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Historia pewnej przyjaźni…  

• Jak długo trwa? 

• Gdzie się zaczęła? 

• Co zmieniła? 

 

 



Creodonta 
120-100 mln lat temu 

I ssak mięsożerny 

Miacis 
54-38 mln lat temu 

Ameryka Pn 
Uznawany za przodka 

drapieżnych 

Hysperocyon 
38-26 mln lat temu 

Ameryka Pn oraz Europa 

Uważany za 
bezpośredniego 

przodka psowatych 

28-17 mln lat temu 
Ameryka Pn 

W Europie wymarły w oligocenie 

12 mln lat temu 2 mln lat temu 22 mln lat temu 
Ameryka Pn Ok. 10 mln lat temu 

migracja do Euroazji 



Czas udomowienia psa 

Wydaje się niemożliwym całkowita rekonstrukcja procesu przemiany 
przodków psa w dzisiejszych wiernych towarzyszy  

 

GDZIE I KIEDY DOSZŁO DO UDOMOWIENIA???  

 

PEWNE !?! 
• PIES JEST NAJWCZEŚNIEJ UDOMOWIONYM ZWIERZĘCIEM 

• PIES JEST UDOMOWIONĄ FORMĄ WILKA, KTÓRY NIGDY NIE ŻYŁ W 
ŚWIECIE POZBAWIONYM OBECNOŚCI CZŁOWIEKA 



Kohn M. H., Murphy W. J., Ostrander E. A., Wayne R. K. 2006. Genomics and conservation genetics. Trends in Ecology & Evolution , Volume 21 , Issue 11 , 629 - 637 



Gdzie doszło do udomowienia psów ? 

Europa 

Wschodnia Azja 

Bliski Wschód 

Azja Środkowa 



Kiedy doszło do udomowienia psów? 

1. 9-14 tys. lat temu – wykopaliska z USA i Europy 

 

 

 

 

2. 15 tys. lat temu – analiza mtDNA współczesnych psów z różnych 
kontynentów 

 

 

 

3. 20-40 tys. lat temu analiza mtDNA współczesnych psów z różnych 
kontynentów oraz psów z okresu neolitu a nawet plejstocenu  

 





• Starożytny wilk syberyjski daje 
pierwszą sekwencję genomu 
pochodzącego z plejstocenu 
• 35 000-letni genom wilka umożliwił 
ponowne określenie wskaźnika 
mutacji  
• Przodkowie psów oddzielili się od 
przodków współczesnych wilków ok. 
27 000 lat temu 
• Starożytne wilki syberyjskie 
przyczyniły się do powstania psów 
ras pierwotnych  



 

1. Europa odegrała ważną rolę w ewolucji psów,  
2. Sekwencjonowanie genomu psa z Niemiec z okresu wczesnego i późnego neolitu 

(charakterystyczne cechy to uprawa roślin i hodowla zwierząt oraz stałe osady) 
oraz współczesnych psów rasowych i mieszańców  

3. Wykazano podobieństwo psów z okresu neolitu z ówcześnie występującymi 
psami 

4. Nie znaleziono poparcia w wynikach dla teorii,  proponującej dwukrotne 
udomowienia psa.  

5. Zawężono czas udomowienia psa do okresu 20 000-40 000 lat temu.  



Systematyka 
Domena: eukarionty  
Królestwo: zwierzęta  
Typ: strunowce  
Podtyp: kręgowce  
Gromada: ssaki  
Podgromada: żyworodne  
Infragromada: łożyskowce  

Rząd: drapieżne 

Podrząd: Caniformia – psokształtne 
Ailuridae - pandkowate 

Canidae – psowate 
Mephitidae – skunksowate 
Mustelidae – łasicowate 
Procyonidae – szopowate 
Ursidae – niedźwiedziowate 
Nadrodzina: Pinnipedia – płetwonogie  

Odobenidae – morsowate 
Otariidae – uchatkowate 
Phocidae – fokowate 

Podrząd: Feliformia – kotokształtne 
Eupleridae – falanrukowate 
Felidae – kotowate 
Herpestidae – mangustowate 
Hyaenidae – hienowate 
Nandiniidae - nandiniowate 
Viverridae – wiwerowate 

 
Systematyka i nazwy polskie za: Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: 
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2015, s. 146–151. ISBN 978-83-88147-15-9.  
Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.) Canidae. w: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3.) [on-line]. Johns Hopkins University Press, 2005.  



Pies 

Wilk szary 

Wilk himalajski 

Kojot 

Canis anthus 

Kaberu etiopski 

Szakal 
złocisty 

Szakal pręgowany 

Szakal czaprakowy 

Cyjon 
rudy 

Likaon pstry 

Rodzina: psowate 
Atelocynus – wilczek 
Canis – wilk 
Cerdocyon – majkong 
Chrysocyon – pampasowiec 
Cuon – cyjon 
Dusicyon – wilczak – takson wymarły 
Lycalopex – nibylis 
Lycaon – likaon 
Nyctereutes – jenot 
Otocyon – otocjon 
Speothos – pakożer 
Urocyon – urocjon 
Vulpes – lis 

0,2 



Rodzaj: Wilk (Canis) 

Gatunki: 

• szakal pręgowany Canis adustus  

• szakal złocisty Canis aureus  

• szakal czaprakowy Canis mesomelas   

• Canis anthus 

• wilk himalajski Canis himalayensis  

• wilk indyjski Canis indica  

• kojot preriowy Canis latrans  

• kaberu etiopski Canis simensis 

• wilk rudy Canis rufus  

• wilk szary Canis lupus  

Systematyka i nazwy polskie za: Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. 
Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2015, s. 147-148. ISBN 978-83-88147-15-9. 



Podgatunki wilka szarego 
1. wilk syberyjski (C. l. albus) Azja 
2. wilk alaskański (C. l. alces)  
3. wilk arabski(C. l. arabs) Izrael, Oman, Jemen, Jordania, Arabia Saudyjska  
4. wilk polarny (C.l. arctos) Kanada, Grenlandia  
5. wilk meksykański (C. l. baileyi) Stany Zjednoczone, Meksyk  
6. wilk nowofunladzki(C. l. beothucus)  
7. wilk pręgogrzbiety (C. l. bernardi)  
8. wilk stepowy (C. l. campestris)  
9. wilk tybetański (C. l. chanco) C. l. columbianus  
10. wilk pacyficzny (C. l. crassodon)  
11. dingo  australijski (Canis  l. dingo)  

12. pies domowy (C. l. familiaris) forma udomowiona  
13. wilk florydzki (C. l. floridanus)  
14. wilk cynamonowy (C. l. fuscus)  
15. wilk płowy (C. l. gregoryi)  
16. wilk manitobański (C. l. griseoalbus)  
17. wilk samurajski (C. l. hattai) wyspa Hokkaido 0 (†1889)  
18. wilk japoński (C. l. hodophilax) Japonia 0 (†1905)  
19. wilk zatokowy (C. l. hudsonicus)  
20. wilk jasny (C. l. irremotus)  
21. wilk apeniński (C. l. italicus) Włochy, Szwajcaria  
22. wilk labradorski (C. l. labradorius)  
 

23. wilk wyspowy (C. l. ligoni)  
24. wilk egipski (C. l. lupaster) Egipt, Etiopia 
25. wilk europejski (C. l. lupus) Europa, Azja  
26. wilk algonkiński (C. l. lycaon) Stany Zjednoczone, Kanada  
27. wilk inuicki (C. l. mackenzii)  
28. wilk mały (C. l. manningi)  
29. wilk arizoński (C. l. mogollonensis)  
30. wilk teksaski (C. l. monstrabilis)  
31. wilk leśny (C. l. nubilus) Stany Zjednoczone, Kanada, Alaska  
32. wilk kanadyjski (C. l. occidentalis) Kanada, Alaska  
33. wilk grenlandzki (C. l. orion)  
34. wilk perski (C. l. pallipes) Izrael, Półwysep Arabski, Pakistan  
35. wilk jukoński (C. l. pambasileus)  
36. wilk iberyjski (C. l. signatus)  
37. wilk tundrowy (C. l. tundrarum)  
38. wilk duży(C. l. youngi) 
39.  podgatunki o niepewnej pozycji taksonomicznej  
40. wilk tybetański (C. l. laniger) Tybet, Indie, Bhutan, Nepal, Chiny, 

Mandżuria i Mongolia, Rosja  
41. wilk rosyjski (C. l. communis) Rosja  
42. wilk kaspijski (C. l. cubanensis) Rosja, Azerbejdżan  
43. wilk trzcinowy (C. l. minor) Austria i Węgry 0 (†1950)  

 



Dingo australijski, dingo (Canis lupus ssp. dingo) 

• Australia, Nowa Gwinea 

• Udomowiony, wtórnie zdziczały 

• Mięsożerne, polują głównie w nocy, 
pojedynczo lub w stadach, przede wszystkim 
na drobne ssaki, jaszczurki, kangury. W 
okresach braku pożywienia uzupełniają dietę 
jajami ptaków, larwami owadów i ptactwem 
wodnym. 

• W odróżnieniu od psów: ma inną budowę 
czaszki i nie umie szczekać 

 

 Corbett, L.K. 2008, Canis lupus ssp. dingo [w:] The IUCN Red List of 

Threatened Species 2015 [online], wersja 2015.1 [dostęp 2015-07-11] (ang.) 



Pożywienie psowatych w środowisku naturalnym 



Sposoby odżywiania psowatych 

DRAPIEŻNE 

MIĘSOŻERNE OWADOŻERNE PADLINOŻERNE OPORTUNIŚCI WSZYSTKOŻERNE 

Likaon pstry 
Pakożern leśny 
Nibylis andyjski 
Lis długouchy 
Lis polarny  
Dingo australijski 
Wilk himalajski 
Wilk rudy 
Kaberu etiopski 
 

Otocjon wielkouchy 
Nibylis siwy 
Lis piaskowy 
Fenek pustynny 

Lis stepowy 
Lis przylądkowy 

Wilczek krótkouchy 
Majkong 
krabożerny 
Nibylis pompasowy 
i drobnozębny 
Lis tybetański i 
płowy 
Szakal złocisty 
Wilk złocisty 
Kojot preriowy  

Wilk grzywiasty 
Cyjon rudy 
Jenot 
Urocjon wyspowy i 
wirginijski 
Lis bengalski 
afgański, blady i 
rudy 
Szakal pręgowany 
Szakal czaprakowy 

Cecha wspólna PSOWATYCH 
=> gotowość do polowania, preferencyjnie wybierany pokarm pochodzenia zwierzęcego 



Metoda na skuteczne przetrwanie 
psowatych => polowanie  

 polowanie- wielofazowe zachowanie, obejmujące wykrywanie położenia 
potencjalnej zdobyczy i pozyskanie jej (zbliżanie się, chwytanie, 
przełamywanie oporu i zabijanie) 

 

Taktyka łowiecka: tropienie, szybki i wytrzymałościowy pościg, kooperacja 

1. grupowe (likaony, cyjony, wilki, lisy) 

• kolaboracja (współpraca, podział obowiązków), a kooperacja (równoczesny atak) 

2. indywidualne (pakożer leśny, nibylisy, lisy) 

 

Cechy budowy sprzyjające polowaniu: 

Doskonały węch 

Zdolność do długotrwałego wysiłku  

Gibkie i dobrze umięśnione ciało 

Długie i mocne kończyny, twarde pazury 

Puszysty ogon 

Odpowiednia budowa czaszki 

 



Zaganiacze 

Zwiadowcy 

Atakujący 

Izolujący 





Wilk szary (Canis lupus)  

Pies domowy (Canis lupus ssp. familaris)  



Podobieństwo  pies vs. wilk 

Wilk Pies  

Mają 39 par chromosomów podobnie jak kojoty i szakale 
 
Społeczna natura – żyją w stadach – watahach, w których żyją i polują, w przeciwieństwie do 
kojoty zwykle żyją i polują w parach a szakale głównie polują samotnie 
 
Podobna postawa ciała (podczas dominacji, agresji i strachu) 
 
Podobna wokalizacja (szczególnie wilcze szczenięta do dorosłych psów) 
 
  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikoPWv3dDYAhUHfiwKHQWtBBgQjRwIBw&url=https://www.playbarkrun.com/dogs-look-like-wolves/&psig=AOvVaw1TKcrPxGZM8YmedInAPoqO&ust=1515788228678296


Różnice w genach kodujących  
funkcjonowaniem mózgu i zachowanie (LHFPL3, CADM2, 

GRIK3, SH3GL2, MBP, PDE7B, NTAN1 i GLRA1)  

związanych z metabolizmem tłuszczu (CCRN4L, SCP2D1 i 

PDXC1) 

 

Dlaczego można było udomowić psy ? 

Różnice w genach kodujących  
funkcjonowaniem mózgu i zachowanie 
związanych z metabolizmem węglowodanów 
związanych z rozrodem 
 

Przystosowanie do życia z człowiekiem - zachowanie 
Przystosowanie do pożywienia – ludzie żyli w okresie „zbieractwa i polowań” 



Wilk szary - największy gatunek  z 
rodziny psowatych  

• Wysokość w kłębie: samiec 70–85 cm 
(niekiedy do 90 cm), samica 60–75 cm, 

• Masa ciała: samiec 45–60 kg (wyjątkowo do 
75 kg), samica 30–50 kg. 

 
  
 
 
 
 Mech, L.D. & Boitani, L. (IUCN SSC Wolf Specialist Group) 2010, 

Canis lupus. The IUCN Red List of Threatened Species. 

 

• Wysokość w kłębie: od ok. 25 cm do nawet 
ok. 1 metra 

• Masa ciała od 1 do ok. 100 kg 
 
 
 
 

 
 

• Wilson Don E. & Reeder DeeAnn M. (red.) Canis lupus familiaris. 
w: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic 
Reference (Wyd. 3.). Johns Hopkins University Press, 2005.  

Pies domowy – największaa 
różnorodność pomiędzy rasami 



Różnice wilk vs. pies 

Wilk Pies  

Budowa czaszki 

szersza głowa z szerokim czołem,  
czaszka z grzebieniem strzałkowym 
zewnętrznym  
mocno wysklepione łuki jarzmowe  
mocna żuchwa 



Wymarły 
Żył w Amerykach w 

późnym plejstocenie 
(125–10 tys. lat temu) 

wilk szary  wilk rudy  szakal  
złocisty  

szakal  
czaprakowy  

Dorosły wilk Dorosły pierwotny pies Młody wilk 

Czaszka psowatych 
Wydłużona – receptory węchowe 
Zaopatrzona w silne mięśnie – zabijanie, kruszenie kości 15 kg/ cm2 

 



Różnice fenotypowe wilk vs. pies 

Wilk Pies  

zaokrąglone i krótsze stojące uszy  

skośnie osadzone oczy  



Różnice fenotypowe wilk vs. pies 

Wilk Pies  

większy mózg 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPiOmX19DYAhUGFCwKHW83CD8QjRwIBw&url=http://lupusaway.press/lupus-diet/seronegative-lupus-nephritis-diet&psig=AOvVaw2KFsGjyyVCzF6X6SV9E0hW&ust=1515786578063752
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJyJmo19DYAhXFESwKHQl_AiUQjRwIBw&url=http://neurosciencelibrary.org/specimens/carnivora/wolf/index.html&psig=AOvVaw2KFsGjyyVCzF6X6SV9E0hW&ust=1515786578063752


Różnice fenotypowe wilk vs. pies 

Wilk Pies  
dłuższe nogi (w stosunku do wielkości ciała) 

szersze łapy 

wąska klatka piersiowa 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil3djQ2NDYAhXFliwKHY9gAcYQjRwIBw&url=https://hubpages.com/animals/Canidae-Association-Dog-vs-Wolf-Jackal-Coyote-and-Fox&psig=AOvVaw3z4fbo_tyWFyNhIk4h4hjb&ust=1515786958531677
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil3djQ2NDYAhXFliwKHY9gAcYQjRwIBw&url=https://hubpages.com/animals/Canidae-Association-Dog-vs-Wolf-Jackal-Coyote-and-Fox&psig=AOvVaw3z4fbo_tyWFyNhIk4h4hjb&ust=1515786958531677


Różnice fenotypowe wilk vs. pies 

Wilk Pies  

charakterystyczne umaszczenie  
(choć zmienne u osobników)  

charakterystyczne umaszczenie  
dla danej rasy 



Wyjątek!  
 

• wilczak czechosłowacki (słow. Československý vlčiak), który powstał w 
wyniku skrzyżowania owczarka niemieckiego z wilkiem europejskim.  

• Posiada on wszystkie cechy typowe dla wilków. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisofzV3NDYAhVCdCwKHSRHAogQjRwIBw&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczak_czechos%C5%82owacki&psig=AOvVaw3HFcJy46d_j78UosE16tJO&ust=1515788046464392
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8rdbn3NDYAhWIECwKHYnsBXoQjRwIBw&url=https://www.psy.pl/rasa/wilczak-czechoslowacki/&psig=AOvVaw3HFcJy46d_j78UosE16tJO&ust=1515788046464392


Różnice  wilk vs. pies - rozród 

Wilk Pies  

Samice wilka mają 1 cykl rujowy rocznie  Samice psa mają 2 cykle rujowy rocznie  

Samce wilka są płodne sezonowo Samce psów są płodne przez cały rok 

Wilcze szczenięta rozwijają się fizycznie szybciej niż psie szczenięta 

Szczenięta psów mają dłuższy okres socjalizacji niż szczenięta wilków 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJr4mB2tDYAhXMkiwKHS0jDqgQjRwIBw&url=http://test-bluebuffalo.customers.nansen.se/fr/new-articles-container/dog-articles/exploring-your-dogs-wild-ancestry/&psig=AOvVaw24HSLLGsklG4ihlQzRYf3M&ust=1515787300290640
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio-ZuV2tDYAhVB6CwKHXSPB4MQjRwIBw&url=http://test-bluebuffalo.customers.nansen.se/fr/new-articles-container/dog-articles/exploring-your-dogs-wild-ancestry/&psig=AOvVaw24HSLLGsklG4ihlQzRYf3M&ust=1515787300290640
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC0v_a39DYAhUC2SwKHe_JBmAQjRwIBw&url=https://community.travelchinaguide.com/forum2.asp?i=67586&psig=AOvVaw1TKcrPxGZM8YmedInAPoqO&ust=1515788228678296


Różnice pies vs. wilk - odżywianie 

• spożycie suchej masy ok. 1-3% masy ciała 
• dziennie spożycie mięsa 
• 1 kg pies 0,03-0,1 kg 
• 100 kg pies 3-10 kg 

 
• nie poluje (?„ludzkie jedzenie”) 

 
• różne sposoby żywienia: BARF, suche karmy, 

mokre karmy, dawki tradycyjne itd. Itp. 
 

• różnorodne pokarmy zwierzęce i roślinne  
 

• nie gardzi padliną / śmieciami  
 
 

• spożycie suchej masy ok. 1-3% masy ciała 
• dziennie spożywa ok. 2,5-6,3 kg mięsa (wraz 

z kośćmi i skórą)  
 

• poluje na jelenie, nieco rzadziej wybiera 
sarny, dziki i łosie 
 

• gryzonie, zające, borsuki, ptaki, ryby, 
bezkręgowce,  
 

• Uzupełnienie stanowią owoce i runo leśne 
 

• nie gardzi padliną / śmieciami  
 

• zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane 
 

Wilk Pies  

Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. and Macdonald, D.W. (eds). 2004. Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action 
Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 430 pp. 



Różnice w budowie przewodu pokarmowego  



JAMA USTNA 

Stałe  

Mleczne  
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjp-H5NDYAhXH_iwKHbvCAbkQjRwIBw&url=https://imgur.com/gallery/0eSgsFb&psig=AOvVaw3vix0KrA9uVT05eomUCHKf&ust=1515789962439698
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsyc3I5tDYAhXGZCwKHUkoDFMQjRwIBw&url=http://hundeliv.blog.onet.pl/&psig=AOvVaw0oHgy9inbzkIR5xIh0PCv9&ust=1515790595844885


ŻOŁĄDEK  
pojemność 
wilk do 9 l  
pies 0,5-8 l 
 
Możliwość pobrania jednorazowo dużej ilości 
pokarmu 
Aktywność pepsyny zależy od zawartości 
kolagenu, wielkości spożycia, ACTH 
 
Opróżnianie żołądka regulowany przez stopień 
rozdrobnienia, gęstość masy pokarmowej oraz 
skład (węglowodany oraz tłuszcze) 
Czas zalegania w żołądku 72-240 min  

 

Konsekwencja grupowego polowania 
Szybko pobierany pokarm 
Błyskawiczny transport do żołądka  

Brak amylazy ślinowej 

Jelito grube  
Ok. 8% procesu 
trawienia, zależy od 
udziału węglowodanów  

Dwunastnica 
pH 6,4 
Sok trzustkowy ma właściwości antybakteryjne (E. coli, Salmonella, Shigella i in.) 
Kwasy żółciowe – tauryna, glicyna 
Tłuszcz, peptydy z Phe => CCK 

Ogólnie 
Przewod pokarmowy u psów jest dłuższy, a masa przewodu większa w porównaniu z wilkami   

UKŁAD POKARMOWY 

pH 
wilk ok. 1 
pies ok. 2 
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Fermentacja w przewodzie pokarmowym  



Stwierdzono równoległą ewolucję  psów i ludzi, 
co jest potwierdzone wzrostem kopii genu 
AMY2B, które jest wynikiem spożywania karmy 
wysokoskrobiowej w okresie intensywnego 
rozwoju rolnictwa    

Przystosowanie do trawienia węglowodanów 



Obserwowano 
podwyższoną liczbę 
kopii genu AMY2B u 

psów z regionów 
związanych  

prehistorycznie z 
rolnictwem 

Potwierdzone 



Liczba kopii genu AMY2B 

 Nie obserwowano ekstremalnej liczby kopii 

ekspresji genu AMY2B u psów z neolitu, 
charakterystycznego dla współczesnych psów, 
przeczy to teorii udomowienia psów w okresie 
neolitu (zwiększenie liczby kopii genu nastąpiło niezależnie 
od rozwoju rolnictwa) 



Porównanie profilu żywieniowego wilków oraz zaleceń żywieniowych psów 



Czy psa można uznać za zwierzę wszystkożerne? 
 
Autorzy Axelsson i in. 2013 stawiają hipotezę, że psy są  "wszystkożerne" 



Rasy psów 

• Selekcja dyskryminacyjna uzyskanie pożądanych cech zewnętrznych lub behawioralnych i usuwania niepożądanych 
cech  

• 5000 lat temu ludzie zaczęli stosować selekcję w celu uzyskania określonych cech u psów ale najwięcej nowych ras 
powstało 150-200 lat temu  

• Podgatunek: dobór naturalny; różnią się morfologicznie i geograficznie (przykład?) 

• Rasa: na podstawie sztucznej selekcji przez człowieka - zwykle nie izolowane geograficznie (przykład?) 

• Na świecie jest 370 - 400 ras psów i ponad 1 000 zarejestrowanych w historii. 



  skłonność do męczenia się podczas wysiłku fizycznego- zapobieganie otyłości 
  skłonności do pojawiania się stanów zapalnych 
  wrażliwy przewód pokarmowy 
  trudności w pobieraniu pokarmu 
 





„Od łowcy do kanapowca” 
Dr inż. Olga Lasek 

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 


