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Widujemy je codziennie. Na ulicy, w domach, w parkach, na halach i w wiejskich
obejściach. Sa˛ duże (sie˛gaja˛ce nam do pasa) i malutkie (moga˛ sie˛ zmieścić do
torebki). Różnia˛ sie˛ ubarwieniem, ksztaltem, maja˛ bardzo różne temperamenty,
moga˛ być groźne, ale też przymilne. Wierne przez cale życie. Każdy zadaje
sobie pytanie: jak powstala taka różnorodność? W pierwszym odruchu szukam
przyczyn genetycznych. I natykam sie˛ na sprzeczności i niewiedze˛.
Mowa o psach, naszych towarzyszach życia, pracy, odpoczynku. O niezwykle
różnorodnym gatunku, w którego powstaniu i utrzymaniu odegraliśmy
podstawowa˛ role˛. Badania genetyczne wskazuja˛ na bliskie pokrewieństwo
wspólczesnych psów i szarego wilka. Wspólnego przodka mialy w wilkach
z plejstocenu (które wymarly). Do wyksztalcenia gatunku pra-psów doszlo
(brak precyzyjnych oznaczeń) po zakończeniu ery zlodowacenia plejstoceńskiego
40 000 do 30 000 lat temu. Na dużo późniejszy oceniamy czas udomowienia (pies
jest najwie˛kszym udomowionym przez czlowieka drapieżnikiem). Udomowienie
wilka, owcy, kozy la˛czy sie˛ z końcem epoki ludzkich we˛drowców, osadnictwem
i pojawieniem sie˛ zacza˛tków rolnictwa. Niedawne badania genomów 72 wilków
z Europy, Syberii i Pólnocnej Ameryki wskazuja˛ bardzo ogólnie, że wspólczesne
psy sa˛ bliższe wilkom z Azji niż z pozostalych lokalizacji. Zapewne też tam
rozpocze˛to udomawianie. Nie wiemy, od kiedy odliczać czas udomowienia.
Pierwszy udokumentowany pies odkopany wraz z domniemanym wlaścicielem
(czlowiekiem) datowany jest na 14 200 lat temu, co wyprzedza czas powstawania
rolnictwa. Najstarsze odnalezione szkielety psów (już nie wilków) znaleziono
w Altaju i Belgii (33 000 p.n.e.), być może do udomowienia dochodzilo
w różnych rejonach planety. Dość szybko zróżnicowalo sie˛ pie˛ć psich linii,
odnalezionych przez archeologów: na wschodnim azjatyckim wybrzeżu Morza
Śródziemnego (7000 p.n.e.), Karelii (10 900 p.n.e.), nad Bajkalem (7000 p.n.e.)
w Ameryce Pólnocnej (4000 p.n.e.) oraz wspólczesny pies z Nowej Gwinei.
Równolegle z procesem udomawiania naste˛powaly ludzkie starania o uzyskanie
takiej odmiany psa, która byla dla ludzi pożyteczna: stróża, pasterza stada,
opiekuna rodziny, wreszcie – kanapowej rozrywki.
Może nadal próbować analizy genetycznej? Szary wilk z plejstocenu, pierwotny
zalożyciel wspólczesnych ras psów wymarl, a jego potomkowie intensywnie
krzyżowali sie˛ z wilkami i mie˛dzy soba˛, co czyni śledzenie genów szalenie
trudnym, chyba wre˛cz na razie niemożliwym. Nie pomagaja˛ także próby analizy
mitochondrialnego DNA, tak użyteczne dla badaczy przeszlości czlowieka.
Badania psów Azji Poludniowej i Chin wskazuja˛ na ich najwie˛ksza˛ genetyczna˛
różnorodność, co sugeruje, że sa˛ to obszary wyjściowe dla gatunku. Przecza˛ tym
wnioskom inne analizy wspólczesnych psich genomów, niektóre wskazuja˛ jako
miejsce narodzin gatunku nawet Europe˛. Wyniki prac archeologicznych ukazuja˛
zarówno postacie psów podobnych do wilków, jak i wilków do psów. Coraz
bliższe kontakty ludzi z tymi towarzysza˛cymi im zwierze˛tami poskutkowaly
selekcjonowaniem mniejszych rozmiarem zwierza˛t. Kiedy, gdzie i jak wiele
razy nasta˛pilo udomowienie psa, pozostaje zagadka˛. Wcia˛ż także pojawiaja˛ sie˛
doniesienia sugeruja˛ce wie˛cej niż wilcze pochodzenie psa.

Od pocza˛tku udomowienia naste˛powaly cze˛ste
krzyżówki psów z wilkami, co praktycznie uniemożliwia
poszukiwanie linii dziedziczenia cech. Od tamtych czasów
ocenia sie˛, że istnialy dziesia˛tki tysie˛cy pokoleń psów, co
dla śledzenia kolejnych mutacji oznacza możliwość wielu
mylnych tropów. Podobno wyhodowaliśmy ponad 4000
typów (ras) psów, a cze˛ść z nich wymarla. Wszystkie
one należa˛ do tego samego gatunku, a istnieja˛ce różnice,
glównie fenotypowe (cechy widoczne, pozwalaja˛ce na
kontynuacje˛ selekcji), zachowywano w miare˛ poste˛pów
reprodukcji danych linii. „Czystościa˛” ras zajmuja˛
sie˛ różne zwia˛zki kynologiczne, jednak nie udalo sie˛
zbudować jednolitej klasyfikacji i wspólnej systematyki
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opartej na podobieństwach i różnicach w wygla˛dzie
i użyteczności.
Jednym slowem ten przypadek ewolucji gatunku jest
trudny do jednoznacznej analizy genetycznej i nadal nie
wiemy konkretnie, jak i kiedy pojawil sie˛ „nasz pies”. Nie
przeszkadza to w traktowaniu tego zwierze˛cia w sposób
wyja˛tkowy. Być może, że i on nas wyja˛tkowo traktuje.
Moja przyjaciólka, wspólmieszkaja˛ca z jamnikiem (nie
umiem użyć slów „maja˛ca jamnika”) mówila: oczy takie
ma˛dre, a nie może sie˛ do mnie odezwać!
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