
A történelem és a biológia 
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Ember elterjedése 



i.e. 500 
 



i.e. 100 
 



i.sz. 1 
 



i.sz. 900 
 



i.sz. 900 
 



i.sz. 1550 
 



i.sz. 1754 
 



i.sz. 1800 
 



i.sz. 1885 
 



Pizzaro elfogja, majd megöli az Inka 
uralkodót, Atahualapa-t 

 



Cortés meghódítja az Azték 
birodalmat 

 



 



Yali kérdése 
 Yali kérdése: „Miért van az, hogy ti fehér 

emberek annyi árut állítottatok elő és 
idehoztátok Új Guineára, míg mi fekete 
emberek kevés áruval rendelkezünk?” 

 Elveti azt a választ, hogy „Mert okosabbak 
vagyunk.” 



Azért az okosság is lehet a válasz 
egy része 

 



 Megfelelő népesség / népsűrűség 
 Mezőgazdaság (előzővel összefügg!) 
 Nyersanyagok 

 



A környezet kényszerei és a 
kulturális evolúció 
 A történelem más utat írt le más-más 

népcsoportoknak, nem a köztük levő 
biológiai, hanem az élőhelyeik közötti 
környezeti különbségek következtében. 



Különböző fejlődési vonalak 
 i.e. 11000-ben a világ mindenhol ugyan 

úgy nézett ki 
 i.sz. 1500-ra Eurázsia az ipari forradalom 

küszöbén volt. Közép- és Dél-Amerikában 
volt írással rendelkező civilizáció. A világ 
többi részén esetleg volt mezőgazdaság, de 
inkább vadászat gyűjtögetés 



MEZŐGAZDASÁG 



Világtermelés számokban 
 FOA = Food and Agriculture Organization of 

the UN (2012-es adat) 
 Gabona = 2.545 millió tonna 
 Cukornád = 1.832 millió tonna 
 Zöldségek és dinnyék = 1.106 millió tonna 
 Gyökerek = 809 millió tonna 
 Gyümölcs = 636,5 millió tonna 
 Hús = 302 milló tonna 
 Halászat = 94 milló tonna 

 



Világtermelés számokban 2012 
Egyedi növény Termelés (millió tonna) 
Cukornád  1.832 

Kukorica  872 

Rizs  719,7 

Búza  670,8 

Burgonya  364,8 

Cukorrépa  269,8 

Cassava  262,8 

Olajpálma  249,5 

Szója 241,8 

Paradicsom 161,7 

Árpa 132,9 

Görögdinnye 105,3 

Édesburgonya 103,1 

Banán 102,0 

Hagyma 82,8 

Gyapotmag 76,5 



Állati termékek 
Állati termék Termelés (millió tonna) 
Tej (tehéntej) 753,9 (625,7) 

Disznóhús 109,1 

Szárnyashús 105,6 

Tojás (tyúktojás) 71,9 (66,3) 

Marha- és bivalyhús 66,8 

Juh és kecskehús 13,7 

Vadhús 2,0 

Nyúl 1,8 

Méz 1,6 

Egyéb hús 1,5 

Lóhús 0,7 

Tevehús 0,5 

Szamárhús 0,05 

Öszvérhús 0,05 

Egyéb rágcsálóhús 0,018 

Csiga (nem tengeri) 0,016 



Halászat 
Halfaj Fogás (tonna) 
Egyéb tengeri hal 10.423.369 

Peruvian anchovy / perui szardella / Engraulis ringens  8.319.597 

Egyéb édesvízi hal 6.055.890 

Alaska pollock / alaszkai tőkehal / Theragra chalcogramma 3.206.513 

Skipjack tuna / csíkoshasú tonhal / Katsuwonus pelamis 2.608.578 

Atlantic herring / atlanti herring / Clupea harengus 1.778.488 

Chub mackerel / japán makréla / Scomber japonicus 1.714.896 

Japanese anchovy / japán szardella / Engraulis japonicus 1.321.662 

Largehead hairtail / ezüstös sertefarkúhal / Trichiurus lepturus 1.258.628 

Scads / / Decapterus sp. 1.231.816 

Yellowfin tuna / sárgaúszójú tonhal / Thunnus albacares 1.223.907 

Atlantic cod / atlanti tőkehal / Gadus morhua 1.049.667 

Sardine / szardínia / Sardina pilchardus 1.036.708 

Sardinellas other / egyéb szardinella /  965.431 

Atlantic mackerel / közönséges makréla / Scomber scombrus 944.748 

Jumbo flying squid / Humboldt-tintahal / Dosidicus gigas 906.310 

Natantian decapods nei / egyéb úszó rákok 892.834 



Magyarország termelése 
1 Kukorica Közép-Amerika 4741500 
2 Búza Termékeny félhold 3740000 

3 Tehéntej Európa, Ázsia, É.-Afrika 1798174 

4 Napraforgómag Észak-Amerika 1316545 

5 Árpa Termékeny félhold 995700 

6 Cukorrépa Földközi tenger vidéke, cékla 769700 
7 Alma Közép-Ázsia 650595 
8 Burgonya Dél-Amerika 511100 

9 Kukorica, zöld 433613 

10 Repcemag Földközi tenger 414637 

11 Disznóhús Ázsia, kína 384322 

12 Szőlő Közel-Kelet 356363 
13 Triticálé 345092 

14 Csirkehús India 290506 

15 Görögdinnye Dél-Afrika 182709 

16 Zab Termékeny félhold 137151 

17 Tojás 131100 

18 Paradicsom Dél-Amerika 108799 

19 Zöldség, egyéb 94834 

20 Fűszerpaprika Közép-Amerika 92608 



Gabona 
 Búza 
 Rizs 
 Árpa 
 Kukorica 
 Rozs 
 Zab 
 Köles 
 Cirok 
 Hajdina 
 Tritikálé (rozs és búza keresztezése) 

 



 Hajdina. Ázsiai ál-gabona 



 Quinoa – Libatop féle (tehát 
nem igazi gabona). Peruban 
„háziasították”. Magas 
fehérjetartalma van. 

 Fonio (Digitaria sp.) Nyugat-
Afrikában termesztik 
 



Gyökerek és gumók 
 Burgonya (Solanum tuberosum) 
 Édesburgonya / batata (Ipomoea batatas) 
 Cassava / manióka (Manihot esculenta, syn. M. 

utilissima; M. palmata, syn. M. dulcis) 
 (Xanthosoma spp.)  YAUTIA (COCOYAM) 
 Taró (Colocasia esculenta): Ázsia és óceánia 
 Jamgyökér (Dioscorea spp.): 
 Egyéb: arracacha (Arracacoa xanthorrhiza); arrowroot (Maranta 

arundinacea); chufa (Cyperus esculentus); sago palm (Metroxylon spp.); oca 
and ullucu (Oxalis tuberosa and Ullucus tuberosus); yam bean, jicama 
(Pachyrxhizus erosus, P. angulatus); mashua (Tropaeolum tuberosum); 
Jerusalem artichoke, topinambur (Helianthus tuberosus) 



Hüvelyesek 
 Bab (szárított) (Phaseolus vulgaris): Amerikából 
 Lóbab (Vicia faba): Amerikából 
 Borsó (szárított) (Pisum sativum): Ázsiából 
 Csicseriborsó (Cicer arietinum): Kisázsiai származású 
 Tehénbab (Vigna unguiculata) 
 Galambborsó (Cajanus cajan): Indiai 
 Lencse (Lens culinaris): Ázsiából 
 Babmbarabab (Vigna subterranea): Nyugat-Afrika 
 Bükkönyfélék (keserű bükköny/ Vicia ervilia -  M.o.-n is ősidőkben). 

Vicia sativa 
 Csillagfürt (Lupinus sp.) 
 Egyéb: lablab or hyacinth bean (Dolichos spp.); jack or sword bean (Canavalia 

spp.); winged bean (Psophocarpus tetragonolobus); guar bean (Cyamopsis 
tetragonoloba); velvet bean (Stizolobium spp.); yam bean (Pachyrrhizus erosus) 



Diók 
 Paradió / brazildió (Bertholletia excelsa) 
 Kesu (Anacardium occidentale): Brazil 
 Gesztenye (Castanea sp.) 
 Mandula (Prunus dulcis) 
 Dió (Juglans sp.) 
 Pisztácia 
 Kóladió 
 Mogyoró 
 Bételpálma (Areca catechu) 
 Egyéb diók: pecan nut (Carya illinoensis); butter or swarri nut (Caryocar 

nuciferum); pili nut, Java almond, Chinese olives (Canarium spp.); paradise 
or sapucaia nut (Lecythis zabucajo); Queensland, macadamia nut 
(Macadamia ternifolia); pignolia nut (Pinus pinea) 



Zöldségek 
 CABBAGES 
   ARTICHOKES 
   ASPARAGUS 
   LETTUCE 
   SPINACH 
   CASSAVA LEAVES 
   FRESH TOMATOES 
   CAULIFLOWER 
   PUMPKINS 
   CUCUMBERS AND GHERKINS 
   EGGPLANTS 
   CHILLIES AND PEPPERS 
   GREEN ONIONS 
   DRY ONIONS 
   GARLIC  / Fokhagyma 
   LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES 
   GREEN BEANS 
   GREEN PEAS 
   GREEN BROAD BEANS 
   STRING BEANS 
   CARROTS 
   OKRA 
   GREEN CORN 
   Gombák 
   WATERMELONS 
   CANTALOUPES MELONS 
   FRESH VEGETABLES NES 



Gyümölcsök 
 Banán 
 Főzőbanán (plantain) 
 Narancs 
 Mandarin, tangerin, clementine, 

satsuma 
 Citrom és lime 
 Grapefruit és pomelo 
 Egyéb citrusfélék 
 Alma 
 Körte 
 Birs 
 Egyéb almatermés 
 Sárgabarack 
 Meggy 
 Cseresznye 
 Őszi barack és nektarin 
 Szilva 
 Egyéb csonthéjas gyümölcs 
 Eper 
 Málna 

 
 

 Egres 
 Ribizli 
 Áfonya 
 Vörösáfonya 
 Egyéb bogyós gyümölcs 
 Szőlő 
 Füge 
 Datolyaszilva 
 Kiwi 
 Mangó 
 Avokádó 
 Ananász 
 Datolya 
 Kesualma 
 Papaya 
 Egyéb trópusi gyümölcs 
 Egyéb gyümölcs 

 



Aljzószerek 
 Kávé (Coffea sp.) - Afrika 
 Kakaóbab (Theobroma cacao) – Dél 

Amerika 
 Tea (Camellia sinensis) - Ázsia 
 Maté (Ilex paraguariensis) – Dél Amerika 
 Egyéb tea 



Rostnövények 
 COTTON LINT 
 [FLAX RAW OR RETTED] 
 FLAX FIBRE AND TOW 
 HEMP FIBRE AND TOW 
 KAPOK FIBRE 
 JUTE 
 JUTE-LIKE FIBRES 
 RAMIE 
 SISAL 
 AGAVE FIBRES NES 
 ABACA MANILA HEMP 
 COIR 
 FIBRE CROPS NES  



Állatok 
 Szarvasmarha (Bos taurus, Bos indicus, Poephagus grunniens) 
 Bivalyok (Bubalus bubalus; Bison bison, Bison bosanus, Syncerus spp.) 
 Juh (Ovis spp.) 
 Kecske (Capra spp) 
 Disznó (Sus domestica / Sus scrofa) 
 Csirke (Gallus domesticus) 
 Gyögytyúk (Numida meleagris) 
 Kacsa (Anas spp.) 
 Liba (Anser spp.) 
 Pulyka (Meleagris gallopavo) 
 Galamb és más madarak 
 Ló (Equus caballus) 
 Szamár (Equus asinus) 
 Öszvér 
 Tevék (Camelus bactrianus, C. domedarius) 
 Lámák 
 Nyúl (Oryctolagus cuniculus) 
 Egyéb rágcsáló (tengerimalac) 
 NON-FOOD LIVE ANIMALS NES 
 LIVE ANIMALS NES 
 Méhkaptár 



 



Mezőgazdaság 
 Ehető 
 Vethető 
 Gyors csírázás 
 A mag nem válik el a növénytől 
 Könnyen tárolható 

 
 



DK Ázsia Búza, borsó, oliva Juh, kecske i.e 
8500 

Kína  rizs, köles Disznó, selyemhernyó i.e 
7500 

Közép-Amerika Bab, kukorica, tök Pulyka i.e 
3500 

Andok és Amazónia Krumpli, manióka láma, tengeri malac i.e 
3500 

Kelet USA Napraforgó, goosefoot - i.e 
2500 

?Sahel Cirok, afrikai rizs gyöngytyúk i.e 
5000 

?Trópusi Ny-Afrika Olaj pálma, afrikai yam - i.e. 
3000 



Etiópia Kávé, teff - ? 

Új Guinea Cukornád, banán - i.e. 7000 

Ny Európa Mák, zab - i.e. 6000-3500 

Indus völgy Sezám, padlizsán szarvasmarha i.e. 7000 

Egyiptom Füge, chufa Macska, szamár i.e. 6000 



Mezőgazdaság előnyei 
 Élelemfelesleg 
 Állattartás: szállítás, élelem, trágya, katonai 

erő, bőr, szántás, kórokozók 
 Feltalálók, katonák 
 Fegyverek és betegségek 



Mezőgazdaság hátulütői 
 Alultápláltság (főleg fehérjehiány) 
 Szuvas fogak a szénhidrátbő étkezéstől (fő 

étel szénhidrátgazdag növény) 
 Betegségek 
 Rétegzett társadalom 
 Nem igaz, hogy több szabadidő lenne 



Háziasítás 
 Némelyik kisebb, pár nagyobb lett 
 Butábbak 
 Mit esznek? Ezért nincs nagy ragadozó 
 Gyorsan nőjenek (elefánt kiesett) 
 Szaporodás fogságban 
 Gonosz természet (zebrák, grizzly medve) 
 Pánikreakció 
 Szociális struktúra 

 



Háziasított állatok – egész világon 
1. Juh 
2. Kecske 
3. Szarvasmarha 
4. Disznó 
5. Ló 



Háziasított állatok – helyiek 
1. Egypúpú teve 
2. Kétpúpú teve 
3. Láma / alpaka 
4. Szamár 
5. Rénszarvas 
6. Vizibivaly 
7. Yak 
8. Bali szarvasmarha / banteng 
9. Mithan / gaur 



Különbségek a földrészek között 
 Nagy magvú fűfélék: főleg Eurázsiában 
 Háziasítható állatok főleg Eurázsiában 
 K-Ny tengely / É-K tengely 

 



A harmadik csimpánz felemelkedése 
és bukása 

Jared Diamond: Összeomlás 



Az ember evolúciós hatása más 
élőlényekre 
 Kihalások 
 A környezetváltozás nyomán kialakult új 

környezetek 
 Vadászat/halászat (gyors szelekció) 
 Háziasítás 

 



Kihalás 
 Nagytestű állatok recens (elmúlt 15-50 ezer 

évben) kihalása, pedig a nagy testű állatok 
a háttér kihalással szemben védettebbek 

 1600 óta minimum 113 madár és 83 
emlősfaj halt ki. 
 
 



Észak-Amerikai nagytestű állatok 
 masztodon, mamut, 

gomphotheres, földi 
lajhár, glyptodon, 
10 lófaj, 2 tapír, 2 
pekkari, teve, 2 
láma, Amerikai 
gepárd, kardfogú 
tigris, floridai 
barlangi medve, stb. 
73% 

 



Más földrészek 
 Az ember Ausztráliában 35-50 ezer éve 

van jelen. A nagytestű állatok 20-30 ezer 
éve kihaltak onnan. Elmúlt 100 Eévben 
86% kihalt 

 Dél-Amerikában 15-20 ezer évvel ezelőtt 
haltak ki a nagy testű állatok. 79% 

 Afrika jól vészelte ezt át, „csak” 17% halt 
ki. 
 



Behurcolások, inváziók 
 Az utazás egyszerűbbé válásával a világ 

újból egy kontinensnek számít 
 A behurcolt állatok többször teljesen 

tönkretették a helyi élővilágot: pl. 
Ragadózó nélküli szigeteken macska 
megjelenése 

 Viktória tóban a Nílusi sügér 



A környezetváltozás nyomán 
kialakult új környezetek 
 Városok mint új környezet 
 Mezőgazdasági környezet mint új 

környezet (az elmúlt 10 ezer évben 
rengeteg új rágcsáló és rovarfaj jelent meg) 

 Szennyezett környezet (magas fémion 
koncentráció pl.) 
 



Járványok 
 Kanyaró (szarvasmarha) 
 Tüdőbaj (szarvasmarha) 
 Himlő (szarvasmarha) 
 Influenza (disznó, kacsa) 
 Szamárköhögés (disznó, kutya) 
 Malária (szárnyasok) 



TECHNIKÁK 



Nyersanyagforrások 
 Ha most megkérdeznek valakit, hogy mely 

vidéke gazdag nyersanyagban, nem 
Európát fogja mondani (a Közel-Keletet is 
az olaj miatt). Pedig két fontos nyersanyag 
volt a történelmünkben: vas és szén. 

 Amiben a többi kontinens most jobb az az 
olaj és a nem-vas fémek 



 Mongolok – sok eső, sok fű 
 Tikal és társai, szárazodás 



 Jared Diamond: Háborúk, járványok, 
technikák,. Bp., Typotex, 2001 

 Jared Diamond: A harmadik csimpánz 
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