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ELŐADÁS VÁZLATA 

 1. A domesztikáció biológiai alapjai  

 2. A domesztikáció során fellépő változások  

 3. Mikor és hol zajlottak a domesztikációs 

folyamatok?  

 4. A háziasítás fokozatai  

 5. Pozitív és negatív környezeti hatások  



1. A DOMESZTIKÁCIÓ BIOLÓGIAI 

ALAPJAI 

a) Élettani és viselkedésbeli tulajdonságok  

    - Domesztikáció ≠ szelídítés 

    - Társas életmód, táplálkozás, emberhez való 

viszony 

    - Első eredmény: kevésbé féltek 

    - Ezüstrókák, fürjek, bárányok 

    - 3 genetikai hatásra evolúciós változás 

(beltenyésztés, genetikai sodródás, szelekció) 

     
  



 

Jared Diamond – 6 feltétel (1992): 

 

Fogságban való szaporodás képessége 

Rugalmas étrend 

Kevésbé agresszív természet 

Nyugodt vérmérséklet 

Viszonylag gyors növekedés 

Flexibilis szociális szerkezet 



b) Környezeti és egyéb feltételek 

 

Élő szervezet lételeme a környezethez való 

alkalmazkodás 

Energiaigényes 

Aklimatizáció (meleg ↔ hideg) 

Eredeti környezet 

Paraziták 

Alkalmazkodás: fiatal egyedek↔eredeti jelleg 

Nehéz megtalálni az optimális feltételeket 



2. A DOMESZTIKÁCIÓ SORÁN FELLÉPŐ 

VÁLTOZÁSOK 

a) Genetika 

 

Molekuláris genetika 

mtDNS – sertés háziasítása  

Vándorlás – gén variabilitás csökkenése 

Szelekció 

Ló, teve 



 

b) Morfológia 

 

Régészet – csontleletek 

Koponya, szarvak, csontok száma, 

végtagcsontok, csontszerkezet 

Kecskék 

Kutya és farkas 

Macskák 



c) Viselkedés 

 

Kifejezésmód változott 

Kisebb motiváció, kevés stratégia 

Szociális képesség: lovak 

Kiváló alkalmazkodás: juhok 

Kis eltérés: gyöngytyúk 

 

 



3.MIKOR ÉS HOL? 

Múlt: 

    - DNy-Ázsia, Eurázsia, 14000 éve 

    - Egyszerre több helyen és időben 

Jelen 

    - Presztízs 

    - Öndomesztikáció 

Jövő 

    - Élőhelyek felszámolása 



4. A HÁZIASÍTÁS FOKOZATAI 

Nem mindig éles a határ 

   - Vad 

   - Elvadult 

   - Fogságban tartott 

   - Háziasított 

Az egész háziasítás egy fokozatosság 



5. POZITÍV ÉS NEGATÍV KÖRNYEZETI 

HATÁSOK  

Negatív 

    - túllegeltetés, tiprás 

    - másodlagos produktumok 

    - trágya 

Pozitív 

    - legeltetés →gyeptársulások 

    - állattenyésztési környezetvédelem  

    - trágya 

     



 

 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A FAJOK DOMESZTIKÁCIÓJÁNAK 

VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYSZÍNÉRŐL  

 

Faj Időpont Hely 

Kutya i. e. 14000-30000 Délkelet-Ázsia 

Juh i. e. 8000 Ázsia és Közel-Kelet 

Kecske i. e. 8000 Ázsia és Közel-Kelet 

Sertés i. e. 8000 Kína 

Szarvasmarha i. e. 6500 Tesszália 

Macska ? Nílus völgye 

Házi tyúk i. e. 3000 Dél-Ázsia 

Szamár i. e. 4000 Észak-Afrika 

Ló i. e. 6000 / 4000 Közép-Ázsia 

Szirti galamb i. e. 5000 Többnyire Közel-Keleten 

Kétpúpú teve i. e. 4500-3800 / 2500 Ázsia 

Dromedár i. e. 4000 / 3000 Mezopotámia, Ciprus 

Lúd i. e. 1500 Egyiptom (és Európa) 

Házikacsa i. e. 2000 Kína 

Gyöngytyúk i. e. 2000 Afrika 

Pulyka i. e. 1000 Mexikó 

Egér i. e. 1100 ? 

Hörcsög 1700-1800 ? 

Vadászgörény i.e. 400 Marokkó 

Ázsiai elefánt ? Ázsia 

Üregi nyúl 1700 Európa 



Megjegyzés: 

   A táblázatban összefoglaló jelleggel 

kigyűjtöttem a szövegben szereplő 

forrásmunkákban található információkat a 

domesztikációs helyszínekről és időpontokról 
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