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1. Johdanto 

Ihminen on aloittanut kasvien ja eläinten domestikaation jo noin 12 000 vuotta sitten (Teletchea, 

2019) ja se on vaikuttanut paljon paitsi domestikoituneiden lajien, myös ihmisen evoluutioon 

ja populaatiokokoon muuttamalla maapallon biosfääriä ja vaikuttamalla siirtymään liikkuvasta 

metsästäjä-keräilijäelintavasta paikallaan pysyvään maanviljelyyn ja edelleen pysyvien kylien 

ja kaupunkien syntyyn (Larson & Fuller, 2014). 

Eläinten domestikaatio sai alkunsa koiran domestikaatiosta ja arkeologisten todisteiden mukaan 

se on tapahtunut monen ajanjakson aikana. Domestikaatio on johtanut ihmisten tahallisten ja 

tahattomien toimien sekä ihmisen muokkaamien ympäristöjen aiheuttamiin valintapaineisiin 

domestikoituneissa eläimissä (Larson & Fuller, 2014). Eläinten domestikaation lisäksi myös 

erilaisten viljelykasvien domestikaatiolla on ollut suuri myötävaikutus maatalouden 

kehityksessä, ja tämä maatalouden kehittyminen on ollut suuri käännekohta koko ihmiskunnan 

historiassa (Ajmone-Marsan ym., 2010). 

Albrightin (1997) mukaan kaikki nykyiset kesynaudat kuuluvat Bovidae-heimoon. Tähän 

heimoon kuuluvat lajit ovat märehtijöitä, joilla on sorkat ja niissä parillinen määrä varpaita. 

Bovidae-heimon lajit eroavat muista märehtijöistä siten, että niillä on jatkuvasti kasvavat 

pysyvät sarvet, joiden ydin on onttoa luuta. Kesynaudat eroavat muista nautaeläimistä sarviensa 

muodon ja asennon perusteella. Sarvet ovat lieriömaiset ja sijaitsevat kallon vastakkaisilla 

puolilla kallon päällä olevalla harjalla. Kasvaessaan ne usein suuntautuvat ensin sivuille ja 

sitten kaareutuvat eteen- ja ylöspäin, mutta tämä vaihtelee rotujen ja yksilöiden välillä 

(Albright, 1997). 

Intiasta on löydetty nautojen fossilisoituneita jäänteitä, jotka on ajoitettu kahden miljoonan 

vuoden taakse, kun taas Ranskasta löydetyt nautoja esittävät luolamaalaukset ovat 15 000 

vuotta vanhoja. Arkeologiset jäännökset puoltavat sitä, että nautojen domestikaatio on ensin 

tapahtunut Lounais-Turkissa noin 8000 vuotta sitten, ja 7000 vuotta sitten Iranissa kehittyi 

paremmin kuivuutta sietävä seebukarja (Moran & Doyle, 2015). 

Naudan domestikaatio oli tärkeä tapahtuma ihmiskunnan historiassa, sillä nautoja voidaan 

paitsi käyttää ravintona, niistä voidaan hyödyntää monia materiaaleja kuten nahka ja sarvet, 

niitä käytetään vetoeläiminä ja lannoitteen tuottajana, ja monin paikoin niillä on myös 

uskonnollinen merkitys. Nautaeläimet nousivatkin varsinkin Lähi-Idässä valta-asemaan vuohi- 

ja lammaskulttuurin yläpuolelle. Nautakulttuurien ja viljantuotannon kehittyessä myös 

oppiminen, lääketiede ja sivilisaatio kehittyivät. Lähes kaikki suuret sivilisaatiot olivatkin 

nautakulttuuri-ihmisten rakentamia (Albrigth, 1997). 
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1.1. Työn tarkoitus 

Naudan domestikaation vaikutusten ymmärtäminen auttaa ymmärtämään nautoja sekä niiden 

ominaisuuksia ja käytöstä paremmin, jolloin niiden hyvinvointi on mahdollista ottaa 

eläintuotannossa entistä paremmin huomioon. Siksi tässä työssä tarkoituksenani on koota 

yhteen tämän hetken tietoa 1) naudan domestikaation alkuvaiheista ja -paikoista, 2) 

domestikaation vaikutuksista nautojen morfologisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin sekä 3) 

domestikaation vaikutuksista nautojen käyttäytymiseen ja näiden myötä 4) pyrkiä osaltani 

edistämään nautojen hyvinvointia näiden tietojen pohjalta. 

 

1.2. Domestikaatio ilmiönä 

Eläinten domestikaatio on evoluutioprosessi, jossa vankeudessa elävien eläinten populaatio 

sopeutuu ihmiseen ja ihmisen tarjoamaan ympäristöön. Domestikaatio on hidasta, sillä sitä 

tapahtuu monen sukupolven ajan ihmisten vaikuttaessa geneettisiin muutoksiin ympäristön ja 

valinnan kautta, toistuen jokaisessa sukupolvessa. Se on siis muutakin kuin kesyttämistä, sillä 

se on myös tavoitteellista jalostusta. Sen seurauksena eläinten ruokinta, hoito ja lisääntyminen 

ovat ihmisen hallinnassa (Teletchea, 2019). Domestikaatio eroaa siis kesyttämisestä, sillä 

kesyttäessä lähinnä poistetaan yksittäisen eläimen taipumus paeta ihmistä, kun taas 

domestikaatio muokkaa yksilöitä geneettisesti sukupolvien ajan (Albright, 1997). 

Domestikaatioprosessin yksi syy-seuraus-yhteys on domestikaatiosyndrooma. Populaatioissa, 

jotka kokevat domestikaatiota suosivaa valintapainetta, domestikaatiosyndrooman piirteet 

lisääntyvät (Lord ym., 2020). Domestikaatio vaikuttaa ilmeisimmin eläinten morfologiaan, 

kuten kokoon ja mittasuhteisiin. Koon muutokset näkyvät liioiteltuna pienuutena tai 

suuruutena, mittasuhteet puolestaan näkyvät esimerkiksi selkänikamien määrässä ja hännän 

pituudessa. Myös turkin väri, kehon pituus ja rakenne, aaltoileva tai kihara karva, hännän asento 

ja luppakorvat ovat yleisiä domestikoituneissa eläimissä näkyviä ominaisuuksia. Usein pään ja 

aivojen koko on pienentynyt domestikoituneilla eläimillä. Parhaiten nämä muutokset näkyvät 

eri koiraroduilla (Teletchea, 2019). 

Jo Charles Darwin teki havainnon siitä, että domestikoidut nisäkkäät ilmentävät erikoisia 

periytyviä piirteitä, joita ei ole niiden villeillä kantavanhemmilla. Wilkins ym. (2014) 

ehdottavat, että domestikaatiosyndrooma johtuu lähinnä lievistä muutoksista yksilön 
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alkionkehityksen aikaisissa hermostopienan soluissa. Useimmat näistä 

domestikaatiosyndroomaan kuuluvista periytyvistä piirteistä, sekä morfologiset että 

fysiologiset, voi selittää tällaisten muutosten suorina seurauksina, kun taas muut ominaisuudet 

selittyvät epäsuorina seurauksina. Tätä teoriaa tukee se, että domestikaatiosyndroomaan liitetyt 

piirteet vaikuttavat olevan solutasolla tapahtuneiden muutosten aiheuttamia. Edellisessä 

kappaleessa lueteltujen ulkoisten ominaisuuksien lisäksi domestikaatiosyndrooma sisältää 

myös pentumaisen käyttäytymisen pitkittymistä eläimen kasvaessa, eri välittäjäaineiden 

muuttuneet pitoisuudet ja aivojen koon sekä tiettyjen aivoalueiden pienenemisen. Kaikkia näitä 

piirteitä yhdistää se, että niillä on yhteinen kehitysyhteys hermosolujen ja multipotenttien 

(monikykyisten) kantasolujen kanssa. Molempia syntyy selkärankaisten alkioissa, 

hermoputken selkäosassa (Wilkins ym., 2014). 

 

1.3. Domestikaatioreitit 

Domestikaatioreittejä on kolme: pöytävierasreitti (commensal pathway), saalisreitti (prey 

pathway) ja ohjattu reitti (directed pathway) (Teletchea, 2019). Domestikaatio saalisreitin 

mukaan on tapahtunut mahdollisesti vasteena paikallisten saaliseläinpopulaatioiden 

ehtymiseen. Tällöin ihmiset olisivat alkaneet suunnitellusti hallita populaatioita saadakseen 

tarpeeksi ravintoa ja muita hyödykkeitä saaliseläimistään. Ajan kuluessa ja tietyissä 

olosuhteissa nämä riistanhoitostrategiat muovautuivat karjanhoidoksi ja lopulta hoidettujen 

eläinten kontrolloiduksi jalostukseksi. Saalisreitillä domestikoituneista lajeista tärkeimpiä ovat 

lampaat (Ovis aries), vuohet (Capra hircus) ja mahdollisesti myös naudat (Bos taurus) 

(Teletchea, 2019). Saalisreitti on tarkoitushakuisempi kuin pöytävierasreitti, vaikka ihmisillä ei 

ollut selkeää käsitystä siitä, että he valitsivat uusia tai harvinaisia fenotyyppejä jatkamaan sukua 

(Price & Hongo, 2020).  

Ohjatussa (directed) reitissä ihmiset pyrkivät tarkoituksellisesti domestikoimaan lajeja. Ohjattu 

reitti ohittaa eläinten hoitamisen ja sopeutumisen alkuvaiheet ja siirtyy suoraan villieläinten 

pyydystämiseen ja niiden lisääntymisen valvomiseen. Tämä reitti on nopeampi kuin saalis- tai 

pöytävierasreitti. Ohjatun reitin kautta domestikoituneita lajeja ovat hevoset (Equus caballus), 

aasit (Equus asinus) ja dromedaarit (Camelus dromedarius) (Price & Hongo, 2020). Ohjattua 

reittiä ja siihen sisältyvää kasvattamista ei voida soveltaa aikaisemmin domestikoituneisiin 

kotieläimiin, sillä näillä lajeilla domestikaatio on jo tapahtunut (Brooker ym., 2020). 
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Pöytävierasreitti puolestaan edellyttää yleisesti katsoen kolmea asiaa: 1) opportunistinen laji 

hyödyntää toisen lajin käyttäytymisen sivutuotteena syntynyttä ekologista lokeroa, 2) 

molemmat lajit sopeutuvat toistensa läsnäoloon ja 3) yksisuuntainen kommensalismi johtaa 

lopulta molempia lajeja hyödyttävään suhteeseen. Monet yleisimmistä kotieläimistä, kuten 

koirat (Canis lupus familiaris), kissat (Felis catus), siipikarja ja siat (Sus scrofa domesticus) 

ovat todennäköisesti domestikoituneet pöytävieraseittiä pitkin (Brooker ym., 2020). 

Saalis- ja ohjattu reitti edellyttävät domestikoivan lajin tarkoituksellista käyttäytymistä, jota on 

havaittu vain ihmisillä (Teletchea, 2019). Lajit, jotka domestikoituivat saalis- tai 

pöytävierasreitin kautta, ilmentävät enemmän piirteitä, jotka tekevät niistä sopivia 

domestikaatioehdokkaita. Sen sijaan ohjatun reitin lajeilla on domestikaatioesteitä, joiden 

ohittaminen vaatii ihmiseltä enemmän tietoa (Zhang ym., 2020). Esimerkiksi gasellien 

domestikaation esteenä oli niiden liian vahva pakorefleksi, joka esti ihmisten ja gasellien 

suhteen syventymistä (Zeder, 2015). 

Kolmen edellä mainitun domestikaatioreitin lisäksi tapahtuu myös itsedomestikaatiota (self-

domestication), joka muistuttaa pöytävierasreittiä. Itsedomestikaatiohypoteesin mukaan 

esimerkiksi osa susien domestikaatiosta olisi voinut tapahtua itsedomestikaatiolla, kun villit 

sudet oppivat hakemaan ruuantähteitä ihmisten leirien läheisyydestä yhä useammin, ilman 

suoraa vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Nämä sudet olivat rohkeampia ja vähemmän 

aggressiivisia kuin muut sudet, eivätkä ne hyökänneet ihmisten kimppuun, eivätkä ihmisten 

hyökänneet niiden kimppuun. Lopulta ajan saatossa nämä sudet ja niiden jälkeläiset 

domestikoituivat (Mech & Janssens, 2021). 

 

2. Naudan domestikaatiohistoria 

Nykynaudat polveutuvat villistä alkuhärästä (Bos taurus primigenius), joka oli myöhäisen 

pleistoseenin ja varhaisen holoseenin välillä yleisimmin esiintynyt suurikokoinen nautalaji. Sen 

levinneisyys ylettyi Pohjois-Afrikasta Euraasiaan, Atlantin ja Tyynenmeren rannikoille asti 

(Pitt ym., 2019). Alkuhärkä kuoli sukupuuttoon 1600-luvulla ja viimeinen kirjallinen merkintä 

on Puolasta vuodelta 1627 (Pitt ym., 2019). Arkeologisia luulöytöjä tutkittaessa alkuhärät 

voidaan erottaa domestikoituneista naudoista luiden kokoa vertailemalla, sillä alkuhärät olivat 

kooltaan suurempia, kuin niiden kanssa vielä pitkään samanaikaisesti eläneet kesynaudat 

(Ajmone-Marsan ym., 2010). 
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Senczukin ym. (2021) mukaan nautakarjan evoluutiohistoria juontaa juurensa kahdesta 

luonnonvaraisesta alkuhärän alalajista: Bos primigenius primigeniuksesta ja Bos primigenius 

namadicuksesta, jotka molemmat elivät keskipleistoseenin aikana laajalle levinneinä Afrikan 

ja Euraasian alueella. Ne erosivat toisistaan noin 250 000 vuotta sitten, minkä jälkeen niiden 

domestikaation seurauksena syntyivät eurooppalainen karja (engl. taurine cattle, Bos taurus 

taurus) ja ryhähärkä eli seebu (engl. indicine cattle, Bos taurus indicus)  (Senczuk ym., 2021). 

Lorenzon ym. (2016) mukaan tuoreimmat molekyyliarviot alkuhärkäalalajien sekä 

eurooppalaisen karjan ja seebun eroamisajankohdista ovat 147 000–350 000 vuotta sitten. 

Vaikka näiden arvioiden erot ja luottamusvälit ovatkin suuret, niistä voidaan päätellä 

eurooppalaisen karjan ja seebun domestikaation tapahtuneen erillään toisistaan. Alkuhärän 

laajasta levinneisyysalueesta poiketen nämä domestikaatiot tapahtuivat tietyillä alueilla, mikä 

viittaa siihen, että näiden suurten villieläinten pitäminen ja kasvattaminen oli haasteellista 

(Lorenzo ym., 2016; Felius ym., 2014). 

Nautakarjan domestikaatio tapahtui neoliittisellä kaudella yli 10 000 vuotta sitten ja se oli yksi 

tärkeimpiä tapahtumia ihmiskunnan kehityksessä (Chen ym., 2018); (Pitt ym., 2019). Naudat 

olivat korvaamaton tekijä ihmisten siirtyessä liikkuvista metsästäjäkeräilijöistä paikallaan 

oleviin maanviljelysyhteisöihin. Nautojen domestikaatiota tapahtui suuressa osassa Eurooppaa, 

Afrikkaa ja Aasiaa (Zhang ym., 2020). Nautoja ruokittiin pääasiassa heinällä, jota ihmiset eivät 

pystyneet hyödyntämään. Naudat tuottivat heinästä lihaa, maitoa sekä nahkaa, joita ihmiset 

tarvitsivat. Lisäksi niitä hyödynnettiin raskaiden kuormien kuljetuksessa ja vetämisessä (Pitt 

ym., 2019).  

Nykytiedon mukaan nautojen domestikaatio on todennäköisesti tapahtunut erikseen kahteen 

kertaan: Indus-jokilaaksossa nykyisen Pakistanin alueella ja hedelmällisen puolikuun alueella 

Lähi-idässä (Pitt ym., 2019). Näistä kahdesta domestikaatiotapahtumasta kehittyivät 

eurooppalainen karja (engl. taurine cattle, Bos taurus taurus) ja ryhähärkä eli seebu (engl. 

indicine cattle, Bos taurus indicus), joilla on yhteisenä kantaisänä alkuhärkä (Bos taurus 

primigenius) noin 250 000 vuoden takaa (Pitt ym, 2019). Aikaisemmin alkuhärkä, 

eurooppalainen karja ja seebu luokiteltiin eri lajeiksi, mutta nykyään ne luokitellaan kuuluvaksi 

saman lajin (Bos taurus) eri alalajeihin (Albright, 1997).  

Ajmone-Marsan ym. (2010) selittävät kattavasti naudan domestikaation historiaa. Aikaisimmat 

arkeologiset todisteet domestikoituneista naudoista ajoittuvat hedelmälliseen puolikuuhun 

ajanjaksolle 8800 ja 8300 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja seuraavat noin 1500 vuotta 

myöhemmin Indus-jokilaaksoon. Nämä havainnot on voitu yhdistää nykyisiin 

karjapopulaatioihin geneettisesti analyysillä, jossa arvioitiin eurooppalaisen karjan ja seebun 
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eroavaisuuksia. Mitokondrio-DNA:n (mtDNA) sekvenssianalyysi osoittaa, että näiden kahden 

alalajin eroaminen edeltää niiden domestikaatiota. Tämä viittaa siihen, että alkuhärän 

domestikaatio tapahtui kahdesti, Bos taurus taurus hedelmällisessä puolikuussa ja Bos taurus 

indicus Indus-jokilaaksossa (Ajmone-Marsan ym., 2010). 

Kesynaudat voidaan jäljittää Lounais-Eurooppaan seitsemännelle vuosituhannelle ennen 

ajanlaskun alkua ja Länsi-, Keski- ja Pohjois-Eurooppaan seuraavalle vuosituhannelle. Aikaisin 

löydös Koillis-Aasian kesynaudoista ajoittuu ajalle noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. 

(Ajmone-Marsan ym., 2010). Seebusta peräisin olevia fossiilijäännöksiä on löydetty 

Mehrgarista, Lounais-Pakistanista, ja ne on ajoitettu ajalle 8000 vuotta ennen ajanlaskun alkua 

(Felius ym., 2014). Seebu kesytettiin Indus-jokilaaksossa Intian aavikon reunalla kuitenkin 

vasta noin 2000 vuotta eurooppalaisen karjan domestikaation jälkeen. 

Mitokondrio-DNAn tutkiminen on edesauttanut domestikaatiosijaintien paikallistamista. Usein 

geneettisen muuntelun määrä on suurinta alueella, josta laji tai alalaji on lähtöisin. Intian 

niemimaalla oleva suuri seebun mtDNA-monimuotoisuus osoittaa, että seebun domestikaatio 

tapahtui Intiassa, ja sitä on seurannut muuttoliike Lounais-Aasiaan, Kiinaan ja Kaakkois-

Aasiaan (Ajmone-Marsan ym., 2010). 

 

2.1. Eurooppalainen karja 

Eurooppalaisella karjalla puolestaan on korkein mtDNA:n monimuotoisuus Lounais-Aasiassa, 

jossa sillä on havaittavissa neljä erilaista mtDNA:n haploryhmää: T, T1, T2 ja T3. Haploryhmät 

ovat mtDNA-sekvenssivariantteja tai haplotyyppiryhmiä, jotka muodostuvat geneettisesti 

lähisukuisista sekvensseistä. Niiden avulla voidaan selvittää eri maantieteellisillä alueilla 

esiintyvien populaatioiden yhteisiä esivanhempia tai niiden alkuperän eroavaisuuksia. Edellä 

mainituista haploryhmistä ryhmä T3 on hallitsevin eurooppalaisissa nautapopulaatioissa ja sitä 

on havaittu myös muinaisesta neoliittisen Euroopan karjan DNA:sta. Lounais-Aasian 

alkuhärillä esiintyi mitokondrioita, joita havaitaan nykyisissä taurus-karjoissa, kun taas 

Pohjois- ja Keski-Euroopan alkuhärillä on erilainen haplotyyppi P, joten ne eivät voi olla 

eurooppalaisen karjan esivanhempia. Pohjois-Saksasta löytyneitä myöhäiselle mesoliittiselle 

kaudelle ajoitettuja P-haplotyypin luita on pidetty suhteellisen pienen kokonsa vuoksi 

domestikoituneiden nautojen luina. Tätä neoliittisen kauden P-haplotyyppiä on löytynyt myös 

Slovakiasta ja myöhemmin Espanjasta pronssikauteen ajoittuen. Vaikka luut olisivatkin 

varhaista eurooppalaista karjaa, ne eivät kuitenkaan olleet neoliittisen kauden kesynautojen 
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esivanhempia, joiden mukana Lounais-Aasian mtDNA:n haplotyyppi T3 kulkeutui Eurooppaan 

(Ajmone-Marsan ym., 2010). Nämä haplotyypit puoltavat käsitystä siitä, että eurooppalaiset 

karjat ovat peräisin hedelmällisestä puolikuusta (Ajmone-Marsan ym., 2010; kuva 1). 

MtDNA-sekvenssin analyysi neoliittiselta ajalta rautakauteen ulottuvista 15 iranilaisesta 

naudasta tuotti arvion, jonka mukaan nykyiset euroooppalaiset karjat ovat peräisin noin 80 

esiäidistä. Varsinais-Aasian nykyaikaisilla nautakarjapopulaatioilla on edelleen korkea 

haplotyyppien monimuotoisuus ja haploryhmät T, T1, T2 ja T3 ovat yleisimpiä (Felius ym., 

2014). 

 

Kuva 1. MtDNA-haplotyyppijakaumat Euroopassa ja Toscanassa. Jokainen ympyrä vastaa 

haplotyyppiä, joka kuuluu T-, T1-, T2- tai T3-haploryhmiin. Kuva lainattu artikkelista 

Ajmone-Marsan ym. (2010). 

 

Koko mtDNA:n sekvensointi toi ilmi uusia poikkeavia maternaalisukuja, kuten esimerkiksi 

Euraasiasta löytyneiden neoliittisen ajan luiden mtDNA:n haploryhmän Q, joka on 

todennäköisesti lounais-Aasiasta peräisin. Haploryhmä Q:n lisäksi neljästä italiaisesta 

nautakarjasta löytyi haploryhmä R, joka on todennäköisesti eurooppalaisista alkuhäristä 

peräisin. Italiasta löytyneet paleoliittisen ja mesoliittisen aikakauden alkuhärkien luut 

puolestaan sisälsivät eurooppalaisesta karjasta peräisin olevia mitokondrioita, joissa T3-

haplotyyppi oli hallitsevin, selvisi kahdesta hiljattain tehdystä tutkimuksesta (Ajmone-Marsan 

ym., 2010, kuva 2). 
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Kuva 2. MtDNA-haploryhmien fylogeneettinen puu. Kuva lainattu artikkelista Ajmone-

Marsan ym. (2010). 

 

Nykyisen yleisesti hyväksytyn näkemyksen mukaan eurooppalaisen karjan maternaaliset linjat 

ovat kaikki alun perin saaneet alkunsa Lounais-Aasiasta. Kuitenkin nämä havainnot haastavat 

tätä näkemystä, sillä ne viittaavat luonnonvaraisten alkuhärkien introgression 

kesynautalaumoihin olleen yleisempää ja laajempaa kuin on oletettu. Alkuhäristä peräisin 

olevaa urosvälitteistä introgressiota ei voida sulkea pois, sillä mtDNA näyttää vain 

maternaalisen syntyperän. Alkuperäisten tutkimusten mukaan pohjoiseurooppalaisten 

nautarotujen Y-kromosomaalinen haplotyyppi oli peräisin eurooppalaisista alkuhäristä, mutta 

myöhemmät tutkimustulokset eivät olleet sopusoinnussa näiden tulosten kanssa (Ajmone-

Marsan ym., 2010). 

Varhaisista eurooppalaisista neoliittisten maatilojen arkeologisista löydöistä on saatu viitteitä 

siitä, että nautoja tuotiin Eurooppaan Välimeren rannikon kautta ja Tonavaa pitkin. Mt-DNA:n 

ja genomimarkkereiden perusteella tämä nautojen muuttoliike johti niiden geneettisen 
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monimuotoisuuden asteittaiseen vähenemiseen. Iberialaisissa nautaroduissa esiintyvän 

afrikkalaisen T1-haplotyypin alkuperä voidaan jäljittää joko esihistoriallisiin kontakteihin 

Gibraltarin salmen yli tai maurien miehitykseen (Ajmone-Marsan ym., 2010). 

Lorenzon ym. (2016) mukaan nautojen paternaalisen linjan Y-kromosomin fylogeneettisistä 

tutkimuksista suurin osa keskittyy eurooppalaisen karjan ja seebun risteytyksiin. Kuitenkin Y-

kromosomissa on havaittu autosomeihin verrattuna pienempiä geneettisen monimuotoisuuden 

tasoja, minkä uskotaan johtuvan muutamien jalostukseen valittujen sonnien käytöstä ja 

jalostusmenetelmistä, jotka tuottavat paljon jälkeläisiä. Nautojen viiden SNP:n (yhden emäksen 

monimuotoisuus: engl. single nucleotide polymorphism) tunnistaminen on mahdollistanut 

nautarotujen luokittelun kolmeen Y-kromosomin haploryhmään: Y1, Y2 ja Y3. Haploryhmät 

Y1 ja Y2 ovat suuria ja monimuotoisia ja haploryhmä Y3 esiintyy vain seebussa (di Lorenzo 

ym., 2016). 

 

2.2. Seebu 

Achillin ym. (2009) mukaan naudan mitokondrio-DNA:n tutkimukset ovat paljastaneet jo 

aiemmin mainittujen eurooppalaisen karjan haplotyyppien lisäksi myös seebujen haplotyypit 

I1 ja I2. Utsunomiyan ym. (2019) mukaan haploryhmä I1 on todennäköisimmin peräisin Intia-

Pakistan-alueelta, kun taas haploryhmä I2:n alkuperän selvittäminen on haastavaa sen 

monimuotoisuuden vuoksi.  

Seebujen maternaaliset sukulinjat levisivät Etelä-Aasiasta kohti Lounais- ja Keski-Aasiaa, 

jolloin haploryhmä I1 oli vallitsevana Kaakkois-Aasiaan ja Kiinaan muuttaneessa karjassa. I1 

haploryhmää vanhempaa I2 haploryhmää puolestaan on havaittu vain Yunnan-Guizhoun 

tasangolla, Tiibetin alueella ja Mongoliassa (di Lorenzo ym., 2016). 

Seebun maternaaliset mtDNA-haploryhmät viittaavat moniin domestikaatiotapahtumiin. 

Maternaalisen linjan haploryhmä I1 on luultavasti peräisin Luoteis-Intian luonnonvaraisilta 

esivanhemmilta, jonka jälkeen se levisi itään Kaakkois-Aasian kolonisaation ensimmäisessä 

aallossa noin 5500-4000 vuotta sitten. Tämän alkuperäisen leviämisen jälkeen kesyihin 

seebuihin saatiin lisää geneettistä monimuotoisuutta haploryhmää I2 kantavasta Etelä-Aasian 

villinautapopulaatioista (Utsunomiya ym., 2019). 

Lorenzon ym. (2016) mukaan seebun domestikaatio tapahtui todennäköisimmin Indus-

laaksossa tapahtuneen domestikaatiotapahtuman seurauksena, jonka jälkeen luonnonvaraiset I2 

haploryhmää kantaneet naaraat liittyivät protodomestikoituneeseen laumaan. Seebu-



10 
 

populaatioita, joissa on myös eurooppalaista alkuperää, on löytynyt Lounais- ja Keski-Aasian 

lisäksi myös Kiinasta, Mongoliasta ja Brasiliasta (di Lorenzo ym., 2016). 

Siinä missä eurooppalaisilla naudoilla paternaalisen linjan Y-kromosomeja edustaa kaksi 

erilaista ja monipuolista haploryhmää (Y1 ja Y2), seebuilla on vain yksi haploryhmä (Y3). Silti 

useampaa domestikaatiotapahtumaa tukee myös paternaaliset linjat, sillä seebujen paternaalisen 

haploryhmän Y3:n sisällä olevat vaihtelut paljastavat erot seebujen intialaisten, pakistanilaisten 

ja kiinalaisten paternaalisten linjojen välillä (Utsunomiya ym., 2019). 

Muuttoliikkeet mantereiden välillä johtivat seebujen ja eurooppalaisen karjan välisiin 

kontakteihin, jonka seurauksena Lounais-Aasiassa, Afrikassa, Kiinassa ja myöhemmin myös 

Amerikassa kehittyi hybridirotuja. Muinaisen silkkitien varrella jo 3000 ennen ajanlaskun alkua 

tapahtuneet ilmastonmuutokset ja kontaktit saattoivat johtaa seebukarjan vaellukseen Intiasta 

Lounais-Aasiaan (Ajmone-Marsan ym., 2010). Chen ym. (2018) analysoivat 49 nykyisen 

nautarodun ja kahdeksan Itä-Aasian muinaisen näytteen genomit. Näiden näytteiden perusteella 

naudat voidaan maailmanlaajuisesti luokitella viiteen mannerryhmään Y-kromosomin 

haplotyyppien ja autosomaalisten varianttien pohjalta. He havaitsivat, että Itä-Aasian 

nautapopulaatiot ovat koostuneet lähinnä kolmesta eri alkuperästä. Nämä kolme ovat varhainen 

Itä-Aasian karja, joka saapui Kiinaan ainakin 3,9 tuhatta vuotta sitten, myöhäisempi Euraasian 

eurooppalainen karja sekä uudempi kiinalainen seebukarja, joka erosi intialaisesta 

seebukarjasta jo noin 36 600–49 600 vuotta sitten. He myös selvittivät historiallisia 

introgressiotapahtumia, joissa eteläisen Kiinan ja Tiibetin ylängön kesynaudat saivat noin 1,22 

% ja 2,93 % ja genomeistaan jakilta (Bos grunniens) ja bantengilta (Bos javanicus)(Chen ym., 

2018). 

 

2.3. Afrikkalainen nauta 

Aasiasta seebukarjaa on siirtynyt myös Afrikkaan. Seebut saattoivat saapua Afrikkaan jo 4000–

3000 vuotta sitten, mutta niiden suurin muuttoaalto on tapahtunut vasta 1300 vuotta sitten, 

arabien hyökkäysten jälkeen 700-luvun tienoilla (Utsunomiya ym., 2019), jolloin niitä tuotiin 

Afrikkaan (di Lorenzo ym., 2016). On myös mahdollista, että Afrikassa ja Itä-Aasiassa on 

tapahtunut erillistä domestikaatiota ja muinaiset DNA-tiedot viittaavat siihen, että villeistä 

alkuhäristä tapahtui ainakin paikallista introgressiota. Afrikkalaisten seebujen kantama 

eurooppalaisen karjan mtDNA viittaisi siihen, että ne ovat todennäköisesti peräisin 
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seebusonnien ja eurooppalaisen karjan lehmien risteytyksestä. (di Lorenzo ym., 2016) Tämä oli 

taustana myös afrikkalaisen sanga-rodun syntymisessä (Utsunomiya ym., 2019). 

 On myös esitetty, että mahdollinen kolmas naudan domestikaatiotapahtuma olisi tapahtunut 

Afrikassa, Egyptin läntisellä aavikolla. Pitt ym. (2019) kuitenkin kumosi tämän hypoteesin sillä 

vertailevat analyysit ennusteista kahdesta tai kolmesta domestikaatiotapahtumasta tukevat 

johdonmukaisesti kahden domestikaatiotapahtuman mallia. Analyysit viittasivat siihen, että 

afrikkalaisessa tauruskarjassa usein havaittu korkea geneettinen muuntelu voidaan selittää 

domestikoituneiden nautojen hybridisaatiolla paikallisten alkuhärkien kanssa sen jälkeen, kun 

eurooppalaisen karjan domestikaatio tapahtui hedelmällisen puolikuun alueella. Afrikan 

seebukarjalla on paljon yhteistä geneettistä muuntelua Aasian seebukarjan ja Afrikan 

tauruskarjan kanssa. Tämä johtuu siitä, että Afrikan ja Aasian seebukarjat ovat hiljattain 

erkaantuneet toisistaan, kun taas Afrikan seebukarjan ja Afrikan eurooppalaisen karjan 

geneettinen yhteys johtuu suhteellisen äskettäisestä geenivirrasta (Pitt ym., 2019). 

MtDNA:n T1-haploryhmä on dominoiva afrikkalaisessa tauruskarjassa, ja tätä on pidetty 

merkkinä 6500–9000 vuotta sitten tapahtuneesta erillisestä domestikaatiosta. Vaikka mtDNA-

analyysin tulokset tukivatkin ensin kahta erillistä domestikaatiotapahtumaa Afrikassa ja Itä-

Aasiassa, myöhemmin voitiin osoittaa, että afrikkalainen T1-haploryhmä eroaa 

dominoivimmasta T3-haploryhmästä vain kahdella mutaatiolla (Ajmone-Marsan ym., 2010). 

Myös Itä-Aasiassa tapahtuneen domestikaation markkeriksi ehdotettu T4-mtDNA sisältyy 

yleiseen T3-haploryhmään.  Lisäksi afrikkalaisen T1- ja itäaasialaisen T4-haplotyyppien 

hiljattainen synty viittaisi siihen, että lounaisaasialaisen eurooppalaisen karjan domestikaatiota 

seurasi afrikkalaisen ja itäaasialaisen haplotyyppien eroaminen toisistaan (Ajmone-Marsan 

ym., 2010). 

Saharasta löydetyt kuvalliset esitykset ja arkeologiset jäännökset viittaavat siihen, että 

varhaisimmat afrikkalaiset naudat olivat kyttyrätöntä eurooppalaista karjaa. Nämä naudat olivat 

alun perin idästä ja ne kulkeutuivat länteen sekä lounaaseen trooppisille alueille. Noin 700 eaa. 

karjaa kulkeutui Zambezi-joelle bantu-heimojen myöhemmässä muutossa koillisesta Etelä-

Afrikkaan. Näiden kyttyrättömien nautojen hybridisaatio toisella vuosituhannella eaa Itä-

Afrikkaan ilmestyneen ensimmäisen kyttyrällisen seebun kanssa johti nykyisin Etelä-Afrikassa 

esiintyvään sanga-tyyppiseen karjaan. Vuoden 700 jaa. islamilaisten valloitusten jälkeen 

tapahtui merkittävin seebujen tuonti Itä-Afrikkaan, ja tämä todennäköisesti vaikutti omalta 

osaltaan trooppisen vyöhykkeen karjanhoidon kehittymiseen (Ajmone-Marsan ym., 2010). 
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3. Naudan domestikaation vaikutukset nautaan 

3.1. Domestikaation vaikutukset naudan ruumiinrakenteeseen 

Kuten muillakin lajeilla, myös naudoilla domestikaatio on vaikuttanut merkittävästi 

ruumiinrakenteeseen ja ulkonäköön. Neoliittisen kauden domestikoituneet naudat olivat paljon 

pienempiä kuin villit alkuhärät, ja ne jatkoivat pienenemistään aina keskiajalle asti (Ajmone-

Marsan ym., 2010; kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Nautojen koon muutokset domestikaation alkuajoilta tähän päivään. Kuva lainattu 

artikkelista Ajmone-Marsan ym. (2010). 

 

Feliuksen ym. (2014) mukaan tämä nautojen koon pieneneminen pronssikaudesta lähtien oli 

mahdollisesti seurausta sekä domestikaatiosta itsestään, että kylmien talvikausien aiheuttamasta 

ravinnonpuutteesta. Siinä missä alkuhärkäsonnien säkäkorkeus oli jopa 180 cm ja 

alkuhärkälehmien säkäkorkeus oli 160 cm, pronssi- ja rautakauden naudat Keski-Euroopassa 

olivat säkäkorkeudeltaan keskimäärin vain 110 cm. Myös Rooman aikakaudelta peräisin olevat 

kuvaukset friisiläisistä ja batavialaisista naudoista vastasivat tätä 110 cm säkäkorkeutta (Felius 

ym., 2014). Ihmisen jatkaessa nautojen jalostusta, ne alkoivat jälleen kasvaa kokoa, mutta 

nykyiset sonnit ovat silti pienempiä kuin valtavat alkuhärät aikoinaan  (Ajmone-Marsan ym., 

2010). 

Luonnonvaraisilla nautaeläimillä sarvet toimivat saalistajilta puolustautumisessa, mutta 

kesyillä eläimillä varsinkin suuret sarvet hankaloittavat turvallista käsittelyä ja 

navettaympäristössä olemista (Felius ym., 2014). Alkuhärän suuret sarvet olivat hyödyllisiä 

yksilöiden välisissä taisteluissa, mutta kesynaudoilla ne olivat lähes tarpeettomat (Ajmone-

Marsan ym., 2010). Varhaisella pronssikaudella (5100–2580 BP, before present). 

Mesopotamiassa ilmestyi lyhytsarvinen eurooppalainen karja. Lisäksi Egyptistä löydetyt useat 

seinämaalaukset kuvasivat pitkäsarvisten nautaeläinten korvautumista lyhytsarvisilla 5000 BP. 
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alkaen. Lyhytsarviset naudat levisivät Etelä- ja Keski-Eurooppaan noin 5000–4500 BP ja 

saapuivat Britanniaan aikavälillä 4000–3000 BP. Myöhäisellä pronssikaudella lyhytsarviset 

naudat syrjäyttivät pitkäsarviset eläimet varsinkin Keski- ja Pohjois-Euroopassa, kun taas useat 

Välimeren ja Unkarin alueiden naudat säilyivät pitkäsarvisina. Nykyisen käsityksen mukaan 

tämä lyhytsarvisuus ja jopa sarvettomuus (nupous) johtuvat siitä, että pronssikaudella Luoteis-

Euroopassa tuli tavaksi pitää eläimiä navetassa talven yli (Felius ym., 2014) ja täten 

sopeutuminen maatilaympäristöön johti lyhytsarvisten ja nupojen nautojen kehittymiseen 

(Ajmone-Marsan ym., 2010). Albrightin (1997) mukaan sarvellisten ja nupojen eläinten 

käyttäytyminen myös hieman eroaa toisistaan, sillä nupot hiehot viettävät enemmän aikaa 

syöden ja märehtien verrattuna sarvellisiin hiehoihin. Varsinkin yksin pidettyinä nupojen 

hiehojen paino kasvaa nopeammin kuin ryhmässä pidettynä tai sarvellisilla hiehoilla (Albright, 

1997). 

Nautarotujen jalostus ja geneettinen parannus, kuten eri rotujen risteytys sekä rotujen välillä ja 

sisällä tapahtunut yksilöiden valinta, on viimeisen 50 vuoden aikana johtanut dramaattisiin 

muutoksiin niin lypsy- kuin lihakarjassakin. Nautojen jalostuksessa suurin painopiste on ollut 

helposti mitattavissa olevissa ja kannattavuuteen liittyvissä ominaisuuksissa, kuten 

maitotuotoksessa tai ruhon painossa. Nykyään jalostuksessa keskitytään yhä enemmän nautojen 

terveys- ja kunto-ominaisuuksiin, sillä tuottajat ovat tietoisempia siitä, että eläinten 

tuottavuuden ylläpito ja parantaminen vaatii keskittymistä niiden suorituskykyyn. Lypsy- ja 

lihakarjan jalostusohjelmissa huomioidaankin nykyisin niin lisääntymis-, pitkäikäisyys- kuin 

terveysominaisuudetkin. Lisäksi kiinnostus eläinten hyvinvointiin ja niiden käsittelyn 

helppouteen on kasvanut (Haskell ym., 2014). 

 

3.2. Domestikaation vaikutukset maidontuotantoon 

Nautojen, kuten muidenkin tuotantoeläinten kohdalla, sekä luonnollinen että ihmisen 

aiheuttama valinta ja sopeutuminen erilaisiin ympäristöihin vaikuttavat eläinten sopivuuteen eri 

tuotantosuuntauksiin (Moravčíková ym., 2019). Nykyaikaisessa nautojen jalostuksessa 

pyritään kasvattamaan esimerkiksi aikuisten eläinten painoa (Hozáková ym., 2020) tai 

maidontuotantoa. 

Luonnollisen ja keinotekoisen valinnan vaikutusten tunnistaminen nautojen genomin 

rakenteeseen mahdollistaa syvemmän käsityksen niistä biologisista mekanismeista, jotka ovat 
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vaikuttaneet geneettiseen erilaistumiseen eri fenotyyppisten piirteiden ja ominaisuuksien 

perusteella muotoutuneissa roduissa (Moravčíková ym., 2019). 

Nautojen maidontuotto on seurausta niiden lisääntymisestä, ja säännöllinen poikiminen 

mahdollistaa jälkeläisten suuren määrän, jolloin voidaan valikoida aina sellaisia jälkeläisiä, 

joilla on parempia geneettisiä ominaisuuksia (Albright, 1997). Vuosisatoja kestänyt 

maidontuotannon intensiivinen valikoiva jalostus onkin johtanut siihen, että lypsylehmästä on 

kehittynyt yksi maailman tehokkaimmista biologisista koneista. Esimerkiksi friisiläisrodun 

lehmät voivat tuottaa lypsykautensa alussa päivittäin jopa seitsemän kertaa enemmän 

eläinproteiinia verrattuna nopeasti kasvavien sonnien kasvussa tuottamaan eläinproteiinin 

määrään. Keskimäärin 25 litraa päivässä maitoa tuottavat lehmät tuottavat noin 700 grammaa 

maitoproteiinia vuorokaudessa, kun taas kasvuvaiheessa olevat friisiläisssonnit, kasvavat 

vuorokaudessa noin 100 grammaa ruhopainoa (Moran & Doyle, 2015). 

Kiplagatin ym. (2012) mukaan lypsylehmien genetiikalla on suuri rooli maidontuotannossa ja 

maidon koostumuksen vaihteluissa, sillä lehmän maidontuotanto on monien tekijöiden summa. 

Lypsylehmien tuotanto-ominaisuudet muodostuvatkin maidontuotantoon jalostettujen rotujen 

käytöstä, suotuisasta ravitsemuksesta sekä eläinten pitopaikan käytännöistä. Maidontuotanto on 

siis lehmän genotyypin ja ympäristötekijöiden tulos. Juuri tästä syystä lypsyeläinten 

jalostuksessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota sekä tuotannollisiin (maidontuoton määrä ja 

maidon koostumus) että toiminnallisiin (hedelmällisyys, taudinkestävyys, rehun 

hyödyntäminen ja ruhonpaino) ominaisuuksiin. Toiminnallisten ominaisuuksien jalostaminen 

lisää tuotannollista ja taloudellista tehokkuutta alentamalla tuotantokustannuksia (Kiplagat ym., 

2012). 

 

3.3. Domestikaation vaikutukset lihantuotantoon 

Malau-Adulin ym. (2022) mukaan sekä eläinten ravitsemus että genetiikka vaikuttavat niistä 

saadun lihan laatuun, ja näitä muokkaamalla voidaan vaikuttaa lihan ominaisuuksiin, kuten 

mureuteen, makuun ja marmoroitumiseen. Hozákován ym. (2020) mukaan varsinkin 

geneettiset tekijät ovat tärkeitä naudanlihantuotannossa, sisältäen eri rotujen väliset erot, sillä 

jokaisessa rodussa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa lihantuotannon kannalta tärkeiden 

ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi vertailtaessa limousine-, charolais- ja angus-rotuisten 

sonnien lihan laatua kävi ilmi, että limousinen lihassa oli korkein proteiinipitoisuus ja alhaisin 

rasvapitoisuus, charolaisen liha oli parhaimman väristä sekä makuista, ja anguksen liha oli 

koostumukseltaan paras (Malau-Aduli ym., 2022). 
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Emolehmäkarjassa vasikoiden hyvä kasvukyky on tärkeä tekijä karjan jalostuksessa ja 

tuottavuudessa, sillä eläinten hyvä päiväkasvu on osoitus niiden sopeutumisesta vallitseviin 

viljelyolosuhteisiin. Eri rotujen välillä ja saman rodun sisällä olevan vaihtelun huomiointi 

jalostuksessa mahdollistaa lihan laadun geneettisen parantamisen. Myös eläinten 

kasvuolosuhteet ja niiden käsittely vaikuttavat päiväkasvuun (Hozáková ym., 2020).   

Bos taurus-rotujen välillä olevien erojen lisäksi lihantuotannossa on eroja myös B. tauruksen ja 

B. indicuksen välillä, sillä niiden eriävien evoluutio- ja domestikaatioprosessiin liittyvät 

valintapaineet ovat aiheuttaneet eroavaisuuksia eläinten sosiaalisissa ja biologisissa 

toiminnoissa. Lihantuotannossa nämä eroavaisuudet vaikuttavat varsinkin lihan laatuun, sillä 

esimerkiksi B. taurus-nautojen liha marmoroituu paremmin kuin B. indicus-nautojen liha, niillä 

on siis enemmän lihaksensisäistä ja ihonalaista rasvaa, johtuen B. indicuksen vähäisemmästä 

kyvystä syntetisoida lipidejä (Cooke ym., 2020). 

Naudanlihan tuotannossa eläinten välistä variaatiota voidaan hyödyntää valitsemalla 

jalostukseen sellaisia eläimiä, joilla on suuri geneettinen potentiaali tuottaa laadukkaampaa 

lihaa. Myös tuotantojärjestelmän mukauttaminen laadukkaamman lihan tuottamiseen 

esimerkiksi muokkaamalla ruokintajärjestelmiä mahdollistaisi lihan laadun seurannan ja 

eläinten paremman hyvinvoinnin (Hozáková ym., 2020). 

 

3.4. Domestikaation vaikutus ikärakenteeseen 

Nautojen ikä vaihtelee muutamasta vuodesta muutamaan vuosikymmeneen (Albright 1997). 

Domestikaatioprosessi on vaikuttanut varsinkin nautakarjan ikärakenteeseen, sillä 

luonnollisesti naudat voivat elää jopa 20–25 vuotta, mutta kaupallinen karjanhoito on laskenut 

niiden elinikää monesta syystä. Esimerkiksi lihakarjan kyky hyödyntää rehua laskee iän 

mukana, samalla naudan kasvu hidastuu ja sen liha rasvoittuu, joten on järkevintä teurastaa 

nauta nuorena. Lypsykarjaa puolestaan pidetään tyypillisesti noin kuuden tai seitsemän vuoden 

ikään asti, tässä iässä maidontuotanto alkaa laskea, joten niitä ei ole taloudellista pitää 

vanhemmaksi. Vetojuhtina käytetyt naudat teurastetaan silloin, kun niistä tulee liian vanhoja 

vaativaan ja raskaaseen työhön (Moran & Doyle, 2015). 

 

3.4.1. Ympäristöolosuhteisiin sopeutuminen 

Domestikaation yhteydessä naudat paitsi pienenivät kooltaan, myös sopeutuivat samalla 

erilaisiin ympäristöihin, kuten kuiviin aavikoihin ja vehreisiin laitumiin, ja samalla niille 
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kehittyi suuri määrä vaihtelevia fenotyyppejä. Nautojen erilaistumista ja sopeutumista 

käyttötarkoituksen mukaan osoittavat myös sadat erilaiset nautarodut, jotka kehittyivät viime 

vuosisatojen aikana.  (Ajmone-Marsan ym., 2010). Eurooppalaiseen karjaan verrattuna seebu 

kestää paremmin korkeita lämpötiloja (Chen ym., 2018) ja kuivia ympäristöjä, minkä vuoksi se 

onkin suosittu kuivilla alueilla, kuten Länsi- ja Itä-Afrikassa. Eurooppalainen karja on säilynyt 

vallitsevana Pohjois-Afrikassa ja Länsi-, Itä- ja Etelä-Afrikan trooppisilla alueilla. 

Eurooppalaisen ja seebukarjan suosioon eri alueilla liittyy niiden erilaiseen ympäristöön 

sopeutumisen lisäksi myös vastustuskyky taudeille. Seebujen laajempi leviäminen 1800-luvulla 

oli seurausta karjaruttoepidemiasta, sillä niillä oli sitä vastaan parempi vastustuskyky kuin 

eurooppalaisella tai sanga-tyyppisellä karjalla. Toisaalta seebu on herkempi trypanosomiaasille  

(Ajmone-Marsan ym., 2010). 

Etenkin afrikkalaisten alkuperäiskansojen pitämillä vanhoilla nautaroduilla on ainutlaatuisia 

sopeutumisominaisuuksia, joiden avulla ne kykenevät selviytymään ja lisääntymään 

vaativissakin olosuhteissa, kuten voimakkaassa tautipaineessa ja ympäristön ääriolosuhteissa. 

Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi N'Dama-nautojen trypanotoleranssi ja valkoisen 

fulani-karjan lämmönsietokyky (Oke ym., 2022). 

Kiplagatin ym. (2012) mukaan maailman pienviljelijät, karjankasvattajat ja heidän eläimensä 

saattavat elää hyvin ankarissakin ympäristöissä, kuten esimerkiksi kuumassa ja kuivassa 

ympäristössä, kuumassa ja kosteassa ympäristössä, tai kylmässä ja korkealla sijaitsevassa 

vuoristoympäristössä. Haastavien ympäristöolojen lisäksi näillä alueilla on yleisesti niukat 

rehu- ja vesivarat sekä korkea tautipaine, jotka vaihtelevat vuodenaikojen ja vuosien välillä. 

Eläinten sopeutuminen näihin ympäristötekijöihin on suurelta osin geneettistä, mutta eläimet 

ovat saattaneet myös “oppia” elämään tällaisia stressitekijöitä sisältävissä olosuhteissa. 

Nautojen genotyypin ja ympäristön yhteensovittamiseksi karjankasvattajilla on kaksi 

vaihtoehtoista strategiaa. Toisessa ympäristö mukautetaan eläinten tarpeisiin, kuten 

nykyaikaisissa teollisissa eläintuotantojärjestelmissä, ja toisessa pidetään sellaisia eläimiä, 

jotka ovat sopeutuneet kyseiseen ympäristöön, kuten pienviljelijöiden tapauksessa. Näistä 

tekijöistä johtuen varsinkin ankarissa olosuhteissa elävien pienviljelijöiden ja paimentolaisten 

naudoissa on paljon erilaisia ja eriytyneitä genotyyppejä, rotuja ja roturisteytyksiä, mikä 

mahdollistaa karjankasvatuksen ankarissa ympäristöolosuhteissa (Kiplagat ym., 2012). 
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3.4.2. Käyttäytymisen muutokset 

Eläinten sopeutuminen on domestikaatioprosessissa avainasemassa, varsinkin sopeutuminen 

ihmisiin ja heidän tarjoamiinsa ympäristöihin. Vaikka jalostuksella ja eläinten käsittelyllä 

voidaankin muuttaa, ohittaa tai terävöittää joitakin naudan vaistomaisia käyttäytymismalleja, 

eläimellä on silti edellytykset toteuttaa näitä käyttäytymismalleja (Albright 1997). 

Kesynautojen käyttäytyminen on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, alun perin varhaisen 

domestikaatioprosessin seurauksena, mutta kehitystä on tapahtunut myös myöhemmin vasteena 

hienovaraisiin muutoksiin, joita on tapahtunut eläinten käsittelyssä ja ruokinnassa, kun maito- 

ja lihakarjataloudessa on siirrytty nykyaikaisimpiin menetelmiin. (Moran & Doyle, 2015).  

Temperamenttipiirteet, kuten pelokkuus tai aggressiivisuus, ovat ominaisuuksia, joita on 

tärkeitä huomioida, koska ne vaikuttavat siihen, miten eläin reagoi hoito- ja 

käsittelyolosuhteisiin sekä erilaisiin toimenpiteisiin (Haskell ym., 2014). 

Friedrichin ym. (2015) mukaan naudan käyttäytymisen ja luonteen geneettinen tausta on 

nykyään yleisesti hyväksyttyä tiedeyhteisöissä. Domestikaation alkuaikoina eläimet valittiin 

sen mukaan, kuinka hyvin ne sopeutuivat ihmisen luomiin ympäristöihin, sekä sen mukaan, 

kuinka reaktiivisia ne olivat ihmisten läsnäoloon. Tämän vuoksi kesyys ja sopeutumiskyky 

olivat merkittäviä eläimen kelpoisuutta määrittäviä tekijöitä, joiden oletetaan olevan 

geneettisiä. Nautojen käyttäytymisen geneettistä taustaa puoltavat lisäksi havainnot eri 

nautarotujen välisistä temperamenttieroista, jotka ovat seurausta sekä eläinten valinnasta 

tiettyjä tuotantojärjestelmiä varten, että niiden pito- ja ilmasto-olosuhteista. Nautojen alalajien 

kohdalla on havaittu, että Bos indicus –alalajiin kuuluvat rodut kiihtyvät helpommin kuin Bos 

taurus –alalajiin kuuluvat rodut. Lypsyrotuihin kuuluvat eläimet osoittavat helpompaa 

lähestyttävyyttä liharotuihin verrattuna, kun taas liharotuiset eläimet reagoivat voimakkaammin 

äkillisiin ääniin esimerkiksi karjahuutokaupan aikana. Liharoduille on suoritettu erilaisia 

käyttäytymistutkimuksia, joiden perusteella rodut on voitu luokitella rauhallisempiin rotuihin, 

kuten herefordiin ja angukseen, ja temperamenttisempiin rotuihin, kuten Saksan simmentaliin 

ja charolaiseen. (Friedrich ym., 2015). 

Haskellin ym. (2014) mukaan nämä Bos taurus- ja Bos indicus –rotujen väliset erot johtuvat 

siitä, että alkuperältään brittiläisiä ja mannereurooppalaisia taurus-rotuja on jalostettu 

pidempään ja niitä on pidetty vähemmän avarissa olosuhteissa, jolloin niillä on ollut enemmän 

ihmiskontakteja verrattuna indicus-rotuihin. Näiden lajien historia on omalta osaltaan johtanut 

sellaisiin eläimiin, joilla on geneettisesti pienempi taipumus pelätä ihmisiä, olla 

pidättyväisempiä ja lisäksi niillä on vähemmän geneettistä vaihtelua vasteessa käsittelylle. 

(Haskell ym., 2014). 
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Eurooppalaiseen karjaan kuuluvien rotujen välisiä eroja voidaan selittää sillä, että eri rotuisten 

eläinten kasvatusoloissa ja ihmiskontaktien määrissä on eroja. Toisaalta tutkimuksissa, joissa 

eläinten kasvatusympäristö on standardisoitu, on kuitenkin havaittu rotujen välisiä 

käyttäytymiseroja. Tämä viittaa siihen, että nautojen vaste ihmisen käsittelyyn ja läsnäoloon on 

rotutasolla ainakin jonkin verran geneettisesti määräytynyt. (Haskell ym., 2014) 

Nautojen domestikaatioprosessi ja niiden geneettinen muuttaminen jalostuksella on riippunut 

eläinten käyttäytymispiirteiden joustavuudesta, sillä niiden on ollut pakko sopeutua ihmisten 

luomiin olosuhteisiin (Adamczyk ym., 2013). Temperamentin todennäköinen geneettinen pohja 

sekä nautojen luonteen mahdollinen vaikutus eläinten hyvinvointiin ja tuotanto-ominaisuuksiin 

ovat kiinnittäneet karjankasvattajien huomion käyttäytymisfenotyyppiin sekä mahdollisuuteen 

tehdä valintaa luonteen perusteella (Friedrich ym., 2015). Nautojen käyttäytymisen joustavuus 

on antanut niille mahdollisuuden selviytyä ihmisten luomista ympäristöistä ja olosuhteista, ja 

se on omalta osaltaan mahdollistanut niiden kasvatuksen (Adamczyk ym., 2013). 

 

4.Johtopäätökset ja pohdinta 

Naudan domestikaatio ja sen ohella tapahtunut maanviljelyn kehittyminen on ollut 

erittäin tärkeä tapahtuma ihmiskunnan kehityksessä, sillä se on omalta osaltaan mahdollistanut 

sivilisaatioiden paikalleen asettumisen ja myöhemmin myös kaupunkien ja sivistyksen 

kehityksen, kun maanviljelyksen myötä tuli mahdolliseksi ruokkia suurempia ihmismääriä. 

Paimentolaisuudesta ja metsästyskeräilystä luovuttaessa ihmisillä jäi enemmän aikaa kehittää 

uusia menetelmiä ja teknologioita. Lihan- ja maidontuotannon lisäksi naudoista saatiin myös 

apua raskaiden kuormien vetämisessä, jolloin tavaroiden ja ravinnon kuljetus helpottui.  

 

Ravinnontuotannon ohella naudoilla oli myös suuri uskonnollinen merkitys. Lähi-Idän seudulla 

nautoja pidettiin suuressa arvossa, ne olivat yltäkylläisyyden ja hedelmällisyyden symboleita ja 

varsinkin niiden puolikuun muotoisia sarvia pidettiin arvokkaina. Nykypäivänäkin naudoilla on 

suuri uskonnollinen merkitys hindulaisuudessa, jossa niitä pidetään pyhinä eläiminä.  

 

Ajan kuluessa on kehittynyt ja kehitetty satoja erilaisia nautarotuja eri käyttötarkoituksiin, 

kuten maidon- tai lihantuotantoon. Kaikilla roduilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, 

esimerkiksi yksi rotu on todella hyvätuottoinen, mutta vaatii todella hyvälaatuista ravintoa 

ollakseen tuottava, toinen rotu puolestaan tuottaa heikommin, mutta tulee toimeen vähemmän 

laadukkaalla ravinnolla. Varsinkin pienilukuisten ja uhanalaisten alkuperäisrotujen säilyminen 
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täytyy turvata, etteivät ne jäisi suosittujen valtarotujen, kuten ayrshiren tai holsteinin, varjoon. 

Alkuperäisrodut ovat yleisesti ottaen pienempikokoisia ja vähätuottoisia verrattuna suosittuihin 

valtarotuihin, mutta ne ovat sitkeitä, ja niillä on sellaisia ominaisuuksia, jotka auttavat niitä 

selviämään tarvittaessa myös vähäisellä tai yksipuolisella ravinnolla ja ankarassa ympäristössä. 

Esimerkiksi Suomen kolme alkuperäisrotua, valkoinen pohjoissuomenkarja, ruskea 

länsisuomenkarja ja kirjava itäsuomenkarja eli kyyttö, olivat merkittävässä asemassa 

turvaamassa suomalaisten ruuantuotantoa suurten nälkävuosien ja 1940-luvun sotien aikaan.  

  

Vaikka kasvispohjaisen ruokavalion suosio on ollut kasvussa jo useita vuosia, ei ole realistista 

odottaa, että koko maailman, tai edes Suomen, väestö siirtyisi kokonaan kasvispohjaiseen 

ruokavalioon. Suomen nykyisessä ravinnontuotannossa nautakarjan pitämisen suurena etuna on 

se, että nautojen ruokinnassa käytetään ihmisravinnoksi kelpaamatonta nurmirehua ja 

huonolaatuista viljaa. Varsinkin Suomen ilmasto-oloissa nautakarjan kasvatus on taloudellisesti 

kannattavaa, sillä lyhyen kasvukauden aikana on mahdollista saada jopa kolme satoa nurmea.   

Kun naudanlihaa ja maitoa joka tapauksessa käytetään ihmisravintona, olisi erittäin tärkeää, 

että eläimille taattaisiin mahdollisimman hyvät ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistavat 

olosuhteet. Tämä on mahdollista vain, kun ymmärretään niitä ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat nautojen käyttäytymiseen.   
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