PIES, KOT - NAJSTARSI PRZYJACIELE CZŁOWIEKA
Udomowienie to proces, w którym gatunek występujący w dzikim środowisku przystosowuje się do życia obok człowieka. Najstarsze
udomowienia (np. pies) najprawdopodobniej wynikały z początkowo przypadkowych spotkań zwierząt z przemieszczającymi się grupami
ludzi. Z czasem człowiek zaczął procesem udomowienia kierować. W wielu przypadkach udomowienie odbywało się poprzez sztuczną
selekcję prowadzoną przez człowieka-hodowcę w kierunku konkretnych, pożądanych cech gatunku (np. określone cechy charakteru psów,
wielkość lub pożywność owoców, czy preferowany aromat związków chemicznych produkowanych przez drożdże browarnicze).

Udomowiona oś czasu
Od czasów prehistorycznych udomowieniu ulegało nie tylko wiele gatunków
zwierząt i roślin, ale także pewne gatunki owadów, grzybów i bakterii.
Poniższa oś czasu nie przedstawia wszystkich przypadków udomowienia prezentuje jedne z tych najstarszych, najciekawszych oraz szczególnie istotnych gospodarczo. Udomowienie psa oraz kota - najpopularniejszych obecnie zwierzęcych towarzyszy człowieka - nastąpiło bardzo wcześnie, długo
przed udomowieniem zwierząt mających znaczenie godpodarcze.
2000

Kanarek (Serinus canaria)
1400-1500 n.e.

Burak cukrowy
(Beta vulgaris vulgaris)
500-1500 n.e.

Jeż domowy
(Atelerix altiventris)
1980-1990 n.e.

N.E.

Złota rybka (Carassius auratus)
300-400 n.e.

Drzewo przedstawia czaszki wilka oraz
kilku charakterystycznych ras psów, wraz
z pokrewieństwem między różnymi
rasami. Nałożone na czaszki psów kontury
czaszki wilka (wyśrodkowane na oczodole)
pokazują jakie zmiany w anatomii psa
spowodowała selekcja sztuczna.

Szczur
(Rattus norvegicus)
1800-1900 n.e.

Malina (Rubus idaeus)
1000-500 p.n.e.

0

Marchew (Daucus carota)
1000-500 p.n.e.

Żyto (Secale cereale) 3500-1200 p.n.e.

P.N.E.

Prekursorem psa domowego
(Canis familiaris) był euroazjatycki podgatunek wilka,
który wyodrębnił się ewolucyjnie około 15-40 tys. lat
temu. Konkurencyjna teoria
wywodzi psy domowe
z wilków afrykańskich.

Perz siny (paszowy)
(Thinopyrum intermedium)
1000-1500 n.e.

Indyk (Meleagris gallopavo) 180-200 n.e.

2000

Wilk (Canis lupus)

Pszczoła miodna (Apis mellifera)
3000-2500 p.n.e.

Jabłoń (Malus domestica) 3500-1200 p.n.e.

Jedwabnik (Bombyx mori)
3000-2500 p.n.e.

Koń (Equus ferus)
4000-3500 p.n.e.

Dog niemiecki

4000
Dromader (Camelus dromedarius) 4000-3500 p.n.e.

6000

Drożdże piekarskie
(Saccharomyces cerevisiae)
1500-1600 n.e.

Kura domowa (Gallus gallus domesticus) 6000-5500 p.n.e.

Kot (Felis catus) 8000-7500 p.n.e.

8000
Bydło (Bos taurus taurus) 8000-7500 p.n.e.
Owca (Ovis aries) 9000-8500 p.n.e.

10000

Koza (Capra aegagrus hircus) 10000-9000 p.n.e.

Dynia (Cucurbita pepo) 10000-4500 p.n.e.

12000

Nowofunland

Pszenica (Triticum aestivum) 10000-4500 p.n.e.
Pies (Canis familiaris) 12000-13000 p.n.e.
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Jako czas udomowienia
drożdży podaje się z reguły
okres XVI-XVII wieku.
Bardzo możliwe jednak, że
początki nieświadomego
udomowienia drożdży
sięgają znacznie wcześniej.
Gatunek ten jest wykorzystywany przez człowieka od
prawie 9000 lat.

Czaszki wielu ras psów (np.
buldogów, mopsów) zostały
zmienione przez selekcję
hodowlaną tak bardzo, że
obecnie stanowią źródło
wielu problemów z
oddychaniem czy
z infekcjami nosa.

Pudel miniaturowy

Airedale terrier

Mops
Buldog angielski

Chihuahua

