
Félúton a háziasítás felé?

Dingó

© 

 Vadkutya (feral, free roaming...) 

 Kutyafajta (nemzeti szinten elismert)

 A kutya ősi formája

Ősi forma + más szelekciós hatások

Összehasonlító vizsgálatok

• genetikai különbségek

• környezeti tényezők

Szocializált farkas vagy kutya?



Kialakulás

Őslakosok: 60-40 000 éve

➢ 1788 körül: európai telepesek →

első kutyák behozatala → őshonos 

farkasnak hitték (Canis antarcticus), 

kihalt fajokkal (ersz. oroszlán) közös 

leletek

➢ 1864 Darwin: farkastól származó 

kutya, őslakosokkal érkezett …

➢ 1921 Wood Jones: zoologiai

lehetetlenség hogy őshonos →

őslakosokkal együtt jött  

Archeológiai bizonyíték → nem!

Koponya forma (Corbet, 2001) 

+  DNS teszt (Wilton, 2001) 

Erszényes farkas

magányos predátor, Ausztráliában 

3000 éve kezdett csökkenni az 

állománya, 2000 éve halt ki             

(de Tasmaniaban csak 80 éve!)

Tasman ördög (Ausztráliában)

3000 éve csökken, 400 éve kihalt

Thylacine



Történet

Utolsó évszázadok:

művelt területekről kiszorul, hibridizáció

° 1830 - hivatalosan irtják (fejpénz)

° 1913 - az első kerítések

° 1921  bizonyíték ➢ nem őshonos

° 1962 - mérgezett nyúl repülőről

° 1970 - megőrzési törekvések

° 1980  Azaria halála

° 1984 első konzervációs intézkedések

Tasmania 11 000 éve vált el (ott nincs nyoma!)

legrégibb lelet 3500 éves (1950’ radiocarbon)

(Új-guineai éneklő kutya is  A-ból, 2000 éves leletek)

Dél-kelet Ázsiából (koponya, DNS - thai dingo?)

2016 (Cairns) mitokondriális DNS → több 

migráció, 8000 éve – Pápua Új-Guinea?



Őslakosok (Aborigins)

Kezdetben vadászó-gyűjtögető nép kutya nélkül

Dingót befogadták a táborokba (tingo ➢ szelíd tábori dingó)

• Vadászat? ➢ ? (trópusi esőerdők)

– mai kutyákkal vadásznak, de ez nem bizonyíték

– elijeszti távolabbra, mint az akkori fegyverek hatóereje, ma sem használják erre

➢ a dingók keresték az ember közelségét, mert jól vadászott...?

• Érzelmi okok - kedvenc „funkció”?

– meddő nők dingót dajkálnak (mehetne)

– dédelgetik, kurkásszák, nem ütik meg

– meggyógyítják, kézből etetik, eltemetik

➢ a macskát miért nem?      DE megeszik!

• Melegítő (3 kutyás éjjel)

• Táplálék, takarító       fertőzésforrás?

• Jelző funkció

Ma: őslakosoknál domesztikált kutyák ➢ vadászat, kezelhetőség…?

Nem teljes 

domesztikáció!



Jellemzők, életmód

Méret: 10-20 kg, 53 cm marmagasság

Élettartam: 10-13 év

Territórium: 10-300 km2, térben/időben, víz!

Csoportméret: családi (2-12), domináns pár, fiatal hímek elvándorlás

Táplálkozás: vízibivaly (bubalus bubalis) - rovarok

➢ falkaméret ➢ kenguru, marha - nyúl, kenguru, fóka

Szaporodás: ivarérés 2 éves korban, téli ellés, átl. 5 kölyök 

szárazság - kimaradhat tüzelés

Szín: yellow-ginger, fekete és gesztenye/fehér, fehér (területfüggő?) 

➢ fehér jegy a láb- és farokvégen

Elkülönítés: egyetlen tüzelés, koponya/fog arányok, DNS



Mi is a dingó?

Nemzeti „kincs”   vs.   megoldandó probléma (kártevő)?

Wild dogs:

feral domestic dogs,

dingoes, hybrids

native species of 

Australia

Veszélyeztetett faj

(endangered native animal)

• kevés van belőle/fogy 

➢ védeni + tenyészteni kell 

• irtani kell a kutyákat (feral)

• vigyázni kell a tiszta genetikai  

állományra ➢ rezervátumok, szigeteken

Veszélyes dúvad (pest-list)

• sok van belőle  ➢ irtani kell 

• nem való emberek közé

• támadások - hibridek?

+ „mindent túlél” koncepció + fogságban is jól szaporodik



Megoldandó probléma

Mennyi kárt okoznak a dingók?

• predátor beazonosítása

• kár felmérése

• dingó kontroll költsége

• predáció mértékének összefüggése az állomány méretével

Érdemes-e külön kezelni, és ha igen, hogyan?

• Szükség van-e rájuk (természetes ragadozó, része az 

ökoszisztémának)  ➢ mindegy, hogy mennyire „pure”?

• Csak a dingót kell megmenteni ➢ ? különböztessük meg

• Csak a nemzeti parkokban tarható/van rá szükség?  

(A kisebbek elbírják? Körülöttük nyájak?)



Hibridizáció

Vörös farkas (Canis rufus) USA 7 déli államában élt 

➢ Szürke farkas + coyot (Canis latrans) ➢ hibrid? 

Családi/munkakutya dingo

Kóbor/vadon élő   ➢ hibridek

Hibridek, elhagyott pet dingók  ➢ dingók

1999-től DNS vizsgálat   ➢ De milyen egy „pure” dingó?

(genotípus, fenotípus…)

Jelenleg is zajló evolúció➢ a hibrideknek ember nélkül kell megélni, 

létezik egy szabad ökológiai fülke, az alkalmazkodás megkezdődött 

(évi 2 tüzelés, egy szaporodás)



Kutatási területek

Konzerváció

• vadon élő populációk feltérképezése

• génbank létrehozása

• hozzáférhető egyedek genetikai „tisztaságának” ellenőrzése

• fogságban élő egyedek tervezett és irányított tenyésztése

Viselkedéskutatás?

• konzerváció elősegítése: vadászati stratégiák, vadon élő 

egyedek emberrel szembeni viselkedése

• „családi kutyának” való alkalmasság tesztelése 

• összehasonlító vizsgálatok   ➢ kutyák - farkasok - dingók

DE   ➢ eltérő környezeti hatások! 

• Mennyire hasonlít az őslakosok és a dingók együttélése a 

hajdani domesztikáció során feltételezhető kapcsolathoz?



Természetes környezet

Vadon élő alpesi/hegyi dingók

(Victorian Highlands, Grampians 

és South East New South Wales)

➢ kihaltak az utóbbi pár évben!

Sivatagi dingók

Ausztrália déli részén  

➢ települések közelében kilövik

+ a világ leghosszabb kerítése: 5614 km

Aborigine people 

(őslakosok) közelében?

Modern településeken 

családi kutyaként, 

fokozott elővigyázattal?

(husky, lajka)

• felnőttként nehéz kontrollálni

• szökésveszély

• hatékony predátor

• nemkívánatos szelekciós hatások

• nem kielégítő környezet



Dingók „fogságban”

• Állatkertek ➢ falkák, tenyészkönyvek?

• Kennelekben ➢ tenyésztés, szelekció?

• Kedvencként ➢ kerben, lakásban

Előírások:

• Alapterület (30m2/2 animal)

• Kerítés (2m + 1/1)

• Speciális zár

• Előzetes ellenőrzés

• Éves jelentés

• Végrendelet

Illegális,vagy 

szigorú előírások



Dingók „fogságban”



Dingo a családban

 Természetes környezet

 Welfare: stresszérzékenység

 Veszélyesség: agresszió kontroll

Fotók: Philips, 



Viselkedéskutatás

Hiányzó láncszem a kutya és a 

farkas között?

Alanyok:

• családban kedvencként tartott 

egyedek (kennelben tartottak nehezen 

tesztelhetők)

• részben kézből neveltek 

Tesztek:

• Interspecifikus kommunikáció

• Kötődés

• Agonisztikus viselkedés
Komparatív vizsgálatok ➢

de mi okozza a különbséget?



Szociális viselkedés (megfigyelések)

Emberrel szembeni 

agresszió

FARKAS KUTYA

Félelmi/neofóbiás 

reakciók

Fajtársakkal való fizikai 

kontaktus, szemkontaktus

Gyerekekkel való 

viselkedés
Kutyákkal való 

viselkedés



Dingók teljesítménye különböző 

emberi mutatások esetén
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Dingók és családi kutyák 

teljesítményének összehasonlítása
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Dingók viselkedése emberi mutatás-tesztben


