (164) 1,2 Mostar, BiH 3 (34) 8,8 
Bosna in Hercegovina 10 (100) 10,0 severna Hrvaška 2 (220) 0,9 Ivanova, Belorusija 2 (35) 5,7 
južna Hrvaška 22 (220) 10,0 Slovenija 4 (442) 0,9 Belgorod, Rusija 2 (37) 5,4 
vzhodna Hrvaška 17 (220) 7,7 Kijev, Ukrajina 2 (266) 0,8 južna Hrvaška 11 (220) 5,0 
Svetlogorsk, Belorusija 3 (40) 7,5 vzhodna Slovaška 3 (629) 0,5 Trakija, Grčija 2 (41) 4,9 
Novi Sad, Srbija 16 (215) 7,4 Vroclav, Poljska 3 (781) 0,4 Liberec, Češka 2 (45) 4,4 
Maladziečna, Belorusija 2 (27) 7,4 Videm, Italija 2 (47) 4,3 
Tambov, Rusija 3 (48) 6,3 zahodna Hrvaška 9 (220) 4,1 
Palota-Bihor, Romunija (Nemci) 2 (32) 6,3 Hrvaška 5 (125) 4,0 
centralna Hrvaška 13 (220) 5,9 Bosna in Hercegovina 4 (100) 4,0 
Slovenija 8 (442) 1,8 Slovenija  3 (442) 0,7 

Haplotip 7 - R1a 7 1,6 Haplotip 18 - R1b 4 0,9 Haplotip 29 - I2 (M423) 3 0,7 
17-10--14-13-30-25-10-11-13     14-11-14-13-29-23-11-13-13     17-14-15-13-32-24-11-11-13     
Sinteu-Bihor, Romunija (Slovaki) 5 (35) 14,3 Palota-Bihor, Romunija (Nemci) 5 (32) 15,6 Oradea (Bihor), Romunija 3 (73) 4,1 
Nowy Sacz, Poljska 9 (114) 7,9 Limburg, Belgija 5 (58) 8,6 Slovenija  3 (442) 0,7 
Szczecin, Poljska 8 (105) 7,6 zahodni Vlaanderen, Belgija 8 (106) 7,6 vzhodna Slovaška 4 (629) 0,6 
Varšava, Poljska 37 (495) 7,5 Palmas, Brazilija 2 (30) 6,7 Bydgoszcz, Poljska 2 (411) 0,5 
Bohemija, Češka 5 (72) 6,9 Lusiana, ZDA (Evropejci) 2 (31) 6,5 Sverdlovsk, Rusija 2 (832) 0,4 
Nemčija (Sorbi) 2 (30) 6,7 Santa Catarina Capital, Brazilija 3 (50) 6,0 Leipzig, Nemčija 2 (1114) 0,2 
Krakov, Poljska 13 (207) 6,3 vzhodni Vlaanderen, Belgija 5 (88) 5,7 
Tokaj, Madžarska (Romi) 2 (39) 6,3 Strasbourg, Francija 10 (180) 5,6 
jugovzhodna Poljska 10 (161) 6,2 Illinois, ZDA (Evropejci) 7 (129) 5,4 
Vroclav, Poljska 45 (781) 5,8 Frizija, Nizozemska 5 (95) 5,3 
Slovenija 7 (442) 1,6 Slovenija 4 (442) 0,9 

Haplotip 8 - R1b 6 1,4 Haplotip 19 - I1 4 0,9 Haplotip 30 - R1b 3 0,7 
14-11-14-13-29-24-11-13-13     14-13-14-12-28-23-10-11-13     14-11-13-13-29-24-11-13-13     
Baskija, Španija (Baski) 32 (168) 19,1 Dukas, Albanija 2 (39) 5,1 Santa Cruz, Argentina (Tehuelche) 2 (12) 16,7 
Biskaj, Španija (Baski) 16 (87) 18,4 Olomouc, Češka 2 (53) 3,8 Sucre, Kolumbija 2 (27) 7,4 
Alava, Španija (Baski) 5 (33) 15,2 Utah, ZDA (Evropejci) 2 (57) 3,5 južna Norveška 4 (76) 5,3 
Santa Catarina Valley, Brazilija  8 (54) 14,8 Novi Sad (Srbija) 7 (215) 3,3 Limburg, Belgija 2 (58) 3,5 
Florida, ZDA (Evropejci) 3 (22) 13,6 Štip, Makedonija (Vlahi) 2 (65) 3,1 Bergen, Norveška 3 (93) 3,2 
Wisconsin, ZDA (Chippewa) 4 (30) 13,3 Chubut Argentina 3 (108) 2,8 Toulouse, Francija 2 (67) 3,0 
Wales, Velika Britanija 15 (118) 12,7 južna Hrvaška 6 (220) 2,7 zahodna Norveška 8 (301) 2,7 
Pireneji, Španija 17 (134) 12,7 severna Poljska 2 (78) 2,6 Bruselj, Belgija 3 (125) 2,4 
Limburg (Belgija) 7 (58) 12,1 Cuneo, Italija 2 (90) 2,2 južna Portugalska 4 (192) 2,1 
Mato Grosso do Sul, Brazilija 6 (50) 12,0 Madeira, Portugalska 2 (99) 2,0 Islandija 2 (100) 2,0 
Slovenija 6 (442) 1,4 Slovenija 4 (442) 0,9 Slovenija 3 (442) 0,7 

Haplotip 9 - R1a 5 1,1 Haplotip 20 - T 4 0,9 Haplotip 31 - R1b 3 0,7 
15-11-14-13-30-25-10-11-13     15-14-16-13-30-24-10-13-13     14-11-14-13-28-23-10-13-13     
Figuig, Maroko (Arabci) 16 (44) 36,4 Slovenija 4 (442) 0,9 Long Island, Bahami (Bahamci) 2 (43) 4,7 
Palota - Bihor, Romunija (Nemci) 5 (32) 15,6 Irska 2 (155) 1,3 
Himačal Pradeš, Indija (Gujarati) 8 (57) 14,0 London, Velika Britanija 3 (299) 1,0 
Karlovi Vari, Češka 2 (31) 6,5 Magdeburg, Nemčija 2 (283) 0,7 
Klimavičy, Belorusija 2 (32) 6,3 Slovenija 3 (442) 0,7 
Rjazan, Rusija 2 (36) 5,6 Lvov, Ukrajina 2 (305 0,7 
Himačal Pradeš, Indija (Saraswati Brahmani) 3 (61) 4,9 Stuttgart, Nemčija 7 (1154) 0,6 
severna Poljska 3 (78) 3,9 Varšava, Poljska 3 (495) 0,6 
Litva 6 (194) 3,1 Bydgoszcz, Poljska 2 (411) 0,5 
Bohemija, Češka 2 (72) 2,8 severna Portugalska 3 (650) 0,5 
Slovenija 5 (442) 1,1 Brazilija (Brazilci) 2 (445) 0,5 

Haplotip 10 - R1a 5 1,1 Haplotip 21 - R1a 3 0,7 Haplotip 32 - R1b 3 0,7 
16-11-14-13-29-25-10-11-13     15-11-15-13-29-25-10-11-13     14-11-14-13-29-23-10-13-13     
Svietlogorsk, Belorusija 4 (40) 10,0 Krasnodar, Rusija  2 (55) 3,6 Mala Kumanija, Madžarska (Kumani) 2 (23) 8,7 
Krupki, Belorusija 2 (22) 9,1 Nowy Sacz, Poljska 2 (114) 2,6 Maryland, ZDA (Evropejci) 3 (64) 4,7 
Mostar, BiH 3 (34) 8,8 Szczecin, Poljska 2 (105) 1,9 Oost-Vlaanderen, Belgija 3 (88) 3,4 
Bialystok, Poljska (ruska skupnost) 11 (129) 8,5 Madžarska 2 (239) 0,8 Miercurea Ciuc, Romunija (Szekely) 3 (91) 3,3 
Stavropol, Rusija 5 (64) 7,8 Slovenija 3 (442) 0,7 Plzen, Češka 2 (62) 3,2 
Pardubice, Češka 6 (84) 7,1 Praga, Češka 4 (645) 0,6 Vlaška, Romunija 3 (96) 3,1 
Novgorod, Rusija 9 (127) 7,1 južna Poljska 3 (514) 0,6 Gradec, Avstrija 2 (65) 3,1 
Karlovi Vari, Češka 2 (31) 6,5 Chemnitz, Nemčija 4 (743) 0,5 Azori, Portugalska 2 (68) 2,9 
Volot, Rusija 2 (32) 6,3 Varšava, Poljska 2 (495) 0,4 Cape Town, RSA 3 (114) 2,6 
Rjazan, Rusija in Haradok, Belorusija po 2 (36) 5,6 Vroclav, Poljska 3 (781) 0,4 Dresden, Nemčija 2 (88) 2,3 
Slovenija 5 (442) 1,1 Gdansk, Poljska 4 (1112) 0,4 Slovenija 3 (442) 0,7 

Haplotip 11 - I2 (M423) 5 1,1 Haplotip 22 - R1a 3 0,7 Haplotip 33 - I1 3 0,7 
15-14-15-13-31-24-11-11-13     16-11-14-13-29-25-11-11-13     14-13-14-12-28-22-10-11-14     
Mostar, BiH 4 (43) 11,8 Haradok, Belorusija 2 (36) 5,6 vzhodna Tirolska, Avstrija 9 (270) 3,3 
Lunca de Sus, Romunija (Csango) 5 (84) 6,0 Bialystok, Poljska (ruska skupnost) 4 (129) 3,1 Zagreb, Hrvaška 4 (264) 1,5 
Novi Sad, Srbija  8 (215) 3,7 Pensa, Rusija 2 (81) 2,5 Salzburg, Avstrija 3 (200) 1,5 
južna Hrvaška 8 (220) 3,6 Lugansk, Ukrajina 2 (88) 2,3 Rostock, Nemčija 8 (778) 1,0 
Hrvaška 3 (125) 2,4 Bergen, Norveška 2 (93) 2,2 zgornja Bavarska, Nemčija 2 (200) 1,0 
zahodna Hrvaška 6 (220) 2,3 Vladivostok, Rusija 3 (151) 2,0 centralna Hrvaška 2 (220) 0,9 
Vlaška, Romunija 2 (96) 2,1 Moravska-Šlezija, Češka 2 (115) 1,7 Tirolska, Avstrija 2 (230) 0,9 
Bosna in Hercegovina 2 (100) 2,0 južna Indija (Tamilci) 2 (126) 1,6 Slovenija 3 (442) 0,7 
Bialystok, Poljska (Belorusi) 3 (157) 1,9 Riga, Latvija 3 (197) 1,5 Freiburg, Nemčija 3 (444) 0,7 
vzhodna in centralna Hrvaška  8 (440) 1,8 zahodna Norveška 4 (301) 1,3 zahodna Norveška 2 (301) 0,7 
Slovenija 5 (442) 1,1 Slovenija 3 (442) 0,7 ZDA (Evropejci) 8 (1476) 0,5 

 


