
Fra ulv til hund 
 Biolog Janne Tofte 



Lidt om mig 



Skandinavisk Dyrepark 

 https://www.youtube.com/watch?v=fzLmPhILPHg  

https://www.youtube.com/watch?v=fzLmPhILPHg


Indhold 

 Ulven 

 Domesticering 

 Fra ulv til hund 
 Oprindelse 
 Fysiske forskelle 
 Adfærdsmæssige forskelle 

 En myte om ulve og hunde 

 Spørgsmål 



Ulven 

Et overblik 



Et rovdyr 



Et succesfuldt rovdyr 



De unge ulve flytter ind 



Kommunikerer med 
ansigtsudtryk 



Domesticering 



Belyaevs ræve 

 Tre klasser 
 Class III 
 Class II 
 Class I 



Hvor hurtigt gik det?  

6. Generation Ny klasse: IE 

10. Generation 18% IE 

20. Generation 35% IE 

30-35. Generation 70-80% IE 



Ændret udseende 



Ændret udseende 



Domesticering 

 Ændret adfærd – mere tamme, mere legesyge 

 Mindre hjerner 

 Manglende pigment – hvide aftegninger 

 Hængende ører 

 Krøllet hale 

 Ændret hormonprofil 



Marsvin 



Kaniner 



Ulv/hund 

  



Fra ulv til hund 



Ulven som stamfader 



Forskellige genetiske 
forskelle 

Deler omkring 99% af deres DNA  
Chimpanser og mennesker deler omkring 96% af deres DNA  



Oprindelse  

 

 Centralasien, det vestlige 
Asien eller Vesteuropa 

 

 15.000 år siden 

 



Bonn Oberkassel hund 



Teorier om oprindelse 

 Mennesket som katalysator 
 Konkurrent 
 Tage hvalpene meget tidligt 
 Mange ressourcer og viden 

 

 Ulven som katalysator 
 Ulve er opportunister 



Oprindelse  



Flugtafstand 

Den afstand hvor på et dyr vil flygte fra et menneske 



Proto-hunden 

 Lav flugtafstand 

 Mindre aggressiv 

 Beskytte bopladsen 

 Avle videre  



Jagt med hunde 

8000 år siden i Saudi-Arabien 



Forskelle mellem ulve og 
hunde 



Fysiske ændringer 



Fysiske ændringer 

 Højere 
tolerance 
overfor stivelse 



Mindre frygtsomme 

 Hunde mister deres 
frygt for nye 
oplevelser med 
alderen.  
 Det gør ulve 

ikke!  

 



Kommunikation med 
mennesker 



Ulve imiterer andre ulve 



Ulve imiterer andre ulve 



Hunde læser vores 
signaler 



Hunde læser vores 
signaler 



Ulve læser ikke vores signaler 



Ulve læser ikke vores signaler 



Hunde knytter sig til os 

 Tre grupper testet 
 Håndopfostrede ulve 
 Håndopfostrede hunde 
 Hunde med almindelig opvækst 

 

 Har en fremmed og en kendt person i rummet 

 



Hunde knytter sig til os 



Myte: 

Være alfa for din hund!  
 



Myten om ulveflokken  

 Dominans-hierarki: Et 
system hvor individer 
bruger aggression til at 
opnå en høj plads og 
retten til at yngle  
 Alfa  Beta  

Omega 

 

 En familie med et 
ynglende par og deres 
afkom 

 



Dominans eksisterer 



Er hunde flokdyr? 

 

 Vildtlevende hunde i blandt andet Rumænien samler 
sig ikke i flokke 
 De danner korterevarende løse relationer 
 Hannen deltager ikke i yngelpleje 

 



Er vi en del af flokken? 

 En flok er en lukket reproduktiv enhed 

 Medlemmerne i en flok er seksuelt præget på hinanden 



Sociale dyr 



Dominans 

En høj social status, der giver førsteret til 
begrænsede ressourcer 

 



Hvad arbejder hunde for? 

 Dominere 
  ”overtage 

verdensherredømmet” 
 For at opnå noget behageligt eller 

undgå noget ubehageligt 

Hunde er opportunister!  



 

TAK!  
Spørgsmål? 



Træning – ændre en 
adfærd 

POSITIV 
FORSTÆRKNING 

 

NEGATIV 
STRAF 

 
 
 

POSITIV 
STRAF 

 
 

NEGATIV 
FORSTÆRKNING 

 
 
 

POSITIV 
Tilføre stimulus 

NEGATIV 
Fjerne stimulus 

FORSTÆRKNING 
Øge 

sandsynligheden for 
en adfærd 

STRAF 
Mindske 

sandsynligheden for 
en adfærd 

 
 
 

Give en godbid 

 
 
 

Tilbageholde/fjerne en 
godbid 

 
 
 

Trykke på bagdelen  
for en sit 

 
 
 

Fjerne trykket fra  
bagdelen 
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