
A kutyafélék evolúciója és
etológiája

Háziasítás, kutya-farkas összehasonlítások,
vizuális és olfaktorikus kommunikáció
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~15-10.000 ~ 5-7.000 ~ 2-3000~ 50-25.000

A háziasítás szakaszai

általánosan, fajtától 
függetlenül jellemző 
tulajdonságok
(csökkent agresszió, 
ember iránti tolerancia)

letelepedés: tudatos emberi 
szelekció 
farkasirtás → szaporodási 
izoláció → helyi változatok 
(leletek: 8-6,5E év, nagyobb 
és kisebb típus, No.)



Kutya- és farkaspopulációk ma



Páriakutya (feral dog)
az összes kutya 80%-a

• ~uaz a genetika, de nincs szándékos szoc. 
emberhez

• heterogén szerveződés

• ökológiai tényezők

•
folyamatos input

• Olaszo: két tüzelés
India: egy tüzelés, apa is gondoz

• 63%-a a kölyköknek †

• több alom is/falka



Mikor alakultak ki a fajták?
Budapest World Dog Show (2015) Best In Show

Bottom Shaker My Secret "Jimmy„, óangol juhászkutya
több mint 350 fajtával versenyzett

Tipp: mi a férfiak aránya a kutyákkal foglalkozó 
kutatók gazda-mintáiban? ~95%



• XIX. sz. vége

• fajták

• 1873: 1. ebtenyésző
egyesület, UK

• 1899: MEOE

• gen. rokon fajtacsop.:

• molosszus típusú őrző-
védő kutyák

• vadászkutyák, kopók, 
terrierek

• terelőkutyák

• „ősi” kutyák (Parker et al 
2004)



vonHoldt et al, 2010 Nature

haplotípus cladogram 6/fajta



szelekciós kritérium: az ember megközelítése/érintés tűrése

3 csoport: háziasított (tame), agresszív, kontroll
(Belyaev, 1979, Trut, 2001)

Eredmény:

- 10. gen. 18%, 30. gen.:70-80% közelíti meg az 

embert

- „MELLÉKTERMÉKEK” 

neuroendokrin rendszer

morfológiai változások

viselkedéses változások

Szelekció viselkedés alapján
(a háziasítás modellje)
Ezüstrókák

kiindulási populáció: 50 éve fogságban tartott populáció 30 

hím és 100 nőstény példánya

- 5, ill. 20%-ot szaporítottak tovább generációnként 

(14,5E: Maher et al.)



„Agresszív” típus



„Háziasított” (tame) típus



„Nature or nurture”: 
Azonos szocializációjú 
kutyák és farkasok 
összehasonlítása -
ELTE Etol Tsz. 2001-
2002



6-7 millió év

Pan 

Homo 

kutyafélék/farkas

Főemlősök

Ragadozók

60 millió év

Canis f.

27.000 év
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Hogyan alakultak ki a kutya 
tulajdonságai?
→ azonos módon felnevelt kutyák 
és farkasok viselkedésének 
összehasonlítása

11 keverék kutya 13 szürke farkas



A nevelés módja

Minden kölyöknek saját nevelő.



5-7 napos kortól 

kezdve ember mellett.

Etetés cumisüvegből, 

majd kézből.



Változatos tapasztalatok az emberi környezettel 

kapcsolatban:

Tömegközlekedés, egyetem, kollégium, bevásárlás, 

nyaralás a Balatonon, stb.

16 hetes 10 hetes



napi 20-22 óra közeli kapcsolat az emberrel

16 hetes

7 hónapos



Rendszeres találkozás a 

testvérekkel és kutyákkal.



2-4 hónapos kortól a gazda háza körül kutyákkal együtt:

Rendszeres foglalkozások és viselkedési vizsgálatok a nevelővel



A nevelés pozitív 
hatásai

neofóbia csökkent

Csányi Vilmos

Delta stúdió

farkasnevelés videoklip

https://www.youtube.com/watch?v=jm38wfB6MDk


Pórázon, szájkosárban sétál, ül, fekszik, neofóbiát leküzdi, szemkontaktusra képezhető



Üdvözlési
helyzet



Hány másodperc 
alatt hajtották 

végre a farkasok 
az 

engedelmességi 
feladatokat?



Ahol a nevelés hatástalan maradt: függetlenség az embertől

Szociális nyílt tér teszt

- nem néz a nevelőre, kutya igen

KOMMUNIKÁCIÓ

*
* *



a kutyák ránéztek az 
emberre, amikor 
nem tudták kinyitni 
az edényt vagy 
kihúzni a madzagot, 
a farkasok nem



4 hónapos groenendael4 hónapos farkas



KÖTŐDÉS

• A 4 hónapos farkas nem
mutatja a kötődés jeleit az
Idegen Helyzet Tesztben:

• ha a gazda kimegy a 
helyiségből, a kutyák követik, a 
farkasok nem

• amikor a gazda visszatér, a 
kutyák üdvözlik, a farkasok
nem



AGRESSZIÓ

Felemelések

- farkas agresszív, kutya nem (egyszer sem!)

A kutya-farkas összehasonlító kutatásokról Gácsi Márta óráin még lesz szó.



• a kutya NEM szocializált farkas!

• a kutya jobban gátolható

• szocializációs szakaszai eltérőek

Humán viselkedési 

komplex
Kutya Farkas

Szociális viselkedés

szociális vonzódás,  

kötődés az emberhez

csökkent agresszió idegenekkel szemben

hajlam a táplálékmegosztásra

együttműködési készség

kötődés nincs, vonzódás kisebb 

mértékben

dominanciaagresszió, zsákmányolás

Szinkronizáció

az érzelmi azonosulás kezdeményei

viselkedési szinkronizáció emberrel

szociális tanulás embertől

emberi szabályok követése

nem jellemző…

Kommuni-kációs 

képességek

képes igényei és belső állapotának emberek számára érthető kifejezésére

képezhetők (bizonyos emberi kommunikációs jelekre tanítás nélkül is 

adekvátan reagálnak)

nem jellemző…



A kutatás folytatása: Wolf 
Science Center, Ernstbrunn, 
Austria



Vizuális és olfaktorikus kommunikáció

A kommunikáció definíciója:

olyan viselkedés, amely során egy 
állat úgy változtatja meg egy másik
állat viselkedését, hogy az legalább az 
ő (a jeladó) számára előnyös.



Leggyakoribb kommunikációs aktusok

• egyed- és 

csoportfelismerés

• státusjelzés (rangsor 

kialakítás, fenntartás)

• szexuális állapot jelzése

• táplálékkérés

• játékra hívás

• szinkronizáció

• territórium jelzése

• veszélyjelzés

• információ az 

erőforrásokról



Fox, 1971

Vizuális kommunikáció a: mozgatható fül (+ 
fülzsír?)

b: szemek -
szemkontaktus

c: világos pofa –
szubmisszív vigyor, 

domináns ránc

d: világos toroktáj –
támadás

e: világos szügy és 
has”– „fehér zászló”

f: kontrasztos 
farokvég

g: far és mar - sötét 
csíkok, piloerekció

h: világos vállöv, tarkó 
- „sörény”: vastagabb 
bőr, szőrzet: birkózás



Testjelzések és mimika változása a 
belső állapot függvényében (Fox, 
1971)



• aktív és passzív szubmisszió

• A farkasok NEM nyomják a földre egymást (13 év
alatt 1 eset)



a) Szia, Te vagy a 

főnök!

b) Hé, Gyere játszani!

c) Nem harcolok, 

megadom magam...

d) Én vagyok a Főnök!

e) Állj! Viselkedj!

1

2

3

4 5
4,2,3,5,1



A dominanciát-szubmisszót jelző (agonisztikus) viselkedésformák száma 
csökken a növekvő kölyökszerűséggel (pedomorfizmussal)  

Goodwin et al. 1997

Fizikai hasonlatosság a farkashoz -> 
kevesebb agonisztikus jel

Farkasban 20 
napos kor előtt 
jelenik meg...

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000334729690370X


Olfaktorikus kommunikáció

NJ 1,5 nm2

olfaktorikus 

epitélium ~ 220 M 

receptor vs E: 5M

vomeronazális 

szerv

Czeibert Kálmán



SZAG

„szaglerakat”: 

faeces, vizelet, 

bűzmirigy-

váladék
testszagok

• hosszú ideig megmarad a 

környezetben

• sűrű vegetációban előnyös

• a jeladó hiányában is fennmarad



• Farkas: szaporodó pár gyakrabban
• magányosok nagyon ritkán

szubmisszív hím guggol (fogságban medencébe)
• falkatagok felüljelölik a magányost, vice versa nem
• terület birtoklásának jelzése
• határokon gyakrabban „Tilos az Á”
• üres etetőtálra, nem kívánt ételre



• guggolva vagy felemelt
lábbal (kóbor kutyák: kanok
97,5% és gyakrabban f. l., 
szukák 32,4% - Bekoff, 
1980)

• kiemelt pont

• kis mennyiségekre elosztva

• olykor vizelet nélkül is 
lábemelés: gyakrabban, ha 
más is látja

• terület birtoklásának
jelzése

• tüzelés



• Jethro, ivartalanított
kan, 35 kg

• „sárga hó”, 4x4 cm, 
kesztyűben

• 5 év

• szimatolás + 
felülvizelés



• 300 adatgyűjtési esemény

• ivartalanítás: nem számít

• illékony komponensek: egyedi azonosítás→ friss (<10mp) saját mintájával nem 

foglalkozott

• saját vizeletét 21%-ban, másokét 4X olyan gyakran jelölte felül

• ha szimatolást követően vizelt, akkor gyakrabban írta felül kan mintáját, mint szukáét.



A vizelet kémiai analízise

• komponensek: legalább 34 
(metil-propil, metil-butil, metil-izopentil szulfid: kanokban több, mint szukákban és 
ivartalanított kanokban)

• több komponens koncentrációja függ a hormonális állapottól ➔ fontos 
kommunikációs szerep 

Schultz et al. 1987



ürülék+végbéltájéki mirigyek
FARKAS státuszjel: falkatagok ösvényen, magányosak nem

kaparás ürítés után
szag szétszórása + vizuális jel
ujj közti és talppárnás verejték-, ujj közti 
faggyúmirigyek

testfelszíni mirigyek
faggyú: hosszan tartó hatás
verejték: rövid 
ekkrin: talpon
apokrin: mindenütt, főleg fej, anális tájék, farktő, gát

végbéltájéki mirigyek
- verejték és faggyúmirigyek
székelésnél
- egyénre jellemző, naponta változik
- egyedfelismerés, területjelzés, nem, kor, státusz, 
egészségi állapot, szexuális fogékonyság 

Széklet, mirigyek



Szagfürdőzés

FARKAS, KUTYA:

- tetem

- növényevők ürüléke

- egyéb

OKA:

- saját szag elfedése

- híradás

-?



Vomeronasal organ

Moawad et al. 2017

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S231485351730118X


Feromonok

• Feromon: olyan kémiai anyag, amely szociális választ vált ki a 
fajtársakból

• a feromon-érzékelés vomeronazális szervben: feromon molekulákra 
érzékeny (nem csillós) receptorok 

• nem alakul ki szag-érzet, az érzékelés nem tudatosul

• szexferomon: methyl p-hydroxybenzoate; nem tüzelő szukán: kanokra 
hat (Goodwin et al, 1979)

• DAP – Dog Appeasing Pheromone - szoptató anya faggyúmirigyei, 
felnőttek fültájéka – stresszoldó hatás



DAP-pal kezelt menhelyi kutyák: 

• kevésbé reagáltak ugatással egy sétáló idegen látványára 

• idegen eltűnését követően hamarabb hagyták abba az ugatást

• gyakrabban fordult elő az idegen szaglászása, illetve jellemzőbb volt a nyugalmi 
helyzet, és ritkábban fordult elő ugatás.

Tod et al 2005

20 db különbség ugatásban



antidepresszáns

DAP

Szeparációs viselkedési zavarok a kezelés után

Gaultier et al 2005


