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Domestikace – výhodnější než lov 

• Připomeňte si na úvod, jaká domestikovaná zvířata znáte.  

 

• Na jaké 2 velké skupiny je můžeme dělit? 

 

• Jaké produkty nám dávají zvířata a jaké rostliny? 

 

• Jaká domácí zvířata žijí ve Vašich domovech? 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egyptian_Domesticated_Animals.jpg> 



Domestikace – výhodnější než lov 

• Člověk začal domestikovat zvířata cca 10 000 let př. n. l. 

• Pravděpodobně začal zvěř nejprve chytat jako zásobu potravy. 
Postupně zjistil, jaké další výhody může ze zajatých zvířat mít 

• Místo lovu, který byl nestálý a nutil lovce stěhovat se se zvěří, 
se začali chovatelé usazovat. Někteří se kvůli měnícím se 
podmínkám museli v průběhu roku také stěhovat, avšak jiným 
chov dovolil zůstat na jednom místě, kde byl pro zvířata 
dostatek potravy celoročně 

• Navíc některá zvířata člověku pomáhala i jinak. Pes při lovu a 
ochraně, kůň a osel zrychloval dopravu a sloužil jako tažná síla 

• Další druhy si člověk ochočil spíše  
pro radost a uspokojení. Kočku  
nechováme pro maso, mléko  
ani srst, přesto jich s námi žije spousta 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Farmer_plowing_in_Fahrenwalde,_Mecklenburg-Vorpommern,_Germany.jpg> 



Domestikace – výhodnější než lov 

• Domestikace také pomohla populačnímu růstu. Čím vyšší je 
populace, tím větší je spotřeba potravin. Pokud bychom se 
spoléhali pouze na lov, dávno by všechna zvěř byla vylovena 

• Člověk vykácel lesy, vytvořil pastviny a využil domestikovaných 
zvířat k pokrytí vzrůstající potřeby 

• Mléko a vejce by se bez domestikace na našich stolech nikdy 
nebyly. Stejně tak mnoho dalších produktů by se stalo 
vzácností 

• Domestikovaná zvířata se skvěle doplňují s pěstováním plodin. 
Poskytují hnojivo a pracovní sílu. Rostlinné zemědělství zase 
produkty, které pro člověka jinak nemají využití – seno, zbytky  

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cows_in_green_field_-_nullamunjie_olive_grove03.jpg> 


