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� Domesztikáció = háziasítás (háziállatok kialakulása, 
vadállatok háziállattá válása)

monofiletikus polifinetikus
(egy ős) (több ős)
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� Domesztikáció = háziasítás (háziállatok kialakulása, 
vadállatok háziállattá válása)

monofiletikus polifinetikus
(egy ős) (több ős)

tyúk? tyúk?
gyöngytyúk

pulyka
kacsa
lúd? lúd?
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DomesztikDomesztikDomesztikDomesztikáááácicicicióóóó

� Domesztikáció stádiumai:

� izolációs stádium (természetes szelekció, csekély 
eltérés a vad ősöktől)

� preprodukciós stádium (termelésre irányuló szelekció
megindulása)

� produkciós stádium (intenzív szelekció, fajták, 
fajtaváltozatok kialakulása)

� szuperprodikciós stádium (specializált fajták és 
hibridek)
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DomesztikDomesztikDomesztikDomesztikáááácicicicióóóó

� A háziasítás módszerei:

� követés és izolálás
� foglyul ejtés
� fiatal állatok felnevelése

TyTyTyTyúúúúkkkk
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TyTyTyTyúúúúkkkk

� őseként korábban 4 vadtyúkfajt valószínűsítettek:

bankiva vagy vörös 
dzsungeltyúk

ceyloni dzsungeltyúk

szürke dzsungeltyúk jávai vagy villásfarkú tyúk

TyTyTyTyúúúúkkkk

� őseként korábban 4 vadtyúkfajt valószínűsítettek:

� bankiva vagy vörös dzsungeltyúk

� 700-1000 gramm
� 8-12 tojás
� kelési idő 19 nap
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� A háziasítás helye és ideje:

i. e. 3. évezred

TyTyTyTyúúúúkkkk

� A háziasítás indítékai:

� vallási kultusz
� kakasviadal
� kedvtelés
� gazdasági hasznosítás
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� A háziasítás története:

� i. e. 3. évezred: India
� i. e. 2. évezred: Mezopotámia (falfestmények)
� i. e. 2-1. évezred: Egyiptom (mesterséges keltetés)
� Görögország: széles körű elterjedtség (áldozati állat, 

kakasviadal, hús célú hasznosítás)
� Római Birodalom: tojás, hús (kappanozás)
� Középkor végén speciális tyúkfajták kialakulása 

francia terülteken
� Ma ismert kultúrfajták kialakulása: XIX. sz. közepe-

vége – Egyesült Államok, Anglia

TyTyTyTyúúúúkkkk

� A háziasítás története:

� Csontvázrendszer: tömegesebb lett, kevésbé
differencializált

� Kültakaró: tollak számának csökkenése, redukciója
� Viselkedés: elveszett a szaporodásbiológiai 

folyamatok évszakoktól függése (vedlés)
� Tojáshozam: 20 x
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GyGyGyGyööööngytyngytyngytyngytyúúúúkkkk

GyGyGyGyööööngytyngytyngytyngytyúúúúkkkk

� Őse a közönséges (sisakos) gyöngytyúk
� Domesztikáció: Görögország, Itália
� Görögország: áldozati állat (mondavilág)
� Római Birodalom: a történeti feljegyzések 

megosztottak, a Birodalom bukása után 
eltűnt Európából

� 1500 táján került vissza (portugál 
közvetítéssel)

� Vad jellegéből sokat megőrzött 
(kismértékű változékonyság, viszonylag 
kései háziasítás)
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PulykaPulykaPulykaPulyka

Pávaszemes pulyka

Vadpulyka
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PulykaPulykaPulykaPulyka

� Vadpulyka alfajai:
� Meleagris gallopavo gallopavo (mexikói pulyka)
� Meleagris gallopavo silvestris (Kelet-Amerikai pulyka)
� Meleagris gallopavo intermedia (Rio Grande-i pulyka)
� Meleagris gallopavo mexicana (Gould-féle pulyka)
� Meleagris gallopavo osceola (Floridai pulyka)
� Meleagris gallopavo merriami (Merriami pulyka)
� Meleagris gallopavo onusta (Moore-féle pulyka)

PulykaPulykaPulykaPulyka

� Vadpulyka jellemzése:
� kakasok 5-15 kg, tojók 2-6 kg
� előnyben részesíti a tisztásokkal, mezőkkel tarkított 

erdőt
� évente kétszer vedlik
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PulykaPulykaPulykaPulyka

� A domesztikáció kezdeti célja: a tollak, a sarkantyú és a 
csontok díszítőelemként, fegyverként, használati 
eszközként való alkalmazása

� Domesztikáció folyamata:
1. a spanyol hódítók háziasították, a domesztikáció a 

Földközi-tenger partvidékén fejeződött be
2. a felfedezők már szelídítve találták a pulykát Közép-

Amerikában
3. öndomesztikáció

� Domesztikáció ideje: i. e. 200 – i. sz. 700
� Európába 1511-ben került, a XVI. század végére szerte 

Európában ismert volt

KacsaKacsaKacsaKacsa
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KacsaKacsaKacsaKacsa

� monofiletikus, őse a tőkés réce
� a domesztikáció helye

KacsaKacsaKacsaKacsa

� Domesztikáció története:
� legrégebbi ábrázolás: i. e. 2. évezred, Kína 

(mesterséges keltetés)
� Egyiptom: vonuló récék összefogása, hizlalása
� Római Birodalom: vadkacsák tojásának gyűjtése, házi 

tyúkokkal történő keltetése
� késő középkor: csekély gazdasági jelentőség, inkább 

díszmadár
� XIX. sz. vége – XX. sz. eleje: a legtöbb ma ismert fajta 

kialakulása (Egyesült Államok, Anglia, Németország)
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Kacsa, pKacsa, pKacsa, pKacsa, péééézsmakacsazsmakacsazsmakacsazsmakacsa

Házikacsa őse: tőkés réce

Pézsmakacsa (némakacsa, szemölcsös kacsa, barbari
kacsa) őse: vad pézsmaréce

KacsaKacsaKacsaKacsa
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MulardkacsaMulardkacsaMulardkacsaMulardkacsa

pekingi tojó x pézsma gácsér

mulard

LLLLúúúúdddd

Lúd kép
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� Többszörös háziasításon ment keresztül, a 
domesztikáció is több helyszínen ment végbe

� Óegyiptomi Birodalom: i. e. 1500-1100: vadludak 
befogása és háziasítása – az így nyert forma ma már 
nem található meg

LLLLúúúúdddd

� 30 ismert vadlúd-
fajból 2 játszott sze-
repet a háziasításban

1. az európai forma a 
nyári lúdra
2. az ázsiai forma a 
hattyúlúdra vezethető
vissza

(nílusi lúd szerepe és 
jelentősége 
megszűnt)
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� Egyiptom: a házi lúd első ismert 
ábrázolása (i. e. 3. évezred) 
sírkamra-festményeken

� Görög mondavilág (kedvtelés, 
házőrzés)

� Róma: a ludakat Júnó
istennőnek áldozták

� Capitolium
� Márton-napi lúd (november 

11.): germán területek 
(hohenstaufeni kor – 1138-
1254)

� XIX. sz.: lúdkereskedelem 
(Oroszország, Lengyelország)

GalambGalambGalambGalamb

� Őse a szirti galamb
� i. e. 5. évezred
� Háziasítás célja:

hústermelés
� A tenyésztői munka

eredményeképp
400 fajta jött létre


