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Ausztráliai őslakosok és a dingo 

30 ezer évvel ezelőtt népesült be emberrel 
 
5000 évvel ezelőtt érkeztek meg a dingók 
„Dreaming”: a föld és a nép eredetének a története 
 
Dingo  
Társ – főleg gyerek és idősek számára 
Fizikai védelem – hideg éjszakák, riasztás 
Vallás – védelem a gonosztól 
Vadászat – kenguru más vadak felkutatása,  
  jó dingok tenyésztése 
 
Családtagok: nevet kapnak, és rokoni fokot (szülő, nagynéni) 
Rituális szerep: részt vesznek vallási ceremóniákban, 
„bíróként döntenek”, reinkarnáció 



Domesztikáció - Háziasítás 

Egyedi kiválogatás (és egyedi szelidítés) 
vs  
Evolúciós folyamat (több generációs genetikai változás) 
 
Evolúciós megközelítés (Tinbergen 2. kérdése) 
 
A háziasítás során az egyes fajok generációi genetikai változások 
révén alkalmazkodnak a fogsághoz (Price 1984). 
 
Szelekció - mutáció 
 
16-30 ezer év – kutya 
 
 



Az archeológusok adatai 

Háziasítás 
ideje 

Háziasítása helye Publikáció 

12-11.000  Közel Kelet - Mallaha Davis & Valla 1978 

10.500 Kelet-Ázsia - Kamchatka Dikov 1996 

14.000 Európa - Németország Nobis 1979 

13.900 Nyugat-Szibériai Alföld Sabin & Khlopachev 
2002 

32.000 Európa – Belgium Germonpré et al 2009 

14.000 Európa – Ukraina Germonpré et al 2009 

27.000-26.000 Európa – Csehország Germonpré et al. 2011 

12,300-32,000 évvel ezelőtt 



A genetikusok adatai: 

Háziasítás 
ideje 

Háziasítása helye Módszer Publikáció 

33.000 BP Dél-Sziberia – 
Altai Köztársaság 

ősi DNS Druzhkova et al. 
2013 

16-11.000- ??  Mai DNS Freedman et al 2013 

~ 15.000 ?? meta-elemzés Larson et al 2012 

16.300 Kina – keletre a 
Jangce folyótól 

Mai mtDNS Pang et al 2009 

  Kina – keletre a 
Jangce folyótól 

Mai, Y-DNS Ding et al 2011 

32.000 Kina Mai DNS Wang et al 2013 

  Kelet EU + Kelet-
Ázsia 

Mai + ősi DNS Verginelli et al 2005 

  Közel Kelet + Kelet 
Ázsia 

Ősi DNS vonHoldt et al 2010 

15.000 Kelet-Ázsia Ősi mtDNS Savolainen et al 2002 

100.000 ?? Ősi mtDNS Vila et al 1997 

11.000-33.000 (100.000) évvel ezelőtt 



Egy (egyszerű és reális) történet 

30     25      20      15      10     5       0   1000 évek 

Genetikai és 
archeológiai adatok 

Fajták 
megjelenése 

• A kutyák háziasítása (nagyon) régen kezdődött  
• A legfontosabb szelekciós tényező az ember volt 
• A háziasítás jellegeire akár 500-1000 év (2000 kutya 

generáció) is elég a szelekció erősségétől függően (pl. szelíd 
róka ~ 40 év) 

• Kereskedelmi kapcsolatok (1000 éves időtartam) 



Egy (egyszerű és reális) történet 

Farkas 
populációk 

„Fajták” 

Kevéssé 
differenciált 
kutya populáció 

 Egyre specifikusabb fajták 
Egyre jobban függnek az embertől 
 Változások az alkatban, érzékenységben, viselkedésben  

1. lépés 2. lépés 

Divergencia 



A háziasítás evolúciós jellemzése 

Proto-
domesztikáció 
Populációs 
alapú 
irányított 
szelekció 

Korai 
domesztikáció 
Populációs 
alapú 
stabilizáló 
szelekció 

Átmeneti 
domesztikáció
Korai  
szelekció 
Kóbor kutyák  

Késői 
domesztikáció 
Egyedi alapú  
diszruptív 
szelekció 
Kulturális és 
technológiai 
evolúció, fajták  

~15-10.000 ~ 5-7.000 ~ 2-3000 ~ 50-25.000 Jelen 
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A háziasítás egyik példája: koponya 
hosszváltozása 

Koponya hossza 

farkas kutya 



Szelekciós tényezők 

A háziasítás során fellépő szelekciós környezeti tényezők  
 
Méret megváltoztatása:  növekedési mintázat 
 Kisebb/ Nagyobb: kutya vs nyúl 
 Arányok: disznó 
 
Táplálkozás megváltoztatása:   anyagcserében résztvevő gének 
 Folyamatos ellátás: kutya, macska 
 Táplálék minősége: kutya 
 
Szociális hatások:  reakció küszöb, hosszabb szenzitív szakasz 
 Ember (idegen) közelsége (tolerancia) 
 Csökkent menekülési távolság 
 Szaporodás idegen szociális környezetben 



Szelekciós hatásra bekövetkező fenotipikus 
változások a „vad” és a „háziasított” forma 

között 

Test alkat/forma 
 
Méret:  kisebb 
Fej:   kisebb 
Fogazat:  kisebb, sűrűbb, hiányosabb 
Fül/farok  megváltozott forma és irányultság 
Csontok:  vékonyabb a hosszhoz arányítva 
Agy:   kisebb (a testhez viszonyítva) 
Szőrzet:  több szín, foltosság, különböző textura  

„Általános formák” 



Szelekciós hatásra bekövetkező fenotipikus 
változások a „vad” és a „háziasított” forma között 

Környezeti ingerekre való reakció: 
 
Időbeli eltolódás: hosszabb érzékeny periódus    
   (szocializáció) 
 
Motivációs változások: szociális jelzések másodlagos 
    megerősítőkké válnak 
 
Új/megváltozott preferencia: megnövekedett  
     érzékenység az emberre  

„Általános formák” 



Szelekciós hatásra bekövetkező fenotipikus 
változások a „vad” és a „háziasított” forma között 

„Általános formák” 

Viselkedés: 
Kimaradás: (felöklendezés), ♂  szülői viselkedés 

Gyakoriság változás: ugatás 
Időbeli elcsúszás: szaporodási viselkedés (2x egy évben) 

Motivációs változás:  apportírozás 
Új viselkedésforma:  emberre nézés  (szemkontaktus) 



Házinyúl genetika 

Carniero et al 2014 SCI 

Jelentős hatású (kevés mutáció) vagy sok kisebb polimorfizmus? 

Ibériai 
üregi nyúl 

Francia 
üregi nyúl 

 Egyes lókuszok nem fixálódnak 
 Sok-sok polimorf gén allél 

frekvenciája változik  
 Az összes dom. allél előfordul a 

„vad” nyúlban 
 Agy és neurális egyedfejlődés 

génjei érintettek 
SOK KICSI VÁLTOZÁS A FELELŐS! 



A háziasítás hatása az agyméretre  

A legtöbb fajban a relatív 
agyméret drasztikusan csökken 
(10-30%) 
 
Nem függ össze a szelídséggel 
(patkányban nem csökken) 



Agyi gén expresszió „vad” és „domesztikált” 
fajokban 

Albert et al 2012 PLoS G 

Farkas – kutya 
Vaddisznó – házi disznó 
Üregi nyúl – házi nyúl 
Tengeri malac (vad/házi) 
Patkány – szelekció szelídségre 
 
mRNS (frontális kéreg) – DNS 
mintázathoz hasonlítják 

A gének 0,2-1% érintett, t. malac – 9% 

Vannak olyan gének, amelyek mindegyik faj-
párban eltérést mutatnak 

Az egyes dom. fajok azonban nagyon eltérnek 
az érintett gének tekintetében 

A mesterségesen szelektált patkány esetében 
csak 1 átfedő gén van 

SOX6: neokortex 
fejlődésben szabályozó 
szerep 
Prominin: neurális őssejtek 
túlélést szabályozza 

Eltérő szelekciós hatások? 



A szelídség fejlődésgenetikája 

A korai embryogenesis során a velő barázda 2 oldalán  
Velősánc (neural crest) sejtek 
Ventrálisan migrálnak és fej és testi részek irányában  
Számos sejttípussá fejlődnek (pl. koponyacsontok, 
mellékvese-velő), és befolyásolják mások fejlődését 
 
A szelíd viselkedésre történő szelekció hypo-funkciós 
sejteket eredményez, amelyeknek másodlagos 
(melléktermék) hatása van egyéb jellegekre 
 
Csökkent proliferáció 
Csökkent migráció 
Csökkent proliferáció a célhelyen 

Wilkins et al 2014 

Azonban a szelekció a fenotípust érinti 
De nem biztos, hogy minden fajban ua a 
folyamat (a magyarázat viszont bottom up!) 



Szelekció szelídségre – a háziasítás 
modellezése 

Mi a szelíd viselkedés? 
Tolerancia: közelségre, test kontaktusra, szemkontaktusra,  
csökkent menekülési viselkedés 
 
Szelekciós kísérlet rókákon (Belayev, 1979; Trut, 2001) 

Szelekciós kritérium: reakció érintésre/ élelemre, ember 
megközelítésére 
 
Kiválogatás:  
10% nőstények   
5% hímek  
Több mint  
40 generáció 
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Generációk 

Szelekció szelídségre 







A szelekció során  
bekövetkező változások 

Viselkedés: 
 emberek megközelítse 
 kéz és arc nyalása 
 vokalizáció 
 farkcsóválás 

Szaporodás 
 2. szaporodási ciklus (ősszel) 

Alkat 
 kunkorodó farok 
 foltosság 
 lógó fülek 

Belayev and his foxes 

Photo y 
B. Hare 

Belayev, 1979; Trut, 2001 


