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Ajánlott irodalom

• Miklósi, Á: Dog Behaviour, Evolution, and cognition (Oxford 
University Press, 2014)

• Magyar fordítás: A kutya: 
http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2792-
88-0

• Kutyagondolatok nyomában (szerk: Miklósi-Topál, Typotex, 
2001)

• Farkaslesen (Természetfilm.hu, 2005)
http://film.indavideo.hu/video/f_farkaslesen

• Csányi Vilmos Kutyaakadémiája (Magyar Etológia Alap. 
2015)

• Kutatások röviden: http://kutyakutatas.blogspot.hu/

• A kutya, Libri, 2019

http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2792-88-0
http://kutyakutatas.blogspot.hu/


Rendszertan

arab

timber

sarki 

Szín: 

Marmagasság:

Súly:

Hossz:

szürke, szürkésbarna, 
fehér, vörös, barna, fekete 
(kutyától!)

60-95 cm

20-70 kg (Bergman-szabály)

130-200 cm 

A kutya: Canis familiaris vagy Canis lupus familiaris?

Európai hagyomány: 2 faj (farkas: Canis 
lupus, kutya: Canis familiaris)

5-24 farkasalfaj

~400 kutyafajta/típus



ivari dimorfizmus: ~20%

Miklósi, 2012

https://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2792-88-0


A szürke farkas földrajzi elterjedése

Hány farkas él a Földön?

~250,000 (Boitani et al. 2018)

Hány kutya él a Földön?

700-1000 millió

mtDNS: 100E éve kb 5M →ma: 6%-nak 
utód (Vilá és mtsai, 1999)



Jelenlegi 

populáció

Elterjedés az 

eredeti 

terület %-

ában

USA

Alaszka 5000-8000 95%

Washington 5 5

Wisconsin 55 15

KANADA

Labrador 2000 95

Manitoba 4000-6000 70

ÉNY-i 

területek

10000 95

Yukon 4500 80

EURÁZSIA

Afganisztán 1000 90

Bulgária 500 30

Egyiptom 25 90

Finnország 90 10

Franciaország 5 5

Görögország 500 60

India 1000 20

Irán 1000 80

Izrael 100 60

Magyarország 20 10

Mongólia 10000 95

Németország 5 5

Norvégia 5 2

Románia 2000 20

Spanyolország 1500 15

Szlovákia 300 15

Volt 

Szovjetunió

90000 65

Volt 

Jugoszlávia

500 45

Mai 
elterjedés 

és 
állományok



< 25 000

~ Budaörs lakossága

Hány farkas él Európában?



Magyarországon
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észlelt farkas (db)

észlelt hiúz (db)

XX. század második fele: kipusztult (?)

1980-90: szórványos megfigyelések

Szent István Egyetem,
Vadbiológai és
Vadgazdálkodási
Tanszék

LIFE Nature 
program

Szemethy László, 
Heltai Miklós, 
Márkus Márta

Farkasok és hiúzok
WWF Magyarország, 2003



Zemplén, Aggtelek, Szatmár-Bereg, Bácska 1993 óta védett, 2001 óta 

fokozottan védett



Gopalakrishnan et al. 2018

A faj kialakulása

Nehéz a fajok elkülönítése és a 
kialakulásuk helyének, idejének 
meghatározása:
• mobilitás → földrajzi keveredés
• géncsere a Canis fajok között

~1M éve vált el a prérifarkastól
~12.500 éve vált el az amerikai 
és az eurázsiai ág (Fan et al., 2016)

Koepfli et al. 2015 alapján

(Mik a Canis nem fajai?) 
(szürke farkas, prérifarkas, vörös farkas, afrikai farkas, etióp sakál, 
aranysakál, kutya)

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31125-4
https://genome.cshlp.org/content/26/2/163
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215007873




Territóriu
m

Ökológia

A territórium mérete (km2) a szélességi fok szerint

Hány farkascsalád élhetne 
Magyarországon?

~200



FalkaméretA falka mérete

Mitől függ? 

szezontól, zsákmánytól



Vadászat

• ~kétnaponta
• sikeresség: falkaméret, 

elérhető/utolsó zsákmány, 
védelem dögevőktől,

• optimális létszám a patások 
vadászatához: 4-6

• É-Am: karibu, jávorszarvas, 
rénszarvas
Eu: gímsz., vaddisznó, őz, 
nyúl, egér, ürge, háziállat, 
szemét
(saját mérettől is függ)



pézsmatulok



Falkák közti
kapcsolatok

• fiatalok elvándorlása (9-36 
hó, 8-400 km, de akár 2000)

• terület védelme

• idegenek befogadása

• falkák közt nem nagy a 
genetikai diverzitás



„Slavc” szlovén farkas

Hubert Potčnik felteszi a GPS 
nyakörvet

http://kutyakutatas.blogspot.hu/2014/09/ketezer-
kilometer-europaban.html

Hány km-t tett meg 8 hónap alatt? 

~2000 km



természetes populáció vs 
fogság

stressz: kis hely, eltérő eredet, 
nem-rokonok...

Hierarchia



Falkán belüli kapcsolatok

fogságban

vadon

vezető/
szaporodó 
egyed



Szaporodás

• párzási szezon: I-IV.

• 0-5 kölyök, átlag: 3,8

• szaporodó pár

• rugalmas

• vadon: még nem írtak le 
kölyökgyilkosságot
(fogságban előfordul)



http://index.hu/tudomany/2010/05/
05/vilaghiru_farkaskutato_jart_buda
pesten/

Előadáshoz link itt

függ: 
• zsákmány mérete
• békítő viselkedésformák
• birtoklási zóna,
• kölyöknevelés

Élelemmegosztás

http://index.hu/tudomany/2010/05/05/vilaghiru_farkaskutato_jart_budapesten/
http://videa.hu/videok/filmdzsungel/emberek-vlogok/david-mech-budapesten-arctic-wolf-ellesmere-island-YxhQD8UlKKXmcJDw




A kutya 
háziasítása



Háziasítás / domesztikáció

Definíció: 

egy állatpopuláció GENETIKAI változások révén 
alkalmazkodik az emberhez és a fogsághoz 
(Price 1984) → új, antropogén niche

Mi a különbség a háziasítás és a 
szelídítés között?

Háziasítás: genetikai folyamat
Szelídítés: egyedfejlődési folyamat
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https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-019-0724-7


szelídítés (szocializáció):
egyedfejlődési folyamat

ősi vadállat (ősfarkas)

szelekció:
genetikai folyamat

modern
háziállat
(kutya)

modern
vadállat 
(farkas)

Szelíd (emberhez vonzódó) egyed

háziasítás vs szelídítés



A farkas, mint potenciális háziállat

1. Csoportszerkezet

a. nagy méretű csoport (nyáj, gulya)

b. Hierarchikus csoportszerkezet

c. A hímek nem különülnek el a nőstényektől

a. családi csoport

b. territorialitás

c. a hímek külön csoportot alkotnak

2. Szaporodási viselkedés

a. promiszkuitás

b. hímdominancia

a. monogámia

b. a hímnek „engesztelnie” kell a nőstényt

3. Utódgondozó viselkedés

a. fajfelismerésen alapuló kötődés

b. az utódot csak akkor fogadja el, ha 

mutatja a fajra jellemző jellegeket 

c. fészeklakó utód

a. kritikus periódus az 

egyedfejlődés során (imprinting)

b. a nőstény könnyen 

örökbefogadja más utódját ?

c. fészekhagyó utódok

5. Egyéb
a. mindenevő

b. tág tűrésű sokféle környezeti ingerre

c. keveset mozog

a. speciális diéta

b. speciális élőhely

c. mozgékony

4. Emberre adott reakció

a. csekély távolságtartás 

b. kis reaktivitás az emberre és a hirtelen 

környezeti ingerekre 

a. nagy távolságtartás 

b. hirtelen változások könnyen megzavarják 

IDEÁLIS
VALÓSÁG



domesztikációs
teóriák

1. egyed alapú szelekció

2. egész populációra ható szelekció

3. kutya-ember koevolúció

4. emberi csoportszelekció

5. kulturális-technológiai evolúció



emberi evolúció + a kutya kialakulása

• Homo nemzetség 3-400E éve Eu
(Finlayson, 2005)

• Homo sapiens 45-120E éve Eu →
találkozás a farkassal → kutya?

• nagyarányú kolonizáció 15-20E →
Á, Au, Am →mezőgazdaság 
megjelenése

• letelepedés → szaporodási izoláció 
→ cserekereskedelem →
kutyaváltozatok gyors elterjedése

Wikipedia, based on Stringer, 2012
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https://www.nature.com/articles/485033a


ezer év

Dél-Szibéria 33

Csehország 28

Oberkassel, Németország 14 

Kebara, Izrael 24-14  

Palegawra, Irak 12

Seamer Carr, Anglia 10

Texas, USA 9,3

Fell’s Cave, Chile 8,5-6,5

Tocibara, Japán 8

Kutya:
• Rövidebb koponya
• Kisebb fogak
• Szélesebb pofa
• Lehet farkaskarom*, felkunkorodó farok, lógó fül
*ha farkasnál is van, akkor vszg. hibridizáció miatt

A kutyák kialakulásának ideje az 
archeológiai bizonyítékok alapján



Genetikai vizsgálatok a háziasítás kezdetéről
Hogyan működik a „molekuláris óra”? (aka „genetikai régészet”) 

DNS: 
• az élőlények 

működésének 
tervrajza

• evolúciós történetük 
dokumentuma

Alapja: az evolúció során statisztikailag viszonylag állandó ütemben
jelennek meg mutációk az élőlények DNS-kódjában.

De: különböző élőlények molekuláris órái más ütemben járhatnak
(pl. a kutyánál megjelenik az évi 2x-i tüzelés -> gyorsulás)

jó becslésekhez sok élőlény DNS-ét kell összevetni, és az órákat
kalibrálni kell

a kutyaféléknél általában a farkas-prérifarkas szétváláshoz vagy 
fosszíliákához kalibrálnak
Pl: egy, a szénizotópos kormeghatározás alapján 35,000 éves szibériai 
lelethez kalibrálva a molekuláris órát a kutya és a farkas 27-40e éve vált 
szét (Skoglund et al. 2015)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982215004327


Bergström, A. et al. (2020)

• ősi kutyák: genetikailag távol
állnak a mai farkasoktól

• a háziasítás óta nem sok gén
áramlott a farkasoktól a 
kutyák felé - az ellenkező
irányba annál inkább

• a háziasítás csak egyszer
zajlott le, egy mára kihalt
farkaspopulációból

• 11 ezer éve már különböző
kutyapopulációk éltek a 
Közel-Keleten, Észak-
Európában, Szibériában, Új-
Guineában és Amerikában

Ősi kutya-és embergenomok elemzése

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3093205012185535317/283171694634022447


Összefoglalás
A háziasítás kezdetének
helye és időpontja

• http://kutyakutatas.blogspot.hu/s
earch/label/háziasítás

A kutya: Genetikai 
bizonyíték

Archeológiai 
bizonyíték

őse farkas vszg. farkas

legkorábbi 
megjelené
s

100-15 ezer éve

(az alkalmazott 
módszertől 
függően)

akár 30 ezer 
éve (Dél-
Szibéria, 
Csehország, 
Belgium)

biztosan:15 
ezer éve 
(Oberkassel, D, 
Palesztina)

megjelené
s helyszíne

Közel-Kelet 
(vonHoldt et al., 
2010, GW SNP)

Délkelet-Ázsia 
(Ding et al., 
2012, Y) Európa 

Közel-Kelet

(talán Európa)

http://kutyakutatas.blogspot.hu/search/label/háziasítás

