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Elektronikus változat:
http://www.interkonyv.hu/konyv
ek/?isbn=978-963-2792-88-0
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• Miklósi, Á: Dog Behaviour, Evolution, and 
cognition (Oxford University Press, 2014)

• 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/



Q2

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



 külön FAJ??? (Canis hibridizáció)
szaporodási közösség
ökológiai fülke

ALFAJOK
5-24 (térbeli eloszlás, morfológia)

 fokozatos átmenet

Q3

sarki 

arab

timber

mm 60-95 cm
súly 20-70 kg (Bergman-sz)

130-200 cm h
szexuális dimorfizmus: n -20%
szürke, szürkésbarna, fehér, vörös, barna, 

fekete (K!)





Rueness et al, 2011, PLOS One



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

> 500 Európában: 
Spanyolország, 
Lengyelország, Ukrajna, 
Románia, Szerbia, 
Bulgária, Oroszország, 
balti államok



< 25 000



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
Forrás: Farkasok és hiúzok
WWF Magyarország, 2003



Zemplén, Aggtelek, Szatmár-
Bereg, Bácska

1993 óta védett, 
2001 óta 
fokozottan védett





Kialakulás:
130-300 000 éve (Nowak, 2003)
100 000 éve É-Amerikába
~18 000 éve: nagyobb ragadozók †  csúcsrag.
mtDNS haplotípusok: ÉAm, EurÁ (de kis eltérés) (Vilá és mtsai, 
1999)
 mobilitás:
• csökkenti a mtDNS divezitást
• a haplotípusok és a földrajzi elterjedés függlen

Ősi: ázsiai  faj kialakulása?
kihalások+hibridizáció  ős?
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természetes pop vs fogság

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





szezontól, zsákmánytól függ  rugalmas

Q5 mortalitás (akár 25% Fuller és mtsai, 2003)



• Kb. 2 naponta
• sikeresség: falkaméret, elérhető, zs.  utolsó zs., védelem 

dögevőktől, optimális létszám (4-6)
• É-Am: karibu, jávorsz., rénsz.

Eu: gímsz., vaddisznó, őz, nyúl, egér, ürge, háziállat, 
szemét
(saját mérettől is függ)





• fiatalok elvándorlása (9-36 hó, 8-432 km, de szlovén f)
• terület védelme
• idegenek befogadása

falkák közt nem nagy a genetikai diverzitás
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Hubert Potčnik felteszi a 
GPS nyakörvet

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



kiterjedt család 
(fogság!)
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a: mozgatható fül (+ 
fülzsír?)
b: szemek -
szemkontaktus
c: világos pofa – szubm. 
vigyor, dom. 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

Fox, 1971
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aktív és 
passzív 
szubmisszió

Q9



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
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• párzási szezon: I-IV.
• 0-5 kölyök, átl: 3,8
• szaporodó pár
• rugalmas
• vadon: még nem írtak le kölyökgyilkosságot



függ: zsákmány mérete, békítő viselkedésformák, birtoklási 
zóna
kölyöknevelés

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





„természetes”
„ősi”



uaz a genetika, nincs 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



Morfológia
• farkas: Ø 

farkaskarom, 
felkunkorodó farok, 
lógó fül

• kutya: szurkaudális
mirigy csökevényes, 
állkapcson 
visszafordított 
apex, kop. 
tömeghez képest 
rövidebb, fogak 
kisebbek a kop-hoz
képest, pofa 
szélesebb a 
hosszához képest



K-nál nagyobb variabilitás  predikció nehezebb
mennyiségbeli különbségek: ugatás
másodlagos különbségek: morfológia miatt (farok, fül, mosoly)



Leggyakoribb kommunikációs aktusok

• egyed- és csoportfelismerés
• státusjelzés (rangsor kialakítás, 

fenntartás)
• szexuális állapot jelzése
• táplálékkérés
• játékra hívás
• szinkronizáció
• territórium jelzése
• veszélyjelzés
• információ az erőforrásokról



kiterjedt olfaktorikus 
epitélium (nj. 1,5 
nm2)
-220 M receptor (E: 
5M)

vomeronazális 
szerv

szimatolás



SZAG

„szaglerakat”: faeces, 
vizelet, bűzmirigy-
váladék

testszagok

• hosszú ideig megmarad a 
környezetben

• sűrű vegetációban előnyös
• a jeladó hiányában is 

fennmarad



KUTYA
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

alfa 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
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- 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 



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 

félelemből ürítő farkas



FARKAS, KUTYA:

- tetem

- növényevők ürüléke

- egyéb

OKA:

- saját szag elfedése

- híradás

-?



• 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



F genotípus  rugalmas fenotípusos alkalmazkodás
vszg bármelyik Canis faj kutyává alakítható...



1. C
2. A 160E (Boitani, 2003; 300E Ginberg és MacDonald, 1990)

3. C
4. B
5. C
6. B
7. A
8. B
9. B
10. C
11. C


