
A tudatos tenyésztés

De ha mindezek egyike sem, 
akkor mégis mi különböz-
teti meg a háziállatot a 
vadállattól? A válasz az, 
hogy az emberi beavat-
kozás, a tudatos tenyésztés, 
aminek következtében az 
állat külső és belső tulaj-
donságai megváltoznak. 
Elkezd különbözni vadon 
élő őseitől, társaitól, és 
kialakul egy olyan élőlény, 
amelyik csak az ember 
oltalmában létezik, vadon 
nem. Kivéve persze, ha 

visszavadul, mert a legtöbb háziállat azért nagyon szívesen faképnél hagyja 
az embert, és visszatér a vadonba, de ezek már nem vadállatok, hanem 
elvadult háziállatok. A munkára fogott ázsiai elefánt ugyanakkor, bár az 
emberrel együtt él és szelídnek látszik, mégsem háziállat, mert 3000 éves 
története során sosem tenyésztették nemzedékeken át, a legtöbb példányt a 
vadonból fogták be.

Ha egy állatot az ember nem tud 
tenyészteni és tudatos váloga-
tással átformálni, abból soha nem 
lesz háziállat, hiába fogják be és 
szelídítik meg. Ilyen volt például a 
gepárd: ázsiai uralkodók szívesen 
vadásztak vele, mert villámgyors, 
meg is szelídíthető, de szaporítani 
sohasem tudták, így nem lett 
háziállat, s mivel az utánpótlást 
mindig a vadonból kellett besze-
rezni, ázsiai állománya gyakorla-
tilag ki is pusztult. Ugyanakkor, bár 
ez talán meglepően hangzik, azok a díszhalak és madarak, sőt kígyók, 
amelyeknek manapság számtalan, a vadonban nem létező vagy életben 
maradni nem képes színváltozatát tenyésztik ki akváriumban, kalitkában és 
terráriumban, bizony már háziállatok.

Az elefántborjú felnövekvéséhez hosszú idő kell, ezért nem tenyésztették,
hanem általában a vadonból befogott állatokat szelídítettek meg

A kígyók tenyésztett színváltozatai háziállatnak tekinthetők,
mert vadon nem élnek



Tudtad? 
Szinte minden háziállatnak élnek a világon visszavadult állományai, a lótól a 
kecskéig, a disznótól a macskáig, a galambtól a tevéig. Ezek általában nagy 
károkat okoznak a természetben. Egyetlen állat van, amely képtelen az 
embertől teljes mértékben elszakadni: a kutya.

A városi galambok elvadult házigalambok, a szirti galamb leszármazottai
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