
o alespoÀ naznaãují v˘sledky
dvou vûdeck˘ch t˘mÛ, které zkou-
maly, srovnávaly a analyzovaly

genetick˘ materiál psÛ na obou stranách
Atlantiku. Své práce tito vûdci zvefiejnili
v renomovaném americkém vûdeckém
magazínu Science.
Evoluãní biolog Petr Savolainen z univer-
zity ve Stockholmu vyhodnotil spoleãnû
se sv˘mi kolegy vzorky genetického mate-
riálu celkového poãtu 654 psÛ z Evropy,
Asie, Afriky a arktické Severní Ameriky.
Srovnáním takzvan˘ch mitochondrálních
DNS kyselin vûdci odhalili, Ïe se zfiejmû
v‰echny zkoumané populace psÛ vyvinu-
ly z jediného genofondu. 
Vûdci pfiedpokládají, Ïe praotci dne‰ních
psÛ Ïili ve v˘chodní Asii. Tam byl gene-
tick˘ materiál moderních psÛ podstatnû
pestfiej‰í neÏ v západní Asii, Evropû,
Africe a Americe. V této oblasti, uzavírají
Savolainen a jeho kolegové, museli b˘t
vlci domestikováni jiÏ pfied dávnou
dobou, takÏe se z nich mohlo vyvinout
dostatek variant zvífiat. 
Sbratfiení ‰ed˘ch vlkÛ s lidmi, které mûlo
tak bohaté následky, se podle názoru vûd-
cÛ mohlo odehrát zhruba pfied 15 tisíci
lety. ShromáÏdûná data v‰ak lze hodnotit
i jinak. Podle jiné teorie se tato událost
odehrála jiÏ pfied 40 tisíci lety. Z uvedené

doby v‰ak neexistují aÏ dosud Ïádné
archeologické dÛkazy. Nejstar‰í ostatky
psa (ãelist psa nalezená v Nûmecku) jsou
totiÏ staré 14 tisíc let. 
Z dálné Asie se psi roz‰ífiili ve stopách lidí
na západ aÏ do Evropy. Do Severní
Ameriky se pravdûpodobnû dostali pfied
12 aÏ 14 tisíci lety, tvrdí v˘sledky druhé
studie. Vûdci z Národního muzea pfiírod-
ní historie ve Washingtonu získali
sekvence dûdiãného materiálu z ostatkÛ
psÛ, které byly nalezeny pfii vykopávkách
na Alja‰ce, v Mexiku, Peru a Bolívii. 
Na základû tûchto zlomkÛ DNS dokázali
vûdci zjistit pÛvod psÛ, ktefií Ïili
v Americe pfied pfiíchodem novovûk˘ch
evropsk˘ch dobyvatelÛ po Kry‰tofu
Kolumbovi. Jak vûdci tvrdí, byli tito „pra-
pÛvodní obyvatelé“ tûsnûji pfiíbuzní
s euroasijsk˘mi psy a vlky neÏ s domácí-
mi americk˘mi vlky. Také pfiedci tûchto
psÛ pravdûpodobnû pfii‰li do Nového
svûta s pfiistûhovalci v dobû kamenné
pfies Beringovu úÏinu.
·panûl‰tí a portugal‰tí dobyvatelé poté
prakticky zcela vyhubili pÛvodní psy
indiánÛ. To dokazuje jin˘ v˘sledek uvede-
né studie. V JiÏní Americe mûla domácí
zvífiata InkÛ a MayÛ zfiejmû genetické

vlastnosti, které u moderních psÛ nena-
cházíme. Autofii studie z toho vyvozují, Ïe
dobyvatelé pfii chovu psÛ systematicky
vyluãovali domácí plemena psÛ. Oãividnû
jim vûnovali stejnû mal˘ respekt jako
poroben˘m indiánÛm.
Tfietí studie, která se objevila v USA, se
zab˘vá pozoruhodn˘mi sociálními
schopnostmi psÛ, které psi získali
bûhem svého dlouhého vztahu s lidmi.
Podle v˘sledkÛ této studie jsou psi,
pokud jde o porozumûní lidsk˘m signá-
lÛm, podstatnû nadanûj‰í neÏ jejich
divocí pfiíbuzní – vlci. 
V probíhajícím v˘zkumu bylo testováno,
jak reagují ‰impanzové, vlci a psi na lid-
ské pohledy nebo gesta, která upozorÀu-
jí na schovanou potravu. Zatímco ‰im-
panzové, ktefií jsou s lidmi úzce pfiíbuzní,
se museli namáhavû nauãit porozumût
tomuto triku, vût‰ina psÛ ho zvládla
hned na první pokus. Vlci Ïijí ve smeã-
kách, a jsou tedy sociálními tvory, a pfies-
to si s gesty a náznaky od lidí dokázali
jen málokdy poradit, i kdyÏ byli vychová-
váni lidmi. V pokusech dopadla velmi
dobfie dokonce i malá ‰tûÀata psÛ, která
prakticky je‰tû nepfii‰la do kontaktu
s ãlovûkem. Holger Elfes
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Zhruba pfied 15 tisíci lety navázali vlci a lidé
v prostfiedí dne‰ní âíny svazek, kter˘ vydrÏel dodnes.
·elmy zdomácnûly a následovaly svého dvounohého
spoleãníka na západ aÏ do Evropy. A byli u toho, také
kdyÏ skupina prÛkopníkÛ v dobû kamenné vstoupila
pfies Beringovu úÏinu do nového svûta – do Ameriky.

Anal˘zy DNA nabízejí rozlu‰tûní:

Pochází pes z Číny?
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